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Sammanfattning 

Kråkfot Natur AB har genomfört en naturvärdesinventering i ett ca 25 ha stort område 

mellan Alster och Skattkärr i Karlstads kommun. Inventeringen har utförts enligt SIS-

standard med detaljeringsgrad ”medel” med tillägget ”detaljerad redovisning av 

artförekomst”. Uppdraget har varit begränsat till att redovisa naturvärdesklass 1-3, men 

i objektskatalogen redovisas även klass 4-objekt, bland annat för att dessa är av 

betydelse för områdets naturvärden ur ett landskapsperspektiv. Fältinventeringen är 

utförd under sommar och senhöst år 2021 (juli och nov) av Eva Götbrink, Kråkfot 

Natur.  

Naturvärdesinventeringen har resulterat i att åtta st naturvärdesobjekt i klass 1-3 med 

en sammanlagd areal om 3,9 ha har avgränsats inom det undersökta området. Det rör 

sig främst om trädklädda branter med block, skrevor, gamla träd och inslag av död ved 

samt om hällmarkstallskog med riklig förekomst av gamla träd och inslag av ved. Dessa 

naturvärdesobjekt utgör tillsammans 15,5% av den undersökta arealen. Några klass 1-

objekt (högsta naturvärde) har inte påträffats, medan 0,81 ha (3%) av arealen har förts 

till klass 2 (höga naturvärden) och 3,2 ha (12% ha) till klass 3 (påtagliga naturvärden).  

Endast ett fåtal naturvårdsarter och bara en rödlistad art, garnlav, rödlistad i kategori 

NT (Nära hotad) har noterats i området. Arten förekommer relativt sparsamt. Den 

sparsamma förekomsten av naturvårdsarter kan delvis bero på att de kända 

naturvårdsarter som finns listade inte fungerar så bra i de naturtyper som förekommer 

i området, åtminstone inte sådana som är möjliga att identifiera vid den tidpunkt som 

var aktuell för inventeringen. 

Inom ramen för uppdraget har även kända naturvärden i och i anslutning till 

inventeringsområdet inhämtats och sammanställts. Resultatet visar att inga kända 

naturvärdet finns inom området. När det gäller områdets omgivningar visar 

sammanställningen främst på naturvärden kopplade till Vänern – som ligger ca 150 m 

från inventeringsområdet. Sammanställningen påvisar dock även ett mycket stort antal 

fågelobservationer från en plats 150 m från inventeringsområdet. Betydelsen av dessa 

observationer är svårbedömd, men man bör inte utesluta att observationer av 

barrskogslevande arter som duvhök (NT), entita (NT), sparvhök, talltita (NT), tofsmes 

och hackspettar och spillkråka (som är stationär i området, upptagen på rödlistan i 

kategori NT och fågeldirektivets bilaga 1) kan kopplas till naturmiljöer inom 

inventeringsområdet.  

Större delen av skogen i inventeringsområdet har skötts för skogsbruk, men i delar av 

hällmarkstallskogen lämnades gamla tallar kvar vid en avverkning som genomfördes 

någon gång på 60-talet. Dessa tallar är idag mycket gamla (160-170 år) vilket innebär 

att det finns naturvärden kopplade till gammal tall i ganska stora delar av området. Ett 

så kallat landskapsobjekt har avgränsats för att lyfta fram detta.   
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1 Inledning 

Kråkfot Natur AB har genomfört en naturvärdesinventering av södra delen av 

fastigheten Busterud 1:9, belägen mellan Alster och Lungvik öster om Karlstad. 

Undersökningen ska utgöra ett underlag till ett planprogram för bostäder som håller 

på att tas fram av Karlstads kommun.  

Naturvärdesinventeringen har genomförts av Eva Götbrink på Kråkfot Natur AB 

under hösten 2021.  

Då Kråkfot Natur genomför inventeringen på mark som ägs av närstående, är det 

viktigt att arbetet är transparent och att de bedömningar som ligger till grund för beslut 

om naturvärdesklassning kan granskas. Av den anledning redovisas även klass 4-objekt 

– som egentligen inte ingår i naturvärdesinventeringen - i objektsbilagan (bilaga 2). 

Syftet med detta är att tydliggöra och motivera de avvägningar och bedömningar som 

gjorts inom ramen för arbetet. Klass 4-objekten är även av betydelse för områdets 

naturvärden ur ett landskapsperspektiv. 

 

Figur 1. Översiktskarta som visar var undersökningsområdet är beläget. På kartbilden syns Alster 
samhälle till vänster i bild och Lungvik till höger. Inventeringsområdets yttergränser visas med 
svart linje.   
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2 Syfte 

Syftet med naturvärdesinventeringen är att identifiera och avgränsa de geografiska 

områden inom inventeringsområdet som är av positiv betydelse för biologisk mångfald 

samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa.  

3 Metod 

3.1 Svensk standard för naturvärdesinventering 

Inventeringen har utförts enligt SIS-standard SS 199000:2014 ”Naturvärdes-

inventering avseende biologisk mångfald (NVI) - Genomförande, naturvärdes-

bedömning och redovisning” med tillhörande teknisk rapport (SISTR 199001:2014). 

Inventeringen är utförd med detaljeringsgrad ”medel” och med tillägget ”detaljerad 

redovisning av artförekomst”. 

Fältinventeringen är utförd under sommar och höst år 2021 (juli-november). Inför 

fältbesöket analyseras inventeringsområdet genom fjärranalys för att hitta potentiella 

naturvärdesobjekt. Dessutom sammanställs befintliga uppgifter om naturvärden och 

artförekomster, exempelvis från Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering, 

Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering, Artportalen och Artdatabankens 

fynddatabas med urvalet rödlistade samt skyddade arter. 

De naturvärdesobjekt som identifierats vid fältinventeringen tilldelas en 

naturvärdesklass. Naturvärdesklass 1 är högsta naturvärde, naturvärdesklass 2 är högt 

naturvärde och naturvärdesklass 3 är påtagligt naturvärde (se tabell 1). Geografiska 

områden som i sitt nuvarande tillstånd bedöms ha endast visst naturvärde (klass 4) 

pekas ut på kartan i objektskatalogen (bilaga 2) och beskrivs mer översiktligt. Dessa 

skulle egentligen inte ingå i inventeringen, men då de är av betydelse för naturvärdena 

på ur ett landskapsperspektiv och delar av området eventuellt skall exploateras gör 

markägaren bedömningen att det är av intresse att känna till även dessa värden mer 

översiktligt. Ytor med lågt naturvärde redovisas inte.  

Varje objekt har naturvärdeklassats utifrån biotopvärde och artvärde. Naturvärdet 

avser den biologiska mångfaldens nuvarande tillstånd.  

Tabell 1. Naturvärdesobjekt bedöms i naturvärdesklass 1-3. Källa: SIS-standard SS 199000:2014 

NVI detaljeringsgrad medel Definition Beskrivning 

Naturvärdesklass 1 Högsta naturvärde Störst positiv betydelse för biologisk mångfald 

Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde Stor positiv betydelse för biologisk mångfald  

Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald 
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3.2 Naturvärdesbedömning 

Naturvärdesbedömningen har gjorts utifrån två bedömningsgrunder, art och biotop. 

Dessa båda bedömningsgrunder samverkar. Bedömningsgrunderna bidrar även var för 

sig till biologisk mångfald. Bedömningsgrunderna värderas efter obetydligt värde, visst 

värde, påtagligt värde samt högt värde. SIS-standarden ger skalan för respektive 

bedömning. Bedömningsgrunderna vägs sedan ihop till en naturvärdesklass. 

Bedömningsgrund art 
Bedömningsgrunden art omfattar både naturvårdsarter och artrikedom och är en 

sammanvägning av dessa två. Artrikedomen bedöms utifrån artantal och artdiversitet. 

Både nyfunna och tidigare kända fynd av betydelsefulla arter redovisas. 

Naturvårdsarter omfattar arter som indikerar att ett område har högt naturvärde och 

arter som i sig själva är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Med 

naturvårdsarter avses i detta fall: 

Skyddade arter (§) – omfattas av juridiskt skydd enligt artskyddsförordningen. Här ingår 

exempelvis fridlysta arter. 

Rödlistade arter – En art som enligt den internationella naturvårdsunionens (IUCN) 

kriterier inte bedöms ha långsiktigt livskraftig population i Sverige utan löper risk att 

försvinna från landet. I Sverige ansvarar Artdatabanken för att regelbundet uppdatera 

listan med rödlistade arter. Arterna klassas i någon av följande kategorier: nära hotad 

(NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN), akut hotad (CR) eller nationellt utdöd (RE).  

Typiska arter – arter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus hos aktuell 

naturtyp enligt EU:s Art- och Habitatdirektiv. Typiska arter har olika tyngd i olika 

naturmiljöer.  

Ansvarsarter – Arter där en särskilt stor andel av dess totala population finns i en 

begränsad del av det totala utbredningsområdet.  

Signalarter – Arter som med sin närvaro eller frekvens indikerar att ett område har höga 

naturvärden. 

Bedömningsgrund biotop 
Bedömningsgrunden biotop omfattar aspekterna biotopkvalitet samt sällsynthet och 

hot. Biotopkvalitet är olika faktorer som formar biotopen, till exempel grad av 

naturlighet (påverkan), ekologiska processer, strukturer, element och naturgivna 

förutsättningar. 

Med sällsynta biotoper avses biotoper som är mindre vanliga inom ett visst geografiskt 

område. Om den inventerade biotopen utgör en Natura 2000-naturtyp ger det 

vägledning om att den är nationellt eller internationellt sällsynt. 
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Även andra kunskapsunderlag för bedömning av sällsynthet och hot kan användas. En 

helhetsbedömning av biotopvärde ska göras utifrån utfallet vid bedömning av de två 

aspekterna. 

3.3 Tillägg enligt standarden 

Undersökningen omfattar tillägget ”detaljerad redovisning av artförekomst”. 

3.4 Övrigt 

Naturvärdesinventering har huvudsakligen genomförts juli och oktober år 2021. 

Kompletterande besök har även gjorts i november månad. 

4 Beskrivning av inventeringsområdet 

4.1 Allmän information 

Inventeringsområdet ligger 6,5 km öster om Karlstad centrum. Det omfattar drygt 25 

ha och är beläget på en altitud mellan 60 och 80 meter över havet. Området utgörs av 

en sydvänd sluttning ned mot Vänern samt mark belägen ovan denna sluttning. Vänern 

ligger ca 150 meter från undersökningsområdets sydligaste delar. Berggrunden är granit 

och det avgränsade området utgörs av skog och trädklädda branter/sluttningar med 

inslag av mindre våtmarker. I torra delar av skogsmarken finns ett påtagligt inslag av 

hällar, berg och block. 

