
Förslag på 
framtida leder

Närströv, skogsmark

Våtmark

Gräsmarker

Barrskog

Bebyggelse

TECKENFÖRKLARING

Vattennära 
rekreationsomr.

Lövskog Viktiga leder

Led mot 
Anderstorps Store 

Mosse

Nordlig led mot 
Anderstorps Store 

Mosse

Rastamossens
våtmark

Seths Hage

Skala 1: 20 000 (i A3)

Rekreationens betydelse
Att möjligheten till större rekreationsområden är viktiga för 
människor ha länge varit känt. Områdenas variation i utbud, 
tillgänglighet och upplevelse är viktiga att bibehålla och på sikt 
utveckla så att en vidd av användargrupper behov och smak 
kan tillfredställas.

I sin tur kan områdena även användas till att öka förståelsen för 
de naturliga processerna och vår inverkan och sätt att påverka 
dem. Dels kan informationsskyltar användas, eller guidade tu-
rer erbjudas, både i flora och fauna kännedom och i vidare kun-
skaper inom natursystem och människans påverkan på dessa.

Man bör även arbeta för att öka skolors och förskolors använ-
dande av naturområderna i deras undervisning. Detta kan göras 
dels genom att skapa bra leder, med inkorporerad information, 
eller målpunkter och samlingsplatser som kan fungera som un-
dervisningsplatser. Möjligheten att erbjuda expertföreläsningar 
eller endagarskurser för både elever eller lärare i vissa ämnen 
bör utredas. Allt detta för att öka invånarnas  biologiska, ekolo-
giska kunskaper och i längden deras uppskattning och vilja att 
sköta och bevara naturen.

Sträva efter en variation 
av upplevelser, tillgänglig-
het och utmaning

Inkorporera information, 
erbjuda föreläsningar och 
turer för att öka kunskapen

Öka skolors och förskolors 
användning av naturen 
i rekreation- och utbild-
ningssyfte
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Gräsmarker och Jordbruk
De gräsmarker som brukas i jordbruket är oftast inte så till-
gängliga för allmänheten då de antingen är inhägnade eller 
består av vall eller grödor och får därmed inte beträdas. I vissa 
områden runt Nissan som betas av får finns det speciella ”ste-
gar” över stängslet in i hagen som möjliggör vidare strövande i 
området. I regel är dock jordbruksmark relativt svårtillgänglig 
och kan till och med fungera som barriärer i landskapet. Men 
de utgör även underbara miljöer att vistas i och promenera 
utmed, dock får deras barriärtendens inte avfärdas vid plane-
ring och inte heller deras behov av att få inhägna och utestänga 
allmänheten i deras verksamhet.

SPECIFIKA OMRÅDEN
Nissan
Nissan har ett otroligt stort värde och potential för rekreationen 
i Gislaveds tätort. I dag är stora delar av Nissan outnyttjat då 
stora delar av Nissan inte går att nå eftersom villabebyggelse 
och industrimark effektivt blockerar tillgången. De ställen där 
man kan komma ned till Nissan är Dalenparken, Holmen, och 
norra respektive södra gångbroarna över ån. I övrigt är Nissan 
mycket svår att nå då den antingen inte har några stigar alls, är 
inhägnad eller de stigar som funnits har vuxit igen och är idag 
mycket svårframkomliga.

Ett av de viktigaste projekten, ur rekreationsaspekt, för Gisla-
veds tätort är att tillgängliggöra Nissan för allmänheten. Ge-
nom att röja upp befintliga stigar, skylta dem, skapa nya stigar, 
i våta områden antingen använda sig av spänger eller bryggor 
för att leda folk kan man öka tillgängligheten betydligt. För-
utom att detta skulle betydlig förbättra den vattennära rekrea-
tionstillgången även underlätta fiske i Nissan.   

