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Sundsbergsområdet
Består av skogsmark på berggrund av hyperit vilket ger förutsättningar för ett
intressant växt- och djurliv. Enligt ekonomiska kartan från 1850- talet har stora delar
av området varit skogbevuxet under lång tid. Större områden med öppna, brukade
marker fanns dock i anslutning till Vintertorpet och mindre tegar vid Granhult och
Skogsbacken. Terrängen är kuperad och i dalsänkorna rinner ofta mindre bäckar
med försumpade partier och inslag av källor. Marken är därmed mycket känslig för
störningar i form av körning med tunga maskiner vilka ofta lämnar djupa spår efter sig
i terrängen på denna typ av mark. Skogen har under lång tid varit skött
produktionsinriktat med tanke på gran men trots detta finns ett mycket stort inslag av
olika lövträd som björk, sälg, al, lönn, asp och på vissa ställen anmärkningsvärt stora
inslag av rönn.
De naturvärden som finns är framförallt kopplade till den rika berggrunden som ger
en intressant moss- och kärlväxtflora. Den rika marken i kombination med god
tillgång på vatten ger en enorm växtkraft och arter som kanske normalt inte påträffas
i våra skogar så pass långt norr ut finns här. Inslag av ädla lövträd som ek, lönn och
hassel förekommer i området.
Åmbergskogen
Ett skogsområde som ligger i direkt anslutning till Sundet norr om Sunne och som
ingår i det värdefulla vattendraget Frykensjöarna. Den nedre delen av övre Fryken,
med Sundet är också ett djur- och växtskyddsområde enligt Länsstyrelsen i
Värmland. Längs strandlinjen finns här ett antal sällsynta och rödlistade växter
knutna till de långgrunda, sedimentstränderna till exempel nordslamkrypa (VU),
fyrling (NT), rödlånke (NT), och grönskära (NT). Detta är arter som är mycket
känsliga för igenväxning, övergödning och vattenreglering. Gemensamt för dessa
arter är också att de är konkurrenssvaga och därför många gånger gynnas av bete.
Åmbergsskogen gränsar till Sundet med en strandremsa på över 700 meter. I övrigt
”levererar” skogen i området inte några rödlistade arter eller några större mängder
signalarter men naturvärdena kan öka på sikt.
Området har till största delen utgjorts av gammal, grov granskog med sporadiska
inslag av löv längs elljusbanan. Idag har området ett annat utseende på grund av
stormen. Ett par större hyggen har tagits upp i områdets centrala del och i den
nordvästra delen. En elljusbana som är ca 2,2 km lång går runt området och några
mindre stigar letar sig fram genom området.
Skogen har även här tidigare skötts ur ett produktionsperspektiv med liten tanke på
de behov som finns kopplat till friluftsliv och rekreation.

3

Objektsbeskrivningar Sundsbergsområdet

Bild: SKS bildarkiv

4

Naturvärdesklasser
Figur 1 — Naturvärdesbedömningen har resulterat i följande
naturvärdesklasser.
Naturvärdesklass
högsta naturvärde – naturvärdesklass 1
störst betydelse för biologisk mångfald

Förtydligande
Varje enskilt område med denna
naturvärdesklass bedöms vara av särskild
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald
på nationell eller global nivå.

högt naturvärde – naturvärdesklass 2
stor betydelse för biologisk mångfald

Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär
Skogsstyrelsens nyckelbiotoper,
lövskogsinventeringens klass 1 och 2,
ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2,
skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet,
våtmarksinventeringens klass 1 och 2,
rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska
nyckelbiotoper, skogsbrukets klass urvatten
samt värdekärnor i naturreservat (enligt
Naturvårdsverket 2008).
Varje enskilt område med denna
naturvärdesklass bedöms vara av särskild
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald
på regional eller nationell nivå.
Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och
betesmarksinventeringens klass restaurerbar
ängs- och betesmark, Skogsstyrelsens objekt
med naturvärde, lövskogsinventeringens klass 3,
ädellövskogsinventeringens klass 3,
våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt
skogsbrukets klass naturvatten.
Varje enskilt område av en viss naturtyp med
denna naturvärdesklass behöver inte vara av
särskild betydelse för att upprätthålla biologisk
mångfald på regional, nationell eller global nivå,
men det bedöms vara av särskild betydelse att
den totala arealen av dessa områden bibehålls
eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet
upprätthålls eller förbättras.
Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär områden
som omfattas av generell hänsyn i skogsbruket
och områden som omfattas av generellt
biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för
högre naturvärdesklass. Varje enskilt område av
en viss naturtyp med denna naturvärdesklass
behöver inte vara av betydelse för att
upprätthålla biologisk mångfald på regional,
nationell eller global nivå, men det är av
betydelse att den totala arealen av dessa
områden bibehålls eller blir större samt att deras
ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.

påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
påtaglig betydelse för biologisk mångfald

visst naturvärde – naturvärdesklass 4
viss betydelse för biologisk mångfald
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Karta
Sundsbergsområdet – naturvärdesklasser
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Sociala värdeklasser
Vid fältinventeringen har även en bedömning av respektive områdes sociala värden
gjorts, enligt följande kriterier.

1- Högt värde
De skogar som bedöms ha högt socialt värde är där det finns samlingsplatser,
entréer, uppehållsplatser som vindskydd, bänkar och bord eller där större
leder som elljusbanor eller Värmlandsleden går igenom eller parallellt med
skogen.

2- Medelhögt värde
De skogar som bedöms ha medelhögt socialt värde är de som berörs av
mindre stigar och kanske en uppehållsplats i form av enbart en bänk men inte
något av det som är uppräknat i värdeklass 1.

3- Lågt värde
De skogar som bedöms ha lågt socialt värde är de områden som ligger i
periferin och inte berör något av det som är uppräknat i värdeklass 1 och 2.
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Karta
Sundsbergsområdet- sociala värdeklasser
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Objektsnr/avd: 1
Mittkoordinat Sweref 99

TM N-S: 6633023 O-V: 393202

Naturvärdeklass: 4
Social hänsynsklass: 2
Area: 0,9 Ha
Naturvärdesbedömning
De naturvärden som finns är kopplat till skogen närmast myren som består av äldre,
senvuxen barrskog som påverkas av Stormyren i väster som bidrar till hög och jämn
luftfuktighet. Denna del är en variationsrik övergångsmiljö mellan skog och våtmark.
Ofta är ljustillgången större och luftfuktigheten högre än i omgivande skog vilket
gynnar många lavar och mossor och är dessutom spridningskälla till omgivande
skog. Skiktade kantzoner med utvecklat risskikt ger mat och skydd för skogshöns och
nyttjas även av andra skogsfåglar och vilt som rör sig i landskapet.
Social hänsynsbedömning
Från vändplanen i nordöst går en mindre stig som korsar västra spetsen av
Sundsbergsområdet och fortsätter söderut mot Skogsmyren. Denna stig ligger så
pass långt från bilväg att tystnaden i området är anmärkningsvärd, man får en viss
vildmarkskänsla när man vistas i denna del.
Beskrivning av området
Från kraftledningen i öster sluttar marken ner mot Stormyren och närmast myren
växer äldre, barrdominerad skog med inslag av enstaka björk. I sluttningen växer en
medelålders, grandominerad skog med enstaka björk och sälg. I sluttningen finns
odlingsrösen som visar på att området längre tillbaka i tiden varit brukat som
odlingsmark eller bete.
Arter:
Inom området har inga signalarter eller hotade arter hittats dock noterades Platticka,
aspticka, alticka, husmossa, kammossa och skägglav som är vanliga skogsarter.
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Objektsnr/avd: 2
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633099 O-V: 393390
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 3, objekt med naturvärde.
Social hänsynsklass: 2
Area: 3,8 Ha

Naturvärdesbedömning
Området utgörs av en igenväxt hagmark vilka ofta uppvisar en stor artrikedom bland
träd och buskar i olika åldrar. Variationen och det stora inslaget av löv i olika åldrar
gör området intressant för många arter. Miljön är insektsrik, har ett rikt fågelliv och
gynnar fladdermöss. Ett mindre inslag av död ved finns i området. Kärlväxter med
arter som blåsippa, gullpudra, ekorrbär och häckvicker växer här, framförallt väster
om kraftledningen. Området har ett tydligt inslag av äldre, grova lövträd, framförallt
sälg, som tidigare varit frivuxna. Stuplaven som är signalart förekommer rikligt på
flera av de äldre sälgarna. Öster om kraftledningen finns också partier med påverkan
av vatten i olika former vilket gynnar insekter, groddjur mm.
Sälgen utgör det första matförråd under våren för pollinerande humlor, bin och
fjärilar. Dessa insekter är viktiga också för växter står i blom senare på våren och för
produktionen av bär och frukt av olika slag.
Social hänsynsbedömning
Objektet har stor potential att kunna utvecklas till ett område med höga sociala
värden om åtgärder genomförs och den tidigare beskrivna leden i avdelning 1 dras
om så att den korsar denna del.
Beskrivning av området
På västra sidan av kraftledningen finns spår från tidigare hävd i form av öppna,
gräsbevuxna ytor och enstaka större, vidkronig lövsolitär. Någon bebyggelse eller
markering för hävd finns dock inte registrerat på gamla ekonomiska kartan från 1850,
så lämningarna kan vara sentida. Spridda odlingsrösen finns inom området och en
liten kulle bevuxen med löv som ser ut att ha mänsklig påverkan. Skogen utgörs av
medelålders skog av löv som sälg, rönn, asp och björk med inslag av enstaka lönn
och gran. På östra sidan av kraftledningen finns en höjdrygg som kantas av asp och
sälg. I norra kanten ligger ett mindre våtmarksparti med starr och gräsväxt. I övrigt
växer medelålders, grandominerad skog med ett varierande inslag av asp och sälg.
Arter: Signalarterna ormbär, blåsippa, gullpudra och stuplav. Noterades gjorde även
de vanligare arterna harsyra, stinksyska, smultron, häckvicker och stinknäva samt
kransmossa, palmmossa och tujamossa.
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Objektsnr/avd: 3
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633010 O-V: 393453
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 3
Area: 2,4 Ha

Naturvärdesbedömning
Området är ett produktionsbestånd av gran och de naturvärden som finns är
kopplade till inslaget av äldre björk och enstaka högstubbe av björk med tickor i den
sydöstra kanten. Denna del är luckig och träden stora och vidkroniga i sluttningen ner
mot kraftledningen.
Social hänsynsbedömning
Den sydöstra delen ligger högt med fin utsikt över Fryksdalen, här skulle man kunna
ha en utsiktspunkt vid en eventuell ändrad dragning av den tidigare beskrivna leden i
avdelning 1.
Beskrivning av området
Produktionsskog av planterad, idag medelålders gran med sporadiska inslag av löv,
framförallt sälg, rönn och björk.
Arter: inom området hittades inga signalarter eller rödlistade arter men björkticka och
fnösketicka noterades.