4.2 Kända naturvärden 

4.2.1 Kända naturvärden - naturtyper 

I detta avsnitt redovisas de kända uppgifter om områdets naturvärden som finns i 

myndigheternas öppna, digitala sökarkiv (Skogens pärlor, Skyddad natur, Artportalen 

m fl). Även kända naturvärden utanför inventeringsområdet har sammanställts.  

Det finns idag en stor mängd information att inhämta hos olika myndigheter och 

mängden tillgängliga GIS-skikt ökar hela tiden. I denna rapport prioriteras att redovisa 

de kända naturvärden som finns inom inventeringsområdet samt de som finns i 

områdets närmaste omgivningar uppdelat på 0-100 m eller 100-500 m från 

inventeringsområdet. Dessa naturvärden redovisas i tabell 2 och i figur 2-4. 

Miljökvalitetsnormer, vattenförekomster och särskilt värdefulla vatten/värdefulla 

vatten för natur och fisk redovisas dock endast i bilaga 1.  

Om en preliminär bedömning görs att det inte går att utesluta risk för negativ påverkan 

på kända naturvärden, lyfts detta i rapporten oavsett avstånd till inventeringsområdet. 

Observera dock att ingen egentlig konsekvensbedömning eller undersökning om 

exploateringskänslighet har gjorts. Detta ingår inte i en naturvärdesinventering i 

enlighet med svensk standard. Men för att kunna prioritera vilka kända naturvärden 
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som skall redovisas, kan en preliminär och översiktlig sådan bedömning ändå behöva 

göras, denna bedömning bygger dock endast på ytliga kunskaper i frågan. 

I bilaga 1 redovisas samtliga kända värden som har undersökts inom ramen för denna 

undersökning oavsett om de förekommer inom 500-meters zonen eller ej.  

Sammanfattning av kända naturvärden inom  och i anslutning till  

inventeringsområdets gränser:  

Inga kända naturvärden har påträffats inom inventeringsområdet (bortsett från det 

allmänna förbudet mot markavvattning som omfattar större delen av Karlstads 

kommun) och endast ett fåtal kända naturvärden har noterats i dess närmaste 

omgivningar (0-500 m från inventeringsområdet).  

Skyddsvärda träd: Det finns ett grovt bokträd ca 100 m söder om inventeringsområdet 

(se figur 4).  

Det finns även en del mer generella värden kopplade till sjön Vänern (som ligger som 

närmast ca 150 m bort).  

Tabell 2. Sammanfattning av kända naturvärden (exklusive arter) som hämtats in från olika 
myndigheter inom ramen för naturvärdesinventeringen. De naturvärden som förekommer inom 
inventeringsområdet, 0-100 m eller 100-500 meter från detta har markerats med ”ja” i aktuell 
kolumn. De rader vars text står på grön bakgrund i vänsterkolumnen redovisas i kartorna nedan. I 
bilaga 1 redovisas samtliga naturvärden som kontrollerats inom ramen för undersökningen. 
Miljökvalitetsnormer, vattenförekomster och särskilt värdefulla vatten/värdefulla vatten för natur 
och fisk redovisas dock endast i bilaga 1. 

Typ av naturvärde 

 

A
vs

tå
n

d
 In

o
m

 1
0

0
-5

0
0

 m
 

A
vs

tå
n

d
 In

o
m

 0
-1

0
0

 m
 

In
o

m
 u

n
d

er
-

sö
kn

in
gs

o
m

rå
d

e
t 

 

P
re

lim
in

är
 b

e
d

ö
m

n
in

g 
av

 
ri

sk
 f

ö
r 

n
e

ga
ti

v 
 p

åv
e

rk
an

 a
v 

åt
gä

rd
e

r 
in

o
m

 
in

ve
n

te
ri

n
gs

o
m

rå
d

e
t 

Kommentar 

SLU trädportalen (Källa: 

Webb-GIS karttjänst 

planeringsunderlag Värmland) 

ja ja nej nej 

En grov bok ca har registrerats 

knappt 100 m söder om 

inventeringsområdet. (Figur 4) 

Skogligt biotopskyddsområde 

eller Områden med särskilda 

restriktioner. (Källa: Skyddad 

Natur). 

Ja nej nej nej 

2 st skogliga 

biotopskyddsområden på ön 

Glofsen ca 450 m bort.  

Biotopskydd 2008:296, 15,5 ha, 

Biotopskydd 2008: 297, 14,2 ha.  
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Typ av naturvärde 
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Kommentar 

Riksintresse (RI) för naturvård 

(Källa: Skyddad Natur). 
nej nej nej Ej bedömt 

Se även redovisning av Natura 

2000-områden 

Område med förbud mot 

markavvattning. (Källa: 

Skyddad Natur). 

  ja Ej bedömt 

Hela Karlstads kommun utom 

Älvsbacka och Nyeds 

församlingar omfattas. Visas ej 

på karta. 

Våtmarksinventeringen (Källa: 

Skyddad natur) 
nej nej nej nej 

Våtmark N Herrön, 8 km O 

Karlstad Klass: Vissa 

naturvärden. Ca 650 m bort. 

Art- och habitatdirektivet, 

Naturreservat, (källa: skyddad 

natur). Observera att N2000 

även klassas som Riksintresse 

för naturvård. 

nej  nej nej Ej bedömt 

Naturreservat och Natura 2000:   

Kaplansholmen (avstånd: 2,5 

km) 

Natura 2000-område: 

Alsterdalen (avstånd ca 2,5 km) 

Nyckelbiotop (källa: Skyddad 

natur) 
nej nej nej nej 

Närmaste nyckelbiotop ligger ca 

1,2 km norr ut (mellan 

bergtäkten och ridhuset) eller 

1,2 km söder ut (på ön Glofsen) 

Område med naturvärde 

(Källa: Skogsstyrelsen) 
nej nej nej nej  

Värdetrakter skog, våtmark, 

skyddsvärda träd, gräsmarker, 

småvatten, rikkärr, sandig 

mark (Källa: ext-

geodataporta.lansstyrelsen.se) 

? ? ? ? 

Värmlands länsstyrelse har 

ännu inte offentliggjort/pekat 

ut värdetrakter för olika 

naturmiljöer 

Ängs- och betesmarker (källa: 

TUVA) 
nej nej nej nej 

Närmaste registrerade ängs- 

och betesmark ligger mer än 1 

km bort 

Planer: Nationalparksplan, 

Myrskyddsplan (Källa: 

Skyddad Natur). 

nej  nej nej nej  
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Figur 2. Figuren visar ett skärmklipp från webbsidan ”Skyddad Natur” där olika typer av 
skyddsformer och planunderlag redovisas. Kartbilden visar kända naturvärden inom 
inventeringsområdet och strax utanför. Inventeringsområdets ungefärliga plats har markerats 
med en röd ring. Samtliga skikt som är förbockade i vänsterkolumnen är aktiva och visas därmed 
på kartan om de förekommer inom kartutsnittet. I vänsterkolumnen finns även en nyckel som 
visar vilken markering de olika kartskikten har på kartbilden. 

De brunstreckade ytorna på ön Glofsen utgör biotopskyddsområden. Den blåstreckade ytan med 
grön ytterlinje i sydväst visar gränser för naturreservatet och Natura 2000-området 
Kaplansholmen. Det blåstreckade område som saknar grön ytterkant och är Alstersdalens Natura 
2000-område. Det brunstreckade området som sträcker sig upp från Alster och norr ut över 
kartbilden är ett område med landskapsbildskydd.  

När det gäller ”Område med särskilda restriktioner” har rutan ”Förbud mot markavvattning” 
kryssats ur. Markavvattningsförbud gäller dock hela Karlstads kommun utom Älvsbacka och 
Nyeds församlingar - med andra ord även i inventeringsområdet.  

Källa: Skyddad Natur (Naturvårdsverket). Copyright: Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, 
länsstyrelserna, Naturvårdsverket i Geodatasamverkan. 
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Figur 3. Figuren visar ett skärmklipp från Skyddad Natur. Kartbilden visar kända naturvärden 
inom inventeringsområdet och strax utanför. Samtliga skikt som är förbockade är aktiva och visas 
därmed på kartan om de förekommer inom kartutsnittet. Inventeringsområdets ungefärliga plats 
har markerats med en röd ring. Gråa ytor avser ängs- och betesmark, brun- & rödstreckade ytor 
avser nyckelbiotoper och lila streckade visar Våtmarksinventeringsobjekt.  

Källa: Skyddad Natur (Naturvårdsverket). Copyright: Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, 
Jordbruksverket länsstyrelserna, Naturvårdsverket i Geodatasamverkan.  
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4.2.2 Kända naturvärden – Arter 

Samtliga inrapporterade arter från Artdatabankens tjänst Fynddata har hämtats in från 

ett område som täcker inventeringsområdet och dess omgivningar (se figur 4). I söder 

och norr har utdragsområdet för artobservationer avgränsats ganska snävt. Detta har 

gjorts för att begränsa mängden artfynd som är knutna till Vänerns vattenmiljöer då 

dessa inte anses vara relevanta i detta sammanhang då inventeringsområdet utgörs av 

skog. Inte heller artfynd från andra (norra) sidan E18 omfattas av utdraget. Utdraget 

som gjorts är daterat 2021-11-25 och inkluderar fynd mellan år 2000-2021. Det 

omfattar ca 1100 observationer - de flesta fåglar – och redovisas därför inte i sin helhet.  

En mycket stor mängd fågelobservationer (>1000 st) har rapporterats in från en lokal 

som kallas Toppstaliden, belägen ca 150 m från inventeringsområdet. Eftersom fynden 

från denna lokal är så många, kräver de mycket utrymme och redovisas därför separat 

från övriga kända artfynd i området.  

I figur 4 visas dels platsen för fyndlokalen vid Toppstaliden och dels platser för övriga 

artfynd från inventeringsområdet och dess omgivningar (efter att de mest triviala 

arterna rensats bort från listan).  

Strax söder om inventeringsområdet har ett antal bokträd markerats. Dessa träd har 

pekats ut vid en inventering av skyddsvärda träd och har även uppmärksammats 

tidigare i rapporten (bl a i tabell 2). De skyddsvärda bokarna bedöms ej kunna påverkas 

av eventuella åtgärder inom inventeringsområdet.  

Strax öster om inventeringsområdet har en tall rapporterats in. Detta fynd 

kommenteras ”exceptionell tall mitt i trivial skog”. Fyndet har kontrollerats och avser en 

mycket grov och storvuxen, gammal tall som står kvar efter att övriga träd runt om har 

avverkats. Tallen kan vara skyddsvärd men trädet bedöms i sig inte kunna påverkas av 

eventuella åtgärder inom inventeringsområdet. 

I sydvästra delen av utdragsområdet finns en lokal från vilket ett antal fåglar 

rapporterats in. Platsen är belägen ca 500 m väster om inventeringsområdet. Alla 

artnamn för observationer som gjort vid denna lokal ryms inte på kartbilden i figur 4. 

