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Rapport från en fördjupad naturinventering vid  
Grundviken/Bergvik i Karlstads kommun 

Beställare: Karlstads kommun. Teknik- och fastighetsförvaltningen. 

Handläggare Karlstads kommun: Ann Johansson 

Handläggare/inventerare:  Roger Gran 

Inventeringsdatum:   2013-09-09 och 2013-09-11 
 

Inventeringen har omfattat ett skogsområde om ca 27 hektar som 
omfattas av detaljplan för nya bostadsområden.  

Inventeringens syfte har varit att kartlägga eventuella förekomster av 
rödlistade arter och skyddsvärda arter inte minst bland marksvamparna.    
Som grund ligger den naturvärdesinventering som utfördes 2012 av Jan 
Bengtsson, Skogsstyrelsen. Den fördjupade inventeringen utfördes under två 
dagar, 9 resp. 11 september 2013. 

För marksvamparna är en inventering under ett enskilt år, närmast att betrakta 
som en ögonblicksbild av en mellan åren föränderlig förekomst av synliga 
fruktkroppar. 
 Erfarenheter visar att inventering bör utföras under åtminstone fyra säsonger 
för att få en rättvisande bild av marksvampsförekomsten i ett område. Stora 
delar av inventeringsområdet utgjordes dock av relativt mager, kalkfattig 
skogsmark med blåbärsris, en miljö med generellt sett, relativt få arter av 
ovanliga marksvampar. I de arealmässigt små biotoperna med mossrika 
biotoper utan risvegetation påträffades också en ovanligare art, svart 
taggsvamp.  

Övriga artgrupper som inventerades var vedlevande  svampar, lavar och 
mossor. Vedlevande insekter inventerades enbart utifrån förekomsten av spår 
i form av kläckhål och gnagspår i död ved, tickor och grova levande träd. Vid 
inventering sommartid kunde sannolikt ytterligare arter ha påträffats genom 
användande av s.k fönsterfällor. 
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Inventeringsområdet 
Det inventerade området utgörs av mark som enligt förslag till detaljplan, 
föreslås bli bebyggt med bostäder, skola, parkeringsplatser och 
handelsverksamhet. Även ytor i direkt anslutning till föreslagen byggnation 
har i viss mån inventerats. Området utgör sammanlagt ca 27 hektar. 

Värdefulla livsmiljöer och substrat i detaljplaneområdet 
Man blir som inventerare förvånad över de generellt sett höga naturvärdena 
och förekomsten av äldre naturskog i ett område så pass nära 
stadsbebyggelsen och så pass nära Vänern.  

Den artgrupp som har flest antal fyndplatser i området utgörs av 
vedinsekterna, en grupp som också omfattar ett stort antal arter. Det är också 
för dessa arter man finner de bästa förutsättningarna i Zakrisdalsområdet som 
helhet. I området finns bl.a i anslutning till hällmarkerna ett stort inslag av 
senväxta granar. Stressfaktorer som torka och hård vind, bidrar till ett 
långsamt avdöende av dessa träd. Speciellt i solbelysta sydlägen mot hyggen 
uppstår härigenom goda miljöer för flera granlevande arter som bronshjon och 
thomsons trägnagare. Även flera lövträdsberoende arter som myskbock, 
stekelbock och aspvedgnagare har här livsmiljöer i bl.a grova sälgar, aspar, 
björkar samt i död ved av främst björk och asp.  

I samband med inventeringen uppmärksammades ytterligare en värdefull 
nyckelbiotop som berör det planlagda området strax öster om den stora 
kraftledningsgatan. Området utgörs av senvuxen tallskog på hällmark.  

Fyndplatser för rödlistade arter, signalarter och övriga arter av 
naturvårdsintresse är koordinatsatta och bifogas som shapefil till 
inventeringsrapporten. 

 
Påträffade arter under inventeringen 

Mossor 
Ett fynd av den rödlistade (NT) arten kornknutmossa (Odontoschisma 

denudatum) gjordes på en tallåga i laggen av en tallmosse strax söder om 
Bergviks köpcentrum. Arten verkar svårfunnen i Värmland och påträffas ofta 
i mycket gamla, genuina blandsumpskogar med tall, gran, klibbal och björk.   
I övrigt gjordes fynd av den tidigare rödlistade  signalarten asphättemossa 
(Orthotrichum gymnostomum) på flera exponerade aspar väster om och i 
direkt anslutning till den stora kraftledningsgatan. Sannolikt ligger dock 
fyndplatsen strax utanför det detaljplanelagda området. 

