
Bergvik Inventeringsrapport 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post 
Huvudkontor Vallgatan 8 036-35 93 00 202100-5612 skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
Skogsstyrelsen Jönköping Fax Momsreg.nr www.skogsstyrelsen.se 
551 83 Jönköping  036-16 61 70 SE202100561201  
 

 

 
 

 

RAPPORT 
 

1(16) 
Datum 

2017-02-20 
Diarienr 

 

Värmlands distrikt 
Roger Gran 
Sundsgatan 17, 661 40 Säffle 
roger.gran@skogsstyrelsen.se 
Tfn 0533-46176 

 

 
 

 

   

 

 
Rapport från naturvärdesinventering och artinventering vid Bergvik i Karlstads 
kommun 

Beställare: Karlstads kommun. Teknik- och fastighetsförvaltningen. 

Handläggare Karlstads kommun: Catharina Knutsson 

Handläggare/inventerare:  Roger Gran 

Inventeringsdatum:   2017-01-24 och 2017-01-27 
 

Inventeringsarbetet har omfattat dels en naturvärdesinventering av ett 9,5 ha stort område 
kring Månsberget strax sydost Bergviks köpcentrum. Artinventeringen har omfattat ett större 
skogsområde om ca 22 hektar, där området vid Månsberget ingår samt ytterligare mark 
mellan Biltema-området i öster och i väster den kraftledningsgata som löper söderut från 
Bergvik. I området finns planer för handelsetablering. 

Inventeringen har främst omfattat mossor, lavar, vedsvampar samt sök efter gångar och s.k 
gnagspår av vedinsekter. Trots att inventeringen utfördes vintertid kunde den ske under en 
period utan snö eller frost. Speciellt inventering av mossor omöjliggörs vid minsta 
frostbeläggning av exempelvis lågor och fuktig mark. Bedömningen är ändå att inventeringen 
kunde utföras under goda förhållanden. Det bör nämnas att en viktig och för området relevant 
artgrupp som marksvampar, av naturliga orsaker inte ingått i inventeringen. Även vissa 
vedsvampar med växtperiod under sensommar-höst har heller inte kunnat eftersökas. 

Inventeringen redovisas skriftligt med en beskrivning och naturvärdesbedömning av de olika 
skogsbestånden. En del i inventeringen har varit att redovisa eventuella fynd av rödlistade 
arter, signalarter eller andra naturvårdsintressanta arter. I bedömningen ingår också att notera 
viktiga strukturer i skogen som är relevanta för höga naturvärden där dessa arter kan 
förväntas. Övriga värden såsom sociala aspekter, upplevelsevärden, kulturmiljöer m.fl 
omfattas inte av denna inventering men omnämns i något enstaka fall. 
 

Översiktlig beskrivning av inventeringsområdets skogar 
Det 22 hektar stora inventeringsområdet omfattar till stor del talldominerad, äldre skog på 
marker med grunt jorddjup, ris- och lavvegetation och stort inslag av berg i dagen. Klimatiskt 
och biologiskt präglas skogsområdet av närheten till Vänern. Inte minst mossfloran är 
särpräglad i anslutning till sjön. Här påträffas flera arter som gynnas av den rika tillgången på 
gamla, naturskogsartade tallbestånd på bl.a fuktiga och blöta marker. Här tillskapas liggande, 
död ved av den typ som attraherar arter som t.ex kornknutmossa, stubbtrådmossa, 
flagellkvastmossa m.fl.  
 
Att ett så pass stort antal signalarter och rödlistade arter ändå förekommer i så stadsnära 
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skogsmiljöer tyder på att det finns en lång kontinuitet av äldre skog i trakten. Olika historiska 
faktorer har sannolikt bidragit till att de stadsnära skogsområdena runt Karlstad tätort undgått 
avverkning och att de därför, generellt sett, hyser högre naturvärden kopplat till äldre 
barrskog än omkringliggande trakter. 

Den del av inventeringsområdet (9,5 ha) runt Månsberget, där naturinventering utförts, har 
delats in i åtta delområden (objekt). Tre av dessa består av gammal tallskog, ett av yngre 
lövsumpskog, två av äldre blandskog och ett objekt av yngre tallskog. Var och ett av objekten 
beskrivs separat nedan.  

