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Inledning 

Denna naturinventering rör de västra delarna av Dingelsundet och har genomförts 2016 av 

Catharina Knutsson, Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen med syfte att 

fungera som ett underlag för pågående detaljplanearbete. Inventeringen har utförts på en 

översiktlig nivå och omfattar inte artinventering och följer inte svensk standard. Kunskap har 

också inhämtats från kommunens skogsbruksplan. 

Utifrån denna översiktliga naturinventering gjordes ett urval av de ur naturvårdssynpunkt 

mest intressanta delområdena. I de delarna fick Skogsstyrelsen i början av 2017 i uppdrag att 

göra en  naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard samt inventering av 

kryptogamer och vedlevande insekter (utifrån gnag- och kläckhål). 

 

Områdesbeskrivningar 

Området har delats upp i delområden som framgår av bifogad karta. Nedan följer 

beskrivningar och bedömning av naturvärdet i respektive delområde. 

 

Delområde 1 - Lövskog  

Beskrivning:  

Medelålders lövskog på före detta åkermark. Marken är dikad, men fuktigare i den västra 

delen. I väster dominerar klibbal med underväxt av gran. En del alar har utvecklat socklar. 

Även någon äldre tall och gran förekommer. I den östra delen är trädskiktet glesare och utgörs 

främst av björk, sälg och asp. 

Bedömning av naturvärde:   

Vissa naturvärden finns. Potentiellt värde kopplat till det lövdominerade trädskiktet. 

 

Delområde 2 - Lövskog 

Beskrivning:  

Lövskog som domineras av ung till medelålders klibbal. Överståndare finns av björk och tall 

och underväxt av gran. En hel del död ved förekommer. 

Bedömning av naturvärde:   

Naturvärden finns kopplade till det lövdominerade trädskiktet och de äldre träden. 
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Delområde 3 

Beskrivning:  

Yngre till medelålders hällmarkstallskog i bergbunden, småkuperad terräng. Ett mindre kärr 

med vitmossor och skvattram finns mellan bergryggarna. Inslag finns av yngre ek. Äldre träd 

och död ved saknas. Marskiktet är av ristyp. Några stigar genomkorsar skogen. 

Bedömning av naturvärde:   

Lågt naturvärde. Ett visst rekreationsvärde för närboende. 

 

Delområde 4  

Beskrivning:  

En slänt i åkerkanten vänd mot sydost. Här har äldre träd gallrats fram och lämnats vid 

avverkning. I området finns bland annat äldre solbelysta tallar och björkar. Några tallar är 

riktigt gamla och har plattad bark. Här finns även någon högstubbe av tall och liggande död 

ved. 

Bedömning av naturvärde:   

Naturvärden finns kopplade till de solbelysta gamla träden och värdet kan öka på sikt. 

 

Delområde 5  

Beskrivning:  

Medelålders hällmarkstallskog. Skogen liknar den i delområde 3, men är något äldre och har 

gallrats. Gamla och döda träd saknas. 

Bedömning av naturvärde:   

Lågt naturvärde 

 

Delområde 6  

Beskrivning:  

Blöt mark dominerad av ungt alsly samt mot kanterna medelålders gran och björk. I det 

blötaste partiet centralt i delområdet står tre gamla klibbalar. 

Bedömning av naturvärde:   

Visst naturvärde finns kopplat till de äldre klibbalarna. 
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Delområde 7  

Beskrivning:  

Liten hällmark med medelålders björk, gran och tall. 

Bedömning av naturvärde:   

Lågt naturvärde 

 

Delområde 8  

Beskrivning:  

Den nedre delen av området utgörs av blöt dikad mark med ung till medelålders klibbal, björk 

och gran. I övre delen är marken torr och bevuxen med tall och gran. I ett parti är marken 

öppen och bevuxen med gräs och veketåg. 

Bedömning av naturvärde:   

Lågt naturvärde 

 

Delområde 9 

Beskrivning:  

Flerskiktad äldre barrblandskog i småkuperad bergbunden terräng. Här finns några riktigt 

grova tallar, men det är sparsamt med död ved. Mot vägen finns ett litet alkärr. 

Bedömning av naturvärde:   

Vissa naturvärden finns. 
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Karta med delområden 

 

 

Samlad bedömning 

Inventeringsområdet utgörs av skogsmark med en variation av skogstyper. Marken är delvis 

bergbunden, småkuperad och mager och delvis fuktig och mer bördig. Skogen varierar från 

mager hällmarkstallskog till barrblandskog och fuktig lövskog. Skogen i den dominerande 

delen av inventeringsområdet är inte så gammal och död ved förekommer mestadels sparsamt. 

Naturvärdena i området är främst knutna till lövskog i delområde 1 och 2 samt till äldre 

solbelysta träd och död ved i åkerkanten i delområde 4.  
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