.
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Objektsnr/avd: 4
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6632987 O-V: 393565
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 3
Area: 1,6 Ha
Naturvärdesbedömning
Stormlucka åtgärdad (avverkad) under vintern 2014/2015, lämnad hänsyn vid
avverkning är enstaka björk, sälg och asp. Idag finns inga nämnvärda naturvärden
här.
Social hänsynsbedömning
Så länge skogen är borta ger detta en fin utsikt från högsta punkten i avdelning 3.
Beskrivning av området
En av flera stormluckor från stormen 2014, inga föryngringsåtgärder är ännu gjorda i
området.
Arter: inga arter noterades inom området
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Objektsnr/avd: 5
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633155 O-V: 393676
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 3
Area: 5,8 Ha
Naturvärdesbedömning
Denna avdelning ligger i en sluttning med rörligt markvatten vilket innebär att det på
vissa ställen också spränger fram vatten i ytskiktet. Berggrunden är rik och
växtligheten hög vilket det stora inslaget av gullpudra, blåsippa och dvärghäxört
vittnar om. Marken är känslig och påverkas mycket negativt av eventuella körskador
vid maskinåtgärder. Inslaget av grupper med björk, framförallt i den norra delen, höjer
naturvärdet i den annars ganska tråkiga granplanteringen i 30-40 årsåldern. Ett
högre inslag av löv i landskapet gynnar mångfalden på ett mycket positivt sätt.
Social hänsynsbedömning
Avdelningen gränsar till biotopskyddet i öster i övrigt ligger det lite offside.
Beskrivning av området
Grandominerad sluttning där det i den norra delen finns inslag av framförallt björk.
Området är nyligen genomgallrat och små luckor har avv helt pga stormskador. I den
centrala delen löper ett fuktstråk ner mot avdelning 9 och vidare norr ut genom
biotopskyddet, detta fuktstråk ger biotopskyddet dess höga och jämna luftfuktighet.
Arter: Signalarterna blåsippa, gullpudra och dvärghäxört noterades.
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Objektsnr/avd: 6
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6632953 O-V: 393723
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 3, objekt med naturvärde.
Social hänsynsklass: 2
Area: 3,0 Ha
Naturvärdesbedömning
Fint område med stor potential att utveckla höga naturvärden på sikt kopplat till
bäckmiljön och den intilliggande lövdominerade skogen. Bäcken har sin början i
Tostemossen som ligger längst i väster och som kantas av alrik sumpskog. Skogen i
anslutning till mossen är ung men inslaget av klibbal och den skiktade karaktären,
som bidrar till att bibehålla den fuktiga miljön och förhindrar uttorkning, gör den ändå
intressant ur naturvårdssynpunkt. Bäcken kantas på några ställen i den östra delen
av mindre branter som skapar en skyddad och fuktig miljö i anslutning till bäcken.
Moss –och kärlväxtfloran är rik med källmossor, skogshakmossa, kransmossa, olika
ormbunkar, ormbär, gullpudra och dvärghäxört.
I norr finns ett relativt stort inslag av äldre lönn, rönn, sälg och enstaka större hassel.
Inslaget av död lövved är också stort i form av högstubbar och lågor av gråal och
björk. Här växer blåsippor under de stora hasselbuskarna. Hassel har sin nordligaste
utbredning här och bidrar till mångfalden och höjer naturvärdena.
Social hänsynsbedömning
Parallelt med bäcken går Tostestigen där det finns möjligheter att vandra vidare upp
till fågeldammen. En trevlig stig, dock med något fuktiga och blöta partier utefter
vägen.
Beskrivning av området
Området utgörs av en mindre bäck som rinner från Tostemossen i väster och ner mot
elljusbanan och vidare öster ut. Tostemossen övergår i en mindre sumpskog med
inslag av yngre klibbal och ett undre skikt av gran och salix. Marken i anslutning till
bäcken är fuktig till blöt och i den östra delen kantas den av mindre branter. Här
växer gråal, björk och sälg med varierande inslag av gran. I den norra delen är
marken bergbunden och skogen luckig. Granen ökar i denna del men även inslaget
av äldre löv som utgörs av enstaka lönn, sälg, rönn och äldre hassel.
Arter: Signalarterna blåsippa, ormbär, gullpudra, dvärghäxört, skogshakmossa och
källmossa noterades samt hassel och fläder.
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Objektsnr/avd: 7
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6632857 O-V: 393849
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 2
Area: 3,4 Ha
Naturvärdesbedömning
Även här är det bördigt med ställvis rik markflora där det växer gullpudra, dvärghäxört
och blåsippa. I den annars grandominerade skogen finns ett lövinslag i form av
framförallt sälg och rönn, med riklig påväxt av lavar. Ett mindre inslag av nydöda
granar och lågor av gran finns också. Inslaget av äldre rönn är intressant eftersom
det idag är svårt att få upp trädformade rönnar på grund av det hårda betestrycket av
älg och rådjur. Dessa rönnar är bra exempel på naturvärdesträd, alla bärande träd
och buskar är viktiga inslag som ger föda för många skogslevande arter.
Social hänsynsbedömning
Efter stormen 2014 drogs Värmlandsleden, som går till utsikten och vidare mot
fågeldammen, om och den korsar nu avdelning 7 i sydöstra kanten. Tostestigen går
längs med områdets norra kant.
Beskrivning av området
Yngre till medelålders skog med grandominans och inslag av björk, rönn och sälg
som lever lite tynande i den täta granskogen.
Arter: Den rödlistade gryniga filtlaven (NT) noterades samt signalarterna stuplav,
gullpudra, blåsippa och dvärghäxört.
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Objektsnr/avd: 8
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6632879 O-V: 394003
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 2, Nyckelbiotop/Biotopskydd
Social hänsynsklass: 1
Area: 3,0 Ha
Naturvärdesbedömning
Eftersom hälften av området idag är nedblåst efter den storm som härjade 2014 är
det svårt att göra en bedömning av områdets naturvärden men delen i norr är intakt
och utgörs av grandominerad skog på hyperitberggrund. Detta är skogar som brukar
benämnas Kalkbarrskogar och de har en del ekologiska likheter med de sydsvenska
ädellövskogarna. Växtkraften gör ofta att granarna är rötangripna och i fältskiktet
finns flera konkurrenssvaga men relativt skuggtåliga lundväxter. Här trivs
daggmaskar som förvandlar förnan till mull och kalkinslaget, som gör att jordmånen
innehåller kalciumjoner, motverkar den naturliga försurningen. I dessa skogar
förekommer ofta sällsynta marksvampar som bildar mykorrhiza med de grova
granarna. I denna typ av skog är det viktigt att inte bryta kontinuiteten av gran. Det
ofta rikliga inslaget av blåsippa är också ett tecken på kalkpåverkan.
De naturvärden som finns kopplat till inslaget av hyperit och kalk har påverkats
negativt av stormen men istället gett oss en unik möjlighet att studera utvecklingen av
de naturvärden som finns kopplat till grov, död granved.
Död ved i form av torrträd, stubbar, lågor och grova grenar är en av de största
bristvarorna i dagens moderna skogslandskap. Enligt en analys av Sveriges
rödlistade skogsarter visade det sig att död ved var en av de två viktigaste faktorerna
för arternas överlevnad. Den andra faktorn var bristen på gamla grova träd.
Social hänsynsbedömning
Sundsbergsleden har tidigare gått igenom biotopskyddets sydöstra del och upp till
utsikten. Efter stormen går denna del av leden inte att använda på grund av den
stormfällda skog som ligger här.
Beskrivning av området
Detta är ett av de fyra biotopskyddsområden som finns inom Sundsbergsområdet
idag. När biotpskyddet tecknades utgjordes området av grov, gammal,
grandominerad skog med varierande inslag av löv och då framförallt björk, på
berggrund med hyperitinslag. 2014 stormhärjades området svårt och hälften av
skogen blåste ner vilket innebär att det endast finns en mycket liten del kvar i den
norra delen av den kalkbarrskog som tidigare fanns här.
Arter: Signalarterna svart trolldruva, blåsippa, vårärt, vedticka och jättesvampmal
noterades.
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Objektsnr/avd: 9
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633234 O-V: 393773
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 2, Nyckelbiotop
Social hänsynsklass: 3
Area: 0,8 Ha
Naturvärdesbedömning
Nyckelbiotop på grund av det rörliga markvattnet i kombination med en berggrund av
hyperit som ger en rik moss och kärlväxtflora med arter som mörk husmossa,
hasselsprötmossa, skogshakmossa, gullpudra, blåsippa och dvärghäxört. Den
mindre bäcken med fuktpartier som beskrivs i avdelning 5 fortsätter här ner mot
biotopskyddet i avdelning 10. Fuktstråket påverkar områdets karaktär och bidrar till
en hög och jämn luftfuktighet. Inslaget av självgallrad, klen död ved av gråal och gran
är stort i området.
Signalarter hittade i nyckelbiotopen är gullpudra, dvärghäxört, ormbär, blåsippa och
mörk husmossa.
Social hänsynsbedömning
Området bör ingå i biotopskyddet i avdelning 10 men de sociala värdena är idag
låga.
Beskrivning av området
Sluttning med rörligt markvatten på rik mark. Här finns äldre löv och inslaget av död
ved är stort pga självgallring. Området påverkar tillförseln av vatten i biotopskyddet
Arter: Signalarterna gullpudra, dvärghäxört, blåsippa, ormbär och mörk husmossa.
Noterades gjorde också hasselsprötmossa och kransmossa.
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Objektsnr/avd: 10
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633189 O-V: 393867
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 2, Nyckelbiotop/Biotopskydd
Social hänsynsklass: 2
Area: 4,7 Ha
Naturvärdesbedömning
Även denna avdelning stormskadades svårt vid stormen 2014 och ca hälften av
området blåste ner. Den del som klarade sig bäst var den norra kanten där skogen
växer i en ”gryta”, nedanför en brant slänt. Denna del är mycket skyddad med hög
och jämn luftfuktighet tack vare den tidigare beskrivna bäck/fuktstråk som kommer
västerifrån och löper genom området. Stora inslag av död ved i olika former finns,
dels som grova granlågor och som torrträd och högstubbar av gran. Det rikliga
inslaget av död ved, framförallt i form av grova granlågor, skapar livsutrymme för
flera krävande arter av mossor och svampar. Grova lågor i fuktigt och skuggigt läge
är idag en bristvara i dagens skogslandskap vilket innebär att många av de arter som
är knutna till denna typ av substrat är hotade.
På en grov rötlåga av gran hittades även den sällsynta svampen Blackticka som är
upptagen på rödlistan som Sårbar (VU). Blacktickan är en art som är svårspridd och
beroende av en kontinuitet av granlågor, i skyddade lägen. Arten är mycket känslig
för exponering och hotas av avverkningar. Blacktickan trivs i täta, fuktiga barrskogar
som stått orörda under lång tid. Den är en mycket sällsynt vedsvamp som lever på
kraftigt rötad granved.
Social hänsynsbedömning
Den södra delen av biotopskyddet ligger längs med elljusbanan, nu finns enbart en
mindre del kvar av skogen alldeles intill banan.
Beskrivning av området
Äldre, grandominerad skog med inslag av björk och enstaka asp, sälg, rönn och lönn.
Berggrunden har hyperitpåverkan och växtligheten är rik. I stort sett hela södra delen
blåste ner vid stormen 2014. En smal kant av skog finns kvar längs elljusbanan i
söder. Riskträd som blåst över elljusbanan kapades och oskadliggjordes strax efter
stormen. I den norra delen utgörs området av en brant sluttning med rörligt
markvatten.
Terrängen och den långa, skyddande skogen bildar en ”gryta” med hög och jämn
luftfuktighet. Inslaget av äldre, död ved är stort i denna norra del. I övrigt innehåller
området extremt stora mängder vindfällen från stormen 2014.
Arter: De rödlistade arterna blackticka (VU), vedtrappmossa (NT) och grön
sköldmossa (NT) noterades samt signalarterna långfliksmossa, stubbspretmossa,
blek stjärnmossa, skogshakmossa, trådticka, vedticka, kötticka, dvärghäxört, vårärt,
underviol, ormbär, svart trolldruva, blåsippa, lundarv och bronshjon. Noterades
gjordes även skogsviol, stinksyska, smultron, stinknäva, skogsvicker, teveronika,
skogsfräken, majbräken, lopplummer och skogssallad.
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Objektsnr/avd: 11
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633264 O-V: 393960
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 1
Area: 0,4 Ha
Naturvärdesbedömning
Stormlucka åtgärdad (avverkad) under vintern 2014/2015. Idag finns inga nämnvärda
naturvärden.
Social hänsynsbedömning
Område i anslutning till Elljusbanan, södra kanten gränsar till elljusbanan.
Beskrivning av området
En av flera stormluckor från stormen 2014, inga föryngringsåtgärder är ännu gjorda i
området.
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Objektsnr/avd: 12
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633091 O-V: 393977
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 1
Area: 0,8 Ha
Naturvärdesbedömning
Den lilla bäcken som rinner från Tostemossen i väster korsar avdelningen på sin väg
österut. Bäcken kantas av försumpade partier och här växer stora inslag av klibbal.
Skogen är inte gammal men klibbalen och den skiktade karaktären med yngre löv
och granunderväxt gör området intressant.
Social hänsynsbedömning
Elljusbanan går längs med avdelningens västra del. En soffa är placerad intill
elljusbanans västra kant så att blickfånget, när man sitter på den, är in i den
beskrivna avdelningen. I det här fallet ser man en vägg av tät skog vilket kanske inte
riktigt var tanken när man placerade bänken här.
Beskrivning av området
Området utgörs av flerskiktad skog med äldre överståndare av björk och sälg på
delvis fuktig mark. Ett rikt lövbestånd har etablerat sig under de glest stående, äldre
lövträden. Den yngre skogen består av björk, al, rönn, lönn med inslag av brakved
och fläder. Granen börjar med stor fart etablera sig i området.
Arter: Signalarterna stuplav, gullpudra, blåsippa och ormbär noterades samt de mer
vanliga arterna stinksyska, fläder och kransmossa.
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Objektsnr/avd: 13
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633159 O-V: 394411
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 1
Area: 26,2 Ha
Naturvärdesbedömning
Naturvärdena i denna avdelning är knutet till det relativt stora inslaget av äldre lövträd
som finns spritt inom avdelningen samt ett antal riktigt grova tallar i den södra
spetsen av området, vid Vallen. Lövet utgörs av stora sälgar, rönn, asp, gråal och
björk med enstaka inslag av lönn och ek.
Lövträd, som lönn och ek blir riktigt gamla och grova om de ges utrymme att breda ut
sig. Särskilt gamla och grova lövindivider är mycket viktiga för den biologiska
mångfalden, inte minst för fågellivet. Redan vid tio procents lövträdsinslag i en äldre
skog ökar mängden fågelarter markant. Dessa grova lövträd är viktiga för en mängd
arter. Förutom att vara boträd för hålbyggande och hålboende arter som fladdermöss
och fåglar, är de en viktig livsmiljö för många insekter, mossor och lavar.
Social hänsynsbedömning
Denna avdelning omgärdar elljusbanan och går längs med grusvägen, så det är
denna typ av skog man ser från elljusbanan.
Annars är bedömningen att granskogen står tät på flera ställen och därmed ger ett
mörkt intryck när man går på elljusbanan, granskogen står som en vägg. Detta gör
att man har dålig sikt genom skogen vilket inte är bra då det skapar en otrygg
stämning.
Beskrivning av området
Ett stort område med stor variation men med grandominerade gallringsskogar i
anslutning till elljusbanan med varierande inslag av löv. Inslaget av äldre löv är
värdefullt ur både naturvårdssynpunkt men påverkar också den sociala aspekten
positivt. Granskogen längst i väster, vid vändplanen är något söndertrasad efter
åtgärder som genomfördes på grund av stormens härjningar. Stora delar av denna
avdelning är kantzoner mot väg och elljusbana. Vissa delar av granskogen är gallrad
medans andra stått orörda under längre tid. Detta innebär att vissa av de värdefulla
lövträden lever en tynande tillvaro i den mycket täta granskogen.
Arter: Signalarterna stuplav, bårdlav och stekelbock noterades.
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Objektsnr/avd: 14
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633013 O-V: 394081
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 1
Area: 1,2 Ha
Naturvärdesbedömning
Stormlucka åtgärdad (avverkad) under vintern 2014/2015, enstaka sälg och asp
lämnad vid avv. Idag finns inga nämnvärda naturvärden.
.
Social hänsynsbedömning
Område i anslutning till Elljusbanan, västra kanten gränsar till elljusbanan.
Sundsbergsleden som går upp mot utsikten korsar avdelning i södra kanten.
Beskrivning av området
En av flera stormluckor från stormen 2014, inga föryngringsåtgärder är ännu gjorda i
området.
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Objektsnr/avd: 15
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633110 O-V: 394249
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 3, Objekt med naturvärde.
Social hänsynsklass: 1
Area: 4,1 Ha
Naturvärdesbedömning
Två djupt nedskurna bäckdråg, dels i områdets norra del där bäcken rinner från