GENERELLT
Skogsmarker
Användning och rörelsemönster
Barrskog och lövskog ger helt olika upplevelser då man rör 
sig genom skogsmarker och detta är även viktig att tänka på så 
att man kan erbjuda en blandning av upplevelser. För närströv 
är det vanligtvis det närmaste 100-500 meterna som är vikti-
gast för den vardagliga upplevelsen. För barn (5-12år) är det i 
regel de närmsta 100-200 meterna som är mest betydelsefulla 
i leken. Självklart utforskas omgivningen allt mer med tiden, 
men forskningar har visat att det är de närmsta områdena runt 
bostaden som används mest.

Även skogen som omger de stigar som används för att ta sig ut 
till speciella platser och målpunkter är viktig att sköta och be-
vara. Det yttre området har vanligtvis inte lika högt slitagetryck 
och det slitage som finns är mestadels fokuserat till de stigar 
som leder genom området. 

I motsats till detta så är det närmaste skogspartiet mycket mer 
använt och det finns ett mer finfördelat och utbrett stigsystem. 
Slitaget är i regel även av större skala här. Detta är viktigt att 
ha i åtanke när man gör upp riktlinjer för framtida skogsbruks-
strategi då förutsättningarna, användningen, behovet och sli-
taget är varierande. Ett sätt är att arbeta med att omvandla den 
närliggande skogsmarken från ett produktionsskogsbruk till ett 
rekreationsskogsbruk.   

Tillgänglighet
När det gäller tillgängligheten på skogsområdena så finns det 
ett brett spektra av leder och stigar i varierande skick. De lät-
tillgängliga leder som finns är, bland andra, en GC-väg som går 
längsmed Nissans östra sida och korsar ån vid Skogskyrkogår-
den och en led som börjar i norra ändan av Mårtensgatan. Från 
denna kan man ta sig över Nissan till Holmen och sedan vidare 
ut på myren. 

Överlag är många stigar på väg att växa igen och om man verk-
ligen har svårt att ta sig fram på kuperade stigar finns det egent-
ligen bara elljusbanan och vissa GC-vägar, som går längsmed 
skogspartier, att välja på. Det man bör satsa på är att röja upp 
och om nödvändigt komplettera de stigsystem man har, men 
även att marknadsföra och informera allmänheten om dessa.  

Foto ovan:
Typexempel av lövskog

Produktionsskogsbruk vs. 
rekreationsskogsbruk

Lättillgängliga leder och 
GC-vägar

I regel behövs stigarna 
röjas upp

Inhägnade pga vall och 
bete

Härliga miljöer att vistas i

Stora delar är idag otill-
gängliga

Flera stigar är igenvuxna 
och svårframkomliga

Nissan är ett av de vikti-
gaste projekten ur rekrea-
tionssynpunkt
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Anderstorps Store Mosse
Planer finns på att utveckla och öka tillgängligheten, då i dags-
läget stigarna kan vara svårframkomliga. Idéer på att skapa 
ett stigsystem som binder ihop Gislaved och Anderstorp med 
eventuell utsikts-/fågeltorn kan i framtiden komma att sättas i 
verket. 

Då mossen besitter stora ekologiska värden och skapar viktiga 
habitat för både flora och fauna är det viktigt att utforma stig-
systemet på ett sådant sätt att naturen skonas samtidigt som 
området blir tillgängligt för en fler användargrupper. Tral-
lar och upphöjda leder kan rikta användandet samtidigt som 
det bildar en mer lättframkomlig led som skonar naturen och 
minska slitaget. Området behöver även väl skyltade startplatser 
där man kan ställa ifrån sig cykel eller bil och få en överblick 
över området och stigsystemen. 

Som förebild kan man ha startplatsen för Rastamossens våt-
mark i söder som både har plats för avställning av eventuella 
fordon och informationstavla. Då den nya sträckningen av 27an 
skall dras mellan Gislaved och Anderstorps Mosse är det viktig 
att rekreationsaspekten tas i betänkande så att vägen inte blir 
en ogenomträngbar barriär. Tunnlar och andra genomfarter bör 
utvecklas så att tillgängligheten och nåbarheten till största mån 
behålls.

