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Sammanfattning 
Inför planerade byggnadsprojekt i Välsviken, strax öster om Karlstad, har Greensway AB  
utfört en artinventering i ett cirka 2 ha stort skogsområde. Fokus var att lokalisera 
naturvårdsintressanta arter. Dessutom har området beskrivits utifrån sina biotopvärden 
utifrån liknande kriterier som en naturvärdesinventering. Skogsområdet, som är beläget på 
östra sidan av Välsviksleden, består i den västra hälften av yngre gallringsskog utan större 
naturvärden. Den östra hälften består av äldre hällmarkstallskog. Hällmarkstallskogen 
bedöms hålla ett högt naturvärde och innehåller ett stort antal naturvärdesträd, varierande 
topografi, samt förekomst av död ved och flera naturvårdsarter. Hällmarkstallskogen bedöms 
ha en lång skoglig kontinuitet, vilket bland annat indikeras av naturligt föryngrade träd i olika 
åldrar och dimensioner, samt genom förekomst av arter som signalerar kontinuitet i 
förekomsten av träd och död ved. Inga fridlysta arter påträffades under fältbesök.  
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1 Metod 

1.1 Uppdraget 
 
Inför ett byggnadsprojekt i Välsviken, Karlstad fick Greensway AB i uppdrag av Karlstads 
kommun att inventera ett mindre skogsområde (drygt 2 ha stort) efter naturvårdsarter. 
Inventeringsresultat levereras rapport samt i GIS-skikt enligt referenskoordinatsystem 
EPSG:3006 - SWEREF99 TM. Fältinventering och rapportskrivning utfördes av Olle 
Finnström. Fältinventering genomfördes vid två separata tillfällen, den 12 juni samt den 21 
oktober 2020. På så vis minimerades risken att missa arter som enbart kan påträffas under 
vissa delar av året, exempelvis marksvampar under hösten. Olof Widenfalk var projektledare 
och Lina Widenfalk kvalitetsgranskare. 

1.2 Inventeringsmetod 
 
Inventeringarna utfördes med syfte att lokalisera naturvårdsintressanta arter, exempelvis 
fridlysta arter, signalarter och rödlistade arter. Eftersom området är litet i sin storlek har det 
genomsökts i sin helhet genom ”frisök”. Fynd av naturvårdsarter registrerades med GPS.  

1.3 Underlag 
 
Underlag för naturvärdesinventeringen inkluderar Artfakta Artdatabanken (Sveriges 
lantbruksuniversitet, 2019:A) observationsdata från Artportalen (observationer inkluderade 
från och med år 2000; Sveriges lantbruksuniversitet, 2019:B). Som kunskapsunderlag vid 
inventering användes ”Skyddsvärd skog - Naturvårdsarter och andra kriterier för 
naturvärdesbedömning” (Nitare, Skogsstyrelsen, 2019).  
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2 Resultat 
 
 

Figur 1 Översiktskarta med fynd av naturvårdsarter. Hällmarkstallskogen sträcker sig längs den östra kanten samt 
södra delen av området. Den gränsar i öster mot öppen hyggesmark. De västra och norra delarna av 
inventeringsområdet utgörs av yngre gallringsskog.  
 

2.1 Områdesbeskrivning och biotopkvalitéer 
 
Det inventerade området är mycket långsmalt, drygt 400 m långt och omkring 50 meter brett, 
och sträcker sig i nord-sydlig riktning (Figur 1). Området kan beskrivas i två skilda delar: en 
västlig del med yngre gallringsskog samt en östlig del med äldre hällmarkstallskog, denna 
del är sträcker sig längs med en mindre sluttning/brant och ligger således något högre 
topografiskt sett. Båda delarna är små till ytan, cirka 1,1 respektive 1 ha stora. Inga befintliga 
artobservationer finns registrerade inom inventeringsområdet under den senaste 10års-
perioden.  
 
Den nedre (västra) halvan närmast Välsviksleden består av yngre gallringsskog på frisk mark 
med en blandning av tall, gran och björk (Figur 2). Denna del är helt präglad av skogsbruk 
och bedöms hålla ett lågt naturvärde utan strukturer som t.ex. gamla träd, död ved och 
förekomst av naturvårdsarter. Denna del motsvarar inte någon av klasserna 1-4 i svensk 
standard för naturvärdesinventering (Swedish standards institute, 2014 A&B).  
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Den övre (östra) delen av det inventerade området består av äldre hällmarkstallskog som 
sluttar åt väster. Österut gränsar hällmarken mot hyggesmark/röjningsskog (Figur 3). 
Trädskiktet domineras av gamla tallar (>150 år) med en rik förekomst av naturvärdesträd. 
Bitvis finns en viss diameter- och åldersspridning med inslag av klenare tall. Även en mindre 
mängd äldre björk och gran förekommer på några ställen. Död ved, främst i klenare 
dimensioner (<20 cm) förekommer i måttlig mängd. I den södra änden av området har en 
röjning genomförts bland klenare och yngre träd, vilket har haft viss negativ påverkan på 
trädskiktets struktur.  
 
