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FÖRORD
Hällefors Kommuns främsta kännetecken är vårt rika kulturarv från
skog, järn och gruvdrift, tillsammans med den omväxlande natur
som omger kommunen. Vildmarken och närheten till alla sjöar och
vattendrag som finns, är en stor tillgång och främjar folkhälsan samt
kommunens utveckling. Närheten till alla våra naturreservat, gör det
möjligt för fler att besöka och lära sig vikten av att sköta om och värna
den biologiska mångfalden. Naturen är en viktig resurs för människors
hälsa och välbefinnande. Attraktiva grönområden ger möjlighet till både
motion och avkoppling, samtidigt som de är viktiga möteplatser och
har betydelse för socialgemenskap, men har även stor betydelse för att
mildra framtida miljöförändringar.
Hällefors Kommuns grönplan ska visa på vilka områden som ska
bevaras och utvecklas, utifrån kulturvärde, folkhälsa och välbefinnande.
Hällefors 2017-09-08
Annahelena Jernberg
Kommunstyrelsens Ordförande
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Inledning
VAD ÄR EN GRÖNPLAN?
De gröna strukturerna utgör ett fundament för natur- och
rekreationsvärden i en tätort. Genom att ha en varierad grönstruktur
inom och utanför tätorten kan grönytorna tillsammans utgöra en arena
för återhämtning, lärande, möten, inspiration, lek och aktiviteter för alla
invånare. Vidare bidrar dessa ytor till en rad viktiga funktioner för djur
och växter genom att fungera som livsmiljö och spridningskorridorer.
Samtidigt kan grönområden med bristande underhåll skapa en känsla av
otrygghet och utgöra barriärer. Därmed är det viktigt att förvalta dessa
ytor på rätt sätt så att deras värden bevaras och utvecklas.

Syftet med grönplan
 Syftet med grönplanen är att identifiera, kvalitetssäkra och föreslå
förbättringar för grönstrukturen i Hällefors och Grythyttan.
 Grönplanen ska fastställa politiska målsättningar för kommunens
arbete med grönområden, och ge förslag på hur de politiska målen
kan nås i föreslagna utvecklingsområden.
 Grönplanen ska utgöra ett planeringsunderlag för kommunens
fysiska planering, till exempel i arbetet med översikts- och
detaljplaner.
Grönplanen tar avstamp i framtagen förstudie och underlagsrapport om
de tätortsnära grönområdenas natur- och kulturvärden inom Hällefors
och Grythyttan. I bakgrundsrapporterna redovisas r esultaten från
genomförd naturvärdesinventering samt medborgardialog och enkätundersökning riktad till kommunens skolverksamheter.

Naturinventering
enligt NVI-standard

Idéförslag
på inriktning och
åtgärder

Samråd

Enkäter
Budget
Kartmaterial
Kommunens
målsättningar och
genomförande av
verksamhet.

Beskrivning av
Grönplan
Förstudie
Ekologigruppen, 2014.
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Underlagsrapport
Sweco, 2016.

Grönplan och
Översiktsplan
Antas 2017.
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Planering för grönstruktur
En god planering av tätortsnära grönstruktur utgör en viktig del i städers
arbete för att nå en hållbar utveckling. Den hållbara utvecklingen
innefattar tre dimensioner, den sociala, ekologiska och ekonomiska. Alla
dimensioner kan, och bör, återfinnas i grönstrukturen.
Sociala värden återfinns bland annat i att grönområden verkar
som offentliga rum där personer inom olika samhällsgrupper (barn,
äldre, personer med olika ekonomiska och kulturella förutsättningar)
kan mötas och samverka. Den ekologiska dimensionen motsvaras av
att grönstrukturen planeras på ett sätt som bevarar och förstärker
nuvarande ekologiska värden och funktioner. Många grönområden inom
tätorter som bevaras tack vare sina historiska och kulturella värden,
såsom gamla träd, besitter även höga biologiska värden.
Det finns många faktorer som styr vilka grönområden som långsiktigt
bidrar till ekonomisk hållbarhet. Olika studier visar att avståndet till
närnatur inte bör överstiga 300 meter från bostaden. Goda motionsoch rekreationsmöjligheter i närheten till sin bostad samt upplevelsen
av rogivande grönska bidrar till en bättre folkhälsa.Ekosystemtjänster
såsom fördröjning och rening av dagvatten och luft pågår ständigt i den
gröna miljön. Attraktiva rekreationsområden kan vara värdehöjande och
därmed gynna exempelvis turismnäringen.

AVGRÄNSNING
Tematisk avgränsning
I många fall finns det såväl naturvärden som rekreations- och kultur
miljövärden i tätortsnära grönområden. Naturvärdena inom planområdet redovisas i karta på sid. 13. Planen omfattar även rekreations- och
kulturmiljövärden i den mån de även är belägna i ett grönområde eller i
en naturmiljö (se karta sid. 15).
Kulturmiljövärden förknippade med historiska stadskärnor eller byggnader kan eventuellt senare behandlas mer ingående i en kulturmiljöplan för Hällefors och Grythyttan.

Avgränsning i tid
Den tidsmässiga avgränsningen sträcker sig fram till år 2030. Denna
tidsram sammanfaller med Översiktsplanens genomförandetid, och bedöms motsvara tiden det krävs för planering och genomförande av mer
långsiktiga åtgärder i Hällefors och Grythyttans grönstruktur.

Geografisk avgränsning
Planens geografiska avgränsning har satts till att omfatta tätorterna Hällefors och Grythyttan med närmast liggande grönområden med rekreativa värden. Avgränsningen runt Hällefors omfattar våtmarksområdet
Hammarmossen och Knuthöjdsmossen i väster, Gäddsjön i norr och
sträcker sig längs sjön Sör-Älgens strandlinje i öster. Söder om Hällefors
sträcker sig planområdet till strax norr om bebyggelsen i Hammarn.
Plangränsen omkring Grythyttan avgränsas i väster mot sjön Torrvarpen, i norr längs Aborrtjärnen, i öster och söder mot sjöarna Sör-Älgen
och Torrvarpen.
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LU DV I K A KO

MMU

N

L JUSNAR SBERGS
KO M M U N
Bergslagsbanan
Tåg mot Borlänge

F I L I P S TA D S
KO M M U N

Torrvarpen

Värmlands län

Väg 63 mot
Kopparberg

AVGRÄNSNING
Grönplan

Väg 63 mot
Filipstad

Dalarnas län

Örebro
län
Västra Götalands län

Hällefors
Sör-Älgen

Västmanlands
län
Södermanlands
län

Östergötlands län

LINDESBERGS
KO M M U N

Grythyttan

N O R A KO M M U N
Väg 244
mot Nora

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING
Hällefors kommun ligger i Bergslagen, i nordvästra delen av
Örebro län. Kommunen gränsar mot Filipstads och Storfors
kommuner i Värmland, Karlskoga, Nora, Lindesberg och
Ljusnarsbergs kommuner i Örebro län samt Ludvika kommun i
Dalarnas län.
Planområdet omfattar ett drygt 2500 hektar stort område vid
centralorten Hällefors samt cirka 630 hektar vid Gryhyttan.
Avståndet mellan orterna är 10 km. Avståndet mellan Hällefors
och Örebro är 80 km.

ANGRÄNSANDE PLANER
OCH PROGRAM
Naturvårdsprogram
Ett kommunövergripande naturvårdsprogram antogs år 2010. En
kortversion av programmet med fokus på tätortsnära natur togs fram år
2014. Naturvårdsprogrammets syfte är att kartlägga kommunens ansvar
i naturvårdsarbetet och att belysa de viktigaste naturvårdsfrågorna i
kommunen. I programmet fastläggs lokala miljömål för naturvården
och tillhörande åtgärder. Programmet ska fungera som ett vägledande
dokument för skötsel av kommunal mark.

Översiktsplan
Samtidigt som denna grönplan togs fram pågick även arbetet med
ny översiktsplan för Hällefors kommun. I översiktsplanen målas med
grova penseldrag grunden för kommunens markanvändning under
den närmaste tiden. Bland annat utpekas områden för ny bostads- och
verksamhetsbebyggelse samt områden som ska bevaras för rekreationsoch naturvärden.
Översiktsplanen är inte ett juridiskt bindande dokument men visar på
kommunens ställningstagande i den övergripande planeringen. Översiktsplanen är vägledande för detaljplaner och bygglov.