Från denna plats har utöver större hackspett och stenknäck (som syns på kartbilden) 

även törnsångare, göktyta, svartmes, fjällvråk (NT) och göktyta rapporterats in. Den 

fjällvråk som har observerades var ett sträckande exemplar. 

Samtliga artfynd (förutom de mest triviala) redovisas även i tabell 3 och 4.  
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Figur 4. Den gula avgränsningen på kartbilden visar det område som omfattas av utdraget från 
Artdatabankens fynddatabas. Vit linje visar inventeringsytan. Röda prickar visar lokaler med fynd 
av artfynd (exklusive fynd som belagts med sekretess och mycket triviala arter) samt lokalen vid 
Toppstaliden. Artfynd från denna lokal redovisas separat.  

Strax söder om det aktuella inventeringsområdet finns ett antal bokar varav en noterats som ett 
grovt träd. Dessa träd ligger ca 100 m från inventeringsområdets södra gräns. Övriga artfynd tas 
upp i löptexten. 

Observera att alla artnamnen för observationer som gjorts vid lokalen i sydväst (där större 
hackspett och stenknäck noterats) inte syns på kartbilden. Från denna plats har även 
törnsångare, göktyta, svartmes och fjällvråk (NT) rapporterats in.  
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Tabell 3. Artfynd från inventeringsområdet och dess omgivningar exklusive de arter som 
observerats vid lokalen Toppslaliden och triviala arter som skata, blåmes, rödhake och liknande. 

Svenskt samt 
vetenskapligt 

artnamn 
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Större hackspett  

  

 
En födosök-
ande hane 

Alster by  111  

2012   Dendrocopos 
major 

Stenknäck  

  

 
Ett ex, 
födosökande 

2012   Coccothraustes 
coccothraustes 

Fjällvråk 
NT   sträckande 

SV 
2014   

Buteo lagopus 

Törnsångare  
  

 
spel/sång 2017   Curruca 

communis 

Göktyta  
  

 
spel/sång 2018   

Jynx torquilla 

Svartmes  
  

 Ett ex, 
födosökande 

2012   
Periparus ater 

Svartmes  
 

 Ett ex, 
födosökande 

Alster 500 2017  
Periparus ater 

Tall  
  

 
  

Lungvik, 
Karlstad 

25 2021 
Exceptionell tall i trivial 
skog Pinus sylvestris 

Bok 
Fagus sylvatica  

 
  

 
  

Strand-
viksvägen  

25 2005  

Tvåstammig Vid 
järnvägsspår 

 

  

 

  

Efterträdare 200 cm 
omkrets står bredvid med 
10 cm mellanrum Tickor 
Vid järnvägsspår 

      Vid järnvägsspår 

 
  

 
  

Strand-
viksvägen  

25 2005 vid järnvägsspår 

 

Fåglar observerade från Toppstaliden  

Samma rapportör står för samtliga observationer vid Toppstaliden förutom 4 st. 

Lokalen är belägen inne i Alsters villaområde, 150 m från inventeringsområdet (se figur 

4).  

Triviala fågelarter som blåmes, skata m fl har rensats bort från de listan över fynd som 

presenteras. I rapporten redovisas från följande fynd från lokalen vid Toppstaliden:  
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• Rödlistade arter  

• Typiska fågelarter för relevanta skogliga natura 2000-naturtyper  

• Fåglar upptagna på fågeldirektivet bilaga 1. (Av Sveriges ca 350 fågelarter är 67 

st listade i direktivets bilaga 1.)  

• Övriga rovfåglar och hackspettar. 

Tabell 4. I tabellen presenteras ett sammandrag av de arter som rapporterats in från lokalen vid 
Toppstaliden. Endast rödlistade arter, fåglar som är upptagna på Fågeldirektivets bilaga 1 eller 
som på annat sätt bedöms kunna vara naturvårdsintressanta finns med i tabellen. 

Artnamn 
Vetenskapligt 

namn R
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O
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n
så

r 

Aktivitet 

Björktrast Turdus pilaris NT     1-3 17 2011-2021 Stationär 

Duvhök Accipiter gentilis NT     1 2 2011 förbiflygande 

Entita Poecile palustris NT 9080  1-2 48 2011-2020 födosökande 

Fiskgjuse Pandion haliaetus     bil.1 1 1 2016 förbiflygande 

Fiskmås Larus canus NT     2 1 2013 förbiflygande 

Grönfink Chloris chloris EN     1-17 62 2010-2021 stationär/födosökande 

Gröngöling Picus viridis       1 13 2010-2018 spel/sång /lockläte 

Gulsparv Emberiza citrinella NT     1-3 6 2012-2021 födosökande 

Havsörn Haliaeetus albicilla NT   bil.1 4 1 2017 förbiflygande 

Kråka Corvus corone NT     1 9 2010-2021 stationär 

Ormvråk Buteo buteo       1-2 4 2011-2016 förbiflygande 

Röd glada Milvus milvus     bil.1 2 1 2021 förbiflygande 

Rödvingetrast Turdus iliacus NT     1 2 2012, 2013 spel/sång 

Sparvhök Accipiter nisus       1 6 2013-2020 födosökande 

Spillkråka Dryocopus martius NT 9010 bil.1 1 26 2010-2021 
stationär, födosök., 
spel /sång 

Stare Sturnus vulgaris VU     1-3 2 2011, 2017 föda åt ungar 

Större 
hackspett 

Dendrocopos 
major 

      1 67 2010-2021 besök vid bo, stationär 

Svartvit 
flugsnappare 

Ficedula hypoleuca NT     1 9 2011-2020 spel/sång 

Sångsvan Cygnus cygnus     bil.1 10 1 2015 förbiflygande 

Talltita Poecile montanus NT     1-2 4 2010-2020 födosökande, lockläte,  

Tofsmes 
Lophophanes 
cristatus 

  9010   1-2 11 2011-2021 födosökande 

Tornseglare Apus apus EN     4 1 2014 födosökande 

Trana Grus grus     bil.1 1 2 2012, 2015 förbiflygande, lockläte 

Tretåig 
hackspett 

Picoides 
tridactylus 

NT 9010 bil.1 1 1 2017 förbiflygande 
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Vikten av den här typen av fynd är ofta svår att bedöma. Fynden har angivits vara 

inrapporterade med en noggrannhet om 247 meter vilket inte är tillräckligt för att 

avgöra position inom eller utanför inventeringsområdet. Sedan 2021 har också 

skogsområdet närmast öster om Toppstaliden försvunnit för att bostadsområdet ska 

kunna växa. Detta område utgjordes tidigare av skog liknande den i 

inventeringsområdet. Det gör att en del av uppgifterna är att betrakta som inaktuella.  

Sammanfattningsvis om fynden från Toppstaliden kan sägas att man inte bör utesluta 

att en del av de observationer som har gjorts och kan kopplas till naturmiljöerna inom 

inventeringsområdet. Detta gäller barrskogslevande arter som duvhök, entita, 

sparvhök, talltita, tofsmes och hackspettar - särskilt spillkråkan som är stationär i 

området. 

Skyddsklassade arter  

Vissa arter som finns i Artdatabankens databas för arter omfattas av sekretess. Observera 

att skyddsklassade artfynd inte har inhämtats till denna rapport, då detta redan antas ha gjorts inom 

ramen för den naturvärdesinventering som Greenway genomfört på det intilliggande markinnehav som 

ägs av Karlstads kommun. 

5 Inventeringsresultat 

I detta avsnitt presenteras resultat från naturvärdesinventeringen. Samtliga 

naturvärdesobjekt beskrivs även i objektskatalogen (bilaga 2).  

5.1 Beskrivning av det inventerade området 

En liten väg, Busterudsvägen, skär genom inventeringsområdet. Söder om denna väg 

utgörs marken till stor del av hällmarkstallskog med inslag av blockrika branter och 

sluttningar ner mot Vänern. Vissa delar av hällmarksskogen är äldre och andra delar är 

yngre. I de äldre tallbestånden finns ofta inslag av gamla/mycket gamla tallar (140-

165(-200)) år. Där marken är frisk finns även blandbarrskog och grandominerad skog. 

I dessa bestånd saknas i regel riktigt gamla träd eller förekommer endast sparsamt. I 

det södra området finns även en trädklädd våtmark/sumpskog och ett glest trädklätt 

fuktstråk. 

Norr om Busterudsvägen utgörs marken till ganska stor del av hällmarkstallskog med 

inslag av gamla-mycket gamla träd. Här uppvisar marken inte samma dramatiska 

topografi som söder om vägen och inslaget av blockrika branter är mer sparsamt 

förekommande. I de mer lågliggande delarna, där marken är frisk till fuktig, är skogen 

grandominerad och yngre.  
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5.1.1 Information om grund för naturvärdesklassificering i det inventerade 
området 

Hällmarkstallskog i inventeringsområdet 

Hällmarkstallskogar är ur ett nationellt perspektiv en ganska vanlig naturtyp. Detta 

gäller även ur ett värmländskt perspektiv. Eftersom hällmark är lågproduktiv 

skogsmark och träden växer långsamt är inte heller ovanligt med gamla 

hällmarkstallskogar. Men även när detta perspektiv intas sticker hällmarkstallskogarna 

i detta område ut. En avverkning gjordes på 60-talet och på ortofotokartor från denna 

tid kan man se att en hel del (större) träd lämnades kvar efter denna avverkning. 

Förmodligen var intentionen att låta dem växa till sig lite ytterligare och sedan komma 

tillbaka och avverka dem med - men dessa tallar har sedan aldrig avverkats. Det innebär 

att även om dessa bestånd idag är olikåldriga finns det hel del träd i bestånden som nu 

mycket gamla. Två träd i området har borrats och bestämdes till 145 repektive 165 år. 

Dessa träd kan anses vara relativt representativa för de gamla tallar som finns i 

bestånden - även om det är troligt att det kan finnas träd som är ännu något äldre. I 

Värmland är knappt 5% av skogarna över 140 år (Källa: SLU skogsstatistik 

https://skogsstatistik.slu.se/pxweb/sv/OffStat/OffStat__ProduktivSkogsmark__Ar

eal/PS_Areal_alderklasser_tab_a.px/table/tableViewLayout2/ ) 

Trädålder är en av de absolut viktigaste grundpelarna vid en naturvärdesbedömning av 

skog. Men i hällmarkstallskog är inte hög ålder på egen hand tillräckligt för att generera 

ett högt naturvärde. I denna inventering har förekomst av riktigt gamla träd (140-165 

år) i hällmarksskogarna genererat en placering i naturvärdesklass 4. För att en högre 

naturvärdesklassning ska vara aktuell krävs även förekomst av andra 

naturvärdesstrukturer, naturvärdeselement eller naturvårdsarter, t ex förekomst av 

döda träd av olika slag.  

