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Östra Klasbäck
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Sibborpesjön

till 
Tjällmovägen

Västra Klasbäck 
På en höjd vid gården utbreder sig en 
öppen ekhage som övergår i lövskog 
ner mot sjön. Nordost om gården gör 
en långsmal hage en hästskoböj runt 
en liten skogbevuxen myr. I väster, i en 
svag sydsluttning sträcker sig en tredje 
hage längs vägen. 

Hagmarkerna har betats under lång tid 
och delar av dem har tidigare varit slåt-
teräng. Någon nämnvärd gödsling av 
betesmarkerna tycks inte ha förekom-
mit och vegetationen har därför bevarat 
sin karaktär från tiden före 1900-talets 
intensifierade jordbruk. 1700-talsbon-
den skulle känna igen sig i hagen men 
förstummas inför den feta gräsvallen på 
åkern nedanför. 

Den västra hagen har en påtagligt 
artrik flora. I torrbackar växer kattfot, Sibborp

Gården ligger mitt i en öppen dal som 
vetter mot Sibborpesjön i söder. Kring 
gården ligger åkrarna och i sluttningar-
na mot skogen betesmarken. Hagmar-
kerna är överlag öppna men björkdung-
ar och enstaka björkar ger dem karaktär 
och en ålderdomlig prägel. Floran är 
också gammaldags tack vare ingen eller 
ringa gödsling. 

Den norra hagen ligger i en sydslutt-
ning. Närmast gården syns spår av äldre 
åkerlappar, vilka återfinns på Härads-
kartan från 1870-talet. Då användes 

I det vackra och lätt kuperade odlings-
landskapet vid Sibborpesjön hittar vi 
norra skogsbygdens kanske artrikaste 
hagmarker. Här finns såväl ekhag-
mark som klassiska steniga björkha-
gar. Slåttergubbe och den sällsynta 
finnögontrösten är ett par av kleno-
derna. 

Från Ljungsbro eller Stjärnorp, kör norrut 
mot Tjällmo. Sväng vänster efter ca 6 km, 
mot Borensberg. Efter ytterligare ca 3 km, 
sväng vänster mot Ljung för att komma till 
Sibborp, eller kör rakt fram för V. Klasbäck. 

Sibborp ligger till höger efter ca 1 km 
längs vägen mot Ljung. Det finns parke-
ringsmöjligheter efter infartsvägen, eller 
på en klippt gräsyta till vänster innan man 
kommer fram till ladugården. 

Västra Klasbäck: Ca 2 km efter avtags-
vägen mot Ljung passeras Sibborpesjön 
(badplats), efter ytterligare 1 km ligger 
gården ovanför ett backkrön. Parkera vid 
vägen mot Haraldsberg, ca 300 m längre 
fram. Bra parkering också i NO (se kartan).

brudbröd, solvända och gråfibbla. På 
lite bördigare mark syns ormrot, slåt-
tergubbe och ängsviol. I lite fuktigare 
partier blommar ängsvädden överdå-
digt under eftersommaren och soliga 
dagar är luftrummet fullt av fjärilar.

fliken i nordost som slåtteräng, medan 
den västra delen var betesmark. Floran 
är mycket rik med den sällsynta finnö-
gontrösten som den mest exklusiva 
arten. Bland lite vanligare växter ty-
piska för naturbetesmarker kan nämnas 
ängsvädd, gökärt, solvända, darrgräs, 
kattfot och slåttergubbe. 

Mellan sjön och infartsvägen till gården 
ligger en björkhage som i norra delen 
omsluter en skogsdunge. Hagen präglas 
av mjuka moränkullar.

Den mellersta hagen är nästan helt öp-
pen med allt från torr till fuktig mark. 
Här växer den hotade fältgentianan. I 
den västra delen står björkar i en stenig 
sluttning mot gården. Den steniga 
backen är ett bra exempel på ”ursvallad 
morän”. Efter inlandsisens avsmält-
ning låg landskapet under vatten och 
vågorna spolade ner det finkorniga 
materialet från höjderna. Finjorden 
samlades i lägre partier som sedan har 
odlats upp. 

Björkhage vid Sibborp om våren. 

Vy från ekhagen i Västra Klasbäck.
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Silverstreckad pärlemorfjäril är en av de 
många fjärilsarter som flyger i hagmarkerna. 