För att lyckas tillgängliggöra området för alla behöver man 
satsa på information. Informera om dess existens, karaktär och 
värde genom utskick eller annonsering på anslagstavlor och 
mötespunkter, som ett första steg. Men viktigt är även att inom 
området satsa på att inkorporera information om området, dess 
ekosystem, flora, fauna och vår påverkan på miljön.    

Rastamossens våtmark
Det finns en mycket väl utvecklad och lättframkomligt 3km 
långt gångsystem runt våtmarken som också erbjuder flera 
sittplatser för besökande, dock är flera av dessa placerade på 
sådant sätt att de kan vara svåra, om ej näst intill omöjliga, 
att utnyttja för vissa användargrupper. Detta bör betänkas och 
möjligen bör vissa flyttas så att detta inte blir skälet till att vissa 
inte kan utnyttja området. Man bör även vara medveten om 
att det underlag som idag använts till gångsystemen är mycket 
grovt vilket kan leda till att vissa användargrupper kan ha svå-
righeter att ta sig fram på grund av detta. 

Vid startpunkten finns en samlingsplats där information om 
området och stigsystemen finns. Även en låda för förslag på 
förbättringar finns vilket ger allmänheten en chans att lätt säga 
sin mening, det vill säga om lådan töms och förslagen läses. I 
framtiden kan man fundera på att utveckla informationsskyltar 
som är knutna till våtmarken ännu mer, kanske ha några längs-
med gångsystemen eller vid bänkarna. Man bör även arbeta 
med att utveckla ett stigsystem som ännu bättre knyter ihop 
Rastamossens våtmark med Södergården.  

Seths Hage
Området behöver ses över och röjas upp så att en mer öppen 
karaktär åter igen framkommer. Stigar och leder behöver också 
ses över då de delvis håller på eller redan har vuxit igen. Fram-
komligheten tycks överlag vara mycket begränsad. Området 
är dock viktigt ur rekreationssynpunkt för boende runt om och 
innehar även viktiga ekologiska värden som man bör eftersträ-
va att bevara och främja. 

Information om området och dess stigsystem bör tas fram och 
tydliga markeringar och skyltningar för startpunkter, stigar och 
rutter bör placeras ut för att öka möjligheten för de som inte 
bor i närheten att hitta och åtnjuta Seths Hages sköna natur.  

Förr användes området av både Lundåkerskolan och Gislaveds 
gymnasium som exkursionsmål, detta bör uppmuntras när 
området är i skick. Det finns även en möjlighet att utarbeta en 
led som skolbarn och föräldrar skulle kunna använda på väg till 
Trasten och Gullvivan.

Tankar om att utöka stig-
systemen

Bryggor och spänger för
att skona den känsliga 
miljön och öka tillgänglig-
heten

Skyltning behövs

Viktigt att ta 27:ans barriärs-
effekt i betänkande

Tunnlar och accessplatser

Informera allmänheten om 
platsens karaktär, värde 
och eventuella gång-
system

Välplanerat gångstråk runt 
Rastamossens våtmark

Information, karta och 
avställningsplats vid start-
platsen

Foto nedan:
Rastamossens våtmark

Foto till höger:
GC-vägen i väst gör områ-
det och naturmarken runt 
om betydligt mer tillgäng-
ligt och är aven en fin 
stäcka att promenera 
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Tillgänglighet
Flera barriärer finns mellan invånarna i Gislaved och deras 
rekreationsområden, dels mindre vägar, områden som upplevs 
otrygga och större fysiska barriärer. Till kategorin större fy-
siska barriärer räknas här Nissastigen, Nissan och den plane-
rade dragningen av 27, mellan Gislaved och Anderstorps Store 
Mosse. 