väster till öster och sedan en ytterligare bäck som rinner från söder till norr. Dessa
två mindre bäckar rinner ihop i nordöst och bildar ett mindre vattendrag på sin väg
norr ut. Skogen är varierad från yngre lövsly till medelålders gran men hydrologin i
området gör att denna del bör behandlas som en avdelning. Större delen av
avdelningen är på något sätt påverkad av vatten så marken är känslig för störningar.
Social hänsynsbedömning
Ansluter till elljusbanan och vägen, en genväg från vändplanen i väster går vidare
öster ut längs med bäckravinen i norr. Intrycket från elljusbanan är att området är tätt!
Eftersom området omgärdas av elljusbanan är detta också en del som människor
vistas ofta i.
Beskrivning av området
Ett något varierat område där norra och östra delen utgörs av medelålders granskog
med varierande inslag av löv. I sydvästra delen har en avverkning gjorts för kanske
tio år sedan så här finns ett parti med yngre lövskog som innehåller mycket al, rönn
och sälg samt granuppslag. Området består av två bäckraviner där den i norr är djupt
nedskuren i terrängen, hela området är mer eller mindre vattenpåverkat med inslag
av försumpade partier och marken är därmed känslig för störningar. Boniteten är hög
och växtligeheten rik med ett örtrikt fältskikt och inslag av ormbunkar och gräs.
Arter: Signalarterna gullpudra, springkorn, ormbär, dvärghäxört och skogshakmossa
noterades. Övriga arter som noterades var stinksyska och rosmossa.
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Objektsnr/avd: 16
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633353 O-V: 394094
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 3, objekt med naturvärde.
Social hänsynsklass: 3
Area: 2,7 Ha
Naturvärdesbedömning
Ett helt oskött område där självgallringen pågått ett tag vilket medfört att inslaget av
klen, död ved är stort. Anmärkningsvärt är att området innehåller stora mängder
medelålders sälg och rönn, vilket är ovanligt. Lövträden är dock hårt trängda av
granen.
I den västra delen finns bergbundna partier med blockansamlingar vilket skapar en
fin variation av miljöer. I den nordöstra kanten är klimatet skyddat och blockpartierna
är täckta av mossor och filtlavar.
Social hänsynsbedömning
Längs hela norra sidan går elljusbanan, området ligger dock lite högre i terrängen på
en höjd med små branter mot nordöst. Man har därför inte någon direkt kontakt med
avdelningen från elljusbanan. Detta är en del av Sundsbergsområdet som är
tämligen tyst och man hör inget brus från bilar om de inte kommer direkt på
grusvägen. Detta motiverar en uppehållsplats i området.
Beskrivning av området
Området utgörs av en mindre höjdrygg där skogen utgörs av oskött, yngre till
medelålders granskog med stora inslag av sälg och rönn samt gråal och björk.
Beståndet är extremt tätt och svårforcerat och eftersom skogen stått så tätt har
självgallringsprocessen pågått ett tag och medfört att området innehåller en hel del
klen, död ved av både gran och löv. I norr och söder finns små branter med mindre
blockansamlingar nedanför.
Arter: Inga rödlistade arter eller signalarter noterades.
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Objektsnr/avd: 17
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633524 O-V: 394407
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 3, objekt med naturvärde.
Social hänsynsklass: 1
Area: 7,2 Ha
Naturvärdesbedömning
Området utgörs av djupt nedskurna bäckdråg på rik mark och utgör samma system
av vattendrag som tidigare beskrivits i avdelning 15. Även i denna avdelning växer
gullpudra, springkorn, kranshakmossa och skogshakmossa. Skogen domineras av
yngre lövskog med överståndare av äldre lövträd som asp, björk, rönn och sälg. En
del av asparna är riktigt grova och det finns en del torrträd och lågor av asp. Vid
fältbesök kunde häckning av spillkråka konstateras i en av de grova asparna.
Spillkråkan kräver träd med en brösthöjdsdiameter på minst 45 cm där den hackar ut
sitt bohål till nytta för många. Ugglor övertar gärna dessa bohål när spillkråkan flyttat
ut och hjälper till med att hålla efter sork på närliggande marker.
Social hänsynsbedömning
Elljusbanan går genom områdets nordöstra kant och intrycket är att det är mycket
tätt! Vågbackstigen korsar områdets norra del på sin väg mot cykelbanan i avdelning
30.
Beskrivning av området
Lövungskog på bördig mark, stora inslag av grått löv och kloner av yngre asp finns i
anslutning till de stora aspsolitärerna. Granen börjar dock etablera sig i området. Vid
avverkningstillfället lämnades lövträd av asp, björk och rönn som hänsyn och dessa
står nu som överståndare över det nya lövbeståndet. En del av de äldre lövträden
har blåst omkull så det finns en del grova lövlågor i området.
Arter: Ett par av den rödlistade spillkråkan (NT) noterades samt signalarterna mörk
husmossa, skogshakmossa, stubbspretmossa, gullpudra och springkorn. Övriga arter
som noterades var kransmossa, skogssäv och älgört.
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Objektsnr/avd: 18
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633386 O-V: 394486
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 3
Social hänsynsklass: 1
Area: 1,6 Ha
Naturvärdesbedömning
Enligt gamla ekonomiska kartan från 1850 låg här gården Granhult men det enda
spår från denna tid som finns kvar är de gamla fruktträden som växer i området.
De gamla fruktträden är det enda som vittnar om att det funnits nåt annat här längre
tillbaka. Dessa gamla fruktträd är intressanta ur naturvårdssynpunkt, eftersom de är
så gamla har de ofta en intressant moss- och lavflora. Här växer grynig filtlav (NT),
knuten till grova stambaser av löv och som är känslig för igenväxning och därför
rödlistad. Lundpraktmossan är ganska ovanlig så här långt norr ut och påträffas
vanligen i ädellövskogar i södra Sverige.
Social hänsynsbedömning
I denna del rör det sig mycket folk och vid Granhult i anslutning till eljusbanan är det
en mycket trevlig miljö som har stor framtidspotential.
Upplevelsen av att en anläggning inte underhålls skyndar på förfallet och drar ofta till
sig olika former av nedskräpning.
Beskrivning av området
Ett öppet, delvis gräsbevuxet område tidigare kulturpåverkat. Här finns ett övre skikt
av asp, björk, lönn och sälg. Ett undre skikt har etablerat sig och utgörs av asp, rönn,
sälg och enstaka lönn. Även granen etablerar sig med väldig fart. Även här finns
stora inslag av äldre löv av björk, lönn, rönn, sälg och asp. I västra kanten mot
elljusbanan står en riktigt fin, gammal sälg. På vissa delar har ett undre skikt börjat
etablera sig av asp, rönn, gran och enstaka lönn. I norra kanten berör de bäckdalar,
som beskrivs i avdelning 17, avdelningen på sin väg norr ut och här, i dessa svackor,
är marken känslig.
Arter: Noterades gjorde den rödlistade grynig filtlav (NT) samt signalarterna stuplav
och bårdlav. Övriga arter som noterades var alle´mossa och lundpraktmossa.
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Objektsnr/avd: 19
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633093 O-V: 394517
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 1
Area: 1,4 Ha
Naturvärdesbedömning
Stormlucka åtgärdad (avverkad) under vintern 2014/2015, ett par stora sälgar
lämnade som hänsyn.
Social hänsynsbedömning
Sundsbergsleden kommer från öst och går genom området vidare väster ut och
elljusbanan skär igenom hygget.
Beskrivning av området
En av flera stormluckor från stormen 2014, inga föryngringsåtgärder är ännu gjorda i
området.
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Objektsnr/avd: 20
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6632915 O-V: 394371
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 2, Nyckelbiotop/Biotopskydd
Social hänsynsklass: 1
Area: 4,0 Ha
Naturvärdesbedömning
Området utgörs av Skatberget som är en höjdlägesrygg med branter som vetter mot
söder. Partier av rasblock finns i de nedre delarna av branterna som troligen
påverkas av hyperitinslag med tanke på arter som blåsippa, vårärt, dvärghäxört och
trolldruva som växer i stora mängder nedanför branterna. Skogen utgörs av
barrblandskog med stora inslag av framförallt asp och björk. Även denna del har
drabbats hårt av stormen och ungefär en tredjedel av det biotopskyddade området
har blåst ner. I norra delen har en hel del skog klarat sig och står kvar men trasats
sönder vilket har inneburit att luckor skapats och en viss skiktning finns sedan
tidigare. I en flerskiktad skog är överlevnadsmöjligheterna större för en mängd arter
inte minst för fåglar vintertid. Flerskiktningen bidrar bland annat till större
födovalsmöjligheter, skydd mot predatorer och beskuggning av ljus- och
uttorkningskänsliga miljöer. Ett visst inslag av luckor berikar skogen på många sätt,
de lockar både insekter och vilt och upplevs ofta angenäma ur betraktarens öga.
Kvickgräsfjärilen lockas till skogens gläntor. Lundstjärnblomman eller Lundarven som
den också heter är en art som gärna växer i luckor på rik mark, och förekommer på
flera platser i Sundsbergsområdet.
Aspen är ju som tidigare beskrivits ett värdefullt träd ur naturvårdssynpunkt och i
denna avdelning finns stora inslag av grov, gammal asp. En hel del av de gamla,
grova asparna har klarat sig från stormen och har en rik moss- och lavflora. Inslaget
av död ved är enormt efter stormens härjningar men det finns även inslag av äldre
död ved som högstubbar och torrträd av asp. På stammen av en död asp finns
utgångshål efter signalarten stor stekelbock, som är en ljusälskande insekt knuten till
asp. Värt att noter är också den enorma tall som står i södra kanten mot avdelning 21
med en diameter på ca 75 cm.
Det finns även i området äldre lågor av grövre gran som hyser en intressant svamp–
och mossflora.
Social hänsynsbedömning
Tidigare har Sundsbergsleden gått igenom området från öst till väst. I anslutning till
ledens södra del står en sittgrupp som med nöd och näppe klarat sig från skador vid
stormen.
Beskrivning av området
En höjdlägesrygg med branter och blockpartier mot söder och hyperitpåverkad
berggrund med gammal blandskog av gran, tall och asp med inslag av björk, sälg
och rönn. Ett mindre inslag av yngre ek finns också i den södra kanten. Inslaget av
död ved är även i detta biotopskydd enormt stort.
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Arter: De rödlistade arter som noterades var tretåig hackspett (NT), aspgele´lav (NT)
och stjärntagging (NT) samt signalarterna asphättemossa, krusig ulota,
långfliksmossa, stubbspretmossa, skinnlav, blåsippa, ormbär, vårärt, dvärghäxört,
lundarv, bronshjon och stekelbock. Övriga arter som noterades var svartbräken,
stinksyska och häckvicker.
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Objektsnr/avd: 21
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6632886 O-V: 394465
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 3, Objekt med naturvärde.
Social hänsynsklass: 1
Area: 4,3 Ha
Naturvärdesbedömning
Mycket intressant miljö i anslutning till de båda biotopskydden i avdelning 20 och 26
och som utgörs av en skarp sluttning mot söder. Terrängen är svårforcerad med
rasblock och sten i stort sett hela sluttningen. Skogen är av skiftande karaktär och
ålder, inslag av grov, gammal tall finns i den övre delen av sluttningen. I övrigt består
skogen av yngre till medelålders lövskog. Inslag av enstaka, grov granlåga finns samt
högstubbar och torrträd av gran. På stammen av en torrgran finns gångsystem efter
bronshjon, som är en signalart.
Bronshjon är en skalbagge som utvecklas under barken på nyligen döda granar,
främst på senvuxna träd gärna i varma och soliga lägen.
Den stora variationen av miljöer ger förutsättningar för ett stort antal arter att trivas
här. De stora blocken hyser både mossor och lavar som är intressanta. På en tall i de
övre delarna finns märken efter tretåig hackspett. Tretåig hackspett är den gamla,
granskogens hackspett och att den häckar i Sundsbergsområdet är tämligen säkert.
Tillgången på mat som framförallt utgörs av barkborrar och dess larver har ökat
markant efter stormen. Eftersom barkborren ofta angriper stormhärjad skog och skog
som har nedsatt vitalitet på grund av skador, gynnar detta den tretåiga hackspetten.
Social hänsynsbedömning
I norra delen där Sundsbergsleden kommer från Vallen finns en vägvisare som leder
en mot Djupdalen eller om man vill fortsätta Sundsbergsleden vidare förbi Skatberget
och mot Koberget. Sundsbergsleden går rakt norr ut genom avdelningen och leden
med sina orange färgmarkeringar är lätt att följa. I den övre delen av branten, söder
om Koberget, går Sundsbergsleden genom mycket fina partier av gammal,
dödvedsrik skog.
Beskrivning av området
Skarp sydsluttning med raspartier och block. Skogen utgörs av yngre till medelålders
lövdominerad skog av björk, sälg, al, rönn, asp och inslag av lönn med
granunderväxt. I den östra delen av området är inslaget av rönn anmärkningsvärt
stort. Framförallt i den övre delen av området finns gamla, grova tallar vissa så grova
som 80 cm i brösthöjdsdiameter. Granen finns i alla åldrar i området från plantor till
gamla, grova individer. Området är omväxlande och skogen är något söndertrasad.
Bild 95 och 96: det stora inslaget av trolldruva och vårärt tyder på hyperitpåverkan i
berggrunden.
Arter: Signalarterna vårärt, trolldruva, blåsippa, ormbär och bronshjon noterades.
Övriga arter som noterades var stinksyska, häckvicker, stinknäva och rödblära.
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Objektsnr/avd: 22
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6632833 O-V: 394541
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 2
Area: 3,2 Ha
Naturvärdesbedömning
Framtida naturvärden, kopplade till det stora inslaget av löv.
Social hänsynsbedömning
Den nya dragningen av Sundsbergsleden, från Vallen genom Djupdalen och vidare
nordöst ut mot Koberget, går längs med avdelningen.
Beskrivning av området
Området utgörs av ett flackt parti med ca tjugo till trettio årig blandskog av gran,
björk, sälg, al och rönn. Området avgränsas i sydöst av Djupdalsbäcken.
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Objektsnr/avd: 23
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633220 O-V: 394948
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 2, Nyckelbiotop/planerat Biotopskydd
Social hänsynsklass: 1
Area: 7,4 Ha
Naturvärdesbedömning
Nyckelbiotop bestående av en långsträckt, örtrik bäckdråg som i den östra delen
delar sig i två mindre bäckar där en höjdlägesrygg, Galtryggen, går längs med
bäcksystemet. Den näringsrika marken i kombination med det rörliga markvattnet ger
en rik kärlväxtflora. Värt att nämna är det stora bestånd av Parksallat som växer intill
bäcken och elljusbanan i nordöst. Parksallad är en storväxt, flerårig ört som bildar
utlöpare och växer i stora, täta bestånd med ljusgröna, vegetativa bladrosetter och
höga blomstjälkar. Parksalladen är en snabbväxande art som kväver all annan
växtlighet och är därför värd att hålla ett öga på och begränsa så att den inte tar över
för stora områden. Inslaget av gamla, grova granar är stort och död ved finns i
mycket stora mängder. Den döda veden utgörs framförallt av högstubbar och lågor
av gran. En hel del klibbtickebrott finns som ger de karraktäristiska torrgranarna som
är knäckta ett par meter upp på stammen. Klibbtickan ger brunröta och försvagar
stående träd. Lågor och stubbar blir sedan till nytta för många olika arter.
Grova granar, barkborreangrepp, högstubbar och lågor av gran en skog perfekt för
den tretåiga hackspetten som är specialist på barkborrebekämpning!
Social hänsynsbedömning
Sundsbergsleden går längs med Galtryggen och vidare väster ut mot Alvars väg som
sedan korsar bäcken mot Skogsbacken. Stormen har även påverkat detta område
dock inte i så stor omfattning som de andra områdena med gammal granskog.
En hel del skog har blåst över Sundsbergsledenleden som går längs med Galtryggen
men bör kunna kapas och dras från själva stigen, utan att påverka naturvärdet
negativt. Där Sundsbergsleden går upp mot Galtryggen, från undergången och
Selma Spa, och vidare över bäcken finns en relativt ny bro.
Beskrivning av området
Örtrik bäckdråg på sedimentmarker där skogen består av gammal, dödvedsrik
granskog och medelålders till äldre alskog i anslutning till bäcken samt en del grov
asp i östra delen av Galtryggen. I östra delen delar sig bäcken och bildar två mindre
bäckar där en höjdlägesrygg, Galtryggen, går längs med bäcksystemet. Ju längre
söder ut man kommer i området desto snällare blir terrängen och bäcken kantas av
flacka, försumpade partier i stället för branta sluttningar ner från Galtryggen.
Arter: De rödlistade arterna tretåig hackspett (NT), gränsticka (NT) och
desmeknoppen (NT) noterades samt signalarterna svart trolldruva, strutbräken,
gullpudra, springkorn, bäckbräsma, missne, ormbär, lundarv, vänderot, dvärghäxört
och skogshakmossa. Övriga arter som noterades var ekorrbär, skogsfräken och
kransmossa.
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Objektsnr/avd: 24
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633189 O-V: 394785
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 2
Area: 3,0 Ha