NATURVÅRDSPROGRAM
2010-2015 samt uppdaterad
kortversion 2014.

ÖVERSIKTSPLAN
Samrådshandling, 2017.
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I översiktsplanen lyfts tätortsnära grönområden fram som särskilt värdefulla för rekreation och folkhälsa. Även vikten av att bevara och utveckla
den biologiska mångfalden i kombination med friluftsvärden påpekas.

Skogsbruksplan
En ny skogsbruksplan som omfattar kommunens skogsmarker togs fram
år 2017. Skogsbruksplanen är ett underlag för att väga resurser, mål och
åtgärder. Planen beskriver och klassificerar kommunens skogsområden
enligt konventionell indelning mellan produktions- och naturvårdsskog
samt med uppgifter om skoglig data (volym, grundyta, bonitet etc.). Den
nya skogsbruksplanen är fortfarande under bearbetning vid tiden för
framtagandet av denna grönplan.

ARBETE MED GRÖNYTOR
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

DRIFTKARTA
Digitaliserad karta över
skötselåtgärder på grönytor i
Hällefors och Grythyttan.

Samhällsbyggnadsförbundet (f.d. Bergslagen Kommunalteknik) sköter
och utvecklar parker, skog och natur åt medlemskommunerna Hällefors,
Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg. Verksamheten r ymmer flera ansvarsområden som har stor betydelse för upplevelsekvaliteterna i grönområden. Till förbundets uppgifter hör bland annat anläggning och skötsel
av blomsterprakt, gräsvård, träd- och buskvård, natur- och skogsvård,
renhållning samt underhåll av gång- och cykelvägar, parkmöblering och
anläggningar. Förbundet bevakar också de gröna intressena och planerar
aktivt för en fortsatt utveckling, samt sprider kunskap om naturen och
främjar utomhusvistelser.
I dagsläget finns en digitaliserad driftkarta framtagen som beskriver skötsel på gräsytor och träd. På längre sikt planerar
Samhällsbyggnadsförbundet att allmänheten ska kunna ta del av ett mer
omfattande digitalt kartmaterial som täcker alla de anläggningar som
förbundet ansvarar för.

Övriga aktörer
Andra verksamheter och organisationer som i hög grad påverkar den
tätortsnära grönstrukturen i Hällefors och Grythyttan är det kommunla
bostadsbolaget BOAB, Svenska Kyrkan, industriföretaget OVAKO,
Hällefors Herrgård och andra verksamheter och föreningar.
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INSAMLING AV UNDERLAGET
OCH ARBETSGÅNG
Underlag, medborgardialoger och inventeringar
I denna grönplan har områden med höga natur- och/eller rekreationsvärden pekats ut, och områden med potential att höja dessa värden har
identifierats. Genomförda underlagsrapporter med naturvärdesinventering och kartläggning av rekreationsvärden har använts som utgångspunkt för valet av föreslagna utvecklingsområden.
Information om vilka områden som används för rekreation av
befolkningen i Hällefors och Grythyttan har samlats in genom medborgardialog och enkäter. En webbenkät genomfördes av kommunen år
2016 där de tillfrågade fick besvara frågor om parker och naturområden
i kommunen. Bland annat behandlade frågorna om vilka områden de
boende vistas mest i, vilka områden kommunen bör satsa mer resurser
på samt vad som behövs för att de tillfrågade ska nyttja parkerna mer.
Tidigare genomfördes även en enkätundersökning som riktade sig till
skolverksamheter i Grythyttan och Hällefors för att kartlägga på vilket
sätt skolorna använder sig av kommunens grönområden, och vad som
efterfrågas.
Resultaten från de båda enkäterna har använts som underlag vid värderingen av rekreationsområden, samt vid bedömning om vilka grönområden som har förbättringsbehov.

WEBBENKÄT 2016
Bland annat frågor om
kommuninvånarnas åsikter om
grönområden, publicerad på
Hällefors kommuns hemsida.
Vad behövs för att du ska använda
våra parker och naturområden
mer än idag?
Mer skötsel 16%
Belysning 16%

Sittplatser 12%

SVART MAJBAGGE (Meloe proscarabaeus) påträffades vid naturvärdesinventeringen i Hällefors och Grythyttan, juni 2016. Majbaggen är rödlistad som
nära hotad (NT). Larvutvecklingen sker i bon av solitära bin, främst sandbin, och arten är därför beroende av torra, öppna gräsmarker där sandbin kan
bygga bo. Majbaggens tillbakagång blir därför en direkt avspegling av minskningen i populationer av solitära bin. Hot för arten är upphört bete, aktiv
igenplantering med skog på torra ängsmarker och igenväxning av sandiga sluttningar. Foto: Sweco.
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Fältbesök sommar och vinter
I samband med naturvärdesinventeringen i juni 2016 noterades styrkor
och svagheter av rekreationsvärden i de tätortsnära grönområdena. Ett
uppföljande fältbesök i februari 2017 genomfördes på de platser som
valts ut som föreslagna utvecklingsområden. Arbetsgruppen undersökte
då mer ingående de brister och möjligheter som finns inom dessa delar
av grönstrukturen, och i samband med fältbesöket framkom många
förslag till utveckling.

Kvalitativ bedömning av rekreations- och naturvärden
För att synliggöra de olika utvecklingsområdenas upplevelsekaraktär och
främsta styrkor har en kvalitativ bedömning gjorts för varje föreslaget
utvecklingsområde. Bedömningen har gjorts utifrån de åtta parkkaraktärerna, en karaktäriseringsmetod framtagen av forskare vid SLU (bl.a.
Grahn, 1995) som grundar sig på vilka egenskaper som upplevs i grön
områden. Ju fler av de åtta upplevelsekvaliteterna ett grönområde har,
desto fler besökare nyttjar områdena. Flera kvalititeter kan därför bidra
till fler möten mellan människor från olika kulturer, generationer och
intressen.

2014

2015

Sammanställning av
kartmaterial (kommunala,
regionala och nationella
underlag).
Enkätundersökning riktad
mot skolverksamheter.

2016

JUNI 2016

FEB 2017

Medborgardialoger och
webbenkäter.
Preliminärt
framtagna föreslagna
utvecklingsområden.

Naturvärdesinventering
och översiktlig
redovisning av
rekreationsvärden och
kulturmiljö.

Fältbesök och kvalitativ
bedömning av föreslagna
utvecklingsområden.

HÖSTEN 2017

Förslag till målsättningar
och visioner av
utvecklingsområden.
Grönplanen antas av
kommunfullmäktige.

Upplevelsekvaliteter i grönområden
Från Statens Folkhälsoinstitut, 2009.
Fornminnen, gamla stenmurar eller
äldre byggnader, vackra karaktärsträd
som kraftiga tallar och gamla ekar.
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En grön mötesplats i
naturen där folk samlas,
idrottsplaner och plats
för åskådare, platser
där man kan uppleva
och komma i kontakt
med djur.

ku l

D e t grö

Målsättning vid
utveckling

Servering som kafé
eller restaurang finns
i området, öppen och
central plats som lockar
människor, liv och
rörelse.

t
De

D et f

Grönområdets
upplevelsekvaliteter
idag

Upplevs opåverkat, inget buller
och folkliv, inga anlagda gång- och
cykelvägar, naturliga stigar.

De

t le

k f ull

Stockar och stenar för lek, kuperad
terräng, klätterträd, buskar och
annan växtlighet för lek, möjlighet till
vattenlek.

a

D et r

of y

ll d

a

Varierad natur
med hög biologisk
mångfald, kuperad
terräng, bär- och
svampmarker,
fiskevatten.

Vägar och byggnader
syns inte, möjlighet
till avskildhet utan
störningar och längre
promenader, utsikter
och känsla av frihet.

Upplevs fridfullt och tyst, rent och
välskött, prydlig natur, inga anläggningar
som kaféer eller restauranger, ingen
störande lukt.
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Politisk målsättning med
Grönplanen
Grönplanen ska användas som underlag till översiktlig planering, detaljplanering och utveckling av park- och naturmark och är inte juridiskt
bindande. Vid varje enskilt markanspråk bör en avvägning göras där
grönstrukturens värden vägs mot intressen presenterade i andra planer
och planeringsunderlag. Föreslagna åtgärder är tänkta att utföras i takt
med att resurser tillförs.