I denna del har två nya nyckelbiotoper tillkommit. Båda dessa utgörs av gamma tallskog. 
 
I den del som endast omfattats av artinventering bedöms dock den mest artrika delen uppnå 
statusen nyckelbiotop. Detta område ligger nära det sydvästra hörnet av Bergviks 
köpcentrum. Diskussion om områdets naturvärde har förts med den person (Jan Bengtsson) 
som tidigare utfört naturinventeringen i området. Den gemensamma ståndpunkten är att 
området med god marginal håller nyckelbiotopsklass. 

Framtida skötsel/ kompensationsåtgärder i inventeringsområdet 
Föreslagna naturvårdsåtgärder eller orördhet utgår från en skogsbiologisk bedömning hur 
förekommande arter (rödlistade eller signalarter) liksom aktuell skogsmiljö kan gynnas. 
Viktiga bedömningsgrunder är skogshistorik, beståndens framtida naturliga utveckling, 
förekommande substrat och de förekommande arternas miljökrav.  
I uppdraget har inte ingått att ta ställning till hur en eventuell exploatering kan påverka 
naturvärdena i området. 

 

Säffle Skogsstyrelsen 2017-02-20 

 
 

Med vänlig hälsning 

 

Roger Gran 
Inventerare/Skogskonsulent 
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Fig 1. Blå linje visar naturinventeringens yttergräns och de olika naturvärdesobjekten markerade med 
vit linje.  
 
___________________________________________________________________________ 

OBJEKT NR: 1   AREAL:  0,15 ha 

ALLMÄN BESKRIVNING  
Kraftledningsgata 
 
VIKTIGA ELEMENT/STRUKTURER 
- 

FÖREKOMST AV RÖDLISTAD ART 
- 
 
FÖREKOMST AV SIGNALART / ANDRA NATURVÅRDS-INTRESSANTA ARTER 
- 

ANDRA MILJÖVÄRDEN 
-  
 
HÄNSYN / SKÖTSEL / MÅLBILD 
-   

    

 

Naturvärdesbeskrivning 
Bergvik 
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___________________________________________________________________________ 

OBJEKT NR: 2   AREAL:  2,91 ha 

 

ALLMÄN BESKRIVNING  (karaktär, trädslag, topografi m.m) 
Gammal, talldominerad skog på relativt grunda marker med renlavshällar samt risvegetation 
av blåbär och lingon. Tallarnas allmänna utseende med grov skorpbark och kraftiga grenverk, 
pekar på en hög beståndsålder. Utförda provborrningar ger en genomsnittsålder på minst 175 
år. En av de borrade tallarna var ca 245 år, vilket är en ansenlig ålder med tanke på det 
tätortsnära läget. I området finns även mindre partier med senväxta granar med grov 
skorpbark. Enstaka äldre klibbalar förekommer likaså. I södra kanten står flera grova och 
solexponerade tallar i anslutning till tomtmarken. Nyckelbiotop. 

VIKTIGA ELEMENT/STRUKTURER 
Riklig förekomst av gamla, senvuxna tallar med döda grenar och grov skorpbark. 
Tämligen allmän förekomst av senväxta granar med grov skorpbark.  
Enstaka torrträd av gran och tall och likaså av gamla klibbalar. 
Tämligen allmän förekomst av tallågor med insektshål och vedsprickor.  
I bördigare delar av området är beståndet flerskiktat och har stor diameterspridning  

FÖREKOMST AV RÖDLISTAD ART 
Tallticka (Phellinus pini) NT 

FÖREKOMST AV SIGNALART / ANDRA NATURVÅRDS-INTRESSANTA ARTER 
- 

ANDRA MILJÖVÄRDEN 
Tätortsnära skogsmiljö med allmänt nyttjade stigar. 
 
HÄNSYN / SKÖTSEL / MÅLBILD 
Tallnaturskogens värden bör bevaras. Detta kan ta sig olika uttryck i olika delar av området. I 
huvuddelen av området förordas fortsatt orördhet medan ett uttag av gran (plockhuggning) är 
önskvärd i en mindre del för att gynna gamla tallar. 
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Bild 1. Drygt 175-årig tallskog med inslag av stigar i objekt 2. Nyckelbiotop. 
 

