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Inledning  

Denna naturinventering avser den lilla byn Gräsås och genomfördes av 

Linnéa Skarped, Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen 

2018-10-31, med syfte att fungera som ett underlag för pågående och 

kommande detaljplanearbete. Inventeringen har utförts på en översiktlig nivå 

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

också inhämtats från kommunens skogsbruksplan, Ekologigruppens analyser 

av ekologiska spridningssamband, Skogsstyrelsens kartmaterial ”skogens 

pärlor” och från Artportalen. De områden som inte ligger på Karlstads 

kommuns mark har observerats på håll eftersom boende och markägare inte 

fått information i förtid om att inventeringen ska ske.  

 

Områdesbeskrivningar  
Det inventerade området har delats in i delområden enligt bifogad karta. 

Nedan beskrivs respektive område, dess naturvärden samt en 

helhetsbedömning av dem. 
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Delområde 1-Blandskogs dunge 

Beskrivning: Området utgörs av blandskog beläget mellan två grusvägar. 

Området fungerar även som vändplats för bland annat sopbilen. 

Bedömning av naturvärde: Vissa naturvärden är knutna till områdets 

trädvariation. Dock är det ett begränsat område vilket resulterar i låga 

naturvärden. 

 

 

Delområde 2-Hage 

Beskrivning: Den öppna gräsmarken omsluts av björk och asp i varierande 

ålder, framförallt längs norra och östra kanten. Enstaka äldre tallar finns 

längs vägen i norr. I söder kantas området av ung barrskog. Stående död ved 

finns längs den norra och nordöstra delen. 

Utifrån Skogsstyrelsen kartmaterial ”skogens pärlor” kan man se att har varit 

ett gammalt backstuge-område med lämningsnamnet Lillängen.  

Bedömning av naturvärde: De höga naturvärdena är framförallt knutna till 

de gamla lövträden samt till den stående döda veden. I hagens nordöstra 

kant, precis intill vägen, finns även en skyddsvärd tall. Vissa naturvärden är 

även kopplade till de solbelysta gläntor som bildas mellan träden.  
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Delområde 3-Björkdunge 

Beskrivning: Området domineras av björk i varierande ålder. Den östra delen 

som går fram till vägen hyser ungt löv med inslag av tall. Hagen som går 

längsmed vägen i den västra delen hyser gamla aspar. Delar av det här 

området har endast ombeserverats på håll. 

Bedömning av naturvärde: Områdets höga naturvärde är dels knutet till de 

gamla aspar som är belägna längs vägen i väster, och dels till lövträden i 

stort. Ett område som detta, dominerat av lövträd, insprängt i 

odlingslandskapet är en viktig livsmiljö för många olika arter och dynamiken 

i landskapet. 

 

Bild tagen från vägen i väster. 

 

Bild tagen från vägen i söder, riktning mellan husen.  
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Delområde 4-Björkdunge längs vägen 

Beskrivning: Vägen kantas av en öppen björkdunge med låg 

undervegetation. Markvegetationen domineras av gräs med inslag av mossa. 

Området kantas av tät, ung barrskog i söder. 

Bedömning av naturvärde: Vissa naturvärden är kopplade till området, då 

många arter är knutna till björk. Rena björkbestånd är därför ofta positivt. 

Dungen binder ihop flera andra lövområden runt omkring och fungerar som 

en utmärkt spridningskorridor. 
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Delområde 5-Hage med friställd asp 

Beskrivning: Området utgörs av en väl betad hästhage. I områdets södra del 

har man friställt äldre och yngre aspar. Även ett relativt tätt, flerskiktat 

bestånd av yngre asp, björk och ek återfinns i den södra och sydostliga delen. 

Hagen observerades på håll. 

Bedömning av naturvärde: De höga naturvärdena är knutna till de äldre 

asparna och vissa naturvärden är knutna till det täta beståndet av varierande 

lövträd. För att det täta beståndet på sikt ska utveckla höga naturvärden 

skulle träden behöva friställas. Vissa naturvärden är även kopplade till den 

döda veden. 

