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Trädinventering Skutbergets friluftsområde 2020 

Inför framtagandet av detaljplan för Skutbergets friluftsområde har en inventering genomförts 
av särskilt värdefulla träd inom delar av detaljplaneområdet. Inventeringen har genomförts av 
Catharina Knutsson, kommunekolog, teknik- och fastighetsförvaltningen Karlstads kommun. 
Området har besökts i fält under hösten 2020. 

Inventeringen omfattar alla träd som växer i de öppna delarna av planområdet, enligt 
avgränsning som visas på karta nedan. Inom de sammanhängande skogsbestånden söder 
respektive väster om campingen har det däremot inte genomförts någon inventering av 
värdefulla träd. Avsikten i planen är att skogsmarken i söder och väster ska vara fortsatt 
skogsbevuxen, men att vissa anläggningar för friluftslivet kan komma att anläggas. Utifrån 
det har det inte bedömts finnas behov av en heltäckande trädinventering i den delen.  

Värdefulla träd har delats in i två klasser - prioritet 1 och 2 - och mätts in på karta. 
Bedömningen av vilka träd som är värdefulla har gjorts utifrån en okulär besiktning. Någon 
exakt åldersbestämning har inte gjorts. De värdefulla träden visas på bifogad karta. 

Prioritet 1 träd är träd som bedömts ha ett högt värde för områdets karaktär och/eller goda 
förutsättningar för biologisk mångfald. De träd inom detaljplaneområdet som bedömts vara av 
prioritet 1 är i den västra delen av området fyra gamla grova lövträd. Dessa har även klassats 
som skyddsvärda träd i Länsstyrelsens inventering. De utgörs av en stor lönn inne på 
Fintatorps gård, en lönn och en hästkastanj strax söder om gården och en grov björk 
ytterligare en bit söderut. I en dunge i planområdets östra del är det ett par gamla tallar och tre 
aspar som har bedömts som prio 1 träd. Tallarna av prioritet 1 är sannolikt minst 150 år gamla 
och har eller har börjat få så kallad sköldpaddsbark och plattad krona. De tre asparna i 
dungens västra kant är hålträd och potentiella boträd för hålhäckande fåglar. De har 
sammantaget bedömts ha ett högt naturvärde. 

Prioritet 2 träd är äldre träd som är på väg att utvecklas till Prioritet 1 träd. I denna klass finns 
inom detaljplaneområdet några äldre tallar och björkar samt en lönn.  

 

 
Översiktskarta där inventeringsområdet avgränsas med blå linje.  
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