Signalarter är arter som signalerar att skogen har höga naturvärden. Den nationella 

signalartslistans kärlväxter, mossor och lavar fungerar dock inte särskilt bra i de karga 

hällmarktallskogarna. Inte heller de typiska arterna för Natura 2000-skogstypen 

”Västlig taiga” är särskilt användbar. I regel har endast ett fåtal signalarter och typiska 

arter kunna noterats även i de hällmarksskogar som erhållit högre naturvärdesklass än 

klass 4 och dessa förekomster är endast relativt sparsamt förekommande. 

Bedömningen i hällmarkstallskogarna vilar därför i större omfattning på skogliga 

kvalitéer som trädålder, påverkansgrad, beståndsålder och förekomst av döda träd än 

på förekomsten av arter.  

De mest frekvent förekommande naturvärdesstrukturer som - utöver hög 

beståndsålder (över 130 år) eller stor andel gamla träd (ca 150 år) - ligger till grund för 

naturvärdesbedömningen av hällmarksskogarna i detta område är en kombination av 

luckig beståndsstruktur med gläntor och hällar och ett glest trädskikt som tillåter hög 

https://skogsstatistik.slu.se/pxweb/sv/OffStat/OffStat__ProduktivSkogsmark__Areal/PS_Areal_alderklasser_tab_a.px/table/tableViewLayout2/
https://skogsstatistik.slu.se/pxweb/sv/OffStat/OffStat__ProduktivSkogsmark__Areal/PS_Areal_alderklasser_tab_a.px/table/tableViewLayout2/
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solinstrålning till fält- och markskikt. Dessutom förekommer ett påtagligt inslag av 

småmiljöer som hällar, sten, block, sprickor, osv samt – dock mer sparsamt 

förekommande - ved i olika nedbrytningsgrader. Även påverkansgrad är förstås av 

betydelse. I alla områdets trädklädda delar har uttag av träd skett.  

5.2 Naturvärdesobjekt 

I figur 12 har resultaten från naturvärdesinventeringen visualiserats genom att de ytor 

som bedömts hålla naturvärdesklass har markerats med färg. Klass 2 (högt naturvärde) 

har färgats ljusröda och klass 3 (påtagligt naturvärde) orange. Några klass 1 objekt har 

inte påträffats i området. Samtliga naturvärdesobjekt inklusive de objekt som bedömts 

till klass 4 (vissa naturvärden), beskrivs i den bifogade objektskatalogen (bilaga 2).  

 

Figur 6. Figuren visar en översiktsbild över det inventerade området med yttergränsen för 
inventeringsytorna inlagda (vit linje) samt naturvärdesobjekt nr 1-7 samt A (vattendrag). 
Naturvärdesobjekt i klass 2 har färgats röda medan klass 3-objekt är orange. Några klass 1-objekt 
har ej påträffats i inventeringsområdet. Ytor med klass-4 värden och ytor som saknar naturvärde 
är ofärgade.  
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Totalt bedöms 15,5 % av det inventerade området utgöra naturvärdesobjekt i klass 1-

3. I tabell 5 redovisas hur stor andel som bedömts till respektive naturvärdesklass.  

Tabell 5. Summa areal som klassats i naturvärdesklass 1-3. Sammanfattningsvis utgörs ca 15% av 
det avgränsade området av ytor som bedöms hysa påtagliga, höga eller högsta naturvärde.  

Naturvärdesklass Summa areal Andel av inventeringsområdet  

Klass 1 0,0 ha 0 % 

Klass 2 0,81 ha 3,2 % 

Klass 3 3,16 ha 12,3 % 

Summa klass 1-3 3,97 ha 15,5 % 

Areal och klassning för samtliga naturvärdesobjekt i klass 1-3 redovisas i tabell 6.  

Tabell 6. Tabellen visar areal och naturvärdesklass för samtliga naturvärdesobjekt.  

Naturvärdes- 
objekt -ID 

Areal (ha) 
Naturvärdes- 

klass 
Kommentar 

1a 0,35 3 Trädklädd, blockrik bergssluttning 

1b 0,32 3 
Gammal hällmarkstallskog med block, hällar och 
lite döda träd 

2 1,66 3 
Gammal hällmarkstallskog med många gamla 
träd och visst inslag av ved 

3 0,62 2 Trädklädd bergsbrant med block 

4 0,50 3 Trädklädd sumpskog 

5 0,19 2 
Gles trädklädd hällmark, gamla tallar varav ett 
mycket gammalt träd samt färska brandspår 

6 0,14 3 Liten blockrik bergssluttning 

7 0,12 3 Liten hällmark/bergssluttning 

Summa 3,97   

5.3 Arter 

I detta avsnitt redovisas naturvårdsarter som påträffats inom ramen för 
naturvärdesinventeringen. Som naturvårdsarter räknas: 

• Rödlistade arter 

• Arter som omfattas av art- och habitetdirektivets bilaga 2, 4 eller fågeldirektivet 
bilaga 1  

• Artskyddsförordningen 4-6 §§ och 8 § 

• Skogliga signalarter 

• Typiska arter för relevanta skogliga Natura 2000-naturtyper 
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Under naturvärdesinventeringen har endast ett fåtal naturvårdsarter påträffats. Dessa 

listas i tabell 7 och på karta i figur 7 och 8. Vilka arter som påträffats i respektive 

naturvärdesobjekt anges även i objektskatalogen (bilaga 2).  

Tabell 7. Relevanta naturvårdsarter som påträffats inom ramen för naturvärdesinventeringen – 
växter och kryptogamer.  

Svenskt 
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  (
ID

-n
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Övrig art/ 
kommentar 

Garnlav Alectoria samentosa NT - - S 
9010, 
9070 

1a, 1b, 2, 3 
Sparsam 
förekomst 

Grynig blåslav Hypogymnia farinacea - - - - 9070 1a, 1b, 2, 3 
På gamla grova 
tallar 

Talltagel Bryoria fremontii - - - - 9010 1b, 2 
Sparsamt på 
gamla grova 
tallar 

Blåmossa Leucobryum glaucum -  - 5 Ja 9010 5, 1b Lågt signalvärde 

*Naturtypskoder: 9070 - trädklädd betesmark, 9010 - Västlig taiga. 

 

Figur 7. På kartbilden visas fyndplatser för naturvårdsarter som påträffats i de naturvärdesobjekt 
som är belägna i inventeringsområdets norra delar (norr om Busterudsvägen).  
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Figur 8. På kartbilden visas fyndplatser för naturvårdsarter som påträffats i de naturvärdesobjekt 
som är belägna söder om Busterudsvägen.  

5.4 Landskapsobjekt 

Det finns en hel del gammal hällmarkstallskog inom inventeringsområdet. Trädskiktet 

i dessa skogar är äldre, olikåldrigt och hyser ett relativt stort inslag av riktigt gamla tallar 

på 145-170 år. Hög trädålder är en god grund för höga naturvärden då många arter 

gynnas av att det finns en viss kontinuitet av ett trädslag på en viss plats. De aktuella 

skogsbestånden är dock skötta för virkesproduktion och andra naturvärdesstrukturer 

- t ex döda träd och lågor - förekommer endast sparsamt. Bedömningen har därför 

gjorts att förekomsten av dessa gamla tallar inte motiverar en högre 

naturvärdesklassning än klass 4 (vissa värden). Därför redovisas de inte i figur 6. Men 

alla dessa bestånd som hyser gamla tallar utgör tillsammans med naturvärdesobjekten 

i klass 2 och 3 i inventeringsområdet (som också hyser värden kopplade till bl a gammal 

tall) både en större areal med värden kopplade till gammal tall samt en relativt 

sammanhängande enhet inom vilken spridning av arter kan ske. Därmed stärks 

naturvärdena i hela området ur ett landskapsperspektiv. De naturvärdesobjekt och de 

ytor som har god förekomst av sådana gamla tallar redovisas därför tillsammans som 
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ett landskapsobjekt. Naturvärdena i detta landskapsobjekt är i första hand kopplat till 

trädslaget tall, men även de blockrika bergsbranterna/sluttningarna stärker 

naturvärdena. Landsskapsobjektets avgränsning sammanfaller relativt väl med de 

objekt som klassats som naturvärdesobjekt i klass 4, se figur 8. 

 

Figur 8. I figuren visas området som avgränsats som landskapsobjekt med grön linje. På 
kartbilden syns även de naturvärdesobjekt som bedömts hålla naturvärdesklass 1-4, dvs även 
objekt med ”vissa naturvärden”. Samtliga klass 4-objekt förutom nr 8 har naturvärden kopplade 
förekomst av gammal tall. Även marken norr om inventeringsområdet (Karlstads kommuns 
markinnehav) har naturvärdesinventerats nyligen. Också i denna inventering pekades 
hällmarkstallskogar ut som naturvärdesobjekt (klass 3).  Området där dessa naturvärdesobjekt är 
belägna har markerats med en orange ellips på kartbilden. De ligger i anslutning till 
hällmarksobjekt som pekas ut i föreliggande inventering och ingår därför i landskapsobjektet. Den 
blå lilla cirkeln i öster markerar platsen för den mycket gamla och mycket stora tallen som 
rapporterats in till Artportalens Fynddata. Även denna ingår i landskapsobjektet. Mark som är 
ofärgad har lägre naturvärden. 
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5.5 Fotodokumentation 

Fotodokumentation finns från varje naturvärdesobjekt. Dessa redovisas i 

objektskatalogen (bilaga 2).  

6 Sammanfattning av naturvärden och diskussion 

De branter och sluttningar som finns i området har påtagliga-höga naturvärden 

kopplade till sig. Förutom de naturvärdesobjekt som pekats ut som klass 2 och 3-

objekt, finns gamla skogar runt om dessa som visserligen har begränsade naturvärden 

men som tillsammans och ur ett landskapsperspektiv stöttar de naturvärden som finns 

i området. En ganska stor del av den skog som finns i inventeringsområdet är gammal 

och har naturvärden kopplade till trädslaget tall.  

Endast ett fåtal naturvårdsarter har påträffats. Detta hänger ihop med att vissa 

naturvärdesstrukturer (framför allt stor mängd ved i olika nedbrytningsgrader) saknas, 

men det hänger också ihop med att de vanliga skogliga signalarter som finns listade 

inte fungerar så bra i hällmarkstallskogar och sydvända, trädklädda branter på sura 

bergarter. 

En stor mängd rödlistade fågelarter har rapporterats in från en lokal väster om 

inventeringsområdet. Dessa har rapporterats in under en lång tidsrymd under vilken 

naturmiljön i området redan har förändrats (bostadsområdet har utökats) och från en 

relativt stor yta som till större del är belägen utanför inventeringsområdet. 

Sammantaget gör detta det svårt att bedöma hur inrapporterade fåglar skulle kunna 

påverkas om inventeringsytorna skulle tas i anspråk, men att naturmiljön i 

inventeringsområdet är av betydelse för de barrskogslevande arter som rapporterats in 

är ett rimligt antagande.  
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Naturvärdesobjekt – Objektskatalog 

 

 

 

 

Foto från naturvärdesobjekt nr 2, en gammal hällmarkstallskog.  
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Figur 1. Kartbilden visar naturvärdesobjekt klass 1-3 med objekts-ID angivet.   