 

Bild tagen från stig i områdets sydöstra del. Unga ekar, aspar och björkar. 

 

Bild tagen från vägen i norr. Gräsmarken kantas av ett lövdominerat område 

i söder. 
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Delområde 6-Lövdominerad hage 

Beskrivning: Området som är beläget norr om grusvägen utgörs av en hage 

med äldre lövträd, framförallt björk men även asp och ek. Vägen kantas på 

båda sidor av lövträd i varierande ålder och art. Marktäcket domineras av 

gräs. Hagen observerades på håll.  

Bedömning av naturvärde: Vissa naturvärden är kopplade till området, då 

många arter är knutna till björk, asp och ek. Rena lövbestånd är därför ofta 

positivt. Höga naturvärden finns kopplade till de äldre björkarna, asparna, 

ekarna och den äldre tallen längsmed vägen i söder. Vissa naturvärden finns 

kopplade till de solbelysta öppningar som skapas mellan träden. 

 

Bilden är tagen från vägen längs hagens södra kant. 

 

Bilden är tagen med hagen till höger. Lövträd med varierande ålder och art 

kantar vägens båda sidor. 
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Delområde 7-Ungt lövsly 

Beskrivning: Området utgjordes av tät, ungt sly. 

Bedömning av naturvärde: Lågt naturvärde. 

 

Delområde 8- 40-årig tallskog 

Beskrivning: Området domineras av 40-årig tallskog på frisk/fuktig mark. 

Det finns stående och liggande död ved i olika nedbrytningsfaser. Hög 

undervegetation. Markvegetationen domineras av mossa. 

Bedömning av naturvärde: Visst naturvärde finns knutet till den döda veden. 
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Delområde 9-Område med myrkaraktär 

Beskrivning: Området är smalt och beläget mellan ett hygge som idag hyser 

ungt sly och en äldre barrskogs miljö. Marken är av myrkaraktär och är 

väldigt blöt. Det finns gott om stående och liggande död ved i olika 

nedbrytningsfaser. 

Bedömning av naturvärde: Vissa naturvärden är knutna till den döda veden 

och områdets hydrologiska egenskaper. Dock är området begränsat i sin yta 

och är starkt påverkat av skogsbruket, vilket resulterar i låga naturvärden. 

 

 

Delområde 10-50-årig barrskog 

Beskrivning: Äldre barrskog med död ved i olika nedbrytningsfaser. Genom 

området sträcker sig en välanvänd stig. Marken fuktig, dominerad av mossa 

och inslag av skvattram. 

Bedömning av naturvärde: Vissa naturvärden är knutna till den döda veden 

och de äldre träden. Dock är området begränsat vilket resulterar i låga 

naturvärden. 
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Delområde 11-Asp och björkdunge 

Beskrivning: Området är beläget i odlingslandskapet och utgörs av en asp 

och björkdunge. Nyligen gallrad för att friställa de äldre träden samt ge 

förutsättning till yngre att växa till sig. Markvegetationen är låg. Dungen 

observerades på håll. 

Bedömning av naturvärde: Vissa naturvärden är kopplade till området, då 

många arter är knutna till björk och asp. De höga naturvärdena är knuta till 

de äldre asparna och björkarna. Ett lövbestånd insprängt i odlingslandskapet 

kan ha höga naturvärden knutna till sig. Vissa naturvärden finns kopplade till 

den solbelysta åkerren som kantar åkern längs områdets västra del samt till 

de gläntor som bildats inne i dungen. 
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Delområde 12-Kulturmiljö med gamla ekar 

Beskrivning: Området är stort och hyser flera kulturpräglade miljöer, både 

byggnader och flora. Gamla och yngre ekar växer bland stenhögar och 

stenmurar. Längs vägen finns en lång allé med ek. Flera skyddsvärda träd 

finns i området. 

Området observerades på håll. 

