NATURRESERVAT I KARLSTADS KOMMUN

TORRAKBERGET

NATURRESERVAT
Naturreservatet Torrakberget är
det största kända sammanhängande
naturskogsområdet i Karlstads kommun.
Bergets namn visar att det har funnits
gott om torrakor - stående döda torra träd.
Naturreservatet Torrakberget är 68 ha stort
och bildades 1994 av Karlstads kommun i
syfte att bevara ett större sammanhängande
naturskogsområde med flertalet hotade
naturskogsarter.

VANDRINGSSTIG
Den orangemarkerade vandringsstigen
i reservatet är 1 km lång och går genom
delvis kraftigt kuperad terräng. Stigen
utgår från parkeringsplatsen och leder upp
till toppen av berget. Bortsett från stigen
är Torrakberget relativt svårtillgängligt
då berget omges av blockrika och branta
sluttningar.

En orangemarkerad stig leder upp till toppen av
Torrakberget

Vid toppen av Torrakberget slutar stigmarkeringen vid
tallen med två markeringar

Naturreservatet har en yttre och en inre
avgränsning. I den inre avgränsningen
lämnas skogen för fri utveckling medan det
i den yttre avgränsningen är tillåtet med
skogsbruksåtgärder för markägarna.
Naturreservatet förvaltas av Karlstads
kommun.

NATURSKOG
En naturskog har fått utvecklats fritt under
lång tid och är självföryngrad. Naturliga
processer som vind, vatten och eld har fått
verka under lång tid och skapat en skog
med stor strukturell variation, där träd av
olika trädslag och olika åldrar förekommer.
I en naturskog är förekomsten av död ved
i olika nedbrytningsstadier vanligtvis stor.
Tallskogen på Torrakberget är i huvudsak
över 200 år gammal men i vissa delar är
tallarna över 300 år.

VÄXT- OCH DJURLIV
På Torrakberget finns flera hotade arter
som är beroende av naturskogar. De
värdefullaste områdena finns i fuktiga
svackor och i sluttningarna i gran- och
blandskogen. I sluttningarna finns
grova aspar, branter, gammal granskog,
klippskrevor och stora block. Några av
de ovanliga och hotade arter som finns
här är violettgrå tagellav, norsk näverlav,
rävticka, kandelabersvamp och lunglav.
I Örtensjöområdet finns en fast
lodjursstam där Torrakberget ingår som
en viktig del i stammens hemområde. I
reservatet finns naturskogsgynnade fåglar
som tofsmes, orre, tjäder, olika hackspettar
och ugglor.

I Örtensjöområdet finns även naturreservaten Nordbyberget, Råglandaberget,
Edeby och Pannkakan.
Alla naturreservat samt ett 40-tal mindre
områden i Örtensjö-området ingår i EU:s
nätverk för skydd av värdefull natur,
Natura 2000.

Västra Örten

Kandelabersvamp
Död ved gynnar många hotade och ovanliga arter

ÖRTENSJÖOMRÅDET
Den dramatiska terrängen i Örtensjöområdet med branta berg och djupa
sjöar har sin förklaring i berggrunden.
Torrakberget består av gnejs till skillnad
från de omgivande bergen som utgörs
av hyperit. Gnejs och hyperit är hårda
bergarter som stått emot de nedbrytande
krafterna vittring och erosion.

VÄGBESKRIVNING
Torrakberget är beläget ca 36 km från
Karlstads centrum. Kommer du med
bil från Karlstad följ väg 63 norrut mot
Molkom och Filipstad.
Efter ca 26 km sväng av väg 63 (åt
vänster), mot Mölnbacka och Deje.
Efter ca 8,2 km sväng höger, vid skylten
Torrakbergets naturreservat. Parkering
finns efter 1 km.

HÖGSTA KUSTLINJEN
Högsta kustlinjen (HK) är den nivå havet
nådde som högst när isen smälte bort efter
den senaste istiden för ca 10 000 år sedan.
Vid den senaste istiden pressade
ismassornas tyngd ner landet. När isen
sedan smälte började landet återigen så
sakta höjas. Under denna tid låg stora
delar av södra Sverige och Norrlands
kuststräcka under vatten.

HK bildar en viktig gräns i landskapet
som påverkat såväl människans bosättning
och markanvändning som vegetationens
utveckling.
Vid HK bildades isälvsdeltan framför
smältvattenälvarnas mynning. Under HK
har vågornas rörelser och landhöjningen
bidragit till en omformning av jordtäcket.
Torrakbergets topparti ligger ovanför HK
som finns tydligt utbildad i terrängen ca
180 meter över havet.
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I naturreservatet syns den tydliga kopplingen mellan jordart och vegetation. På
Torrakbergets topparti ovanför HK växer
tallskog, moränen är osvallad (opåverkad
av vatten och vågor) vilket har medfört att
det finkorniga materialet finns kvar och
skapar en relativt bördig mark.
Vartefter landet höjde sig bearbetades
vissa stränder vid Torrakberget hårt
av vågorna. Resultatet blev kalspolade
hällar och en terräng med grövre stenar
och block som nu är bevuxen med
hällmarkstallskog, vilket är utmärkande
vilket är utmärkande för högre terräng-

partier vid och strax under HK. Det
grövre sorterade materialet, klapper och
grus, avlagrades längre ner i sluttningen.
Det fina materialet mo, mjäla och lera,
höll sig svävande under lång tid och
spreds över stora områden innan det
slutligen sedimenterade på botten av
havet.
På de områden vid Torrakberget som låg
någorlunda skyddade för de kraftigaste
vågorna är moränen svallad, det innebär
att de grövre kornstorlekarna blev kvar,
ofta lite rundnötta i formen.
På den svallade moränen och längre ner i
sluttningen där allt löst material avsattes
växer barrblandskogar, granskogar och
blandskogar. I de här områdena är marken
bördigare, en bidragande orsak är det
finkorniga materialet och det rörliga
grundvattnet i sluttningarna som för
med sig näring och syre och fungerar som
gödning för vegetationen.
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Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:
§ bryta grenar, fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd och buskar.
§ gräva upp eller plocka växter. Förbudet gäller även kryptogamen såsom till exempel
svampar, mossor, lummerväxter och ormbunksväxter.
§ göra upp eld.
§ framföra motordrivet fordon.
§ klättra i träd som har bon eller på annat sätt medvetet störa djurlivet.
ALLEMANSRÄTTENS BESTÄMMELSER
Utöver reservatsföreskrifterna gäller allemansrätten på Torrakberget
• Allemansrätten ger dig rätt att vistas i naturen så länge du inte stör djur eller växter
och visar hänsyn mot naturen, andra människor samt tar ansvar för att inte förstöra
naturen.
• Av hänsyn till det känsliga djurlivet får inga hundar springa lösa i naturen under
1 mars – 20 augusti. Även under övrig tid på året måste du hålla din hund under
uppsikt så att den inte skadar eller stör djurlivet eller besökare.
• Lämna inte kvar skräp i naturen, det är förbjudet enligt lag.
• Du får slå upp tält för ett dygn på mark som inte används för jordbruk och som
ligger långt ifrån tomt och hus.
TERRÄNGKÖRNINGSLAGEN
Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att köra bil, MC, fyrhjuling, moped och
andra motordrivna fordon på barmark i terrängen. Du får heller inte köra på stigar,
på vandringsleder eller genom hagar och på åkermark.
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E-post: karlstadskommun@karlstad.se. Telefon: 054-540 00 00.
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