Naturvärdesbedömning
Oskött röjnings- och gallringsskog med inslag av grått löv vilket kan ge framtida
naturvärden kopplat till löv. I öster ansluter avdelningen till nyckelbiotopen med
bäcken och Galtryggen i svdelning 23.
Social hänsynsbedömning
Skogsbacksstigen går längs med avdelningens västra kant och korsar dessutom
området på två ställen. Eftersom skogen till största delen är ogallrad är intrycket att
det är mycket tätt och ogenomträngligt.
Beskrivning av området
Grandominerad skog i åldrarna 20 till 40 år med inslag av framförallt björk, rönn, al
och sälg.
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Objektsnr/avd: 25
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633194 O-V: 394709
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 2
Area: 3,8 Ha
Naturvärdesbedömning
Områden som var avverkade för ca fem-tio år sedan och där det idag växer planterad
gran och naturliga uppslag av löv. Framtida värden på lång sikt kopplat till inslaget av
löv.
Social hänsynsbedömning
Sundsbergsleden kommer från Vällen och går norr ut mellan avdelning 21 och 25,
vidare mot Granhult. Mellan avdelning 24 och 25 går Skogsbackstigen.
Beskrivning av området
Grandominerade ungskog med inslag av sälg, rönn och björk. Skogen är något äldre
i den södra delen. Från Skogsbackstigen ser man det några år gamla hygget i
avdelningen men även det som är kvar av skogen på Kobergets södra del.
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Objektsnr/avd: 26
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633383 O-V: 394661
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 2, Nyckelbiotop/Biotopskydd
Social hänsynsklass: 1
Area: 5,8 Ha
Naturvärdesbedömning
Nyckelbiotop som utgörs av Koberget, en höjd med inslag av branter och blockpartier
framförallt i den östra delen. Skogen består av gammal gran med ett varierande
inslag av löv. Även här finns arter som tyder på att berggrunden är rik som trolldruva,
vårärt, ormbär och blåsippa.
Området är hårt drabbat av stormen, framförallt i den södra delen, och bedömningen
är att ca 2/3 har blåst omkull.
Social hänsynsbedömning
Tidigare gick Sundsbergsleden genom området från öster och över berget till
Granhult men stormskadorna har inneburit att leden var tvungen att dras om. Det har
varit för riskfyllt att ha kvar den gamla dragningen.
Beskrivning av området
Koberget, en höjd med inslag av branter och blockpartier framförallt i den östra delen.
Skogen består av gammal gran med ett varierande inslag av löv, större delen av
skogen har idag blåste ner. Längst i norr är dock området intakt och där är bilden
ifrån.
Arter: Signalarterna trolldruva, vårärt, ormbär och blåsippa noterades.
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Objektsnr/avd: 27
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633170 O-V: 395082
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 2
Area: 3,8 Ha
Naturvärdesbedömning
Framtida naturvärden knutet till det stora inslaget av löv och då framförallt rönn.
Social hänsynsbedömning
Skogen ligger i direkt anslutning till Skogsbackstigen och strax norr om torpet
Skogsbacken.
Beskrivning av området
Området är planterat med gran för några år sedan men lövet har tagit överhanden.
Stora inslag av rönn finns i området och som förhoppningsvis orkar växa över
älgbeteshöjd.
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Objektsnr: 28
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633047 O-V: 395049
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 2
Area: 2,0 Ha