 

Bild 2. Den rödlistade arten tallticka (Phellinus pini) växer på gammal tall i objekt 2. 
 

___________________________________________________________________________ 

 
OBJEKT NR: 3   AREAL:   0,96 ha 

 

Bild 3. Äldre blandskog av huvudsakligen björk och gran i objekt 3. 
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ALLMÄN BESKRIVNING  (karaktär, trädslag, topografi m.m) 
Område som i norr gränsar direkt till Bergviks köpcentrum. Marken är mestadels frisk med 
fältskikt av blåbärsris. Ett mindre parti i nordväst består av fuktig mark där skogen har inslag 
av klibbal och enstaka sälg. Här finns, delvis som följd av trädfällning, ett visst inslag av 
liggande död och delvis mossklädd lövved. I sydost mestadels blandskog av gran, björk och 
asp. I norra delen utgörs trädskiktet av trivial granskog med inslag av tall. Trädåldrarna i 
området är mellan 50 och 85 år.  

VIKTIGA ELEMENT/STRUKTURER 
Grova aspar, grov (men relativt ung klibbal), lågor av lövträd. 

FÖREKOMST AV RÖDLISTAD ART 
--- 
 
FÖREKOMST AV SIGNALART / ANDRA NATURVÅRDS-INTRESSANTA ARTER 
Stubbspretmossa 
 
ANDRA MILJÖVÄRDEN 
Stigar 

HÄNSYN / SKÖTSEL / MÅLBILD 
Områdets naturvärden bedöms som måttliga men nybildning av död ved i fuktiga delar samt 
inslaget av medelålders asp och klibbal ger området en viss framtidspotential. Den skogliga 
kontinuiteten är dock bruten genom tidigare avverkning. Kan lämnas orört men naturvärdena 
är heller inte omistliga. 

___________________________________________________________________________ 

 

OBJEKT NR: 4   AREAL:  0,23  ha 

 

Bild 4. Björksumpskog med dike i norra kanten i objekt 4. 

ALLMÄN BESKRIVNING (karaktär, trädslag, topografi m.m) 
Ett mindre område med yngre (ca 50-årig) sump/fuktskog som delvis är dikad. Förutom ett 
mindre parti med tallskog i söder, är området dominerat av björk. Död ved förekommer 
mycket sparsamt i form av döda björkar med fnösketicka. Marken är förhållandevis mager 
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där blåbär och lingon utgör fältskikt. Funktionen hos de två diken som rinner samman i 
områdets norra del är begränsad och vid inventeringstillfället fanns vattensamlingar trots en 
lång, nederbördsfattig period. En stig tangerar områdets norra ände. Naturvärdena i sig 
bedöms som låga men den fuktiga marken och trädskiktet ger ett fuktigt lokalklimat som 
bidrar till en rik mossflora i den angränsande äldre barrskogen i väster.  
 
VIKTIGA ELEMENT/STRUKTURER 
Döda björkar med fnösketicka. Vattensamlingar. 
 
FÖREKOMST AV RÖDLISTAD ART 
---  

FÖREKOMST AV SIGNALART / ANDRA NATURVÅRDS-INTRESSANTA ARTER 
--- 

ANDRA MILJÖVÄRDEN 
Stigar 

HÄNSYN / SKÖTSEL / MÅLBILD 
Markens hydrologi bör helst bevaras för att gynna en värdefull mossflora i objektets 
närområde. Det finns inget behov av naturvårdande skötsel i objektet. 

___________________________________________________________________________ 

 

OBJEKT NR: 5   AREAL:  1,92 ha 

 

Bild 5. Objekt 5 utgörs av talldominerad och mestadels yngre skog på bergbunden mark. 