Läsanvisning 

I del 1 beskrivs de naturvärdesobjekt (NVO) som klassats i naturvärdesklass 3 eller högre. Detta rör sig om 8 
objekt varav ett vattendrag.  

I del 2 (s.17 och framåt) beskrivs naturvärdesobjekt som klassat i naturvärdesklass 4 (vissa värden).  

I texten används följande begrepp och förkortningar: 

• Skogliga signalarter markeras med (S) efter artnamnet. 

• Arter som omfattas av artskyddsförordningens paragraf 8 markeras med (§8) efter 

artnamnet. 

• Arter som omfattas av artskyddsförordningens paragraf 4 markeras med (§4) efter 

artnamnet. 

• Rödlistade arter markeras med (NT), (VU), (EN) och (CR) efter artnamnet, beroende på 

rödlistekategori. NT= Nära hotad, VU= sårbar, EN=starkt hotad och CR=akut hotad. 

• Så kallade typiska arter anges tillsammans med den Natura 2000-natutypskod som arten är 

utpekad som typisk art för. 
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Objekts-ID 1a Naturvärdesklass 3 

Areal 0,35 ha Inventerare Eva Götbrink 

Datum fältbesök 2021-07-11, 2021-11-26  

Naturtyp Berg och sten  

Biotoper Trädklädd brant, blockrik mark  

 

Beskrivning av delområdet 

Detta objekt utgörs av en trädklädd, sydvänd brant. Brantområdet är ganska litet och gränsar runt om till 

skogsmark. Berggrunden utgörs av granit som spruckit upp i block. Mindre lodytor (<2,0 m) förekommer 

medan sten, block och riktigt stora bumlingar är karaktäriserande för objektet. Mellan block och stenar 

förekommer rikligt med sprickor, skrevor, håligheter och andra småmiljöer som är livsutrymme för en stor 

mängd olika organismer: mossor, lavar, reptiler, smågnagare mm.  

I trädskiktet finns tall, björk, asp och gran. Samtliga trädslag förekommer med gamla individ. Här finns bl a 

ett fåtal riktigt gamla granar. Det finns en del ved: äldre tallar med tjärtopp och aspved i sen 

nedbrytningsgrad (ca 20 cm i diameter). Några större mängder ved rör det sig dock inte om – objektet är ju 

ganska litet.  

Moss- och lavfloran är relativt artrik, men huvudsakligen trivial. Även kärlväxtfloran är trivial. Varken 

berggrunden eller brantens sydvända läge är sådant att arter på signalartlistan (som ofta är arter som 

gynnas av kalk och hög konstant fuktighet) kan förväntas förekomma i objektet. Kunskapsläget om 

naturvårdsarter i dessa typer av berg- och stenmiljöer är dåligt.  

Bergbranter är sällsynta naturmiljöer som sammantaget endast täcker en mycket liten yta. Denna bergbrant 

är opåverkad och har fått utvecklas en längre tid under jämna miljöförhållanden. Här finns rikligt med 

strukturer småmiljöer som utgör livsmiljöer för många olika organismer. Branten är dock liten. 

Sammantaget motiverar detta den naturvärdesbedömning som gjorts. 

Rödlistade arter: På en gammal tall nära ägogränsen norr ut påträffades garnlav (NT) (även skoglig signalart 

samt typisk art i västlig taiga (9010) och trädklädd betesmark (9070) 

Typiska arter: grynig blåslav (9070) förekommer relativt sparsamt på gamla grova tallar.  
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Foto 1. Foto från naturvärdesobjekt nr 1a, en blockrik brant. 
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Objekts-ID 1b  Naturvärdesklass 3 

Areal 0,39 ha Inventerare Eva Götbrink 

Datum fältbesök 2021-07-11, 2021-11-30  

Naturtyp Skog och träd  

Biotoper Äldre hällmarkstallskog, trädklädd östvänd sluttning, blockrik mark 

 

Beskrivning av delområdet 

Naturvärdesobjektet utgörs av äldre tallskog. De äldsta tallarna uppskattas vara ca 160-170 år. I östra delen 

finns en trädklädd och blockrik, östvänd sluttning. I sluttningen finns utöver tall även gran samt en del 

gamla björkar i trädskiktet. Där finns även döda björkar vars stammar mäter uppemot 30 cm i diameter. Så 

väl färsk som äldre björkved förekommer i sluttningen. De grandominerade, mer beskuggade delarna i 

sluttningen är rika på hänglavar, mestadels grå tagellav, manlav och skägglavar men även garnlav (NT) och 

talltagel förekommer - dock endast sparsamt.    

Objektets avgränsning norr och söder ut utgörs inte av någon strikt beståndsgräns, utan 

naturvärdesobjektet har skiljts ut från omgivande skogarna p g a att skogen här är rikare på markknutna 

naturvärdesstrukturer.  Här finns utöver den mer beskuggade, ostvända sluttning som redan nämnts, även 

berg i dagern, moss- och lavklädda hällar, sprickor, och block, samt högar och ytor med sten.  

Döda träd förekommer i form av torrrakor med svart spiklav och tjärtoppstallar samt lågor i olika 

nedbrytningsgrad.  Även gamla, lågor finns - men inslaget av döda träd är endast sparsamt.  

Den glesa hällmarksskogen tillåter värme från solinstrålning att lagras i berget vilket gör naturmiljön 

värdefull för bl a värmekrävande insekter och reptiler. 

Typiska arter: grynig blåslav (9070), talltagel (9010) Signalart: Blåmossa (lågt signalvärde) 

Rödlistade arter: Garnlav (NT) (även signalart samt typisk art i 9010 och 9070)
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Objekts-ID 2 Naturvärdesklass 3 

Areal  1,65 ha Inventerare Eva Götbrink 

Datum fältbesök 2021-07-10, 2021-11-30  

Naturtyp Skog och träd  

Biotoper Hällmarkstallskog 

 

Beskrivning av delområdet 

Naturvärdesobjektet utgörs av ett område med gammal hällmarkstallskog uppe på bergets högsta del. Den 

södra delen av objektet, närmast den brant som utgör naturvärdesobjekt 3, är den del som hyser mest 

naturvärdesstrukturer och de allra äldsta träden, medan skogen succesivt övergår i mer homogen skog med 

lite lägre naturvärden norrut.  

De flesta träd i detta bestånd är äldre eller gamla. Ett av träden i objektets centrala delar borrades och 

årsringarna räknades. Detta träd var ca 145 år, men de äldsta tallarnas ålder uppskattas till åtminstone 170 

år. Träden mäter generellt mellan 20-25 cm i diameter, men gamla träd med diameter om ca 30 cm 

förekommer också relativt frekvent.  

Berghällarna i södra delen av objektet hyser en hel del småbiotoper och naturvärdeselement. Här finns berg 

i dagern, moss- och lavklädda hällar, sprickor, och block. Det glesa trädskiktet och inslaget av gläntor skapar 

förutsättningar för hög solinstrålning till hällar, fältskikt och döda träd vilket gör naturmiljön värdefull för bl 

a värmekrävande insekter. 

Det finns en hel del ved i objektet. Här finns ganska många stående tallrakor (tallar som drabbats av 

tjärtopp) i olika grad av nedbrytning. Här finns även tallågor i olika grader av nedbrytning: torrt liggande, 

barklösa silverlågor vars yttre struktur och form ännu är intakt, och sådana var nedbrytningsgrad är så långt 

gången att trädet börjar tappat sin form. Det sistnämnda tar mycket lång tid i så här torra miljöer och visar 

att här kontinuerligt funnits tallved under relativt lång tid. Även granved förekommer - både stående och 

liggande, men mer sparsamt. 

Objektets naturvärdesklassificering motiveras med att hela trädbeståndet är gammalt, förekomsten av 

mycket gamla tallar, den relativt goda förekomsten av tallved i olika nedbrytningsgrad – även starkt 

nedbrutna lågor – hög solinstrålning till ved och mark samt förekomsten av naturvärdesstrukturer som 

block och sprickor.  

Rödlistade arter: garnlav (NT) påträffas på några av de äldsta tallstammarna, dock endast sparsamt (även 

signalart samt typisk art i 9010 och 9070). 

Typiska arter: grynig blåslav (9070), talltagel (9010). Dessa båda arter förekommer relativt sparsamt 

respektive sparsamt på gamla grova tallar.  
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Foto 3. Foto från centrala delarna av naturvärdesobjekt nr 2. 
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Objekts-ID 3 Naturvärdesklass 2 

Areal 0,62 ha Inventerare Eva Götbrink 

Datum fältbesök 2021-07-11, 2021-11-26  

Naturtyp Berg och sten  

Biotoper Trädklädd brant, blockrik mark  

 

Beskrivning av delområdet 

Detta objekt utgörs av en trädklädd, sydvänd brant. Berggrunden utgörs av granit som spruckit upp i block. 

Brantområdet är större än övriga branter som beskrivs i inventeringsområdet och gränsar runt om till 

skogsmark. I väster förekommer lodytor (ca 4,5 m höga) men karaktäriserande för större delen av objektet 

är den rikliga förekomsten av moss- och lavbevuxna block och stora stenbumlingar. Mellan blocken - vissa 

så stora att de bildar hällavsatser - och stenarna förekommer rikligt med sprickor, skrevor, som bildar 

håligheter och andra småmiljöer.  

Stenblocken är draperade med mossor, men de moss-, lav och kärlväxtarter som förekommer i objektet är 

triviala. Varken berggrund eller brantens läge (sydvänd) är av sådan typ att kända signalarter kan förväntas 

förekomma i objektet (sur berggrund, sydvänt läge). Vidare är kunskapen om naturvårdsarter i den här 

typen av berg- och stenmiljöer är dålig. 

Jordlager saknas mer eller mindre helt eller är mycket tunt och marken är torr.  

I trädskiktet förekommer såväl tall, björk, asp och gran. Samtliga trädslag finns representerade även av 

gamla trädindivid. De äldsta tallarna uppskattas till ca 160-170 år. Här finns även gamla enbuskar och rönn 

samt en klen - men gammal - ek. På grund av att miljön är så karg är trädskiktet rätt glest vilket skapar 

förutsättningar för hög solinstrålning till hällar och döda träd. 

Det finns hålträd och en del ved i objektet, främst stående tallved i olika nedbrytningsgrader, men även 

aspved i sen nedbrytningsgrad (ca 20 cm i diameter) förekommer. Några riktigt stora större mängder rör det 

sig dock inte om och de flesta döda tallar mäter ca 20-25 cm i diameter. 

Grävlings- och rävgryt finns i håligheterna mellan blocken och det sydvända läget innebär en gynnsam miljö 

för såväl värmeälskade insekter- som reptiler. Skrymslena kan även fungera som övervintringsplatser för 

många andra djur, tex groddjur.  

Bergbranter som dessa är sällsynta naturmiljöer som sammantaget endast täcker en mycket liten yta. 

