Välkommen till Krämbol!
Nu har det här fina skogsområdet skyddats.
Kommunen har bildat ett så kallat biotopskyddsområde så att skogens naturvärden
ska öka och få utvecklas under mycket lång
tid framöver.
Det betyder att du som besöker området kan
vara säker på att år efter år få uppleva en
härlig skog med många olika arter av mossor,
svampar, träd, blommor och djur och mycket
död ved. Följ gärna stigen genom skogen,
njut av den härliga naturen och känn dig
varmt välkommen till Krämbolskogen.

Så här gammal skog som påverkats ganska lite av skogsbruk brukar kallas naturskog. Här växer ungefär 150 år gammal ädellövskog med ek, lind och det hotade trädet ask. Strandskogen är lite
yngre men här finns enstaka äldre träd och träd där spillkråka och
mindre hackspett hackat ut bohål. Hålen utnyttjas sedan av många
andra fågelarter så fågelsången är intensiv här under våren —
missa inte den.
På bilden nedan till vänster syns en av många lavarter som växer
på grova aspstammar — asporangelav. Varför inte passa på att
titta lite närmare på de äldre trädens vackra lavar.
Om du rapporterar in de djur– och växtarter du hittar till
www.artportalen.se så kan andra som vill besöka området se vad
du har hittat och så hjälper du dessutom den biologiska forskningen ett litet steg framåt.

Blåsippa

Höga naturvärden

Tallticka

Kandelabersvamp

En bra sak med skogen är att ju äldre den blir desto bättre
mår den. Variationen ökar, inslaget av döda trädstammar
ökar och antalet arter som trivs här ökar också. Kort sagt
naturvärdena blir hela tiden större.
Stora delar av skogen vid Krämbol är långt över hundra år
gammal så här finns redan många kräsna arter som t ex
kandelabersvamp, den trivs bäst på nedrasade aspstammar, tandrot i mullrik mark bland ek och hassel och ser du
en tallticka vet du säkert att trädet den växer på är äldre
än 150 år.

Tandrot

__
50 m
Här är du.
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Friluftsliv

Varför är skogen vid Krämbol så välbesökt? Troligen beror det på närheten till staden, den fina naturen och det natursköna läget vid sjön
Viren. Området är dessutom lättillgängligt för vandrare via den 5,5
km långa Krämbolsleden som utgår från P-platsen söder om Sjöholms
skola — följ bara träpilarna.
Även en kanotled passerar området och många paddlande besökare
använder sig av eldstad och vindskydd som iordningställts nära
stranden. Vintertid hittar även en och annan skridskoåkare hit för en
stunds vila. För dig som köper fiskekort finns det goda chanser att
fånga en fin middagsfisk — gädda, gös eller abborre.
Asporangelav

Mitt i området, nere vid sjön, ligger Krämbolstugan som kan hyras
för olika typer av sammankomster, bad, paddling och andra friluftsaktiviteter.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att:
1.

Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra
rista, gräva, hacka, spränga, måla eller liknande.

2.

Skada vegetationen genom att gräva upp växter såsom ris
och örter eller ta bort mossor, lavar och vedlevande
svampar.

3.

Göra upp öppen eld annat än på anvisad plats. Det är för
bjudet att ta pinnar och annan ved från biotopskyddsOmrådet. För att elda på iordningställd plats måste egen
ved eller grillkol tas med.

4.

Framföra motordrivet fordon, annat än till och
från Krämbolstugan.
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