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Teknik- och fastighetsförvaltningen 

651 84 Karlstad 
 

Skoglig inventering/naturvärdesinventering inom 
Grundviken 

Metodik 
Fältarbetet genomfördes 28-29 juni 2010 i sommarvärme. Hela 

inventeringsområdet besöktes med hjälp av planprogrammet, tidigare 

översiktlig naturvärdesinventering samt OK Tyrs orienteringskarta ”Friska 

Karlstad”. Tio delområden pekades ut som ”hotspots” varav fem klassades 

som prio 1 och fem som prio 2. Tydliga befintliga stigar har också redovisats 

och klassats in i två kategorier, vandringsleder och övriga stigar. Dessutom 

har ett antal punktobjekt som kan förhöja besöksvärdet tagits med.  

(T.ex. stora träd, stora stenar, branter, kulturlämningar, vattenspeglar)  

 

Inventeringsresultat 

Område 1, prio 2 

Talldominerad blandskog med hällmarksinslag. Gränsar mot tallsumpskog. 

Större inslag av död ved i myrkanten. Genomkorsas av välanvända stigar. 

Vid stigen finns en jättetall som sticker ut i landskapet. I den norra delen finns 

fler tallar med hög ålder. Höga naturvärden knutna till död ved i myrkanten 

samt till de stora tallarna. Högt socialt värde knutet till stigarna och den öppna 

gammelskogen. 

  

   
    Jättetallen 
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Område 2, prio 1 

Hällmarkstallskog med gamla tallar. I sydvästra delen finns inslag av block 

och bergsskrevor. Flera stigar genomkorsar området. Området är i huvudsak 

undantaget från bebyggelse i planprogrammet. Området har höga sociala 

värden och naturvärden.  

 

    

   

Område 3, prio 1 

Hällmarkstallskog med avlånga hällmarksstråk. Målpunkter i form av en brant 

och ett stenblock. Naturvärden knutna till asp i slänterna och den gamla 

hällmarkstallskogen. Mycket höga sociala värden.  
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Brant   Stor sten med aspar omkring 

Område 4, prio 2 

Äldre hällmarkstallskog med små höjder. Naturvärden knutna till äldre 

hällmarkstallskog. Relativt högt socialt värde. 

 

 
 

Område 5, prio 2 
Hällmarkstallskog med små höjder samt mindre mossar och gölar. Inslag av 

löv och granskog i fuktigare partier. Naturvärden knutna till äldre tallskog, 

död ved samt löv i fuktigare delar. Relativt högt socialt värde. 
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Område 6, prio 1 

Äldre hällmarkstallskog med inslag av små fuktiga stråk och mossar. Flera 

stigar passerar ytan. Naturvärden knutna till gamla tallar och död ved. 

Rävticka finns på lövträd i fuktstråken. Mycket höga sociala värden. 

 

  

Område 7, prio 1 

Lövrik skog i sluttning mellan hällmarkstallskog och tidigare inägomark. 

Naturvärden knutna till asp. Strax utanför området finns byggnader och 

kulturlämningar i form av en stor ekonomibyggnadsruin och en jordkällare 

samt en mindre damm. Nära jordkällaren finns en stor tall. Vandringsleden 

passerar genom området. En blandning av höga natur-, kulturmiljö-, och 

sociala värden. 
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Område 8, prio 2 

Lövrik skog med naturvärden knutna till asp och sälg. I norra delen skulle en 

frihuggning av lövet genom avverkning av gran gynna naturvärdena. I söder 

fortsätter lövskogen en bit utanför gränsen på inventeringsområdet. 

Vandringsleden passerar genom området. Måttliga sociala värden. 

 

   

Område 9, prio 2 

Olikåldrig blandskog med talldominerade åsryggar mellan tidigare inägomark 

där en del lövträd växer i övergångszonen. En stensträng registrerad i FMIS 

finns i närheten. Strax utanför inventeringsområdet finns en damm, en göl och 

en mosse som delvis tagits med i ytan. Områdets naturvärden är främst knutna 

till våtmarkerna. Måttligt socialt värde.  
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Område 10, prio 1 

Gläntor och fläckar med berg i dagen på små åsar med gles lövskog omgivna 

av aspdominerad lövskog på tidigare inägomark. Ger känslan av en 

torplämning. Vandringsleden passerar genom området. Måttliga naturvärden 

knutna till lövskog. Höga sociala värden. 

 

   
 

 

 

 

 

 

Enligt uppdrag 

 

Magnus Nordström 

Skogsstyrelsen 

Bilaga 

1. Kartor 
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