Denna bergbrant är opåverkad och har fått utvecklas en längre tid under jämna miljöförhållanden. Inslaget 

av ved i olika nedbrytningsgrad, de gamla träden samt de frekvent förekommande strukturerna som hör till 

sprickrikt berg motiverar den naturvärdesbedömning som gjorts. 

Typiska arter: grynig blåslav (9070). 

Rödlistade arter: garnlav (NT) påträffas i sparsam frekvens. 
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Foto 4. Foto från naturvärdesobjekt nr 3. Fotot visar gamla tallar och stora, mossbelupna stenblock. 

 
Foto 5. Foto från naturvärdesobjekt nr 3. Fotot visar gamla träd av asp och tall samt ännu mer block. 
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Objekts-ID 4 Naturvärdesklass 3  

Areal  0,50 ha Inventerare Eva Götbrink 

Datum fältbesök 2021-07-11, 2021-11-30   

Naturtyp Träd och skog  

Biotoper Sumpskog 

 

Beskrivning av delområdet 

Delområdet utgörs av sumpskog med äldre träd i trädskiktet. Sumpskogen mottar vatten från högre 

liggande mark norr om objektet. Det avgränsas norr ut av en sydvänd brant (NVO 3) och söder ut av 

talldominerad skog på tidvis frisk, tidvis fuktig mark.  

I trädskiktet finns tall, glasbjörk, klibbal och gran. Träden är relativt klena och omloppstiden kort. Klen ved 

förekommer i olika nedbrytningsgrad. Beståndet har röjts relativt nyligen. Vissa lövträd står på socklar, en 

struktur som uppkommer hos vissa trädslag (t ex klibbal) som kan skjuta nya skott från stubben efter det att 

huvudstammen gått av. De nu levande trädstammarna kan då vara ganska unga, men själva trädindividen är 

äldre än sin huvudstam. Det innebär att även om skogen inte ser så gammal ut kan marken kontinuerligt 

varit trädklädd under en längre tid än trädskiktet ger sken av.  

Vegetationen är trivial, med vitmossor, tuvull, blåbär och lingon i fält- och bottenskikt. 

Blöta naturmiljöer är överlag viktiga för en stor mängd olika organismer. Träden är äldre men riktigt gamla 

och grova trädindivid saknas.  Ved förekommer endast i klenare dimensioner.  Sammantaget motiverar 

detta den naturvärdesklassning som gjorts. Sumpskogen har även viktiga ekologiska funktioner (t ex tar den 

emot vatten från högre liggande mark och buffrar mot översvämningar vid höga flöden). 
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Objekts-ID 5 Naturvärdesklass 2 

Areal 0,19 ha Inventerare Eva Götbrink 

Datum fältbesök 2021-07-10, 2021-11-30  

Naturtyp Skog och träd  

Biotoper Hällmarkstallskog 

 

Beskrivning av delområdet 

Naturvärdesobjektet utgörs av ett område med gles, gammal hällmarkstallskog belägen på bergets högsta 

del. De flesta träd är äldre/ gamla och här finns ett träd som ger intryck av att vara mycket, mycket 

gammalt. Detta äldsta träd är mycket svårt att uppskatta ålder på, men det är gissningsvis över 200 år. I 

norra delen finns även levande men brandskadade tallar - området drabbades av skogsbrand för ca 25-30 år 

sedan). Dessa tallar uppvisar bränd bark och begynnande invallning av den bara ved som exponerats som 

ett resultat av branden. På flera av dessa träd finns gott om utgångshål efter insekter och en ovanligt rik 

kryptogamflora.  

Här finns berg i dagern, moss- och lavklädda hällar, sprickor, och block. Det glesa trädskiktet släpper igenom 

mycket solinstrålning som lagras i berget, vilket gör naturmiljön värdefull för bl a värmekrävande insekter. 

Döda träd förekommer dock endast med enstaka exemplar. 

Naturvärden kopplade till de gamla tallarna, brandpåverkan hög grad av solexponering. Den urgamla tallen 

gör att naturvärdesobjektet utmärker sig lite extra.  

Signalarter: blåmossa (endast mindre exemplar, signalvärdet är då lågt). 

 

Foto 7. Foto från naturvärdesobjekt nr 5. T v i bild syns en av de brända tallar som finns i objektet. 

 



 

 

12 
 

 
 

  

Foto 8. Foto från 
naturvärdesobjekt nr 5. 
Fotot visar den tall som 
bedöms vara mycket, 
mycket gammal. 
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Objekts-ID 6 Naturvärdesklass 3 

Areal 0,14 Inventerare Eva Götbrink 

Datum fältbesök 2021-07-11, 2021-11-26  

Naturtyp Berg och sten  

Biotoper Trädklädda branter 

 

Detta objekt utgörs av en trädklädd, sydvänd, liten brant. Berggrunden är granit som spruckit upp i stora 

block. Sten, block och riktigt stora bumlingar karaktäriserar naturmiljön. Brantområdet är litet och gränsar 

till skogsmark och i söder mot en mindre kraftledningsgata.  

Mellan block och stenar förekommer rikligt med sprickor, skrevor, håligheter och andra småmiljöer som är 

livsutrymme för en stor mängd olika organismer: mossor, lavar, reptiler, smågnagare mm. Denna bergbrant 

är relativt opåverkad och har fått utvecklas en längre tid under jämna miljöförhållanden, men åtgärder i 

dess närmaste omgivningar har påverkat den så att den exponerats för mer sol och vind. 

I trädskiktet förekommer såväl tall, björk, asp och gran. I trädskiktet finns även gamla träd. Förekomsten av 

ved är sparsam - men objektet är också väldigt litet.  

Bergbranter är sällsynta naturmiljöer som sammantaget endast täcker en mycket liten yta. I dessa 

bergbranter finns rikligt med småmiljöer där många organismer kan finna livsutrymme.  

  

Foto 9. Foto från naturvärdesobjekt nr 6. Fotot visar en gammal tall i trädsskiktet samt stora, mossbelupna 

stenblock.  
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Foto 10. Foto från naturvärdesobjekt nr 6. Fotot den blockrika miljön.  
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Objekts-ID 7  Naturvärdesklass 3 

Areal 0,12 ha Inventerare Eva Götbrink 

Datum fältbesök 2021-07-11, 2021-11-26  

Naturtyp Berg och sten  

Biotoper Hällmark 

 

Detta lilla objekt utgörs av en glest trädklädd, hällmark som sluttar ned mot syd. Berggrunden är granit som 

spruckit upp i hällavsatser och block. Objektet utgör en annan del av samma brant som NVO 6, men har till 

skillnad mot detta objekt mer sammanhållna hällar och ett mer enhetligt trädskikt (gammal tall).  

Hällmarken är liten och omges till stor del av skogsmark, de södra delarna gränsar dock mot en mindre 

kraftledningsgata. Tallarna i objektet är gamla och står glest och solinstrålningen till marken är hög. Hällarna 

är till stor del täckta av renlavar. Mellan hällar och block förekommer sprickor, skrevor och håligheter men 

inte i lika stor omfattning som övriga beskrivna branter. Förekomsten av ved är sparsam - men så är också 

objektet väldigt litet.  

Bergmiljöer är sällsynta naturmiljöer som sammantaget endast täcker en mycket liten yta. Denna hällmark 

är opåverkad och har fått utvecklas en längre tid under jämna miljöförhållanden. Naturvärdena är kopplade 

den relativt sällsynta naturmiljön, gamla tallar och hög solinstrålning till marken.  

 
Foto 11. Foto från naturvärdesobjekt nr 7. Fotot visar lavklädda hällar och gamla tallarna som finns i det lilla 
objektet.   
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Objekts-ID A Naturvärdesklass 3 

Areal - ha Inventerare Eva Götbrink 

Datum fältbesök 2021-07-10  

Naturtyp Sötvatten  

Biotoper Naturligt vattendrag 

 

Beskrivning av delområdet 

Naturvärdesobjektet utgörs av ett naturligt vattendrag beläget i skogsmark. Bäcken tar emot och leder 

vatten från inventeringsområdet områdets norra delar ned mot till den sumpskog som utgör NVO nr 4. 

I norr - närmast Busterudsvägen - övergår vattendraget i en sumpskog (avverkad) som via en vägtrumma tar 

emot vatten från skogen norr om vägen. I de centrala delarna av det vattendrag som markerats på kartan - 

där två bäckfåror möts - samlas vatten till en våtmark/ett småvatten som vid fältbesöket var ca 70 m² stor. 

Bäcken löper sedan vidare ned över delar av sluttningen mot söder där den försvinner ned i marken för att 

silas vidare nedför slänten under jord. I den södra delen är bäcken ca 40 cm bred och 30 djup. Längre upp, 

där marken är flackare, blir den bredare och grundare. Troligtvis torkar bäcken ut under årets torrare tider.  

Skogen runt vattendraget är avverkad och bäcken kantas av ett trivialt och glest trädskikt av gran, tall björk 

och asp ca 50-70 år. 

Vatten i skogslandskapet är alltid av stor betydelse för många olika organismer och naturliga vattendrag har 

generellt höga naturvärden. I detta fall har dock den avverkning som gjorts medfört stor negativ påverkan 

på bäcken, vilket är orsaken till att den inte tilldelas en högre naturvärdesklassning.  

 

Foto 12 och 13. Foto från naturvärdesobjekt A, ett naturligt vattendrag. Bilden t v visar bäcken. Foto är taget 
söder ut nedför slänten. Fotot t h visar den lilla våtmark/småvatten som - under blöta delar av året – bildas där 
två bäckfåror strålar samman.  
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Objekt i naturva rdesklass 4 

 
Sammanlagt 8,2 ha av arealen inom inventeringsområdet har bedömts hålla klass 4 (vissa naturvärden). Detta 

utgör ca 30% av den undersökta arealen. 
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Objekts-ID 8  Naturvärdesklass 4  

Areal  0,23 ha Inventerare Eva Götbrink 

Datum fältbesök 2021-07-10, 2021-12-03  

Naturtyp Våtmark  

Biotoper Trädklädd våtmark 

 

Beskrivning av delområdet 

Delområdet utgörs av en liten, trädklädd våtmark belägen i en svacka som avvattnas västerut. Våtmarken 

omges av skogsmark. 

Naturvärdesobjektets värden är endast kopplade till naturtypen våtmark. I trädskiktet finns unga träd av tall 

och björk. Våtmarken är igenväxande med unga träd och sly men trädskiktet har relativt nyligen röjts.  

I bottenskiktet finns vitmossor och ovan det växer bland annat skvattram och tranbär. 

Våta marker i torra landskap har mer eller mindre alltid åtminstone vissa naturvärden. Orsaken till att objektet 

inte klassas högre än 4 är att det saknar naturvärdesstrukturer som gamla träd och öppna ytor. 