Naturvärdesbedömning
Framtida naturvärden knutet till ädellöv och vanligt löv.
Social hänsynsbedömning
Området ligger öster om Skogsbacken i en sluttning ner mot Fryken. Området är
hägnat vilket inte brukar anses som trevligt ur sociala aspekter.
Beskrivning av området
Området är planterat med ädellöv och inhägnat 2012-2013, själva hägnet är på sina
ställen dåligt.
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Objektsnr/avd: 29
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633710 O-V: 394664
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 1
Area: 1,3 Ha
Naturvärdesbedömning
På den öppna ytan har högar av grova lövstammar från olika delar av tätorten lagts
upp och utgör en så kallad faunadepå.
Den döda lövveden blir hemvist för många olika arter som spindelbocken som
tidigare var rödlistad är helt beroende av död lövved. Larvutvecklingen sker under
barken på nyligen döda lövträdsgrenar och stammar, främst av björk, asp, sälg och
klibbal. Den påträffas ofta i lövvältor i soligt läge.
Social hänsynsbedömning
Området ligger i direkt anslutning till Vintertorpet och är idag den miljö som de
besökande ser när de följer elljusbanan väster ut. Elljusbanan och grusvägen in till
vändplanen går genom området så detta är det första man ser när man följer
elljusbanan.
Beskrivning av området
En av flera stormluckor från stormen 2014, inga föryngringsåtgärder är ännu gjorda i
området. I den centrala delen ligger ett antal virkeshögar med framförallt grov
björkved.
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Objektsnr/avd: 30
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633890 O-V: 394559
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 2
Area: 9,1 Ha
Naturvärdesbedömning
Ett område som på lång sikt kan få höga naturvärden kopplat till gammal granskog
på rik mark och kuperad terräng med mindre bäckar och surdråg i dalsänkorna.
Källpåverkade partier finns i anslutning till bäcken. Skogen är homogen, välsluten
och ganska tråkig om det inte vore för terrängen.
Dödvedsandelen kommer snabbt att öka genom den interna dynamiken som
toppbrott, barkborreangrepp och storm. Redan idag finns ett mindre inslag av dödved
framförallt i den östra delen.
Social hänsynsbedömning
Cykelleden går genom området och Vågbacksstigen ansluter denna led i norr.
Elljusbanan går längs med södra kanten av avdelningen.
Beskrivning av området
Granskog i 60 -70 års åldern på bördig mark på tidigare brukade marker, gallrad och
sparsamma inslag av löv och död ved. Ett bäcksystem löper genom området och
förgrenar sig i mindre kappilärer. Bäckarna rinner i djupt, nedskurna svackor där
marken i olika grad är vattenpåverkade och känsliga för störningar.
En cykelled går genom området. Sedan en tid tillbaka planeras en utvidgning av
denna i närheten av dammen.
Arter: Signalarterna gullpudra och dvärghäxört noterade.
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Objektsnr: 31
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633713 O-V: 394848
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 1
Area: 6,4 Ha
Social hänsynsbedömning/ Beskrivning av området
Ett stort område med varierande utseende som består av Vintertorpet med
intilligande marker. Elljusbanan går genom området på ett par ställen.
Dammen är nyanlagd och tanken är att kunna nyttja vattnet till att producera
konstsnö när förutsättningarna är de rätta. Dammen utgör dessutom ett vackert
inslag i helheten och höjer både naturvärdena och de estetiska värdena i området.
Elljusbanan kommer från Selma Spa och vidare in i området. Just här kantas den av
den granskogsdunge i anslutning till Vintertorpet som klarade sig från stormen.
Allra längst i söder ligger vindskyddet med tillhörande bänkar och grillplats som har
hamnat i något av ett ingemansland efter att skogen avverkats på grund av stormen.