Lavar 
Förväntningarna att finna en intressant lavflora knuten till äldre skog och död 
ved var låga med tanke på det Väner-nära läget. Det var därför överraskande 
att finna hänglavsarten garnlav (Alectoria sarmentosa) på en tallstam i kanten 
av detaljplaneområdes östra del. Arten har minskat mycket snabbt framförallt 
i södra Sverige och är numera rödlistad i kategorin Nära hotad (NT). 
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Svampar 
Några svampar av naturvårdsintresse påträffades under inventeringen.  
Den mest skyddsvärda arten härvidlag är svart taggsvamp (Phellodon niger) 
som är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT). Tillsammans med övriga läder- 
och korktaggsvampar knutna till gamla barrskogsmiljöer, har arten minskat 
kraftigt i landet. Arten är upptagen som signalart och påträffas på mark med 
mossvegetation utan bärris eller annan högre vegetation. Fyndplatsen ligger i 
den detaljplanerade väggatan strax väster om den stora kraftledningen och 
omedelbart söder om den befintliga stigen. 

Signalarten blodticka (Meruliopsis taxicola) påträffades på en lokal. Arten 
växer på död tallved och är vanligare i Väner-nära äldre tallbestånd än i det 
övriga värmländska skogslandskapet. Populationen är klassad som Livskraftig 
(LC). 

Tegeltickan (Daedaleopsis confragosa) Påträffades på sälg i områdets västra 
del. Liksom blodtickan har arten en tydlig dragning till skogsmiljöer i 
anslutning till Vänern. Kallas ibland ”Göteborgsticka” med anledning av 
artens starka fäste i denna region. Förekommer ibland på samma sälgar som 
myskbocken. Arten verkar etablera sig även på relativt unga sälgar och tycks 
vara relativt allmän i lövskogarna i Karlstads omnejd, bl.a i I2-skogen. Ej 
rödlistad eller signalart. 

Gyttrad taggsvamp (Creolophus cirrhatus) är en relativt ovanlig, ettårig 
vedsvamp som i Värmland främst tycks vara knuten till lågor av asp. Påträffas 
ibland i miljöer som under längre tid påverkats av bäverfällningar. Ett fynd 
gjordes på asplåga i detaljplaneområdets östligaste del, strax söder om den 
södra handelsbyggnaden. Arten är ej rödlistad eller signalart men bör 
åtminstone betecknas som regionalt hotad. 

Tallticka (Phellinus pini) 
Trots att ett stort antal gamla tallar kontrollerades, gjordes inga fynd av 
tallticka.  
 

Vedinsekter 
Aspvedgnagare (Ptilinus fuscus). Barkborreart som främst lever i övre delen 
av solexponerade, naturliga asphögstubbar. Tidigare rödlistad. Signalart som 
påträffades på en lokal i området. 

Bronshjon (Callidium coriaceum). Långhorning med förkärlek för mycket 
senvuxna, döende granar, speciellt på magra hällmarker. Har tidigare varit 
rödlistad och lär förmodligen komma att återföras dit med tanke på att dess 
substrat ständigt minskar. Signalart, vars typiska larvgångar setts på fyra 
platser i området. 

Guldpunkterad praktbagge (Chrysobothris chrysostigma). En av 
praktbaggearterna som lever i senväxt och solexponerad, död gran. Funnen på 
en lokal i områdets östra del, i östra kanten av den ungskog som utgör objekt 
17 i naturinventeringen. Arten är ej rödlistad eller signalart men verkar vara 
ovanlig och på tillbakagång i västra delen av landet. Substratet senväxt, 
solexponerad gran minskar och nyskapas i dag i mycket liten omfattning. 



Skogsstyrelsen              

 

Rapport 2013-11-05 

 

4(12) 

 
Myskbock (Aromia moschata) är starkt knuten till solexponerade sälgar och 
larvgångar av arten påträffades i minst fyra träd. Tidigare rödlistad art, 
numera klassad som Livskraftig (LC) 

Stekelbock (Necydalis major) är en rödlistad (Nära hotad, NT) art som lever i 
barklösa och solexponerade, döda lövträd. En fyndplats (kläckhål) i kanten 
mellan ungskog och äldre skog i områdets östra del.  