VISION
Den politiska visionen ska leva som en huvudsaklig målbild vid planering
och utförande av kommunens verksamheter som berör tätortsnära
grönområden.

Grönområden i Hällefors och Grythyttan
är varierade och attraktiva samt bidrar till
biologisk mångfald, god livskvalité och jämlik hälsa för
kommuninvånarna.

INRIKTNINGSMÅL
Sju inriktningsmål har tagits fram för grönstrukturen i Hällefors och
Grythyttan. Genom ett antagande av planen har kommunens fortsatta
målarbete med grönstrukturen en demokratisk förankring.

1

God tillgång till park- och naturområden av ändamålsenlig
kvalité. God tillgänglighet speciellt för äldre och människor med
funktionsnedsättning.

2
3
4
5
6
7

En grön infrastruktur för rekreation och naturvård med
sammanhållna stråk och målpunkter.

10

God variation av naturtyper för upplevelser, utomhuspedagogik
och biologisk mångfald.
Park- och naturområden underhålls så att deras värde och
funktioner bibehålls och utvecklas.
De gröna miljöerna bidrar till ett hälsofrämjande och aktivt liv
samt till attraktiva besöksmål.
Hällefors och Gryhyttan har trevliga, gröna platser för möten,
aktiviteter och festligheter.
Ekosystemtjänster som rening av dagvatten och luft tas tillvara i
tätorten. Biologisk mångfald förstärks av stadsodlingar.

Grönplan Hällefors Grythyttan

Indikatorer för upplevelsekvaliteter
För att följa upp om kommunens arbete verkar i riktning mot visionen
och målen används SCB:s medborgarundersökning som indikator. Frågor
som berör grönstrukturarbetet omfattar kommuninvånarnas uppfattning
om;

MEDBORGARUNDERSÖKNING
Statistiska centralbyrån, 2016.

 tillgången till parker, grönområden och natur
 möjligheten till att kunna utöva fritidsintressen som till exempel
sport, kultur, friluftsliv och föreningsliv
 tillgången till gång- och cykelvägar, samt
 renhållningen av parker och allmänna platser i kommunen.

Indikatorer för biologisk mångfald
Grönplanens inriktningsmål för biologisk mångfald och naturvärden
följs upp genom revidering och analys av aktiviter i kommunens
Naturvårdsprogram. Programmet omfattar hela den geografiska enheten
Hällefors kommun. Indikatorer för uppföljning av hur grönstrukturen
i den tätortsnära miljön utvecklas behöver därför avgränsas till
planområdet för Grönplanen.
ÅTGÄRDER OCH MÅL
i Naturvårdsprogrammet
2010‑2015.

 genomförda aktiviter och åtgärder i Naturvårdsprogrammet som
omfattas av områden inom Grönplan.

GENOMFÖRANDE

GRÖNPLAN
Revideras vart 4:e år.

HANDLINGSPLAN
Inför verksamhetsåret.

Grönplanen är ett strategiskt och långsiktigt planeringsdokument
vars mål är styrande för alla berörda kommunala verksamheter. Även
kommunens bolag bör sträva efter inriktningsmålen. För att lyckas
med målsättningarna som Grönplanen fastställer behövs därför ett
samordnat arbete mellan flera grenar inom kommunen. Grönplanen bör
även revideras vart fjärde år.
En handlingsplan som beskriver kommunens planerade aktiviteter för
att nå inriktningsmålen bör presenteras till kommunstyrelsen inför varje
verksamhetsår.
I kommunens årsredovisning anges de aktiviteter som genomförts
under föregående år. Ansvarig tjänsteman för att verksamhetsplan och
årsredovisning tas fram är kommunchefen.

Rekommenderade åtgärder vid genomförande
AKTIVITETER OCH ÅTGÄRDER
under verksamhetsåret.

 Samordning mellan olika enheter och arbetsgrupper inom
kommunen som arbetar med frågor rörande grönstruktur,
centrumutveckling samt trafikplanering. Utse en samordnande
funktion för Grönplanen som får ansvar och mandat att driva
grönstrukturarbetet.
 Prioritera resurser och fokusera arbetet till föreslagna
utvecklingsområden; Lindholmstorpet, Svartälven, Violparken,
Knuthöjdsmossen-Krokbornsparken, Hällefors centrum,
Vattentornet i Grythyttan och Balundstorp.

ÅRSREDOVISNING
av verksamhetsåret.

 Besluta om en balanserad avvägning mellan driftresurser
och investeringar i samråd mellan kommunen och
Samhällsbyggnadsförbundet.
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Tätortsnära grönstruktur i
Hällefors och Grythyttan
NATURVÄRDEN
Hällefors
Inom Grönplanens avgränsning återfinns de högsta naturvärdena i
den vidsträckta våtmarken väster om Hällefors. HAMMARMOSSEN och
KNUTHÖJDSMOSSEN är välutvecklade högmossar med mycket höga naturvärden. Samlingen av gölar i Hammarmossen är den största i Berg
slagen. Det finns ett rikt fågelliv på våtmarkerna med många häckande
arter; bland annat kricka, knipa, enkelbeckasin och smålom. Området
är skyddat som naturreservat, Natura 2000-område och riksintresse för
naturvården. Hela våtmarkskomplexet ingår i Myrskyddsplan för Sverige
som pekar ut de våtmarker som bör bevaras för framtiden. En utökning
av Knuthöjdsmossens naturreservat är planerad söderut.
Av de större skogsområdena som omgärdar villabebyggelsen i
Hällefors finns vissa mindre bestånd som har höga naturvärden, bland
annat nyckelbiotoper på HÖKHÖJDEN och KULLBERGET. Hökhöjdens natur
reservat omfattar 245 hektar och bildades år 1976 i syfte att reservera ett område med goda naturliga förutsättningar för rekreation och
friluftsliv samt för att anlägga terrängspår för löpning och skidåkning.
Området är i största del brukad skogmark i olika åldersklasser som bär
spår av gallring, plockhuggning, underröjning och dikning. 7 bestånd i reservatets skötselplan uppfyller kriteriet motsvarande nyckelbiotopsklass.
Dessa har tilldelats naturvärdesklass 2 i genomförd naturvärdesinventering.
Strandskogar längs Svartälven har ofta ett visst naturvärde, men är
samtidigt relativt artfattiga. Grönytor inne bland bebyggelsen uppvisar
generellt låga naturvärden, undantaget äldre lövalléer och bestånd av
mycket gamla tallar vid Brukshotellet Sörgården.

Grythyttan
De främsta naturvärdena inom utredningsområdet i Grythyttan finns i
de nordöstra delarna samt längs strandtallskog vid området ÅSEN . Även
JORDANMOSSEN i öster har naturvärdeskvaliteter, och våtmarken med
omkringliggande skog är föremål för reservatsbildning. Mossen är ett bra
fågelhabitat, där bland annat sparvuggla, kattuggla, tornseglare, spillkråka, större och tretåig hackspett samt kungsfågel finns rapporterade. Den
breda förekomsten av hackspettar indikerar att förekomsten av äldre
eller döda träd är tämligen god i området. Områdets karaktär tillsammans med rapporterade fågelobservationer medför att objektet bedöms
ha påtagliga naturvärden.
Förutom några mindre slåtterängar som får stöd av Länsstyrelsen uppvisar såväl tätorsnära skogsområden som jordbruksmarkerna omkring
Grythyttan relativt låga naturvärden. Höga naturvärden återfinns dock
vid hagmarker och äldre skogsbestånd vid BALUNDSTORP.
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Naturreservat.
Natura 2000.
Objekt och avdelningar i
naturvärdesinventeringen.
KLASS 1
Högsta naturvärde.
KLASS 2
Högt naturvärde.
KLASS 3
Påtagligt naturvärde.
KLASS 4
Visst naturvärde.
Område utan
naturvärdesklass.
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BRANDBOMOSSEN
uppvisar delvis fattigkärr-karaktärer.
Överlag bedöms området som ett
viktigt habitat för både fåglar och
insekter.