40

Objektsnr/avd: 32
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633555 O-V: 394970
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 3
Social hänsynsklass: 1
Area: 5,8 Ha
Naturvärdesbedömning
Områdets naturvärden är kopplat till bäcken och de källpåverkade partierna samt
inslaget av grovt löv och död lövved.Området utgörs av Ullerdalen som är en skarpt
nedskuren bäckdal på sedimentmark med högt näringsvärde. I dalsänkan rinner en
mindre bäck och marken i anslutning till bäcken är vattenpåverkad och känslig för
störningar.
Många små vattendrag är vattenförande enbart under snösmältning och en bit in på
sommaren, samt under regnrika perioder andra delar av året. Övrig tid på året kan
vattenfåran vara torrlagd förutom där det är mer koncentrerade grundvattenutflöden
och höljor. Livet i dessa är inte detsamma som i vattendrag med vattenföring hela
året, men arter som finns i systemet kan överleva torrare perioder genom att söka sig
till grundvattenutflöden och djupare höljor. Kring sådana är det särskilt viktigt att
säkerställa beskuggning.
I den östra delen är skogen något äldre och grandominerad medan lövinslaget,
framförallt al, sälg och asp ökar ju längre nordväst ut man kommer i området.
I östra kanten i anslutning till leden har skogen öppnats upp och äldre lövträd
gynnats genom frihuggning. Ett visst inslag av grov, död ved av sälg och asp finns
här.
Asparna står i ett varmt och exponerat läge vilket gynnar många arter av
långhorningar vars larver i sin tur utgör föda för flera av våra hackspettsarter som till
exempel gröngölingen.
Social hänsynsbedömning
På båda sidor området går elljusbanan och Sundsbergsleden förbi vindskyddet och
vidare genom Ullerdalen mot Galtryggen. De områden med framgallrade lövträd är
trevliga och ljusa miljöer i anslutning till leden.
Beskrivning av området
Området utgörs av Ullerdalen som är en skarpt nedskuren bäckdal på sedimentmark
med högt näringsvärde. Skogen är medelålders och består i sydöst uteslutande av
gran medan lövinslaget ökar längre nordväst. Längst i norr är inslaget av asp stort
och granen något yngre.
I dalsänkan rinner en mindre bäck och marken i anslutning till bäcken är
vattenpåverkad och känslig för störningar.
Arter: Signalarterna skinnlav, asphättemossa, bågpraktmossa, gullpudra, svart
trolldruva, ormbär, dvärghäxört och bäckbräsma
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Objektsnr: 33
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633405 O-V: 394978
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 1
Area: 1,2 Ha
Naturvärdesbedömning
Framtida värden kopplat till inslaget av sälg, asp och rönn samt död ved i form av
högkapade granar och granlågor från tidigare avverkning. I anslutning till elljusbanan
i öster står fyra riktigt grova aspar, en med bohål. Området ansluter i söder till
nyckelbiotopen Galtryggen i avdelning 23.
Social hänsynsbedömning
Eljusbanan går längs med områdets östra och norra kant och man får intrycket att det
är ogenomträngligt och tätt.
Beskrivning av området
Lövdominerad skog i 20 –års åldern och granen börjar med snabb fart att etablera
sig.
Arter: Signalarten skinnlav noterades.
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Objektsnr/avd: 34
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633064 O-V: 394957
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 1, Skogsbacken
Area: 0,8 Ha
Social hänsynsbedömning
Området utgörs av Skogsbacken och den öppna, gräsytan samt enstaka lövträd i
kanterna. Skogsbacken är ett litet torp med grillplats och sittmöjligheter.
Värmlandsleden går förbi Skogsbacken och vidare mot fågeldammen.
Skogsbacksstigen kommer naturligtvis förbi här och går vidare runt Möllervägen som
också är en cykelväg. Det går också att köra bil upp till stugan. Skogsbacken ligger
högt i terrängen med fin utsikt över Fryken. Eftersom skogen ner mot riksväg 45
avverkats så är ljudnivån från vägen hög.
Arter: Signalarten tibast noterades.
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Objektsnr/avd: 35
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633056 O-V: 394575
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 2
Area: 1,7 Ha
Naturvärdesbedömning
Framtida naturvärden kopplat till markförhållandena i form av de små surdråg som
går ner mot bäcken i nyckelbiotopen, som rinner mot Galtryggen i avdelning 23. Ett
flackt sumpskogsparti med björk finns i den västra delen mot nyckelbiotopen. Skogen
ger också skydd åt nyckelbiotopens skuggfördragande arter.
Social hänsynsbedömning
Både Sundsbergsleden och Skogsbackstigen berör avdelningen och området
gränsar till Skogsbacken.
Beskrivning av området
Medelålders grandominerad skog och ett försumpat parti bevuxet med björk i
anslutning till avdelning 29. I den östra delen av området löper små fucktsvackor ner
mot bäcken. Ett av de få återstående områden med något äldre granskog.
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Objektsnr/avd: 36
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6632819 O-V: 394843
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 2
Area: 15,8 Ha
Naturvärdesbedömning
Området har framtida naturvärden kopplat till det stora inslaget av grått löv (asp, al,
rönn), som till exempel vid Djupdalen.
Social hänsynsbedömning
Skogsbackstigen eller Möllervägen som den också kallas här är också en cykelled i
denna del. Längs stora delar av Skogsbackstigen ger skogen ett mycket tätt och
ogenomträngligt intryck. I Djupdalen kommer Sundsbergsleden från fågeldammen
och går vidare mot Skogsbacken. Leden går brant uppför och här finns ett räcke i
form av ett grovt rep.
När man nått toppen från Djupdalen öppnas skogen upp och man har ett hygge på
väster sida. Här har någon placerat ut några plankor för att sitta på vilket signalerar
behovet av en uppehållsplats.
Beskrivning av området
Ett större skogsparti med yngre till medelålders skog med ställvis stora inslag av löv.
Området sluttar österut med bergbundna partier i sydöst mot fastighetsgräns. I
anslutning till Skogsbacken och i den södra kanten och i nordöst finns stormluckor
efter stormen 2014. Inga föryngringsåtgärder är ännu utförda på hyggena. Strax
söder om hägnet i avdelning 28 ligger en faunadepå av grova lövstammar. Här börjar
skogen sluta sig kring depån och förmörkar miljön på ett negativt sätt.
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Objektsnr/avd: 37
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6633984 O-V: 394927
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 2
Area: 10, 8 Ha
Naturvärdesbedömning
Framtida värden kopplat till det stora inslaget av löv.
Social hänsynsbedömning
Ett större område som ligger öster om Vintertorpet, i södra kanten går elljusbanan
och cykelvägen som startar vid informationsskylten vid Selma Spa. En mindre stig
går från masten i öster och ner mot Vintertorpet. Byggnader som tillhör Vintertorpet
ligger inom denna avdelning.
Beskrivning av området
I den nordöstra kanten finns ett mindre område, i anslutning till Åsvägen, där skogen
är äldre. Den mindre stigen ligger uppe på en höjd och marken sluttar ganska brant
ner mot elljusbanan och cykelbanan i söder. Den södra delen av området har en
flerskiktad karaktär och inslag av äldre lövsolitärer.
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Objektsbeskrivningar Åmbergsskogen