ALLMÄN BESKRIVNING (karaktär, trädslag, topografi m.m) 
Bergbundet och något kuperat område på mark som domineras av ljung- och lingonmattor 
och triviala markmossor. Inslag av renlavsklädda hällar. Trädskiktet består mestadels av 
yngre tallskog med inslag av björk. I norra delen finns spridda fröträd av tall. Viss vedtäkt har 
nyligen utförts. Södra delen är äldre och här sluttar marken delvis ganska brant mot sydväst. 
Förutom att markstrukturen i denna del är något mer varierad så saknas död ved samt ålder 
och struktur i trädskiktet. Området som helhet bedöms ha låga naturvärden förutom de 
förekommande grova tallöverståndarna.  
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VIKTIGA ELEMENT/STRUKTURER 
Grova tallar 

FÖREKOMST AV RÖDLISTAD ART 
--- 

FÖREKOMST AV SIGNALART / ANDRA NATURVÅRDSINTRESSANTA ARTER 
Vågbandad barkbock 

ANDRA MILJÖVÄRDEN 
I områdets södra del finns en gammal täkt eller stenbrott som utgör en s.k Övrig 
kulturhistorisk lämning. 

HÄNSYN / SKÖTSEL / MÅLBILD 
Bevarande och frihuggning av de gamla tallar som finns i områdets norra del.  

 
___________________________________________________________________________ 
 
OBJEKT NR: 6   AREAL:  0,73 ha 

 

Bild 6. I objekt 6 finns talrika grova och grovgreniga tallar. Nyckelbiotop 

ALLMÄN BESKRIVNING (karaktär, trädslag, topografi m.m) 
Området karaktäriseras av tämligen gles, tidigare gallrad skog av gamla, grovgreniga tallar 
med en genomsnittlig ålder över 165 år. Träden är grova och har skrovlig barkstruktur med 
djupa barksprickor. I den östra kanten finns ett inslag av grövre asp och det finns även en 
mindre vattensamling i denna del. I glesa partier finns viss föryngring av viden, tall, gran 
samt enstaka rönn och sälg. Vegetationen är hedartad och domineras av blåbär- och lingonris, 
här och var uppblandat med renlavsklädda hällar. Området bedöms ha stor potential för 
vedlevande svampar och mykorrhizasvampar knutna till tall samt för värmekrävande 
vedinsekter knutna till gamla tallar med döda och döende stamdelar och grenverk.  
Området bedöms som nyckelbiotop. 

VIKTIGA ELEMENT/STRUKTURER 
Gamla, grova tallar med grova grenverk, riklig förekomst 
Gamla aspar, enstaka förekomst 
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FÖREKOMST AV RÖDLISTAD ART 
--- 

FÖREKOMST AV SIGNALART / ANDRA NATURVÅRDS-INTRESSANTA ARTER-
--- 
 
ANDRA MILJÖVÄRDEN 
Gårdsnära blickfång med pampiga, grova och vidkroniga tallar 

HÄNSYN / SKÖTSEL / MÅLBILD 
Området naturvärden bör bevaras och skötas. Viss frihuggning av särskilt grova och gamla, 
skyddsvärda tallar bör utföras för att öka solinstrålningen och därigenom bidra till en rik 
vedinsektsfauna. Gran och övrig undervegetation bör hållas efter genom återkommande 
röjning. 

___________________________________________________________________________ 

OBJEKT NR: 7   AREAL:  0,38 ha 

 

Bild 7. Tallskogen i objekt 7 är tidigare gallrad men har hög ålder.  

ALLMÄN BESKRIVNING (karaktär, trädslag, topografi m.m) 
Området som gränsar till tomterna vid Månsberget, utgörs av närmast ren tallskog av hög 
ålder på mark som domineras av blåbärs- och lingonris. Många tallar har grov barkstruktur, 
relativt grova grenverk och talrika rötkvistar. Skogen är tidigare gallrad vilket märks tydligast 
i den norra delen. Vid jämförelse med den befintliga nyckelbiotopen österut saknas flera 
intressanta strukturer såsom skiktning, dimensionsspridning och förekomst av död ved. 

VIKTIGA ELEMENT/STRUKTURER 
Gamla tallar med grov skorpbark och döda grenar. Riklig förekomst. 

FÖREKOMST AV RÖDLISTAD ART 
--- 

FÖREKOMST AV SIGNALART / ANDRA NATURVÅRDS-INTRESSANTA ARTER 
--- 
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ANDRA MILJÖVÄRDEN  
Tilltalande beståndsbild med gammal skog och grova tallstammar. En välanvänd stig löper 
genom området. 