Bedömning av naturvärde: Det mycket höga naturvärdet är knutet till de 

äldre ekarna och den kulturpräglade miljön. 

 

Gröna markeringar visar 

skyddsvärda träd. 
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Delområde 13-Tidigare avverkat område 

Beskrivning: Området avverkades för ett tiotal år sedan och domineras idag 

av ungt sly. 

Bedömning av naturvärde: Lågt naturvärde. 

 

Bild tagen från område 9. 

Delområde 14-Blött område 

Beskrivning: Området har förmodligen innan avverkning för många, många 

år sedan varit en myrmark. Skvattram och vitmossa dominerar 

markvegetationen. Död ved i olika nedbrytningsfaser. 

Bedömning av naturvärde: Visst naturvärde är knutet till den döda veden 

och markens hydrologiska egenskaper. Tyvärr är området begränsat och 

kraftigt påverkat av skogsbruket som resulterar i låga naturvärden. 
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Delområde 15-Tioårig tall och lövskog 

Beskrivning: En tioårig tall och lövskog med enstaka grova och gamla tallar. 

Södra delen hyser även ung lärk. Området har nyligen röjts. 

Bedömning av naturvärde: Visst naturvärde är kopplat till de grova tallarna 

men området har överlag lågt naturvärde. 

 

Delområde 16-40-årig granskog 

Beskrivning: Området är beläget med en 40-årig granskog med inslag av tall 

och björk. 

Bedömning av naturvärde: Lågt naturvärde. 

 

Delområde 17-Ung tall- och björkskog 

Beskrivning: Området domineras av ung tall och björkskog. Enstaka grova 

tallar finns i området. 

Bedömning av naturvärde: Visst naturvärde är kopplat till de grova tallarna 

men området har över lag lågt naturvärde. 
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Delområde 18-Lövskog 

Beskrivning: En 30-årig lövskog med asp och björk. Skogen gränsar till en 

åkermark i öster. Det finns enstaka grova aspar i den norra delen. På vissa 

delar är det röjt men i stort är det tätt. Det finns död ved i olika 

nedbrytningsfaser.  

Bedömning av naturvärde: Det höga naturvärdet är knutet till de gamla 

asparna och den döda veden. Det öppna bryn som skapas mellan åkermarken 

och det lövdominerade området kan vara betydelsefullt för insekter och 

fåglar. 

 

 

 

 

 

Delområde 19-Tät granskog 

Beskrivning: Litet område med tät granskog. 

Observerats på håll. 

Bedömning av naturvärde: Lågt naturvärde. 

 

Delområde 20-Före detta kalhygge 

Beskrivning: Området avverkades för ungefär tio år sedan och domineras 

idag av ungt lövsly. Äldre tallar har blåst omkull och skapat stora rotvältor. 

Bedömning av naturvärde: Visst naturvärde är kopplat till den döda veden 

dock krävs måna år till innan den blir riktigt attraktiv för flora och fauna. 

Området har idag lågt naturvärde. 
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Delområde X-Lövmiljöer 

Beskrivning: Områdena utgörs av lövbestånd insprängda i odlingslandskapet. 

Träden är av varierande ålder. Området har endast observerats på håll. 

Bedömning av naturvärde: Det höga naturvärdet är knutet till trädens 

placering i odlingslandskapet. Dessa holmar/öar skapar livsrum åt många 

olika arter och bidrar till en fungerande dynamik i ett annars relativt 

homogent landskap.  

 

Delområde-Övriga 

Beskrivning: Inom det aktuella området finns ett flertal småbiotoper med 

äldre och yngre lövträd, stenrösen, åkerrenar och gläntor dessa har inte 

inventerats då de ligger i närhet av befintliga hus och gårdar samt spritt i 

odlingslandskapet. 

Bedömning av naturvärde: Det höga naturvärdet i dessa miljöer är knutna till 

dess placering och variation. Dessa träd och miljöer bidrar till en ökad 

spridning av flora och fauna i ett relativt homogent odlingslandskap. De kan 

antas vara viktiga födosöksplatser för bland annat fågel och fladdermus. 