KNUTHÖJDSMOSSEN
uppvisar högsta
naturvärdesklass med ett
rikt fågelliv och en mäktig
sanddyn som är habitat
för flera rödlistade
insekter. Området är
naturreservat (sedan
1973) och Natura
2000-område.

HÖKHÖJDEN
Naturreservat bildat år
1976 för rekreation och
friluftsliv. Kommunen
är markägare och
sköter området enligt
skötselplan framtagen av
Länsstyrelsen. En del av
skogen är produktionsskog
med triviala naturvärden,
7 områden har dock
nyckelbiotopklass.

Den södra delen av
Knuthöjdsmossen är
en del av riksintresset
för naturvård och ingår
i planerad utökning av
reservatet.

HAMMARMOSSEN
är en ”tvillingsmosse” till
Knuthöjdsmossen med samma
natuvärdeskvaliteter. Till skillnad
från mossen i norr finns det inga
stigar, ingen parkering eller skyltning
vid Hammarmossen.

KROKBORNSPARKEN
har flera överståndare av mycket
gamla tallar (+250 år). Längs älven är
skogen nästan opåverkad. Ett större
område är nyckelbiotopklassat,
och resten av halvön är klassad
som naturvärdesobjekt av
Skogsstyrelsen.

KULLBERGET
Kullberget är en av de högre
terrängformationerna i
närheten till Hällefors.
Merparten av skogen är
brukad med konventionella
skogsbruksmetoder och saknar
därför egentliga naturvärden.
Den brantaste delen av
berget har dock varit ett
tekniskt impediment, varför
naturvärden som gamla äldre
tallar och stående död ved är
förekommande. Området har
utpekats som en nyckelbiotop.

SAXHYTTAN
Kommunalt naturreservat
sedan 2007.

BALUNDSTORP
Äldre barrskog som tidigare har skötts med konventionella
skogsbruksmetoder. Närmare bebyggelsen finns dock
gamla ängar, rösen och stenmurar, träd och dungar som ger
en betydligt högre mångfald. Naturvärdesträd som ihålig
asp, delvis fallen grövre björk och äldre lönn påträffas.
Förekomsten av fjärilar var god vid inventeringen, vilket
indikerar att flera mikrohabitat finns representerade i
området.

SKOG VID TORRVARPEN (ÅSEN)
Glesare, skött tallskog. Längs med strandkanten står dock
flera tallar av naturvärdeskvaliteter - eller träd som som
inom en snar framtid kan betecknas som naturvärdesträd.
Solbelysta tallar och öppna sandiga markytor är generellt en
bristbiotop, varför objektet tilldelas naturvärdesklass 4.

BJÖRSKOGSNÄS
Orkidérika slåtterängar,
naturreservat sedan 1973.
Natura 2000-område.

2 km

JORDANMOSSEN
Jordantjärnen och Jordanmossen.är
ett bra fågelhabitat, där bland annat
sparvuggla, kattuggla, tornseglare,
spillkråka, större och tretåig hackspett
samt kungsfågel finns rapporterade.
Äldre och döda träd är tämligen god i
området. Områdets karaktär tillsammans
med förekomsten av fågelobservationer
medför att objektet bedöms ha påtagliga
naturvärden. Området är föremål för
reservatsbildning.

GRYTHYTTEVIKEN
Fuktiga lövskogar med äldre aspar och död
ved påträffas i skogen kring Grythytteviken.
Området har ett rikt fågelliv. Vid viken har två
skogsområden klassats som naturvärdesobjekt av
Skogsstyrelsen.
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Utanför området för grönplanen, men särskilt värt att nämna, ligger
naturreservatet Björskogsnäs med blomstrande orkidéängar som är av
nationell betydelse och ett stort besöksmål i Grythyttan.

REKREATIONS- OCH
KULTURVÄRDEN
Hällefors
De orörda våtmarkerna i västra delen av planområdet har en stor
betydelse för rekreation och friluftsliv i ett regionalt perspektiv. Deras
betydelse som vardagligt besöksmål är dock begränsad. Ett betydligt
mer frekvent besöksmål för invånare i Hällefors är HÖKHÖJDENS
NATURRESERVAT, strax öster om centralorten. Hökhöjden erbjuder
möjligheter för en rad olika aktiviteter, och uppvisar flera av de
parkkaraktärer som erfarenhetsmässigt genererar fler besökare. Det
finns både vilda element, rofyllda kulturpräglade områden, en stor rymd
(storlek och utsiktsmöjligheter) samt spontana lekplatser för barn. Idag
finns dock ett behov av att se över skötselplanen för naturreservatet.
HURTIGTORPET är en motionsanläggning som ligger i naturreservatet, och
som utgör start- och målpunkt för den 6 mil långa SILVERLEDEN . Elljusspår
för skidåkning och löpning gör att området nyttjas året runt för både
spontanidrott, motion och organiserad idrottsverksamhet. Strax norr
om Hurtigtorpet passerar Silverleden HEMBYGDSGÅRDEN som också är en
viktig mötesplats med höga kulturvärden.
Andra områden i Hällefors som pekades ut som välbesökta i
genomförd webbenkät är LINDHOLMSTORPET och Krokbornsparken.
Lindholmstorpet finns på en centralt belägen tomt i ett större
bostadsområde vilket gör det lättillgängligt för många boende. De
senaste åren har caféverksamhet bedrivits under sommaren. Tidigare
har även växt- och grönsaksplanteringar skötts vilket har bidragit till
känslan av en lantlig idyll mitt i tätorten. Inom området finns boulebana
och en mindre lekplats, det vill säga anläggningar som bjuder in till lek
för både vuxna och barn. Samtidigt som området är välbesökt visar
många av svaren från genomförd enkätundersökning att medborgarna
skulle vilja att kommunen satsade mer resurser på området.
KROKBORNSPARKEN ligger på en halvö i Svartälven strax sydväst om
Hällefors tätort. Parken räknas som Sveriges första folkpark och anlades
i slutet av 1700-talet som nöjespark för arbetarna vid Hällefors bruk.
Parken är utformad som en jaktstjärna med en fontän i mitten från
vilken åtta radiella siktstråk utgår. I parkens centrala del finns bland
annat en inglasad paviljong som hålls öppen för danskvällar på helgerna.
Parken och dess anläggningar kulturminnesförklarades år 1996.
Folkparken är en viktig mötesplats i Hällefors, och blir en samlingsplats
som invånarna återkommer till i olika skeden i livet. Det finns en aktiv
förening som anordnar olika sorters evenemang i parken året om.
Svaren i webbenkäten som genomfördes år 2016 visar att området
fortfarande är ett mycket viktigt besöksmål för kommuninvånare. Med
åren har parken fått en allt mer skogslik karaktär och är i vissa delar i
behov av röjning.
I Hällefors finns unika möjligheter att uppleva konst i parkmiljö.
Särskilt värt att nämna är MILLESPARKEN, MÄSTARNAS PARK , POLSTJÄRNAN
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Silverleden
Eljusspår
Stigar
KLASS 1
Nationellt intressanta
och regionalt intressanta
miljöer.
KLASS 2
Kommunalt intressanta
miljöer.
KLASS 3
Lokalt intressanta miljöer.
Klassningen baseras på följande
kriterier:
• Utpekat område i webbenkät.
• Förekomst och frekvens av
stigar i området.
• Storlek - ett större område
ger bättre förutsättningar för
rekreationsvärden.
• Om det finns unika natur- och
kulturvärden representerade.
• Om området är naturskönt och
ligger i ett vackert landskap.
• Om sällsynta upplevelsevärden
finns representerade.
• Mångformighet - om
det finns en variation av
upplevelsevärden.
• Tystnad - om man kan höra
fågelsång eller om man störs av
trafikbuller.
• Vattenkontakt - hur lätt är det
att komma ner till strandkanten?
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SVARTÄLVEN
är överlag svårtillgänglig inom
planområdet. En strandnära stig finns
dock norr om dammen.

POLSTJÄRNAN
Skulpturpark

HEMBYGDSGÅRDEN
Hällefors Hembygdsförening
LINDHOLMSTORPET
är det grönområde som flest uppger i
webbenkät att kommunen bör
satsa resurser på.

HÄLLEFORS HERRGÅRD
från år 1782.