Thomsons trägnagare (Anobium thomsoni). En barkborreart som lever i 
gamla senvuxna granar i både skuggiga och solexponerade miljöer. Arten har 
visat sig minska i snabb takt och anses som en indikatorart för äldre naturskog 
med gran. Arten kommer troligen att framgent användas som signalart av 
Skogsstyrelsen. Larvgångar och gnagspår av arten påträffades i minst sex 
döda granar i området.   

 
 
Synpunkter på föreslagen byggnation enligt samrådsförslaget 
Föreslagen byggnation skulle komma att medföra stora ingrepp i områdets 
naturskogsartade miljöer, där bl.a två av kvarteren föreslås hamna i 
nyckelbiotoper. Mest kontroversiellt bör detta vara i området strax öster om 
den stora kraftledningen med nyckelbiotop i gammal hällmarkstallskog samt 
naturskog med stor variation och inslag av våtmark.                                       
Även strax väster om kraftledningen och söder om den befintliga, norra 
vägen, finns flera artfynd (bl.a svart taggsvamp) som pekar på 
naturskogsartade förhållanden. 

De ungskogar som finns i området saknar i dag naturvärden och kunde 
eventuellt bebyggas i stället för att ta intilliggande naturskog, med förekomst 
av krävande arter, i anspråk för avverkning och byggnation. Ungskog 
förekommer främst i det område som utgör avdelning 17 i den 
naturinventering som utfördes 2012 av Jan Bengtsson. 

 
Slitage 
Risken för ökat markslitage på grund av en ökande besöksfrekvens måste 
anses som liten och är i första hand en kosmetisk fråga. För vissa 
marksvampar  (bl.a flera taggsvampsarter) skulle en ökad markstörning rentav 
vara positiv. Ingen av de rödlistade arterna eller signalarterna i området 
bedöms ta skada av ett ökat markslitage. Andra former av mänsklig påverkan 
skulle t.ex kunna vara fällning av döda träd. Med ökad besöksfrekvens skulle 
denna påverkan kunna öka. Orsaker till detta kan vara att de anses utgöra en 
risk för närboende. Torrträd kan även tas i anspråk för t.ex eldning. Det finns 
även en risk att boende i området ”sköter om” och städar i den skogsmark 
som ansluter till den egna tomten.   

Skulle detta visa sig bli ett problem kan död ved nyskapas i mer avlägsna 
skogspartier men med motsvarande trädslag och exponeringsgrad.  
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Kompensationsåtgärder 
Insektsarter som lever i solexponerade, grova och gamla träd, har svårt att 
klara sig i dagens allt tätare produktionsskogar. En vedskalbagge som den 
rödlistade arten reliktbock har därför i dag flertalet av sina förekomster i 
grova tallar inne i samhällen, i parker och i anslutning till vägar. I dessa 
miljöer hålls tallstammarna ständigt solbelysta genom återkommande skötsel 
av trädens omgivningar. 

Reliktbock, som kan ses som något av ett flaggskepp för värdefulla tallmiljöer 
i och omkring Karlstad , är inte funnen i inventeringområdet men väl i det 
angränsande Zakrisdalsområdet, i Mariebergsskogen samt i Våxnäs / I2-
området. 
Kan det garanteras att det i Grundviken-området, i anslutning till vägar, 
tomter och skolgårdar kommer att finnas solexponerade grova tallar, kommer 
sannolikt en art som reliktbock att etablera sig och gynnas av byggnation. 
Tallbestånd i anslutning till andra permanent solexponerade platser, som t.ex 
den stora kraftledningsgatan, kan också nyttjas för att frihugga lämpliga träd 
för arten.  

I Grundviken finns redan idag naturvärden knutna till gamla barrskogsbestånd 
och slutna skogsmiljöer. En bristvara är dock förekomsten av grova och 
grovgreniga, kontinuerligt solexponerade träd av främst björk, sälg, asp och 
gran. Liksom för tallen finns specifika arter knutna till dessa trädslag.  
En medvetenhet om att bevara, frihugga och framgent sköta dessa träd längs 
gator, i parker, på skolgårdar, vid hamnar etc, skulle skapa nya substrat och 
livsmiljöer för arter som idag inte förekommer i området. 

För arten gyttrad taggsvamp, som är en av få ovanligare vedsvampar i 
området, skulle flyttning av hela eller del av den aktuella asplågan till ett 
närliggande lövbestånd med aspinslag, vara en relativt enkel åtgärd att utföra i 
samband med annan terrängtransport av virke. Helst bör då några grövre, 
färska aspstammar /-stockar lämnas kvar i direkt anslutning till den äldre. 