HÄNSYN / SKÖTSEL / MÅLBILD 
Viss frihuggning av grova eller särskilt gamla tallar (naturvärdesträd). Detta skapar på sikt 
flerskiktning och en mer varierad skogsmiljö.  
 

__________________________________________________________________________ 

OBJEKT NR: 8   AREAL: 0,4 ha 

 

Bild 8. Gallrad, äldre björkskog med granföryngring i objekt 8 

ALLMÄN BESKRIVNING (karaktär, trädslag, topografi m.m) 
Området, som ansluter till avfarten mot Månsberget, utgörs av fuktig till frisk mark bevuxen 
med blåbärs- och lingonris samt ett bottenskikt av björnmossa. Trädskiktet utgörs mestadels 
av 25-30 cm grova björkar, här och var med inslag av tall och gran. Enstaka rönn förekommer 
liksom viss underväxt av gran. Skogen är tidigare gallrad och innehåller få 
naturvårdsintressanta strukturer. Naturvärdena är i dagsläget låga. 

VIKTIGA ELEMENT/STRUKTURER 
--- 

FÖREKOMST AV RÖDLISTAD ART 
--- 

FÖREKOMST AV SIGNALART / ANDRA NATURVÅRDS-INTRESSANTA ARTER 
--- 

ANDRA MILJÖVÄRDEN  
Den ljusa beståndsbilden med björkstammar bidrar till en vacker skogsmiljö i anslutning till 
en starkt trafikerad väg. Utveckling av grova björkar ger ökade värden ur 
landskapsbildssynpunkt.  

HÄNSYN / SKÖTSEL / MÅLBILD 
Landskapsvård där vissa grova, vidkroniga björkar frihuggs. 



Skogsstyrelsen Rapport 2017-02-09 

 

11(16) 

 
Artinventering 

 

Fig. 2 Blå linje visar naturinventeringens (inkl. artinventering) yttergräns. Röd linje visar det område 
inom vilket artinventering utförts. Artfynd är markerade med grön punkt. En punkt kan i vissa fall 
omfatta flera arter. 
 
______________________________________________________________ 

 
Artförteckning 

 
Art 

 
Hotkategori/Signalart/ 
Naturvårdsintressant 

  
Substrat 

 
Mossor 

 
 
 
 
Signalart 

 
 
 
 
Hårda tallågor i fuktig 
skog 

 
Flagellkvastmosssa 
(Dicranum flagellare) 

Kornknutmossa 
(Odontoschisma denudatum) 

NT Hårda tallågor i fuktig 
skog 

Långfliksmossa  
(Nowellia curvifolia) 

Signalart Tall-och granlågor  
i fuktig skog 

Stubbspretmossa 
(Herzogiella seligeri) 

Signalart Gran- och lövlågor i 
bördig, fuktig skog 

Stubbtrådmossa 
(Cephalozia catenulata) 

NT Barklösa tallågor i 
fuktig skog 
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Lavar 

 
 

 
Naturvårdsintressant 

 
 

 
På barken av riktigt 
gamla tallar 

Barkvindlav 
(Loxospora elatina) 

Bårdlav 
(Nephroma parile) 

Signalart På bark av gammal 
lönn 

Kortskaftad ärgspik 
(Microcalicium ahlneri) 

NT På rötade torrträd/ 
högstubbar av tall. 

Lönnlav 
(Bacidia rubella) 

Signalart På bark av gammal 
lönn 

Lövvedsnål 
(Chaenotheca xyloxena) 

Naturvårdsintressant På ved av murkna 
björkhögstubbar 

 
Svampar 

 

 
NT 

 

 
På stammar av gamla 
tallar 

Tallticka 
(Phellinus pini) 

Ullticka 
(Phellinus ferrugineofuscus) 

NT På granlågor med 
kvarsittande bark 

 
 
 
Art Hotkategori/Signalart/ 

Naturvårdsintressant 
Substrat 

 
Vedinsekter 

 
 
 
Signalart 

 
 
 
Under bark på 
senvuxna, döende 
granar 

Bronshjon 
(Callidium coriaceum) 

Mindre märgborre 
(Thomicus minor) 

Signalart Tallågor 

Thomsons trägnagare  
(Anobium thomsonii) 

Naturvårdsintressant I död stående 
granved 

Vågbandag barkbock 
(Semanotus undatus) 