VÅTMARKERNA
Hammarmosssen och
Knuthöjdsmossen
bjuder på orörd natur
som både är lätt- och
svårtillgänglig. Här
upplever man höga
naturvärden i en
spännande miljö och en
rofylld tystnad.

HÖKHÖJDEN OCH
HURTIGTORPET
är Hällefors naturliga
mötesplats för motion,
rekreation och friluftsliv
”runt knuten”. Skid- och
motionsspår inbjuder till
vistelser under hela året.
Längs stranden till SörÄlgen finns camping och
badplatser.
KULLBERGET
har naturskogsartad
miljö där man kan
uppleva det vilda
skogslandskapet med
hällar och branter.
Utsiktspunkter ger
en god orientering av
det omkringliggande
skogslandskapet.

BRUKSHOTELLET
Sörgården i Hällefors kyrkby.

KROKBORNSPARKEN
är Sveriges äldsta folkpark och anlades
redan år 1796. Halvön har utformats som en
engelsk park med bland annat danssalong,
karuseller, gungor och amfiteater.
Anläggningen kulturminnesförklarades år
1996.

MÄSTARNAS PARK
Park med skulpturer av
kända svenska konstnärer.
SINNENAS OCH MINNENAS PARK
pedadogisk och terapeutisk parkmiljö.

SILVERLEDEN
slingrar sig genom Hällefors. Längs den 6 mil
långa vandringsleden finns flertalet vindskydd
och rastplatser. Anläggningar kopplade till
leden omhändertas av Friluftsfrämjandet. Som
besöksmål för invånare i hela regionen kan
den utgöra ett viktigt varumärke för Hällefors
kommun.

MILLESPARKEN
Skulpturer och alléer.

VATTENTORNET
Besöksmål för skolverksamheter

MOTIONSSLINGOR
vid norra infarten till Grythyttan lyfts
fram som välbesökt i genomförd
webbenkät.

SKOGEN VID BALUNDSTORP
Skogen intill Torrvarpen är inbjudande och varierande och
sina platser kan man lätt komma ner till vattnet. Området
vid Boglundstorpet är flitigt använt för skogspromenader
och motion av Grythyttans invånare. Kulturpräglad natur
med fjärilsrika hagmarker är insprängda i barrskogen. Ett
fåtal äldre sport- och jaktstugor finns längs stranden.
TRÄSTADEN I GRYTHYTTAN
Riksintresse för kulturmiljövården. Välbevarad
kyrkbybebyggelse av bergslagskaraktär, anlagd som stad
och i stadsmässiga former. Kyrka från år 1632. Många äldre
hus har taktäckning av skiffer.
BADPLATS VID TORRVARPEN
Kommunens badplats är vackert belägen vid
Torrvarpen med sandstrand och äldre tallar.
Vindskydd och grillplatser.

JORDANMOSSEN
Som blivande naturreservat
kommer Jordanmossen att bli mer
uppmärksammat. Kommunen kan
bidra till att öka tillgängligheten genom
en utveckling av det lokala gång- och
cykelvägnätet i Grythyttan.
GRYTHYTTE QWARN OCH
MÅLTIDENS HUS
Aktiviteter längs vattnet och naturstigar
i en kulturhistorisk bruksmiljö för både
boende och turister. Bland annat anordnas
guidade vandringar. Måltidens hus är
kärnan i Restaurang- och hotellhögskolans
verksamhet.
GRYTHYTTEVIKEN
Låglänt, översvämmad mark med rikt fågelliv.
Två stora fågeltorn är anlagda på ömse sidor
om vattnet.

2 km
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och SINNENAS OCH MINNENAS PARK . Millesparken är gestaltad i barock
stil och inrymmer bland annat ett flertal skulpturer av konstnären
Carl Milles. Mästarnas park har utformats som en klassisk stadspark
med varierande skulpturer som skapats under olika tidsepoker (från
1700- till 1950-talet). Sinnenas och minnenas park är en pedagogisk
och terapeutisk park särskilt utformad för äldre. Parken är inrättad
som två trädgårdar, en som fokuserar på att väcka sinnen och en för
minnen. Bland annat finns olika element som skapar sinnesuttryck för
att stimulera hörsel, känsel, syn och smak. Vidare finns en äng och en
fruktträdgård, strövområden samt en mindre samling skulpturer.
I samband med ombyggnation år 1997 gjordes en omfattande
landskapsgestaltning av bostadsområdet Polstjärnan (före detta
Diakonen). En konstnärlig utsmyckning genomfördes på temat
Universum och Människan. Idag planeras odlingslotter att anordnas för
hyresgäster i området.

Grythyttan
Två av de mest besökta rekreationsområdena i Grythyttan idag är
det skogbeklädda BALUNDSTORPSOMRÅDET längs Torrvarpen samt
GRYTHYTTEVIKEN . De många gångstigarna och närheten till vattnet
gör Balundstorpsområdet till ett attraktivt promenadstråk. Skogens
karaktär varierar mellan öppnare områden med större ljusinsläpp
och tätare skogspartier med omslutande grönska. Vidare bidrar den
kuperade terrängen och skymtarna ner mot vattnet till en stimulerande
och spännande promenadmiljö. Även om området används flitigt av
närboende finns det idag ingen informationstavla eller skyltning, vilket
kan göra det svårt för ovana besökare att orientera sig i området.
GRYTHYTTEVIKEN ligger strax söder om Grythyttans centrumkärna och
utgörs av översvämningsmarker och lövskogspartier som delvis bär spår
av tidigare bete. Det går naturstigar genom området som leder till fågeltorn, både väster och öster om vattnet. Delar av viken är under vatten
regelbundet vilket skapar förutsättningar för ett rikt fågelliv. Idag finns
ingen tydlig ingång till området och det saknas skyltning samt informationstavla.
Den gamla delen av centrala Grythyttan, även kallad TRÄSTADEN, med
det rikskända gästgiveriet utgör en vacker rekreativ miljö som också
är riksintresse för kulturmiljövården. Trästaden ingår i en grönstruktur
med gamla alléer över torget, längs Skolgatan och vid en omplanterad
allé längs Prästgatan. Torget är gestaltat som park med två fontäner och
ansluter till kyrkogården.
Av modernare kulturell betydelse är MÅLTIDENS HUS, vars skal utgjorde Sveriges paviljong i Världsutställningen i Sevilla år 1992. Byggnaden
ligger naturskönt intill en av Sör-Älgens vikar och används idag som
restaurang- och hotellhögskola. Det finns naturstigar som leder bort
från trädgården utanför Måltidens hus och in till skogen längs Sör-Älgens
strand. Intill Måltidens hus ligger HERRGÅRDEN I GRYTHYTTAN och GRYTHYTTE QWARN med anor från 1600-talet. Anläggningarna används idag för
konferens, logi och sommarkafé med galleri och gårdsbutik. Nordöst
om Grythyttans stadskärna ligger den mindre våtmarken JORDANMOSSEN
som är ett blivande naturreservat. Med ett rikt fågelliv är Jordanmossen
intressant besöksmål för fågelskådare och naturintresserade. Tillgängligheten i området är idag relativt begränsad. Norr om Jordanmossen,
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vid norra infarten till Grythyttan finns ett större skogsområde med stigar
och motionsslingor som pekats ut som viktigt i webbenkäten.
Skolverksamheterna i Grythyttan uppger särskilt att grönområdet vid
vattentornet används flitigt för utomhuslek och exkursioner. I området
finns äldre hagmarker och flera stenmurar.
Ett av de viktigaste besöksmålen för rekreations- och kultur
värden utanför planområdet är n
 aturreservatet Björskogsnäs. Gården
Björskogsnäs var ursprungligen ett finskt nybygge och udden har varit
brukad sedan slutet av 1500-talet. Ängarna har slåttrats i många hundra
år, och här återfinns länets största lokal av guckusko tillsammans med
många andra orkidéer.

Föreslagna utvecklingsområden
omfattar olika typer av grönområden;
strövskogar, centrala stråk, bostadsnära
parker och grönytor samt stigar i vild
naturmiljö.

Gång- och cykelvägar till
Hurtigtorpet
Lindholmstorpet
Hällefors
centrum

Förutsättningar - För varje utvecklingsområde finns särskilda förut
sättningar att ta hänsyn till vid planering och utveckling. Vem som
är markägare och hur området används idag är grundläggande
förutsättningar för kommunens möjligheter att omvandla, förbättra eller
stärka upplevelsekaraktärer i det berörda området. Andra intressen än
natur- och rekreationsmöjligheter kan vara högst aktuella att ta hänsyn
till.