 

Foto 14. Foto från naturvärdesobjekt nr 8 taget mot sydost. 
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Objekts-ID 9  Naturvärdesklass 4 

Areal 3,95 ha Inventerare Eva Götbrink 

Datum fältbesök 2021-07-10, 2021-11-30  

Naturtyp Skog och träd  

Biotoper Hällmarktallskog 

 

Beskrivning av delområdet 

Naturvärdesobjektet utgörs av ett större område med hällmarkstallskog. I söder gränsar det till frisk och 

fuktig mark (NVO 10) samt mot Busterudsvägen. I övriga väderstreck gränsar det huvudsakligen till yngre 

skog. 

Det talldominerade beståndet är glest och olikåldrigt men enskiktat. De flesta träd är mellan 70-150 år och 

de äldsta träd som påträffas i objektet bedöms vara ca 160-170 år. Ett av träden i sydöstra delen av objektet 

borrades och visade sig vara ca 165 år. De äldre träden mäter upp emot 25-30 cm i diameter (brösthöjd), de 

yngre är klenare.  

I östra delen finns ett trädklätt fuktdråg, iövrigt är beståndet homogent. Buskskikt saknas och hällar, sten 

och block förekommer endast sparsamt. Även inslaget av döda träd (tall) är sparsamt och ved i riktigt gamla 

nedbrytningsgrader påträffades inte. 

Floran är karaktäristisk för hällmark. I fält- och bottenskiktet påträffas renlav, lingon, blåbär och ljung.  

Naturvärdena är kopplade till de gamla tallarna som finns i objektet. I övrigt är skogen homogen och 

naturvärdesstrukturer förekommer endast sparsamt. 

Signalarter: blåmossa (endast mindre exemplar, signalvärdet är då lågt). 
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Objekts-ID 10 Naturvärdesklass 4 

Areal 0,70 ha Inventerare Eva Götbrink 

Datum fältbesök 2021-07-11, 2021-11-30  

Naturtyp Skog och träd  

Biotoper Äldre tallskog på frisk mark, sumpskog 

 

Beskrivning av delområdet 

Naturvärdesobjektet utgörs huvudsakligen av äldre tallskog på delvis frisk, delvis fuktig mark. I söder 

avgränsas det av Busterudsvägen och norr ut – där marken är torrare – övergår skogen i hällmarkstallskog 

(NVO 9).  

Trädåldern är relativt hög och på frisk mark finns inslag av lite grövre träd (ca 35 cm i diameter) – de flesta 

är dock klenare. Buskskikt saknas och beståndet är mer eller mindre enskiktat. Döda träd förekommer 

endast mycket sparsamt och det är även ont om andra naturvärdesstrukturer.  

Floran är trivial och i fält- och bottenskiktet påträffas vanliga skogsmossor som väggmossa samt lingon och 

blåbär.  

I östra delen finns ett fuktstråk/sumpskog med ett trädskikt av glasbjörk, klibbal och tall. Träden i dråget är 

ca 70 år och spår efter huggning finns. En del av träden står på socklar, en struktur som uppkommer hos 

vissa lövträd som kan skjuta nya skott från stubben efter det att huvudstammen gått av (t ex klibbal). 

Trädets stam kan då vara ganska ung, men själva trädindividen är äldre än sin huvudstam. Det innebär att 

även om skogen ser ung ut kan marken kontinuerligt varit trädklädd under en längre tid än trädskiktet ger 

sken av. I detta fall rör det sig dock endast om små, låga socklar. Här finns också många färska rotvältor, 

gott om klen ved - främst av björk – och även lite äldre nedbrytningsgrader. Nedbrytningstiden för ved är 

dock troligtvis relativt 

snabb i den här 

miljön. Floran i 

fuktstråket är trivial 

med vitmossor, 

tuvull, blåbärsris och 

lingon i fält- och 

bottenskikt 

Naturvärdena är 

kopplade till de gamla 

tallarna och till de 

generella värden 

fuktiga och blöta 

naturmiljöer tillför ett 

landskap.  

Foto 16. Fotot visar 

fuktstråket i 

naturvärdesobjekt nr 10.  
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Objekts-ID 11 (a+b+c)  Naturvärdesklass 4 

Areal 1,59 (0,67+0,47+0,45) ha Inventerare Eva Götbrink 

Datum fältbesök 2021-07-11, 2021-11-30  

Naturtyp Skog och träd  

Biotoper Äldre hällmarkstallskog, blandbarrskog på frisk-fuktig mark 

 

Beskrivning av delområdet 

Naturvärdesobjekt 11 utgörs av ett område med äldre skog. Det omger NVO nr 1b som skiljts ut på grund av 

att det där finns fler strukturer som gynnar biologisk mångfald i den delen av skogen än övriga delar. Det 

finns dock ingen tydlig gräns mellan delområde 1b, 11a, 11b och 11c utan den avgränsning som gjorts är 

konstruerad för att bättre fylla funktionen för en korrekt naturvärdesklassning.  

Den södra delen av naturvärdesobjektet (11a) är en hällmarkstallskog med olikåldrigt trädskikt. Träden är 

mellan 25-165 år. Gamla tallar förekommer relativt frekvent (diameter ca 30 cm). I denna del är ont om 

andra naturvärdesstrukturer. 

Den östra delen (11b) utgörs av den nedre delen av en trädklädd, ostvänd sluttning. I trädskiktet finns både 

tall och gran samt en del gamla björkar samt några döda björkar vars stammar mäter uppemot 30 cm i 

diameter. Så väl färskt som äldre björkved förekommer. De grandominerade delarna är rika på hänglavar, 

mestadels grå tagellav, manlav och skägglav. Marken är blockrik men blocken är övervuxna med vanliga 

skogsmossor som hus- och väggmossa. Även här finns inslag av gamla tallar. 

Den norra delen (11c) utgörs av en svacka klädd med barrblandskog. Här är marken delvis frisk, delvis 

fuktig. Större delen av trädskiktet är trivialt men förekomsten av grova, gamla tallar (ca 45 cm i diameter) 

samt fuktighetshållande ytor och blöthålor motiverar att delområdet får ingå i klass-4 objektet. 

Naturvärdena i huvudsak är kopplade till gamla tallar. De äldsta individen uppskattas vara ca 160-170 år. 

Bristen på död ved i olika nedbrytningsgrader är orsaken till att det inte klassas högre än klass 4.  

Signalarter: blåmossa (endast mindre exemplar, signalvärdet är då lågt). 

Typiska arter: grynig blåslav (9070), talltagel (9010)  
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Foto 17. Foto från södra delen av naturvärdesobjekt nr 11. 

 

Foto 18. Foto från östra delen av naturvärdesobjekt nr 11.  
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Objekts-ID 12  Naturvärdesklass 4 

Areal 0,13 ha Inventerare Eva Götbrink 

Datum fältbesök 2021-07-10, 2021-11-26  

Naturtyp Skog och träd  

Biotoper Hällmarktallskog 

 

Beskrivning av delområdet 

Naturvärdesobjektet utgörs av en liten del av hällmarkstallskog. Väster ut gränsar objektet till yngre skog, 

och norr ut fortsätter det äldre beståndet av hällmarkstallskog utanför inventeringsområdet. I söder gränsar 

objektet till en blockrik mindre brant (NVO nr 1a).  

Trädskiktet domineras av äldre tall av samma typ som NVO 9 som det för övrigt är likt även i andra 

avseenden. Förekomsten av strukturer och ved är ringa, men objektet är så litet att vedfrekvensen är svår 

att bedöma. Trädskiktet är relativt glest.  

Floran är karaktäristisk för hällmark med renlavar, vanliga skogsmossor som väggmossa samt blåbär och 

lingonris.  

Naturvärdena är kopplade till de gamla tallarna i naturvärdesobjektet.  

 

Foto 19. Foto från naturvärdesobjekt nr 12. 
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Objekts-ID 13 Naturvärdesklass 4 

Areal 0,83 ha Inventerare Eva Götbrink 

Datum fältbesök 2021-07-10, 2021-11-30  

Naturtyp Skog och träd  

Biotoper Äldre barrblandskog  

 

Beskrivning av delområdet 

Även i detta objekt finns mycket tall i trädskiktet, men där marken är frisk finns även inslag av gran. 

Trädskiktet är äldre men inslaget av riktigt gamla träd är ganska lågt.  

I norr finns en ca 60 kvadratmeter stort småvatten (som antagligen torkar ut under årets torrare delar). 

Naturvärdena är huvudsakligen kopplade till det fåtal gamla tallar som finns i objektet. Även den lilla 

vattensamlingen berikar skogsmarkens naturvärden.  

 

Foto 20. Foto från naturvärdesobjekt nr 13.  
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Objekts-ID 14 Naturvärdesklass 4 

Areal 0,74 ha Inventerare Eva Götbrink 

Datum fältbesök 2021-07-11  

Naturtyp Skog och träd  

Biotoper Äldre barrblandskog 

 

Beskrivning av delområdet 

Naturvärdesobjektet utgörs av en äldre barrskog med inslag av både tall och gran. I söder och norr gränsar 

det till skogmark och väster till bebyggelse. Ett hällskogsområde finns i anslutning till objektet, detta har 

skiljts ut som ett eget naturvärdesobjekt (nr 7). 

Även i detta objekt finns mycket tall i trädskiktet, men där marken är frisk finns även inslag av gran. 

Trädskiktet är äldre men inslaget av riktigt gamla träd är ganska lågt.  

Naturvärdena är kopplade till de gamla tallar som finns i objektet.  

 

Foto 21. Foto från naturvärdesobjekt nr 14. 

 



Bilaga 1. Sammanställning av kända naturvärden i området (exklusive 

arter) 
 

2021-02-04 

 

Här redovisas alla uppgifter om kända naturvärden från myndigheternas öppna, digitala sökarkiv 

(Skogens pärlor, TUVA, Länsstyrelsernas geodataportal, Artportalen m fl) som undersökts inom 

ramen för naturvärdesinventeringen, arter undantaget. 
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Tabell 1. Sammanfattning av kända naturvärden som hämtats in från olika myndigheter inom ramen för 
naturvärdesinventeringen. De naturvärden som förekommer inom inventeringsområdet, 0-100 m eller 100-500 
meter från detta har markerats med ”ja” + gråmarkerad bakgrund i aktuell avståndskolumn. Dessa naturvärden 
redovisas även i huvudrapporten. De rader vars text står på grön bakgrund i vänsterkolumnen redovisas i 
kartorna nedan.  

Typ av naturvärde 
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Kommentar 

Art- och habitatdirektivet, 

Naturreservat, (källa: skyddad 

natur). Observera att N2000 

även klassas som Riksintresse 

för naturvård. 

nej  nej nej Ej bedömt 

Naturreservat och Natura 2000:   

Kaplansholmen (avstånd: 2,5 km) 

 

Natura 2000-område: Alsterdalen 

(avstånd ca 2,5 km) 

Arter (källa: Artdatabankens 

Fynddata) 
    

Inhämtade fynd från 

Artdatabankens Fynddata redovisas 

separat i rapporten 

Våtmarksinventeringen (Källa: 

Skyddad natur) 
nej nej nej nej 

Våtmark N Herrön, 8 km O Karlstad 

Klass: Vissa naturvärden. Ca 650 m 

bort. 

