
Äng, hage, lund och fågelsnår 
vid Tallunden-Skäringsbol

TÄTORTSNÄRA NATUR



Detta naturområde ligger nära Skäringsbol, Tallunden och Djurgår-den i 
södra delen av Kristinehamn. 

Flera stigar korsar området och ligger nära motionsslingorna i Björkvallens 
friluftsområde. Det finns även möjlighet att vandra genom skogen mot väs-
ter och sydväst till A9-skogen och ända fram till Vänern.

Centralt i området (se kartan på baksidan) finns en äng och en hagmark med 
en rik flora där t.ex. blåklocka, smultron, gökärt, svart-
kämpe, prästkrage, johannesört och ängssyra växer.  Norr om själva ängen 
finns en snårig och vildvuxen lövskog med tydlig lundkaraktär. På våren 
dominerar vitsippor. Ängen och hagen röjdes fram 2005-2007 med hjälp av 
Skogsstyrelsen och länsstyrelsens lokala naturvårds-
medel. I samband med röjningen gjordes det i ordning några fårhagar norr 
och söder om ängen.  Stora tallar, granar och aspar ger vegetationen och 
grönområdet variation. Marken är kullig och sandig i norr, mer flack och 
sedimentär i söder. 

Det finns en rik fågelfauna i området. I skogen finns t.ex. trädgårds-sångare, 
svarthätta, lövsångare, grönsångare, kungsfågel, grå och svartvit flugnap-
pare, bofink, talgoxe och blåmes. I och kring hagarna finns bl.a. rödhake, 
entita, nötväcka, trädkrypare, grönsiska, grönfink och gulsparv. Bland de 
lite större fåglarna finns ringduva, rödvinge-trast, björktrast och koltrast. 
Omvråk finns också omnämnd från området. 
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Bland kullarna i norr finns vattenkällor – Kullkällorna - som tidigare för-
sörjde torgkällan på Södra Torget med vatten. Längst i norr har det förr 
funnits ett övningsområde för Nerikes-Wermlands regemente 
1684-1816. Andra kulturlämningar i norra delen är ett par pest- och kolera-
kyrkogårdar.

Från utkiksplatsen på sluttningen i söder har man god utsikt över slätten.



Har du frågor kontakta gärna 

Kostchef  Görel Jernberg
gorel.jernberg@kristinehamn.se
0550-882 61

Kristinehamns kommun
Kungsgatan 30
681 84 Kristinehamn
Tel: 0550-880 00
kristinehamn.se
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