Violparken

Vattentornet

Strövskog vid
Balundstorp och
Torrvarpen

För genomförandet av Grönplanen rekommenderas en prioritering av
resurser till åtta föreslagna utvecklingsområden. Urvalet till områdena
har tagits fram utifrån genomförda bakgrundsrapporter, naturvärdes
inventeringar, medborgardialog och enkäter.

Målsättningar - De målsättningar som ställs upp för respektive föreslaget utvecklingsområde ska återanknyta till de inriktningsmål som kommunen antagit för grönstrukturarbetet. Det finns ofta flera framkomliga
vägar för att uppfylla en målsättning med ett specifikt grönområde.
Målsättningen är sällan mätbar, och man kan inte alltid fastslå att målen
är uppfyllda.

Stig över
Knuthöjdsmossen
Strandpromenad
längs Svartälven

Föreslagna
utvecklingsområden

Visioner - För de föreslagna utvecklingsområdena beskrivs en kortfattad
vision av hur området kan se ut, användas till och hur det kan upplevas
efter att kommunen genomfört satsningar i riktning mot målsättningen.
Visionerna innehåller konkreta förslag på åtgärder och utvecklings
möjligheter, utan att mer ingående bedöma genomförbarhet, kostnader
eller andra utmaningar som behöver h
 anteras i det framtida arbetet.
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GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
TILL HURTIGTORPET
Förutsättningar
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möjliggör för boende att gå, cykla eller möjligtvis åka skidor till anläggningen vid Hurtigtorpet.

at

Foto 1. Vid korsningen Brandtvägen och Basvägen tar gång- och cykelvägen slut. En fortsättning österut
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D et grön

Grönplanens förslag är att gång- och cykelstråket mellan Schillingvägen
och Holmqvistvägen förlängs norrut, öster om Göransvägen. Befintlig
gång- och cykelväg på Basvägen förlängs i riktning mot Hurtigtorpet. Efter en säker passage över Basvägen går den nya GC-vägen genom skogen
och ut till spårcentralen.
De nya gång- och cykelstråken är trygga alternativ med belysning och
goda siktsträckor in i skogen. Under gynnsamma vintrar används en del
av GC-vägen för spårdragning, vilket möjliggör skidåkning till och från
Hurtigtorpet. Istället för att ta bilen kan många närboende utgå hemifrån vid ett besök till Hurtigtorpet.
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Vision

UPPLEVELSKVALITETER
vid Hurtigtorpet och
Hökhöjdens naturreservat

yml

Skiljd från vägtrafik ska man kunna gå, cykla eller åka skidor från flera
bostadsområden till Hurtigtorpet.

Föreslagna ytor,
ändamål samt gång- och
cykelstråk.

tr

Målsättning

Befintliga gång- och
cykelstråk.

et
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Hurtigtorpet är ett av de mest besökta grönområdena för boende i
Hällefors. Elljusspår för skidåkning och löpning gör att området nyttjas
året runt för motion och organiserad idrottsverksamhet.
Idag är det inte möjligt att gå eller cykla till Hurtigtorpet utan att använda befintliga bilvägar. Den gång- och cykelled som kommer från centrala Hällefors och korsar Grythyttevägen tar slut en bit in på Basvägen.
Gång- och cykelleden genom den gröna kilen mellan Schillingvägen och
Holmqvistvägen fortsätter som en bredare stig i skogen på östra sidan
om Göransvägen. Ingen belysning finns i skogskilen.

GRÖNSTRÅK TILL CENTRUM
Fortsättning längs Schillingvägen.

Grönplan Hällefors Grythyttan

HÖKHÖJDENS
NATURRESERVAT
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Spårcentral, förskola
FOTO 1
Fortsättning av gång- och
cykelväg längs Basvägen
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STRANDPROMENAD LÄNGS
KULTURMILJÖN VID SVARTÄLVEN
Förutsättningar

Målsättning
Svartälven ska vara ett naturligt besöksmål för invånare och besökare i
Hällefors. Älvens betydelse för ortens framväxt ska lyftas fram.

Vision
Förutsättningar finns för en ny gångväg längs med en cirka 300 meter
lång sträcka vid Svartälven söder om kraftverksdammen. Nedstigning
till vattendraget sker från Sikforsvägen. Söderut kan GC-vägen kan gå
mellan kyrkogården och strandkanten, för att senare ansluta till allén
längs Grönvallsvägen och vidare mot Fjällbovägen.
Längs med stråket vid kyrkogårdens sydvästra hörn passeras en äldre,
övergiven byggnad som härrör från äldre tiders vattenkraft. Platsen är
en lämplig målpunkt som kan förses med fikabord och bänkar. Området
kompletteras med informationsskyltar om Svartälven och den historiska
industriverksamheten på orten.
Fjällbovägen bör breddas för att separera gång- och cykeltrafikanter
med biltrafik. Vid Villavägen kan en ny gång- och cykelväg anläggas
söder om bilvägen med fortsättning mot Krokbornsparken. En alternativ
dragning genom Brukshotellets glesa tallpark skulle innebära en
upplevelserik promenad genom kulturhistoriska miljöer.

Befintliga gång- och
cykelstråk.

Föreslagna ytor,
ändamål samt gång- och
cykelstråk.

UPPLEVELSEKVALITETER
för strandpromenad längs
Svartälven

22+35+2080254590372293275098
e+20
De

Den fysiska planeringen av Hällefors har inneburit att kontakten med
Svartälven nästan försvunnit. Längs västra stranden innebär Ovakos
industriområde att älven inte längre är tillgänglig för allmänheten. Längs
östra stranden avgränsar kyrkogården och brukshotellet, och det saknas
allmänna platser där det är lätt att komma ner till vattnet. Kulturmiljön
kring herrgården, brukshotellet och den historiska vattenkraften är
mycket värdefull.
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Kyrkogård

Rastplats

Gångväg

Foto 2. Föreslaget promenadstråk längs Svartälven passerar kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
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LUSTFYLLDA VIOLPARKEN
Förutsättningar

Vision
Grönplanens vision är att Violparken blir en multifunktionsyta där
närboende och besökare träffas för att leka, idrotta och njuta. En del av
gräsytan övergår till slaghacksskötsel för större variation och biologisk
mångfald. Uppsamling av gräs för att ”magra” jorden i kombination
med sådd, ger långsiktiga förutsättningar för ängsliknande ytor med
blommande prästkragar, gullvivor och johannesört.
Den spontana leken vid kullarna förstärks med en konventionell
lekplats och en plats för ”vild lek” där stockar och rundade block blir
naturliga klätterställningar. Mindre dammar för vattenlek kan anläggas.
Spontanidrotten utvecklas med utegym och beachvolleyplan eller liknande anläggningar.
För att tillgängligöra Violparken för fler av Hällefors invånare, innehåller visionen en säker passage över Grythyttevägen i höjd med Basvägen.

Foto 3. Violparken kan utvecklas med fler funktionsytor för lek, idrott och för rekreation.
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Violparken ska ge lustfyllda, rofyllda och lekfulla upplevelser. Parken ska
erbjuda aktiviteter som medför generationsöverskridande möten.

22+25+1050756020154512903017
e+20

lek

Målsättning

UPPLEVELSEKVALITETER
i Violparken

Det

Tidigare års bostadsöverskott innebar att kommunen tvingades riva
ett antal flerbostadshus i området Violen längs den före detta Ring
vägen. Efter återställning av bostadsmarken ökade grönytan med
drygt 14 000 kvadratmeter. Idag möjliggör parken ett fåtal aktiviteter
som hundpromenader, pulkaåkning och fotboll på grusplanen. Park
förvaltningens försök med slaghacksytor har tidigare fått kritik från
närboende, och idag sköts hela grönområdet med extensiv gräs
klippning. Antalet träd i parken är få och den öppna gräsytan är
en av de största i Hällefors. Parkens lokalisering innebär ett stort
upptagningsområde av närboende.
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Befintliga träd i
kommunens driftkarta

Föreslagen plantering av
nya träd och buskar

Befintliga ytor och
anläggningar

Befintliga gång- och
cykelstråk.