Bild: SKS bildarkiv
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Naturvärdesklasser

Figur 1 — Naturvärdesbedömningen har resulterat i följande
naturvärdesklasser.
Naturvärdesklass
högsta naturvärde – naturvärdesklass 1
störst betydelse för biologisk mångfald

Förtydligande
Varje enskilt område med denna
naturvärdesklass bedöms vara av särskild
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald
på nationell eller global nivå.

högt naturvärde – naturvärdesklass 2
stor betydelse för biologisk mångfald

Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär
Skogsstyrelsens nyckelbiotoper,
lövskogsinventeringens klass 1 och 2,
ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2,
skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet,
våtmarksinventeringens klass 1 och 2,
rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska
nyckelbiotoper, skogsbrukets klass urvatten
samt värdekärnor i naturreservat (enligt
Naturvårdsverket 2008).
Varje enskilt område med denna
naturvärdesklass bedöms vara av särskild
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald
på regional eller nationell nivå.
Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och
betesmarksinventeringens klass restaurerbar
ängs- och betesmark, Skogsstyrelsens objekt
med naturvärde, lövskogsinventeringens klass 3,
ädellövskogsinventeringens klass 3,
våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt
skogsbrukets klass naturvatten.
Varje enskilt område av en viss naturtyp med
denna naturvärdesklass behöver inte vara av
särskild betydelse för att upprätthålla biologisk
mångfald på regional, nationell eller global nivå,
men det bedöms vara av särskild betydelse att
den totala arealen av dessa områden bibehålls
eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet
upprätthålls eller förbättras.
Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär områden
som omfattas av generell hänsyn i skogsbruket
och områden som omfattas av generellt
biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för
högre naturvärdesklass. Varje enskilt område av
en viss naturtyp med denna naturvärdesklass
behöver inte vara av betydelse för att
upprätthålla biologisk mångfald på regional,
nationell eller global nivå, men det är av
betydelse att den totala arealen av dessa
områden bibehålls eller blir större samt att deras
ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.

påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
påtaglig betydelse för biologisk mångfald

visst naturvärde – naturvärdesklass 4
viss betydelse för biologisk mångfald
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Karta
Åmbergsskogen – naturvärdesklasser
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Sociala värdeklasser
Vid fältinventeringen har även en bedömning av respektive områdes sociala värden
gjorts, enligt följande kriterier.

1- Högt värde
De skogar som bedöms ha högt socialt värde är där det finns samlingsplatser,
entréer, uppehållsplatser som vindskydd, bänkar och bord eller där större
leder som elljusbanor eller Värmlandsleden går igenom eller parallellt med
skogen.

2- Medelhögt värde
De skogar som bedöms ha medelhögt socialt värde är de som berörs av
mindre stigar och kanske en uppehållsplats i form av enbart en bänk men inte
något av det som är uppräknat i värdeklass 1.