Signalart Under bark av 
senvuxna, döende  
granar 

Fig 3. 
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Kommentarer till artfynden 
 
Flagellkvastmossa  (Dicranum flagellare)  Signalart 
Arten känns lättast igen på sina skottspetsar som lossnar lätt vid beröring. Växtplatsen är 
likaså typisk och sammanfaller ofta med kornknutmossans, dvs hårda, barklösa tallågor med 
kärnved i gamla sumpskogar eller andra skogar med hög luftfuktighet. Arten måste bedömas 
som ovanlig i Värmland med en tydlig koncentration till vänerområdet. Flagellkvastmossa 
påträffades på fem lågor och lokalen tillhör sannolikt de rikaste i Värmland. 
 
Kornknutmossa (Odontoschisma denudatum)  NT 
Levermossa som bl.a känns igen på gulgröna groddkorn i skottspetsarna. Arten är starkt 
knuten till barklösa lågor av tall i fuktiga sumpskogar i landets södra delar. Kornknutmossa 
påträffades på flera lågor inom ett begränsat område och lokalen är sannolikt en av de rikare i 
Värmland, där förekomsterna har en tydlig dragning till det vänernära området. 
 
Långfliksmossa (Nowellia curvifolia)  Signalart 
Levermossa med sydvästlig utbredning i landet. I Värmland har arten en tydlig koncentration 
till området närmast Vänern. Långfliksmossan påträffas ibland tillsammans med 
flagellkvastmossa och kornknutmossa. 
 
Stubbspretmossa (Herzogiella seligeri)  Signalart 
En bladmossa som mestadels påträffas på murken ved av gran i barrskog på bördig mark. 
 
Stubbtrådmossa (Cephalozia catenulata) NT 
Levermossa som mestadels förekommer på hårda lågor av barrträdsved i gamla sumpskogar. 
Arten påträffades under inventeringen på två lokaler. 
 
Barkvindlav (Loxospora elatina)  Naturvårdsintressant art 
Växer främst på sidor av grova barkdelar på de mest senvuxna och äldsta tallarna i 
naturskogsartade bestånd. Bedömningen av artens naturvårdsvärde är inventerarens egen, 
grundat på fälterfarenheter från Värmland och Dalsland. 
 
Bårdlav (Nephroma parile)  Signalart 
Gråbrun bladlav av släktet njurlavar. Den minst ovanliga arten i släktet där arterna främst är 
knutna till gamla lövträd som asp, lönn, rönn och sälg. Påträffades på en gammal lönn vid 
torpet i västra delen.  
 
Garnlav (Alectoria sarmentosa)  NT 
Hänglav som påträffas främst i gamla naturskogsartade barrskogar. Arten uppvisar en snabb 
minskning inte minst i södra Sverige där arten numera är sällsynt. Fynd i vänerområdet är 
mycket ovanliga. Ett fynd på gammal tall gjordes under inventeringen. 
 
Kortskaftad ärgspik (Microcalicium ahlneri)  NT  
En mycket liten art i gruppen knappnålslavar knuten till brandpräglade gamla barrskogar. 
Växer i skrymslen och sprickor av döda högstubbar och torrträd som har en speciellt 
brunrötad ved som bryts ned långsamt. Arten har i länet en nordlig utbredning och 
förekomster i vänerområdet är mycket ovanliga då det sällan påträffas talllved av rätt 
nedbrytningstyp i detta landskapsavsnitt. 
 
Lönnlav (Bacidia rubella)  Signalart 
Skorplav med grönaktig bål med rödbruna fruktkroppar som påträffas på barken av gamla 
ädellövträd som lönn och ask, ofta i öppna lägen. Sterila bålar funna på en lönn vid torpet i 
västra delen. 
 
Lövvedsnål (Chaenotheca xyloxena)  Naturvårdsintressant art 
Knappnålslav som påträffas på avbarkade högstubbar av björk i naturskogsartade bestånd. 
Bedömningen av artens naturvårdsvärde grundas på inventerarens personliga erfarenhet. 
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Tallticka (Phellinus pini)  NT  
Arten växer på levande tallar som oftast har åldrar över 150 år. Ofta förekommer bara enstaka 
fruktkroppar även i större naturskogsbestånd. Påträffades på tre tallar i hela 
inventeringsområdet. 
 