Föreslagna ytor,
ändamål samt gång- och
cykelstråk.
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LANTLIGA LINDHOLMSTORPET
Förutsättningar
Lindholmstorpet är en äldre gårdsmiljö med välbevarad ladugård. I den
före detta betesmarken växer äldre björkar med parkkaraktär. I norra
delen mot Silvergruvvägen står ett glesare bestånd av blandskog. Växtligheten sköts med i huvudsak röjning.
Lindholmstorpet är det grönområde som flest invånare vill att kommunen satsar resurser på, enligt genomförd webbenkät. Områdets läge
mitt i centrala Hällefors innebär att både invånare och turister i tätorten
antingen passerar eller besöker området frekvent. Under de senaste
åren har torpet varit öppet som sommarkafé. På platsen finns ett antal
boulebanor anlagda. Området används av ideella o
 rganisationer för
barn- och ungdomsverksamhet. I sydvästra hörnet finns en parkering
med möjlighet för tillfällig uppställning av husbilar.

Målsättning
Lindholmstorpet ska vara inbjudande för hela familjen. Åtgärder som
bidrar till att bevara och stärka områdets natur- och kulturvärden ska
prioriteras.

Artiklar om Lindholmstorpet i
Nerikes Allehanda, 2014-2016.

Befintliga träd i
kommunens driftkarta

Föreslagen plantering av
nya träd och buskar

Vision
Befintliga ytor och
anläggningar

Befintliga gång- och
cykelstråk.

Föreslagna ytor,
ändamål samt gång- och
cykelstråk.
Gärdsgård
Stängsel

UPPLEVELSEKVALITETER
vid Lindholmstorpet
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Att återinföra betesdjur till Lindsholmstorpet medför stora mervärden
för områdets natur- och kulturhistoria. Betande getter och får samt
sprättande höns ger området kulturkaraktär, höjer naturvärden och ger
besökare en bild av det gamla, lantliga Hällefors.
Besöksunderlaget för kafé och servering ökar i takt med att fler
aktiviteter finns i området. Visionen innehåller en lekplats för de små,
en skogslek för de lite större barnen och odlingslotter med blommande
rabbatter och fruktträd för de äldre. Området avskärmas med tidstypisk
gärdsgård mot Bjässevägen och Silvergruvvägen.
Det finns utmaningar med att hålla tätortsnära betesdjur. Tillsyn och
skydd för djuren måste beaktas. Förutsättningarna att använda ladugården som stall för natten bedöms som dock som god. Utan djurhållning
kan byggnaden istället användas för musikframträdanden, teaterverksamhet - med scen mot gräsytan närmast torpet - eller som samlingslokal för andra ändamål.
Området är lättillgängligt även för turister som kommer långväga.
Uppställningsplatserna för husbilar förbättras genom förstärkning av
underlag, bättre anvisning (skyltning) och information.

a

24

r ge

ll

a

ön

to

t o ch det lek

fu

Grönplan Hällefors Grythyttan

SI

Avskärmande
planteringar

LV

ER

GR

UV

VÄ

GE

N

Entré

Gärdsgård mot gångoch cykelväg

Skogslek

Inhägnad
betesmark

Gärdsgård mot
Bjässevägen

Od

lin g

L ek

pla

ts
Staket mot tomt

Gån

Boulebanor
Ladugård

Gångvägar
(grus)

k
Si

fo

rs

v

äg

g- o

ch c

y ke

en

lväg

mot

BASV
ÄG EN
Hur t
i g to r
pet

Bjässevägen

Servering

Entré med
information

Parkering
och husbilsplats

och

Sv a r

t

a
ott o
n (tr
äl ve

r)

ÄG EN
Y T TEV

ge n

B o r gm

äs t ar v

ä ge n

Bjur vä

G RY T H

Gillers

v ä ge n

Hamm

a r v ä ge

n

M

tr um
ot cen

Café

100 meter

25

Grönplan Hällefors Grythyttan

BLOMSTRANDE CENTRUM
Förutsättningar

Befintliga träd i
kommunens driftkarta

Hällefors är riksbekant för de konstnärligt utsmyckade skulptur
parkerna som ligger spridda i centrala delar av tätorten. Gaturummen
karakteriseras idag av överdimensionerade vägbanor och små trottoarer.
För att stärka kvaliteter i centrum har styrkor och svagheter
analyserats i en arbetsgrupp. Konkreta utvecklingsförslag är idag
planerade för centrala delar av Hällefors.
Resecentrum ligger längs stationsvägen, cirka 600 meter söder
om kommunhuset. Kommunförvaltningen flyttas under 2017 från
kommunhuset som därmed kan få annan användning.

Prioriterade grönstråk
och målpunkter

GRÖNSTRÅK TILL
SVARTÄLVEN

Målsättning
Genomgående ska trygga gång- och cykelstråk leda besökare in till
centrum via Stationsvägen, Hemgårdsvägen, Schillingvägen och
Sikforsvägen. Upplevelsen av grönska längs vägen in till centrum ska
förstärkas redan vid Grythyttevägen (riksväg 63) med alléplanteringar
och gestaltade korsningar. Målpunkter i centrala Hällefors ska länkas
samman med gröna stråk för promenader i grönska och blomsterprakt.

or

ge

Smal trottoar

VISION FÖR SCHILLINGVÄGEN
stadsgata med grönstråk
Upplyst, bred gångoch cykelväg

Trädrader och
blomsterplanteringar,
skelettjordar för
dagvatten

En smalare vägbana som
kombineras med mötesfickor
alternativt envägstrafik
Privat tomtmark
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SCHILLINGVÄGEN IDAG
väster om Grythyttevägen

12+30+1535204540708085
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Det grön

Från riksvägen är det lätt att hitta in till ett blomstrande centrum. Trygga
gång- och cykelvägar gör torget till ett självklart val för att träffas,
äta och handla. Ett fint centrum med grönstråk dit gör fastigheterna
intressanta och handeln gynnas.
I visionen har Schillingvägen omvandlats till en tätare stadsgata där
gaturummet är utformat med trädrader och blomsterrabatter. Lösningar
för lokalt omhändertagande av dagvatten tillämpas.

UPPLEVELSEKVALITETER
i centrala Hällefors
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NATURSTIG VID
KNUTHÖJDSMOSSEN
Förutsättningar

Vision
Det finns goda förutsättningar att skapa en rundslinga på knappt 7
kilometer som binder samman en nyskapad strandpromenad längs
Svartälven, Krokbornsparken och Knuthöjdsmossens naturreservat. En
avstickare från Silverleden som följer Knuthöjdsmossens västra kant kan
anläggas på delvis fast skogsmark, och delvis anlagda spänger. Sträckan
uppgår till 1,5 km.
För ändamålet är det önskvärt att kommunen är delaktig i Läns
styrelsens planering och skötsel av det framtida naturreservatet i
området. I skogen omkring våtmarken kan både fri utveckling och aktiv
skötsel som naturvårdsbränning och andra metoder medföra ännu
högre natur- och rekreationsvärden.
Vid tjärnarna på Knuthöjdsmossen kan den befintliga rastplatsen utökas med vindskydd. Platsen kan eventuellt bli en målpunkt för besökare
som parkerat vid Krokbornsparken.
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Den vilda naturen väster om Ovakos industriområde ska vara mer
tillgängligt för invånare och besökare i Hällefors. Man ska kunna gå och
vandra från tätorten ut till våtmarkerna, längs gröna stråk som bjuder på
varierande naturupplevelser.

95+85+80251015309027121732
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Målsättning

UPPLEVELSKVALITETER
vid vandring över
Knuthöjdsmossen

ar

De vidsträckta våtmarkerna väster om Hällefors uppvisar h
 ögsta
naturvärdesklass. Den norra delen av Knuthöjdsmossen samt
Hammarmossen söder om Krokbornsparken är skyddade som natur
reservat och Natura 2000-områden. En utökning av reservatet är
planerad, vilket innebär att hela våtmarkskomplexet långsiktigt skyddas
mot ingrepp.
Knuthöjdsmossen har flera gölar och en mäktig sanddyn som är habitat för flera sällsynta insekter. Fågellivet är mycket rikt, och hela området
är utpekat som riksintresse för naturvården.
Idag löper Silverleden från Krokbornsparken, genom den s malaste
delen av Knuthöjdsmossen och vidare västerut upp på höjden mot
Saxeknut. Vid tjärnarna på mossen finns en rastplats.

