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Inledning  

Denna naturinventering avser den sydöstra delen av Höja 1:67 och 

genomfördes av Linnéa Skarped, Karlstads kommun, teknik- och 

fastighetsförvaltningen 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 artportalen. 
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Områdesbeskrivningar  
Området har delats in i delområden enligt bifogad karta. Nedan beskrivs 

respektive område, dess naturvärden samt en helhetsbedömning av dem. 

 

  



   Sid 4(12) 
 

 

4 

 

Delområde 1-Upplag och gräsmark 

Beskrivning: Området utgörs av en öppen gräsyta kantat med yngre lövträd, 

bland annat asp och björk. Södra delen av området används som upplag av 

ris från avverkning. 

Bedömning av naturvärde: Lågt naturvärde. 

Övrig kommentar: I området växer den invasiva arten jättebalsamin. Det 

innebär att hantering av massor från det här området bör göras med 

eftertänksamhet för att minimera spridningen av arten. 

 

 

 
Området hyser stora mängder jättebalsamin, fotot taget 2019-08-26. 

  



   Sid 5(12) 
 

 

5 

 

Delområde 2-Björkdunge 

Beskrivning: Området domineras av glest växande väl solbelysta björkar i 

varierad ålder. Längs åkern i väst finns en väl solbelyst åkerren.  

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

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

Höga naturvärden finns kopplade till de äldre björkarna utmed vägen i norr. 

Vissa naturvärden finns kopplade till den solbelysta åkerren som kantar 

åkern längs områdets västra del. 
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Delområde 3-Bearbetad mark 

Beskrivning: Området har avverkats och marken håller nu på att bearbetas. 

Alla grenar, toppar och rötter är borttaget från området. 

Bedömning av naturvärde: Lågt naturvärde. 

Delområde 4-Yngre gallrad granskog 

Beskrivning: Området domineras av yngre granar med inslag av björk. 

Fältskikt saknas då området stått tätt under lång tid. Död ved från gallringen 

finns kvar i området. 

Bedömning av naturvärde: Vissa naturvärden är kopplat till den döda veden, 

dock brist på död ved av olika diametrar och nedbrytningsfaser. Områdets 

sammantagna naturvärde bedöms som lågt. 
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Delområde 5-Äldre gles granskog 

Beskrivning: Området domineras av äldre glest ställda granar. Marken hyser 

tjockt mosstäcke med partier dominerat av blåbär- och lingonris. Död ved 

finns. 

Beskrivning av naturvärde: Vissa naturvärden finns kopplade till äldre 

granar. Höga naturvärden är kopplade till den döda veden i olika 

nedbrytningsfaser. Samlad bedömning är att det finns vissa naturvärden i 

området. 

 

Delområde 6-Blandskog 

Beskrivning: Blandskog dominerat med olikåldrad gran, björk och asp. 

Fältskiktet domineras av mossa, blåbär- och lingonris. 

Beskrivning av naturvärde: Vissa värden finns knutna till de äldre träden och 

variationen av trädslag. Dock är området begränsat vilket resulterar i låga 

naturvärden. 
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Delområde 7-Öppet område med enstaka björkar 

Beskrivning: Vid en avverkning sparades enstaka björkar kvar i området. 

Området domineras av mosaik med högt sly och öppen gräsyta. 

Beskrivning av naturvärde: Det finns vissa naturvärden kopplade till öppna 

gräsytor i skogslandskapet samt till lövträd. Dock är lövträdens ålder låg och 

slytillväxten hög, därför är den samlade bedömningen att området hyser låga 

naturvärden. 

 

Delområde 8-Äldre granskog med död ved 

Beskrivning: Området domineras av äldre granskog med hög 

undervegetation. Det finns gott om död ved i olika nedbrytningsfaser. Vissa 

markpartier är fuktiga och domineras med tjockt mosstäcke.  

Beskrivning av naturvärde: Det finns höga naturvärden knutna till död ved i 

olika nedbrytningsfaser samt vissa naturvärden till de äldre granarna och de 

hydrologiska förhållandena.  

Övrig kommentar: I den södra delen av området växer den invasiva arten 

jättebalsamin. Det innebär att hantering av massor från det här området bör 

göras med eftertänksamhet för att minimera spridning av arten. 
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Delområde 9-Milspåret 

Beskrivning: Milspåret löper längsmed det inventerade området och nyttjas 

flitigt året om. På sommaren är det många som cyklar, springer och 

promenerar här. På vintern, om snön tillåter, görs spåret iordning för 

längdskidåkning. Spåret har ett flertal ingångar vilket gör det lättillgängligt 

för många. 