Ullticka (Phelinus ferrugineofuscus)  NT 
Mörkt brunviolett vedsvamp som växer på undersidan av granlågor i nordliga barrskogar. 
Fynd i södra Värmland och vänerområdet är sällsynta. Arten påträffades under inventeringen 
i ett naturskogsparti strax söder om handelsområdet vid Bergvik. 
 
Bronshjon (Callidium coriaceum)  Signalart 
En långhorningsart som lägger ägg i döende senväxta granar, där barken sitter kvar långt efter 
att trädet dött. Larven gnager karaktäristiska breda gångar i ytveden.  
 
Mindre märgborre (Thomicus minor) Signalart (N:a Sverige) 
Liten barkborreart som lägger ägg under tunn bark på nyligen död tallved. Larvgångarna 
liknas ibland vid silhuetten av en flygande fiskmås. 
 
Thomsons trägnagare (Anobium thomsonii) Naturvårdsintressant art 
Barkborreart som ynglar i döda, stående granar. Spånfyllda larvgångar ger typiska gnagspår i 
träden. 
 
Vågbandad barkbock (Semanotus undatus)  Signalart 
Lever precis som arten bronshjon i senväxta, döende granar med länge kvarsittande bark. 
Gnager dock tunnare larvgångar än bronshjonet. 

 

OBJECTID Ingår i områdesnr Rödlistad art Anteckning SWEREF99Nord SWEREF99Ost RT9025GvNord RT9025GvOst
1 Mindre märgborre 6582845,67 411110,5641 6586203,692 1365314,991
2 Långfliksmossa 6582846,274 410725,9473 6586208,957 1364930,205
3 Långfliksmossa 6583064,003 411173,8546 6586421,358 1365380,957
4 Kornknutmossa 6582833,12 410748,267 6586195,526 1364952,376
5 Vågbandad barkbock, Bronshjon 6582864,052 410699,0894 6586227,069 1364903,551
6 Garnlav 6582694,977 410768,4476 6586057,076 1364970,892
7 Långfliksmossa 6582986,127 411142,3118 6586343,828 1365348,456
8 2 Tallticka 6582988,836 410996,46 6586348,306 1365202,57
9 Vågbandad barkbock 6582868,645 410608,2929 6586232,764 1364812,768

10 Långfliksmossa 6582792,818 410778,8874 6586154,835 1364982,522
11 Tallticka 6582828,262 410667,8976 6586191,64 1364871,911
12 Mindre märgborre 6582965,313 411210,9652 6586322,173 1365416,888
13 Flagellkvastmossa 6582769,53 410669,2223 6586132,866 1364872,524
14 Lönnlav, Bårdlav 6582734,645 410606,0756 6586098,73 1364808,926
15 Vågbandad barkbock 6582755,123 410861,1589 6586116,126 1365064,374
16 Stubbtrådmossa 6582932,792 411193,4362 6586289,849 1365398,957
17 Vågbandad barkbock 6583061,964 411186,0892 6586419,17 1365393,172
18 Flagellkvastmossa 6582735,087 410678,9379 6586098,289 1364881,827
19 Lövvedsnål 6582852,964 411019,9338 6586212,088 1365224,408
20 Thomsons trägnagare, Vågbandad barkbock 6582819,43 410672,3135 6586182,751 1364876,222
21 2 Mindre märgborre 6583075,912 410974,6447 6586435,686 1365181,8
22 Vågbandad barkbock 6582848,068 410720,1135 6586210,823 1364924,391
23 Flagellkvastmossa 6582774,83 410690,8603 6586137,906 1364894,237
24 Thomsons trägnagare 6582795,16 410606,1732 6586159,271 1364809,757
25 Tallticka 6582855,64 410677,1713 6586218,919 1364881,521
26 Stubbtrådmossa, Långfliksmossa 6582821,491 410772,2459 6586183,602 1364976,225
27 Ullticka 6582861,579 410689,5505 6586224,711 1364893,977
28 Kortskaftad ärgspik 6582770,855 410699,6922 6586133,822 1364903,024
29 Barkvindlav 6583073,791 411198,7313 6586430,849 1365405,964
30 Flagellkvastmossa 6582795,228 410778,4068 6586157,252 1364982,07
31 Thomsons trägnagare 6582751,937 410964,8382 6586111,681 1365168,063
32 Flagellkvastmossa 6582705,501 410659,5075 6586068,925 1364862,029
33 Kornknutmossa 6582833,709 410720,1135 6586196,457 1364924,217
34 Vågbandad barkbock 6583021,999 411196,2846 6586379,062 1365402,888
35 Tallticka 6582771,297 410672,3135 6586134,596 1364875,638
36 Kortskaftad ärgspik 6582801,654 411067,1846 6586160,181 1365271,058
37 3 Stubbspretmossa 6582911,747 410753,8505 6586274,122 1364958,915  