Skulle byggnation ändå komma till stånd i nyckelbiotoper och övriga 
naturskogspartier, bör kvarvarande äldre skogsbestånd, ges ett fullgott 
områdesskydd och resurser avsättas för ändamålsenlig, artinriktad skötsel med 
åtgärder som bl.a skapar död ved i alla dess former. 

 

Säffle Skogsstyrelsen 2013-11-05 

 
Roger Gran 
Inventerare/Skogskonsulent 

 

Bilagor  
1. Ord- och begreppsförklaringar 
2. Artfaktablad för rödlistade arter. 
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Några ordförklaringar 

Nyckelbiotop 

”En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad bedömning 
av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har 
mycket stor betydelse för fauna och flora. I nyckelbiotopen finns eller 
kan förväntas finnas rödlistade arter.” 
 

Objekt med naturvärden 

”Skogsområde som har påtagliga miljövärden som inom relativt snar 
framtid genom rätt skötsel eller orördhet kan utveckla miljövärden av 
nyckelbiotopskvalité.” 
 

Skogsbiologisk värdekärna 

”Ett sammanhängande skogsområde som av länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen bedöms ha en stor betydelse för fauna och flora och/eller för 
en prioriterad skogstyp. Värdekärnor kan utgöras av delar av bestånd eller 
flera bestånd. Storleken varierar från enstaka hektar till i sällsynta fall flera 
hundra hektar. I första hand avses ett område som med avseende på 
beståndsstruktur och artdata bedömts ha stor betydelse för rödlistade arter, 
signalarter och andra skyddsvärda arter. Nyckelbiotoper och 
naturvärdesobjekt ingår normalt som en given delmängd.” 
 

Rödlistad art 

”Arter som är hotade till sin långsiktiga överlevnad som art, och 
som är upptagna på en, av Naturvårdsverket fastställd, lista. Den är indelad i 
kategorierna: Utdöd (EX), Försvunnen (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad 
(EN), Sårbar (VU) och Missgynnad (Nära hotad) (NT).” 
Kategorierna RE, CR, EN och VU avser rödlistade och idag hotade arter. 
Kategorin NT är rödlistad art som riskerar bli hotad i nära framtid utan 
särskild hänsyn. 
 

Signalart 

”Är ett begrepp man använder för arter som fungerar som indikatorer när 
man söker urskilja skogsmiljöer höga naturvärden. Förekomsten av en eller 
flera signalarter är ofta tecken på att biotopen är avvikande och därmed kan 
vara en nyckelbiotop.” 
 

Naturvärdesträd 

”Träd med särskild betydelse för den biologiska mångfalden sk 
naturvärdesträd, skall alltid lämnas vid skogliga åtgärder. Exempel på sådana 
träd är gamla, grova tallar ofta med pansarbark/spärrgreniga kronor, hålträd, 
träd med risbon,senvuxna träd, träd med brandspår, grova lövträd m.m” 
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Bil 2. 
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Teckenförklaring
!( Artfynd Grundviken

Nyckelbiotop Aktiv
Objekt med Naturvärde Aktiv
Inventeringsområde

0 250 Meter
Kartprojektion: SWEREF99-TM
Bakgrundskartan ur allmänt kartmaterial 
© Lantmäteriet 109/2037.

Översikt Grundviken

1:5 000



Artfynd Grundviken

1 Tegelticka 6581960 410508

2 Blodticka 6582039 410526

3 Thomsons trägnagare 6582075 410559

4 Aspvedgnagare 6582087 410593

5 Asphättemossa 6582164 410612

6 Thomsons trägnagare 6582085 410547

7 Svart taggsvamp 6582074 410537

8 Myskbock 6581854 410485

9 Bronshjon 6581849 410334

10 Bronshjon 6581843 410352

11 Myskbock 6582147 410712

12 Thomsons trägnagare 6582245 410740

13 Thomsons trägnagare 6582395 410823

14 Bronshjon 6582306 410763

15 Guldpunkterad praktbagge 6582515 410959

16 Bronshjon 6582562 410930

17 Stekelbock 6582589 410924

18 Thomsons trägnagare 6582658 410876

19 Kornknutmossa 6582840 410734

20 Thomsons trägnagare 6582868 410725

21 Thomsons trägnagare 6582609 410999

22 Myskbock 6582745 411415

23 Myskbock 6582766 411436

24 Garnlav 6582626 410994

25 Gyttrad taggsvamp 6582766 411383

OBJEKTID Benämning Nord Ost
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