Beskrivning av rekreation- och friluftsvärde: Det höga rekreation- och 

friluftsvärdet som är knutet till motionsspåret har en stark koppling till 

omkringliggande natur. 

 

Delområde 10-Blandskog 

Beskrivning: Skogen närmast vägen domineras av äldre björkar omgivet av 

yngre högvuxet sly. Längs den västra kanten, söderut, övergår skogen allt 

mer i ung tät löv- och barrskog. Längs med västra delen är skogen äldre och 

av blandskogskaraktär. Bottenskiktet domineras av mossa och blåbärsris.  
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Beskrivning av naturvärde: Naturvärden finns i de äldre björkarna längsmed 

vägen. Dock är slytillväxten hög, vilket hämmar trädens tillväxt. 

Naturvärdena bedöms därför som låga. Om dessa björkar kunde friställas vid 

en eventuell exploatering, skulle man både behålla och öka naturvärdena. 

 

Delområde 11-Hygge 

Beskrivning: Området är ett hygge med enstaka fröträd och stående döda 

träd. Markskiktet domineras av kruståtel.  

Beskrivning naturvärde: Vissa naturvärden är knutna till de stående döda 

träden men i övrigt bedöms området ha låga naturvärden. 

Övrig kommentar: I området växer den invasiva arten jättebalsamin. Det 

innebär att hantering av massor från det här området bör göras med 

eftertänksamhet för att minimera spridning av arten. 
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Samlad bedömning 
Inom inventeringsområdet finns höga naturvärden främst knutna till den 

döda veden och vissa naturvärden till de äldre granarna i delområde 8. I 

delområde 2 och 10 finns naturvärden knutna till de äldre björkar som står 

längs vägen i norr samt vissa naturvärden kopplade till den solbelysta 

björkdungen och till åkerrenen i väster i område 2. En rekommendation är att 

bevara de äldre björkarna längsmed vägen vid en eventuell exploatering. 

Naturvärden är även knutna till äldre träd och lövträd inom delområde 5 och 

6.  

Delområde 9 hyser ett högt rekreations- och friluftsvärde som har en stark 

koppling till omkringliggande natur. 

Enligt Ekologigruppens analys av ekologiska spridningssamband kring 

Karlstad har området pekats ut som ett av de 140 viktigaste områdena för 

barrskogsmesar. Åkerrenen i delområde 2 anges vara ett potentiellt viktigt 

område för vildbins födosök. Det inventerade området utgör även länk 

mellan viktiga områden för reliktbock och groddjur.  

Under inventeringen observerades större hackspett i delområde 8. Intill 

inventerat område har spillkråka rapporterats i Artportalen. Spillkråkan är 

upptagen i rödlistan som nära hotad (NT). Då den är sällsynt i övriga Europa 

är den även upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv och ska skyddas. 

Sannolikt ingår det inventerade området i spillkråkans revir. Den 

förekommer tämligen allmänt till sparsamt över hela Sverige, lever i barr- 

eller blandskog men även i lövskog. De tätaste populationerna finns i 

gammal, variationsrik blandskog där det finns gott om död ved och gamla 

träd. Reviren är stora, 400-1000 hektar, beroende på skogens kvalitet. 

Spillkråkan kan leva i områden med förhållandevis intensivt skogsbruk och 

stor utbredning av kalhyggen, men den är för sin häckning alltid beroende av 

grova träd. 

Med utgångspunkt från spillkråkan utgör delområde 8, med de äldre 

granarna och den döda veden, det mest värdefulla området. Om det är 

möjligt vid en eventuell exploatering att lämna större grova träd är det en 

fördel för spillkråkan. Spillkråkan kan attraheras till grova träd i bryn- och 

parkmiljöer, både för födosök och häckning. Dock utgör det planlagda 

området endast en liten del (1 %) av normal revirstorlek. Då skogen inte 

bedöms som särskilt värdefull för just spillkråka innebär en avverkning av 

skogen i det planlagda området sannolikt inte en avgörande negativ 

förändring för arten. 

Övrig kommentar: 

Jättebalsamin är en invasiv art, vilket är en art som 

introducerats till ett område utanför sitt ursprungliga 

utbredningsområde. Arten sprider sig av egen kraft 

och riskerar att skada ekosystem och är ett stort hot 

mot den biologiska mångfalden. Utifrån EU:s 

förordning om invasiva arter är det bland annat 

förbjudet att sprida arten vidare. Det är av den 

anledningen av stor vikt att hantera massor i 

området med försiktighet. 
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