Friluftsliv och rekreation 
Genom delområde 13, 9, 10, 20 och mellan områden 5 och 19 finns 

välanvända stigar och spår. Det höga rekreations- och friluftsvärde som kan 

antas vara knutna till dessa spår och stigar har förmodligen en stark koppling 

till omkringliggande natur. 
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Samlad bedömning 
Inom inventeringsområdet finns mycket höga naturvärden knutna till de 

gamla ekarna och kulturmiljön i delområde 12. Även delområde 2, 3, 5, 6 

och 11 har höga naturvärden knutna till de gamla asparna och björkarna samt 

vissa naturvärden knuten till den döda veden.  

Vissa naturvärden är knutna till de lövträdsmiljöer som är spridda inom 

området. Naturvärdet är inte alltid knutna till ett enskilt träd i dessa miljöer, 

utan det är tillsammans dessa dungar och träd skapar en dynamik i 

landskapet som är otroligt viktig för ett flertal arter. Den dynamik som 

skapas har ett mycket högt naturvärde. Odlingslandskap kan i regel utgöra ett 

homogent landskap, men med dessa småbiotoper som träddungar, stenmurar, 

åkerrenar och så vidare, kan växter, djur och organismer leva, söka föda och 

förflytta sig mellan områden.  

Enligt Ekologigruppens spridningsanalyser kan vi se att bland annat 

delområde 12 och den östra delen av det aktuella området utgör viktig länk 

mellan viktiga områden för ädellövträdsinsekter öster och väster om 

området. 

Vi kan även se att det finns ett flertal länkar och en stor spridningskorridor 

genom hela området, från väst till öst, för vildbin. Bland annat delområde 2, 

5, 6 och 12 är potentiella områden för födosök. Delområde 2, 6, 11, båda X-

områdena och längs vägen i öster är även viktiga potentiella livsmiljöer för 

dessa bin. Strax väster om det inventerade området finns ett av de 160 

viktigaste livsmiljöerna för vildbin.  

Delområde 3, 9, 10, 13, 15, 18 och 20 är viktiga livsmiljöer för 

barrskogsmesar, dessa områden länkar även samman med tre av de 140 

viktigaste livsmiljöerna och den primära spridningskorridoren, från väst till 

söder, för dessa barrskogsmesar. 

Strax utanför delområde 9 finns en viktig lekmiljö för groddjur. För att nå 

andra viktiga lekmiljöer följer groddjuren spridningsvägar genom det 

inventerade området både åt öster, väster och söder. 

Till och med den skyddsvärda tallen i delområde 2 har en viktig funktion, då 

den är en viktig länk för reliktbockens spridning söderut. 

Utifrån Artportalen har ett flertal hotade fågelarter observerats i och kring 

det inventerade området, bland annat buskskvätta (år 2012), kungsörn (år 

2014), kornknarr (år 2014), kungsfågel (år 2016) storspov (år 2017), 

sånglärka (år 2018) och blå kärrhök (år 2011, 2018). Utöver dessa har även 

gråhäger, tofsvipa, morkulla, gök, hornuggla, varfågel, skata, steglits, 

skogssnäppa, kattuggla, ringtrast, blåmes, talgoxe, svartmes, entita, 

nötväcka, pilfink, bofink, grönfink och domherre rapporterats. 

Sammanfattningsvis kan vi se att i det inventerade området finns det 

delområden som hyser äldre träd, död ved och miljöer som i sig själva hyser 

höga naturvärden. Viktigt är dock att även se det här området ur ett 

landskapsperspektiv, att förstå sambanden och dynamiken mellan 

delområdena. Mycket höga naturvärden är knutna till den dynamik som finns 

i det här området. I kartan nedan har det viktigaste området utifrån ett 

landskapsperspektiv markerats med lila.   
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