Befintliga ytor och
anläggningar

Befintliga gång- och
cykelstråk.

Föreslagna ytor,
ändamål samt gångstråk
(led/stig).

Förslag utökning
- blivande
naturreservat

SAXEKNUT
Rastplats och
utsiktspunkt längs
Silverleden

SPÄNGER PÅ MJUK MARK
Att anlägga spänger på blöt och
mjuk mark förhindrar markskador.
Om spaltbredden hålls liten mellan
brädorna är det även möjligt för
terrängcyklister att ta sig fram.
300 meter
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UPPLEVELSKVALITETER
vid grönområdet kring
vattentornet

12+50+15304010601770201290
e+10

Målsättning
Grönområdet Vattentornet ska utvecklas och utrustas för att främja utomhuspedagogik. En promenad genom skogen ska erbjuda utsikter över
samhället och en rekreativ miljö med kulturpräglad natur. Området är en
länk mellan orten och det framtida naturreservatet vid Jordanmossen.
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Grönområdet kring vattentornet används flitigt av för- och grundskolan i
Grythyttan. Området används för lek och exkursioner. Uppe på åsen ges
en fin utsikt sydväst över bostadsbebyggelse nere i ”grytan”. I brist på
fasta anläggningar gör besökare brasor på vändplanen framför tornet.
Företrädare för skolverksamheten uppger att grillplatser, bänkar och
bord skulle underlätta utflykter till området och medföra att området
användes oftare.
En vältrampad stig för hundpromenader och motion går genom s kogen
och fortsätter norrut på andra sidan Grythyttevägen. Skogen vid vattentornet har naturvärden i form av äldre tallar, aspar och björkar med
bohål, bland annat häckar nötväcka i området. Äldre betes- och hagmarker, på bägge sidor om landsvägen, skänker o
 mrådet en vacker karaktär
och flertalet stenmurar vittnar om äldre tiders jordbruksdrift. Området
är till viss del igenväxande.
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Föreslagna ytor,
ändamål samt gång- och
cykelstråk.

Befintligt gångstråk.

Områden i
naturvärdesinventeringen
(Sweco, 2016).

Vision
Skogen och de äldre hagmarkerna vid vattentornet sköts och underhålls
så området upplevs tryggt och rekreativt. Stenmurar och äldre lövträd
ger parkkaraktär. En del av träden hamlas för att ytterligare återskapa
kulturmarkernas kännetecken. Längs servicevägen in till vattentornet ges
utsikt över samhället genom att träden kvistas och undervegetation hålls
nere.
En särskild satsning på skolverksamheternas möjligheter till utomhuspedagogik genomförs i området. Det innebär anlagda grillplatser, bänkar
och bord där undervisning kan ske. Området utformas i samråd med
skolbarnens tankar och idéer om hur ett klassrum i naturen kan se ut.
Vattentornet utsmyckas med elevernas målarglädje.
Den befintliga stigen som går genom skogen öster om vattentornet
förstärks till grusad gång- och cykelväg. Eventuell justering för framtida
tomt längst i söder. Nere vid Grythyttevägen genomförs trafiksäkerhetsåtgärder för en tryggare passage. Gång- och cykelvägen ansluter till
grusvägen mot Granliden och Jordanmossen samt mot stigen norrut som
leder till Aborrtjärn.

HAMLING av lövträd var vanligt
förr. Grenar och löv skördades
återkommande från träden.
Grova, knotiga stammar som
grenar sig kraftigt en bit upp
skvallrar om tidigare hamling.
Hamlade träd, särskilt ask, lind
och lönn har förutsättningar
att bli mycket gamla och är
därför förknippade med höga
naturvärden.

UTEPEDAGOGIK
Forskning visar att utemiljön har stor
betydelse för skolbarns välmående
och hälsa. Inlärning och fysisk
aktivitet stimuleras. Förskolor som
arbetar med utomhuspedagogik har
färre sjuka barn än andra skolor.
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Mot Abborrtjärn,
cirka 700 meter
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Gång- och cykelväg
med säker passage
över Grythyttevägen.
Ansluter till grusväg mot
Jordanmossen.
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STRÖVSKOGEN KRING
BALUNDSTORP OCH TORRVARPENS
STRAND
Förutsättningar
Stranden till Torrvarpen och skogen kring Balundstorp nyttjas flitigt av
Grythyttans invånare för motion och rekreation. Området är till större
delen äldre barrskog med relativt begränsade naturvärden som följd av
konventionella skötselmetoder. Vid torpen och gårdarna finns dock gamla ängar, rösen och stenmurar, lövträd och dungar som ger en betydligt
högre biologisk mångfald. Flera naturvärdesträd av asp, grövre björk och
äldre lönn påträffas. I området är förekomsten av fjärilar god, vilket visar
att många olika växter finns representerade i området.
Strandområdet är utpekat som ett möjligt e xploateringsområde för
bostäder i kommunens nya översiktsplan, ett så kallat LIS-område Landsbygsutveckling i strandnära lägen. Idag föreligger inget hinder för
konventionell skogsproduktion i området.

Föreslagna ytor,
ändamål samt gång- och
cykelstråk.

Befintligt gångstråk.

Målsättning
Grönområdet vid Balundstorp och Torrvarpen ska fortsätta vara en
värdefull och spännande strövskog för boende i Grythyttan. Även
efter en eventuell exploatering i området ska skogsvandringen växla
mellan slutna bestånd av gammelskog och ljusa gläntor där solen når
ner. Området är fridfullt och kontakten med Torrvarpens strandkant är
ständigt närvarande.

Stigar

Områden i
naturvärdesinventeringen
(Sweco, 2016).

Vision
UPPLEVELSKVALITETER
i strövskogen kring Balundstorp
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Grönplanens vision har som utgångspunkt att området även i framtiden
får behålla sin karaktär av rekreativ strövskog med flertalet upptrampade stigar som bjuder på en varierande naturupplevelse. På längre sikt
kan värdekärnan ges ett formellt skydd i form av naturvårdsavtal eller
reservatsbildning samtidigt som omkringliggande skog med fördel brukas med hyggesfria skötselmetoder.
Visionen innebär att exploatering för bostäder i området måste
utformas med stor hänsyn till det rörliga friluftslivet.

De

Foto 4. Stenstrand vid sjön Torrvarpen.
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Det fortsatta arbetet
Den tätortsnära grönstrukturen samt dess värden med avseende på
natur, rekreation och kultur har kartlagts i och med arbetet med denna
Grönplan. Ett antagande av planen innebär en demokratisk förankring av
de inriktningsmål som ska styra kommunens arbete med grönstrukturen
framöver. Vidare har visioner presenterats för åtta föreslagna
utvecklingsområden; det vill säga förslag på åtgärder och aktiviteter som
verkar i riktning mot målen.
Samordning mellan olika enheter och arbetsgrupper inom kommunen
som arbetar med frågor rörande grönstruktur och gång- och cykelstråk
blir kanske den viktigaste framgångsfaktorn för genomförandet av
Grönplanen.
En tidsaxel som översiktligt beskriver arbetsprocessen fram till år 2030
kan se ut som följande;

2017

Förslag till målsättningar
och visioner av
utvecklingsområden.
Grönplanen antas av
kommunfullmäktige.

2025

Samordning mellan
kommunens och
Samhällsbyggnad
Bergslagens olika
förvaltningar som arbetar
med grönområden.
Handlingsplaner
och/eller förstudier
av möjligheten
att genomföra
föreslagna åtgärder.
Kostnadskalkyler.
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Genomförande av
utvalda förslag.

2030

Omvärdering och
analys över föreslagna
utvecklingsområden och
åtgärder.

Inriktningsmålen
samt målsättningar
med föreslagna
utvecklingsområden är
uppfyllda.

Medborgardialoger och
samråd med berörda
idella organisationer
och myndigheter för att
följa upp kommunens
åtaganden och utvärdera
fortsatt arbetsprocess.

Arbetet med att ta
fram nya målsättningar
för kommunens
grönområden påbörjas.