Psykologiska barriärer är svåra att peka ut då de är mycket 
individuella. Men de bör återgärdas/hanteras i bästa mån när de 
kommer till kännedom.

Gångtunnlar
För att överbygga delar av barriärseffekten har två tunnlar 
under Nissastigen anlagts i närheten av Gislaved vid byggna-
tionen av leden. Dessa skulle kunna utnyttjas av en större andel 
invånare om de vore tydligt utmärkta och information om dess 
existens och plats skulle finnas lättillgänglig för alla. Idag ver-
kar det till och med som om de som vet att de finns är osäkra 
på deras exakta läge. Då rekreationsområdet i väster betydligt 
skulle öka i omfattning för flera av Gislaveds invånare är det 
viktigt att denna information når ut till alla.   

Ena tunneln ligger rakt väster ut sett från Hemgården och är 
mycket använd, men stigen som leder hit är i stort behov av 
upprustning och röjning. Den andra gångtunnlen ligger lite norr 
om Gislaved vid Eriksdal och till denna går en GC-väg vilket 
gör den mycket lättillgänglig

Broar
De fyra gångbroar, plus det två broar som även håller fordons-
trafik, leder till att Nissan inte längre är samma hinder som förr, 
möjligheten till att korsa ån är relativt god. Denna möjlighet 
har lett till att rekreationsområdena runt dessa utnyttjas i allt 
större grad av Gislavedsborna, men även av turister. Det som 
kvarstår nu är att övervinna den barriär som industriområdena 
längsmed Nissan är så att hela Nissan, i alla fall de centrala 
delarna, tillgängliggörs för invånare och besökare. 

Leder runt Gislaveds tätort
Att arbeta med är att utveckla fler bra och lättframkomliga 
leder runt de stora naturvärdena som Gislaved har. 

Navet genom Gislaved
En bra led runt Nissan; här finns idag ett gammalt stigsystem 
att utgå från som man kan rusta upp och komplettera. Denna 
led har högsta prioritet då den skulle gynna hela Gislaved och 
erbjuda en rekreation längsmed Nissan som länge varit omöj-
lig, men mycket efterlängtad.

Norr
En led som börjar vid Holmen varifrån man kan ta sig vidare 
ut på myren norr om och upp mot den nordligaste bron över 
Nissan varifrån man kan ta sig över och gå tillbaka. Idag finns 
det en relativt framkomlig led som är mycket använd, men pre-
cis innan hängbron är den mer kuperad. 

Söder
Rastamossens våtmark har idag ett nyanlagt gångsystem som 
fungerar relativt bra, valet av underlagsmaterial kan dock göra 
det svårare att komma fram än nödvändigt för vissa, även pla-
ceringarna av bänkar bör ses så att det finns de som är lättill-
gängliga.

Öst
Ett nytt anpassat och lättframkomligt stigsystem i Anderstorps 
Store Mosse, kanske rent av en GC-väg så att man kan cykla 
mellan Anderstorp och Gislaved. De senare bör dock genomgå 
en ordentlig analys av dess påverkan och den eventuella ökning 
av slitage och tryck som denna kan medföra. 

Väst
Seths Hages leder behöver röjas och rustas upp till en högre 
standard än vad de är idag. Detta skulle ge den västra delen en 
bättre tillgång på skogsmarker och i detta fall, lövskog. 

Nissan; bra led rakt ige-
nom Gislaveds tätort

Holmen - myren; se över 
den kuperade delen

Rastamossens våtmarlk; 
finputsa de anlagda 
gångsystemen

Anderstorps Store Mosse; 
utveckla stigar och leder

Seths Hage; röja upp stig-
systemen

Större fysiska barriärer: 
Nissastigen, Nissan och 
kommande 27

Information om dessa 
behöver nå ut till allmän-
heten

2 gångtunnlar under Nis-
sastigen

6st brorar över Nissan leder 
till att barriärseffekten av 
ån inte är så omfattande
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