Fem signalarter samt en rödlistad art påträffades under fältbesöken (Tabell 1). 
Hällmarkstallskogen bedöms hålla ett högt naturvärde, genom sina biotopkvalitéer och 
artförekomster, och bedöms motsvara klass 2 i svensk standard för naturvärdesinventering 
(Swedish standards institute, 2014 A&B). Klass 2 i SIS-standarden motsvarar i normalfallet i 
stora drag nyckelbiotopskvalitet. Mängden och kvalitén av den döda veden är dock i vissa 
delar av området något lägre, och den södra delen är delvis påverkad av skogsbruksåtgärder 
vilket sannolikt drar ner värdet något. Ingen egentlig naturvärdesbedömning har dock 
genomförts. 
 

         
Figur 2. Den nedre delen av det inventerade området består av yngre skog och är präglat av aktivt skogsbruk. 
Naturvärdesfaktorer som gamla träd och död ved saknas.  
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Figur 3. Den övre (östra) halvan av det inventerade området domineras av gamla tallar med en hög andel 
naturvärdesträd. Bitvis finns ett inslag av död tallved på torr och solbelyst mark. Andra viktiga strukturer i detta 
område är förekomsten av berg i dagen (hällar) samt ålders- och diameterspridning bland levande tallar.  

2.2 Naturvårdsarter 
 
Tabell 1. Fynd av naturvårdsarter inom det inventerade området.  

Art Vetenskapligt 
namn Kategori Nya förekomster noterades vid 

besök nr: 

Blåmossa Leucobryum 
glaucum Signalart & Typart i 9010 Taiga 1 

Vedticka Fuscoporia 
viticola Signalart & Typart i 9010 Taiga  1, 2 

Dropptaggsvamp 
(mycel) 

Hydnellum 
ferrugineum Signalart & Typart i 9010 Taiga 1 

Grovticka Phaeolus 
schweinitzii 

Signalart & Typart i 9060 
Åsbarrskog 2 

Mindre märgborre 
(gnagspår) Tomicus minor Signalart & Typart i 9060 

Åsbarrskog 2 

Vaddporing Anomoporia 
kamtschatica Rödlistad (NT) 2 

 
Sammanlagt påträffades 6st naturvårdsarter under fältbesöken. Fem av dessa är signalarter 
som indikerar lång skoglig kontinuitet eller förekomst av död ved i olika typer av barrskog. 
Blåmossa, vedticka och dropptaggsvamp är även typarter för Natura 2000-typen Taiga, 
medan grovticka och mindre märgborre är typarter för Åsbarrskog (Naturvårdsverket, 2012). 
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Den rödlistade arten vaddporing (NT) påträffades på tre platser inom hällmarkstallskogen. 
Totalt finns 20 befintliga observationer av vaddporing inrapporterade i Värmlands län sedan 
tidigare, varav 1 observation inom Karlstads kommun (Svenska LifeWatch Analysportal, 
2020). Vaddporing är en vedsvamp som indikerar förekomst och kontinuitet av död tallved, 
och föredrar gammal och något murken tallved. I hällmarkstallskogen förekom arten på 
gammal hård tallved mellan 5-20 cm i diameter.  
 

         
Signalarten blåmossa (Leucobryum glaucum) påträffas typiskt i fuktiga lägen eller i svackor på hällmarker, liksom 
denna hällmark vid Välsviken.  
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Vedticka (Fuscoporia viticola) är söder om den naturliga norrlandsgränsen limes norrlandicus en bra signalart för 
barrskogar med höga naturvärden.  
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Vaddporing (Anomoporia kamtschatica, NT) är en skör vedsvamp med ett karakteristiskt labyrintmönster. Arten 
växer på undersidan av gammal tallved.  
 

    
Vaddporing förekom i den norra änden av området på tallstockar som har använts som sittbänkar vid en eldplats. 
I andra delar av området förekom den på klena gamla tallgrenar, här cirka 5cm grov.  
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