Fig. 4. Artfynd med koordinater i Sweref 99 TM och RT 90 
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ORDFÖRKLARINGAR 
 
Art: Individer som kan få fortplantningsdugliga avkommor. 
 
Barrblandskog: Beståndstyp där den sammanlagda andelen barrträd utgör minst 70 %. 
 
Bestånd: Ett skogsområde som karaktäriseras av viss enhetlighet beträffande ålder, 
trädslagsblandning, bördighet, etc.   
 
Biologisk mångfald: Variationsrikedom inom och mellan arter och inom ekosystem. 
 
Biotop: Naturtyp, område med ekologisk struktur, till exempel mosse, blåbärsgranskog, 
tallhed. 
 
Biotopskydd: Lagligt skydd för biotop som avses i 7 kap. 11 § miljöbalken. 
 
Bonitet: En ståndorts naturgivna virkesproducerande förmåga mätt som m3sk/ha och år. 
 
Ekologi: Läran om samspelet i naturen. 
 
Ekosystem: Växt- och djursamhälle med tillhörande miljö till exempel en sjö, en lövskog etc.  
 
Evighetsträd: Träd som aldrig avverkas utan får stå kvar, åldras och dö naturligt. 
 
Flerskiktning: Väl utvecklade träd-, busk- och fältskikt på samma yta. 
 
Frihuggning: Avverkning som skapar fritt utrymme hos träd eller planta.  
 
Generell hänsyn: Den naturhänsyn man generellt tar i alla bestånd vid alla typer av skogliga 
åtgärder till exempel bevara enskilda trädgrupper, enskilda träd, död ved etc. 
 
Hålträd: Träd som utnyttjas av hålbyggande arter. 
 
Högstubbe: Avbruten eller avsågad trädstam, där stubben är mer än en manshöjd hög. 
 
Impediment: Skogsområde där virkesproduktionen varaktigt underskrider 1 m3sk/ha och år. 
 
Kontinuitet: Lång tid av obrutenhet i ekosystemet (biologisk kontinuitet). 
 
Kryptogam: Växt som fortplantas genom sporer, d.v.s. ormbunkar, mossor, lavar, svampar 
och alger. 
 
Låga: Dött liggande träd. 
 
Miljöträd: Träd med höga miljövärden till exempel hålträd, gamla- och/eller grova träd etc. 
 
Målklassning: Ett sätt att tydliggöra sina ambitioner att klara produktions- och miljömål för 
varje bestånd.  
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Naturvärdesträd: Träd med särskild betydelse för den biologiska mångfalden som lämnas 
kvar 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. 
 
Naturskog: Äldre, naturligt föryngrad skog som inte påverkats av skogsbruksåtgärder. 

 
Nyckelart: Art som många andra arter är beroende av för sin egen överlevnad som t.ex 
spillkråka och asp etc. 
 
Nyckelbiotop: 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. 
 
Plockhuggning: Avverkning av spridda träd i beståndet utan att gallra mellanliggande 
partier.  

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. 
 
Senvuxet träd: Träd med påfallande täta årsringar. 

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

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. 

 
Ståndort: Ett område med en enhetlig livsmiljö för växterna. 
 
Sumpskog: Skog på blöt mark där träden har en medelhöjd på minst 3 m och 
krontäckningsgraden är minst 30 %. 
 
Torraka/torrträd: Stående dött träd.  
 
Överståndare: Träd som förekommer glest i ett skogsbestånd och som är väsentligt äldre än 
övriga träd i beståndet. 
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