Nyckelbiotop (källa: Skyddad 

natur) 
nej nej nej nej 

Närmaste nyckelbiotop ligger ca 1,2 

km norr ut (mellan bergtäkten och 

ridhuset) eller 1,2 km söder ut (på 

ön Glofsen 

Område med naturvärde 

Källa: Skogsstyrelsen 
nej nej nej nej  

Värdetrakter skog, våtmark, 

skyddsvärda träd, gräsmarker, 

småvatten, rikkärr, sandig 

mark (Källa: ext-

geodataporta.lansstyrelsen.se) 

? ? ? ? 

Värmlands länsstyrelse har ännu 

inte offentliggjort/pekat ut 

värdetrakter för olika naturmiljöer 

Ängs- och betesmarker (källa: 

TUVA) 
nej nej nej nej 

Närmaste registrerade ängs- och 

betesmark ligger mer än 1 km bort 

SLU trädportalen (Källa: 

Webb-GIS karttjänst 

planeringsunderlag Värmland) 

 

ja 

 

ja 

 

nej 

 

nej 

En grov bok ca har registrerats drygt 

100 m från inventeringsområdet.  

Kartor från Planeringsunderlag 

Värmland får ej användas fritt, men 

bokarna redovisas på karta i 

rapporten tillsammans med övriga 

arter från Fynddata.  
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Lst Vargrevir 2020/21 

(Källa: Webb-GIS karttjänst 

planeringsunderlag Värmland) 

 

 

nej 

 

 

nej 

 

nej 

 

Ej bedömt 

Närmaste vargrevir: 8,5 km mot NO 

(Redovisas ej på karta. Kartor från 

Planeringsunderlag Värmland får ej 

användas fritt) 

Sumpskog (källa Skogs-

styrelsens nedladdn.tjänst) 
nej nej nej nej 

Inga registrerade sumpskogar inom 

1400 m från undersökningsområdet 

Skogligt biotopskyddsområde 

eller Områden med särskilda 

restriktioner. (Källa: Skyddad 

Natur). 

Ja nej nej nej 

2 st skogliga biotopskyddsområden 

på ön Glofsen ca 450 m bort.  

Biotopskydd 2008:296, 15,5 ha, 

Biotopskydd 2008: 297, 14,2 ha.  

Nationalpark, kommunala 

naturreservat, 

naturvårdsområde, djur- och 

växtskyddsområde, 

naturminne, kulturreservat, 

övrigt biotopskyddsområde, 

interimistiskt förbud, 

naturvårdsavtal, Områden 

med internationell status. 

(Källa: Skyddad Natur). 

nej nej nej nej  

Område med förbud mot 

markavvattning. (Källa: 

Skyddad Natur). 

  Ja Ej bedömt 

Hela Karlstad kommun utom Älvs-

backa och Nyeds församl. omfattas. 

Området visas ej på karta. 

Riksintresse (RI) för naturvård 

(Källa: Skyddad Natur). 
nej nej nej Ej bedömt 

Se även redovisning av Natura 

2000-områden. 

Riksintresse Nationalpark-

stad, Obruten kust, Obrutet 

fjäll och skyddade vattendrag 

nej nej nej nej 
Skyddade vattendrag finns med 

som kartskikt på figur B. 

Strandskydd (Källa: Webb-GIS 

karttjänst planeringsunderlag 

Värmland) 

nej nej nej nej 

Inventeringsområdet ligger inte 

inom område som omfattas av 

strandskydd.  

(Redovisas ej på karta. Kartor från 

Planeringsunderlag Värmland får ej 

användas fritt) 

Planer: Nationalparksplan, 

Myrskyddsplan (Källa: 

Skyddad Natur). 

nej  nej nej nej  

Särskilt värdefulla vatten och 
värdefulla vatten. (Källa: 
skyddad natur) 

 

ja 

 

nej 

 

nej 

 

 

nej 

 

nej 

 

nej 

 

 

nej 

 

nej 

 

nej 

 

 

Ej bedömt 

 

Ej bedömt 

 

nej 

 

Särskilt värdefulla vatten, fisk: 
Vänern, Områdes-ID: S_FiV_6 
(avstånd 150 m) 

Särskilt värdefulla vatten, kultur: 
Alsterdalen, Områdes-ID: S:ny:326 
(Avstånd 750 m) 

Särskilt värdefulla vatten, natur: 
Vänern (O län). Områdes-ID: O 2314 
(Avstånd ca 900 m) 
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nej 

nej 

nej 

nej 

nej 

nej 

nej 

nej 

nej 

nej 

nej 

nej 

Särskilt värdef. vatten, natur älvar 

Värdefulla vatten, fisk 

Värdefulla vatten, natur 

Vattenskyddsområde, (Källa: 

Webb-GIS karttjänst 

planeringsunderlag Värmland) 

nej nej nej nej 

(Redovisas ej på karta. Kartor från 

Planeringsunderlag Värmland får ej 

användas fritt) 

Skyddsvärda statliga skogar 

(Källa: Skyddad natur) 
nej nej nej nej  

Sveaskogs naturvårdsskogar 

(källa: Sveaskog publika 

kartdata) 

nej nej nej nej Sveaskog äger inte skog i Värmland 

Landskapsbildsskydd nej nej nej nej 
 Alsterdalen NVR-ID 2003967 

(Avstånd 750 m). 

Naturvårdsavtal (Källa: Webb-

GIS karttjänst planerings-

underlag Värmland) 

nej nej nej nej 

(Redovisas ej på karta. Kartor från 

Planeringsunderlag Värmland får ej 

användas fritt) 

Ytvattenförekomster/ 

Miljökvalitetsnormer 

 

Vattenförekomst – vattendrag 

 

 

 

Vattenförekomst – sjöar 

 

Kust- och 

Grundvattenförekomster tas 

ej upp här. 

 

 

 

nej 

 

 

 

ja 

 

 

 

 

nej 

 

 

 

nej 

 

 

 

 

nej 

 

 

 

 nej 

 

 

 

 

Ej bedömt 

 

 

 

Ej bedömt 

Miljökvalitetsnormer 2016-2021 för 

ekologisk stauts:  

 

Vattendrag: (Alstersån S om Alster, 

som närmast 1 km från 

inventeringsområdena) 

 

Sjöar: Vänern – Hammarsjön som 

närmast 200 m från 

inventeringsområdena. 

 

Dessa avgränsningar visas ej på 

kartor. 
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Figur A. Figuren visar en kartbild från webbsidan ”Skyddad Natur” där olika typer av skyddsformer och 
planunderlag redovisas. Kartbilden visar kända naturvärden inom inventeringsområdet och strax utanför. 
Inventeringsområdets ungefärliga plats har markerats med en röd ring. Samtliga skikt som är förbockade i 
vänsterkolumnen är aktiva och visas därmed på kartan om de förekommer inom kartutsnittet. I 
vänsterkolumnen finns även en nyckel som visar vilken markering olika skyddsformer mm har på kartbilden. 

De brunstreckade ytorna på ön Glofsen utgör biotopskyddsområden. Den blåstreckade ytan med grön ytterlinje 
i sydväst visar gränser för naturreservatet och Natura 2000-området Kaplansholmen. Det blåstreckade område 
som saknar grön ytterkant och är Alstersdalens Natura 2000-område. Det brunstreckade området som sträcker 
sig upp från Alster och norr ut över hela kartbilden är ett område med landskapsbildskydd.  

När det gäller ”Område med särskilda restriktioner” har rutan ”Förbud mot markavvattning” kryssats ur. 
Markavvattningsförbud gäller dock hela Karlstad kommun utom Älvsbacka och Nyeds församlingar - med andra 
ord även i inventeringsområdet.  

Källa: Skyddad Natur (Naturvårdsverket). Copyright: Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, länsstyrelserna, 
Naturvårdsverket i Geodatasamverkan. 
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Figur B. Figuren visar en kartbild från Skyddad Natur. De skikt som är förbockade är aktiva och visas därmed på 
kartan om de förekommer inom kartutsnittet. På denna bild visas följande riksintressen (RI): RI för naturvård 
(grönstreckad yta), friluftsliv (blårutig yta) rörligt friluftsliv (ljusblå yta med grå streck) och skyddade vattendrag 
visas. Inventeringsområdets ungefärliga plats har markerats med en röd ring. RI för rörligt friluftsliv täcker hela 
området där inventeringsområdet är beläget. RI för friluftsliv avser Vänerns yta som är belägen som närmast 
200 m från inventeringsområdet. RI för naturvård i SV avser Kaplansholmens Natura 2000-område.  

Källa: Skyddad Natur (Naturvårdsverket). Copyright: Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, länsstyrelserna, 
Naturvårdsverket i Geodatasamverkan. 
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Figur C. Figuren visar en kartbild från Skyddad Natur. Kartbilden visar kända naturvärden inom 
inventeringsområdet och strax utanför. Samtliga skikt som är förbockade är aktiva och visas därmed på kartan 
om de förekommer inom kartutsnittet. Inventeringsområdets ungefärliga plats har markerats med en röd ring. 
Gråa ytor avser ängs- och betesmark, brun- & rödstreckade ytor avser nyckelbiotoper och lila streckade visar 
Våtmarksinventeringsobjekt.  

Källa: Skyddad Natur (Naturvårdsverket). Copyright: Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket 
länsstyrelserna, Naturvårdsverket i Geodatasamverkan.  
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Figur D. Figuren visar en kartbild från Skyddad Natur. Kartbilden visar kända naturvärden inom 
inventeringsområdet och strax utanför. De skikt som är förbockade är aktiva och visas därmed på kartan om de 
förekommer inom kartutsnittet. Inventeringsområdets ungefärliga plats har markerats med en röd ring. På 
denna karta visas ”Särskilt värdefulla vatten” för fisk, kultur, natur och naturliga älvar samt ”Värdefulla vatten 
för fisk och natur. På kartan syns dessa skikt som grå skuggade ytor. Den gråskuggade ytan som löper från 
Alster och norrut längs Alsterdalen avser ett särskilt värdefullt vatten för kultur. Även Vänern är gråskuggad då 
hela Vänern är utpekad som ett särskilt värdefullt område för fisk. Lite längre söder ut från Vänerns strandlinje 
syns en lite mörkare skuggad yta. Den markerar Vänern som ”Särskilt viktigt område för natur”. (Att denna 
skuggning inte täcker hela sjön beror troligtvis på att det hamnat lite för långt söder ut vilket syns då kartan 
zoomas ut). 

Källa: Skyddad Natur (Naturvårdsverket). Copyright: Lantmäteriet, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket 
länsstyrelserna, Naturvårdsverket i Geodatasamverkan.  

 


