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Sammanfattning av naturförhållandena i området kring 
Västerängsskolan 
 

Naturmarken och skolgården vid Västerängsskolan inventerades på värdefulla träd och naturvärdesbedömdes 

vid ett besök den 23 oktober 2017. 

Skolgården kring Västerängskolan är idag till stora delar bar gräsyta med spridda träd. Skolgården är bevuxen 

med främst tall men även en del vårtbjörk, fågelbär och lägre buskar i anslutning till skolbyggnaderna. 

Naturmarken öster om skolan, på en del av fastigheten Nybro 3:1 är tätt bevuxen med främst björk, klibbal 

och asp samt enstaka ekar. Här växer även tätt med lövsly av samma trädslag med ett större inslag av ask. 

Buskar av hassel, fläder och kaprifol finns på delar av ytan. Marken är frisk till fuktig och medelrik. Floran är 

fattig med vanliga arter som nejlikrot och liljekonvalj och är typisk för liknande skuggiga lövskogar i 

regionen. Floran är även till viss del påverkad av inkomna trädgårdsväxter som snöbär.  

Här finns idag en del död ved i form av fallna stammar av björk och asp samt någon enstaka högstubbe av asp. 

I några av de levande asparna finns bohål av större hackspett. I områdets norra spets står en mycket grov, 

gammal ek med en omkrets på 348 cm. På eken växer bl.a. sotlav och gulpudrad spiklav på. Båda dessa lavar 

är signalarter som indikerar värdefulla trädmiljöer. Detta träd är, tillsammans med de äldsta tallarna i norra 

kanten av skolgården (invid Västerängsgatan), de enda träd i området som uppfyller de kriterier för 

naturvärdesträd som används vid inventering av värdefulla träd och bör i största möjliga mån bevaras. 

I området dräneras flera större dagvattenledningar som i de branta slänterna gör marken rätt vattensjuk. 

Särskilt tydligt ät detta centralt i skogspartier kring den avverkning av träd som skett här.  

Sammanfattningsvis är natuvärdena i dagsläget låga inom det inventerade området bortsett från de äldre 

träden. 

Skogsområdet i sin helhet är i dagsläget inte lämplig som skolgård på grund av markförhållanden (här är 

låglänt och bitvis blött) men skulle potentiellt kunna bli en välfungerande grön skolgård. Den lilla skolgård 

som idag finns intill Västerängsskolan är till stora delar öppen så en skuggigare del med träd är önskvärd. Man 

bör vid en exploatering av området sträva efter att behålla delar av den naturliga skogsstrukturen och de unga 

och friska träd som finns här idag. Vid planering och senare nyplantering av motsvarande yta för att få nya 

ytor med trädbevuxen och skuggig skolgård skulle detta ta mycket lång tid att få fram. Att bebygga och/eller 

hårdgöra större delar av skogsområdet är något man bör undvika, dels för eventuella naturvärden men framför 

allt för den framtida skolgårdsmiljön. 
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