3- Lågt värde
De skogar som bedöms ha lågt socialt värde är de områden som ligger i
periferin och inte berör något av det som är uppräknat i värdeklass 1 och 2.
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Karta
Åmbergsskogen – sociala värdeklasser
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Objektsnr/avd: 1
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S:6635609 O-V: 395658
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 3, objekt med naturvärde
Social hänsynsklass: 1
Area: 3,0 Ha
Naturvärdesbedömning
Inslaget av gammal, grov tall i exponerat läge på hällmark och i branter gör området
intressant för bland annat värmeälskande vedinsekter. Tallen är ett pionjärträd som
är först med att etablera sig efter en störning som till exempel brand. Speciellt
värdefulla är tallskogar med inslag av mycket gamla träd och stora inslag av torrträd
och lågor. Inslaget av yngre sälg, rönn och asp ger, om man förvaltar dessa viktiga
naturvårdsträd rätt, värden på längre sikt.
Tallen är ett trädslag som kan bli mycket gammalt. Detta innebär att det är många
arter som anpassats till tallens livscykel. När tallen blir riktigt gammal har den ofta ett
grenverk som är mycket grovt och orkar på så sätt bära ett rovfågelbo som kan väga
upp till 1000 kg.
Social hänsynsbedömning
Avdelningen består av elljusbanans södra spets och ligger även närmast skolan i
Åmberg. Detta gör att det är denna del av området som används av skolbarnen på
raster och vissa lektioner. Man ser spår efter kojbygge och stigar i den tätare delen
upp mot toppen, här finns en del material till kojbygge och liknande.
Bild 175: alldeles i anslutning till parkeringen startar Åmbergsrundan med en trevlig
skylt som smälter in på ett bra sätt i naturen. Åmbergsbergsrundan går upp mot den
gamla utsiktspunkten öster om Hembygdsgården.
Leden är väl skyltat vid starten, tyvärr sluter sig den yngre lövskogen snabbt och
tränger sig inpå leden. Detta syns än mer tydligt vid själva utsikten där slyskogen
börjar tränga sig på och man ser inte Fryken alls från de sittbänkar som finns.
När man sen ska fortsätta leden vidare norrut är markeringen mycket dålig och man
går lätt fel här.
Beskrivning av området
Området utgörs av en höjdlägesrygg med hällmarker och branta partier i öster. Norra
delen består av äldre talldominerad skog men ungskog av gran, tall och olika lövträd
som växer upp med en väldig fart. Detta innebär att miljön förmörkas och både
naturvärden och de sociala värden som finns försämras. Nedanför branten i öster
och längre söderut övergår skogen till att domineras av löv som lönn, rönn, sälg och
asp. Vissa delar i anslutning till elljusbanan har nyligen röjts vilket skapat en mer
öppen och trivsam miljö. Detta gör att man kan känna dig säkrare när man vistas på
elljusbanan eftersom man ser betydligt längre och ljuset ökar. Att röja fram ett vackert
träd ger också något att vila ögonen på när man går på leden.
Arter: Inga rödlistade arter eller signalarter noterades i området.
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Objektsnr/avd: 2
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S:6635756 O-V: 395400
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 1
Area: 3,5 Ha
Naturvärdesbedömning
De naturvärden som finns i området är knutna till de trädsolitärer som står runt
hembygdsgården. Det finns björk, gammal, grov gran och lönn. Dessa grova, gamla
vårdträd som står ljust och öppet har ofta en intressant lavflora.
Social hänsynsbedömning
Området omfattas av hembygdsgården i Sunne och huvudbyggnaden flyttades hit
och invigdes 1957. På området finns också skolmuseum, gammaldags lanthandel,
smedja, loftbod, soldattorp och gammal stolpbod. Här finns också ett helårsöppet
bildarkiv med ca 50 000 bilder. Under året arrangeras här flera olika aktiviteter för alla
åldrar, till exempel midsommarfirande, nävgrötskvällar med underhållning på
onsdagskvällar i juli, bildvisningar, musikkvällar, julmarknad och luciafirande. Vissa
av Hembygdsgårdens byggnader fungerar också som vandrarhem. Elljusbanan går
söder om hembygdsgården och vidare norrut.
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Objektsnr/avd: 3
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6635948 O-V: 395505
N-S: 6636392 O-V: 395641
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 3, delen i öster är objekt med naturvärde
Social hänsynsklass: 1
Area: 2,6 Ha
Naturvärdesbedömning
Detta är den typ av skog som större delen av Åmbergskogen utgjordes av innan
stormen härjade i augusti 2014. Gammal, grov granskog med sporadiska inslag av
tall, björk, rönn, sälg och asp på bördig mark. Vissa granar är enormt grova, speciellt
i den östra delen mot sjön.
Vissa granar har diametrar på nära en meter, vilket är mycket ovanligt. I denna typ av
skog är det den interna dynamiken som gäller vilket kan innebära att träd angrips av
klibbticka, som på bilden ovan. Klibbtickan försvagar trädet som senare dör och ofta
knäcks vid ca två meters höjd, man har fått ett klibbtickebrott. Den absolut största
bristvaran i dagens skogar är gamla, grova träd och just död ved i olika former varför
dessa skogar som tillåts leva sitt eget liv är så viktiga.
Granen är ett skuggtåligt träd som etablerar sig långsamt och är anpassade till
stabila förhållanden. Särskilt värdefulla är gamla granskogar som uppkommit naturligt
och som stått orörda under lång tid och som dessutom innehåller stora mängder av
död ved i olika former. De arter som trivs i granskogen är känsliga för störningar som
till exempel brand och avverkning.
Social hänsynsbedömning
Denna typ av skog upplevs ofta som mycket trevlig att vistas i eftersom de gamla,
grova träden är imponerande och ger en känsla av vördnad och sikten från leder och
stigar oftast är bra. Elljusbanan går genom denna typ av äldre granskog på flera
ställen. Vid stormen 2014 blåste delar av skogen ner och drog med sig elledningar
och stolpar på elljusbanan men som idag är helt återställt.
Den dåliga standarden är något som är genomgående för de uppehållsplatser och
sittmöbler som finns inom Åmbergsskogen. Grillplatsen i östra delen mot sjön är
ytterligare ett exempel på den dåliga kvaliteten med möbler som är ruttna och sikten
mot sjön som tillåtits växa igen med sly. Det ser inte speciellt inbjudande ut trots att
gräset slås och framkomligheten till själva platsen är skött på ett bra sätt.
Åmbergsleden ingår i ett projekt inom det internationella Leader Växtlust projektet
”Forest Projekt – Network of densely Wooded regions in Europé”. Under projekttiden
utfördes en forskningsstudie om välbefinnande genom vistelse i skog.
Åmbergsskogen är den första permanenta ”Wellbeing trail”/ ”Måbra-leden” i Sverige.
Detta innebär att man under promenader i området stöter på dessa uppsatta skyltar
där man ombeds reflektera över sina olika känslor och hur de olika sinnena påverkas
av skogen.
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Beskrivning av området
Området utgörs till större delen av medelålders till äldre granskog med varierande
inslag av löv på i övervägande flacka marker. I anslutning till den nordvästra delen av
elljusbanan finns ett större inslag av löv som i huvudsak utgörs av björk, asp och
sälg. Här är skogen också något yngre. Längst i norr, mot kraftledningen, är skogen
etablerad på gamla, brukade marker och tydliga spår efter diken syns på flera ställen.
Arter: I området noterades häckning av större hackspett i övrigt noterades inga
rödlistade arter eller signalarter.
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Objektsnr/avd: 4
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6636066 O-V: 395632
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 1
Area: 5,5 Ha
Naturvärdesbedömning
Stormlucka åtgärdad under vintern 2014/2015, enstaka sälg och asp lämnad vid avv.
Död ved genom högkap av gran är också lämnat som hänsyn vid avverkningen. Idag
finns inga nämnvärda naturvärden.
.
Social hänsynsbedömning
Elljusbanan korsar hygget på flera ställen och vid delen i norr kommer man väldigt
nära sjön när man går på leden. Stora förändringar har skett i området genom att en
avverkning var tvunget genomföras på grund av alla stormfällda träd.
En positiv iakttagelse var de nya, fräscha papperskorgarna som finns uppsatta efter
elljusbanan. Bilden till höger är tagen i den norra delen där elljusbanan går allra
närmast sjön, här har avverkningen gått ända ner till sjön. Istället för en vacker vy ut
över sjön får man här intrycket av att området är ovårdat, tätt och skräpigt.
Beskrivning av området
Två av flera stormluckor från stormen 2014, inga föryngringsåtgärder är ännu gjorda i
området men stora mängder hallon, piprör och kruståtel har etablerat sig tack vare
den höga boniteten. På hygget finns också uppslag av gran och löv som björk, al och
rönn men också ek som bilden ovan visar. I den södra delen finns ett litet område
med något äldre löv.
Arter: Inga rödlistade arter eller signalarter noterades dock noterades ek, fläder,
hassel, hallon och rikligt av piprör och kruståtel.
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Objektsnr/avd:5
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6635991 O-V: 395718
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 1
Area: 0,8 Ha
Naturvärdesbedömning
Naturvärden på lång sikt knutet till det stora inslaget av grått löv som al, rönn, lönn
och sälg samt närheten till sjön. Den strandnära lövskogen hyser alltid en rik flora
och fauna och är därför viktig att värna.
Social hänsynsbedömning
Elljusbanan går längs med avdelningen en sträcka och man får lätt intrycket av att
det är tätt och ogenomträngligt. Även här står en sittmöbel i en annan variant än de
tidigare beskrivna i avdelning 3, även denna i dåligt skick. Man ser skymten av sjön i
bakgrunden och här har man säkert haft en fin utsikt över vattnet innan skogen växte
upp.
Beskrivning av området
Lövdominerad skog med varierande inslag av gran, mycket grått löv, framförallt al,
sälg och rönn men även någon lönn. På större delen av området börjar granen skjuta
iväg med väldig fart och inom kort kommer den att ta överhanden om inget görs.
Arter: Inga rödlistade arter eller signalarter noterades dock noterades stora inslag av
humle som slingrar sig kring lövträdsstammarna.
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Objektsnr/avd:6
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6636432 O-V: 395529
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 4
Social hänsynsklass: 1
Area: 3,2 Ha
Naturvärdesbedömning
Stormlucka åtgärdad (avverkad) under vintern 2014/2015, enstaka tall, sälg och asp
lämnad vid avv. Torrträd av gran är också lämnat som hänsyn vid avverkningen. Inga
nämnvärda naturvärden finns idag.
Social hänsynsbedömning
Elljusbanan går längs med hygget en sträcka och en mindre stig, som verkar
välanvänd, går från den nygjorda trappan söder om Broby och vidare norrut mot
kraftledningen för att sedan svänga tillbaka till elljusbanan genom avdelning 7.
Elljusbanan går precis i kanten av hygget och stigen löper på högsta delen av hygget
med utsikt över bygden. På högsta höjden i västra kanten av hygget står några, av
besökare, egenhändigt gjorda stolar och bänkar. Ännu ett bevis på behovet av en
uppehållsplats där man kan slå sig ner och begrunda tillvaron.
Beskrivning av området
En av flera stormluckor från stormen 2014, inga föryngringsåtgärder är ännu gjorda i
området men stora mängder hallon, piprör och kruståtel har etablerat sig.
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Objektsnr/avd:7
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6636870 O-V: 395546
N-S: 6636668 O-V: 395534
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 3, objekt med naturvärde.
Social hänsynsklass: 2
Area: 2,7 Ha
Naturvärdesbedömning
En långsträckt bergbrant som vetter mot öster med ett mindre inslag av block i nedre
delen. Tack vare den skyddande skogen i öster skapas en stabil miljö med hög och
jämn luftfuktighet.
I den södra delen är branten ganska snäll men ju längre norr ut man kommer så blir
den mer och mer otillgänglig. Framförallt norr om kraftledningen är terrängen ganska
svårforcerad. Bilden ovan är från söder om kraftledningen, precis nedanför branten
mot stigen.
Berg- och rasbranter kan vara relativt orörda miljöer utan eller med liten påverkan
från skogsbruk. Naturvärdet i beskuggade bergbranter skiljer sig något från de
solbelysta bergbranterna. Bergbranter har oftast lämnats obrukade på grund av svåra
drivningsförhållanden. Beskuggade delar av branten har ofta en hög och jämn
luftfuktighet till skillnad från andra exponerade delar och utgör därför en gynnsam
miljö för kryptogamer.
Skogspartiet alldeles intill bergbrantens fot (”fotskogen”) kan hysa höga naturvärden
associerade med död ved, basisk påverkan och äldre lövträd. Generellt hyser
branterna hög andel död ved i olika nedbrytningsstadier och gamla, senvuxna träd.
Förekomst av skravel, stora block, lodytor eller basisk påverkan är plusvärden i och
närmast under branterna.
Social hänsynsbedömning
En mindre stig följer bergsfoten från elljusbanan och vidare norr ut, stigen är även
beskriven i avdelning 6. Man har dålig sikt genom träden när man vistas på stigen
vilket kan innebära att man kan känna en viss osäkerhet.
Beskrivning av området
Området utgörs av en långsträckt berbrant från norr till söder och som vetter mot öst.
I branten växer äldre barrskog med inslag av löv i olika åldrar. Framförallt norr om
kraftledningen finns svårforcerade partier med block och liggande döda träd. I södra
delen nedanför branten växer i huvudsak gammal gran med sporadiska inslag av löv
som rönn och sälg. Inslag av död ved finns i form av lågor av gran mot stigen i
söder.
Arter: Inga rödlistade arter eller signalarter noterades.
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Objektsnr/avd:8
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6636623 O-V: 395415
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 3, objekt med naturvärde.
Social hänsynsklass: 1
Area: 7,7 Ha
Naturvärdesbedömning
Naturvärden knutet till det stora inslaget av löv i olika åldrar samt de öppna, tidigare
betade partierna som idag ligger insprängt i skog. Troligen har hela området längre
tillbaka i tiden varit helt öppet utan några träd och brukats för slåtter och bete.
Igenvuxna hagmarker och lövängar uppvisar en stor artrikedom bland träd och
buskar i olika åldrar. Ett äldre trädskikt med gamla, grova lövträd som genom sin
vidkronighet vittnar om en tid då området var mer öppet. Ofta finns tydliga spår av
beteshävd, lövtäkt eller slåtter. I grässvålen kan det finnas kvar arter som skvallrar
om äldre tiders markutnyttjande. Det finns en mängd naturvärden i denna typ av
biotop:


En mångfald av växt- och djurarter



Ofta ett tydligt inslag av äldre, grova träd som tidigare varit frivuxna



Stort lövinslag



Död ved i olika former och nedbrytningsstadier



Insektsrika miljöer tack vare en variation av örter, buskar och träd



Rikt fågelliv, fladdermöss och andra däggdjur



Örter och fauna kopplat till äldre hävd

Från den centrala delen av området där det fortfarande finns öppna ytor men som
snabbt börjar gro igen med både gran och lövsly.
Social hänsynsbedömning
Området ligger i direkt anslutning till vägen norr ut genom Ulvsby och strax söder om
avfarten ligger ett par hus alldeles intill. Den mindre stigen som tidigare beskrivits i
avdelningarna 6 och 7 går från norr till söder genom området. Man kan då välja att
fortsätta tillbaka till elljusbanan eller följa en stig ut till vägen i väster.
Beskrivning av området
Yngre till medelålders lövskog med sporadiska uppslag av gran på tidigare brukade
marker. Lövet utgörs av björk, sälg, al, asp och ett buskskikt av salix och al på sina
ställen. En mindre bäck eller dike rinner genom området. En lång sträcka gränsar
mot öppen mark och skog vilket innebär att man bör vid åtgärd tänka på att skapa ett
attraktivt bryn. Bryn är artrika, solbelysta övergångsmiljöer mellan skog och
jordbruksmark. En fin brynmiljö har ofta en stor variation av trädslag, åldrar och
trädstorlekar och ett välutvecklat buskskikt.
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I övergången mellan skog och öppet landskap skapas goda förutsättningar för stor
artrikedom. Många växter och djur samsas om utrymmet. Här råder normalt ett varmt
klimat och hög produktion, vilket även ger hög individrikedom. Många rovdjur nyttjar
de rika brynen som jaktmarker. Lövträd och buskar skapar identitet och förhöjer
upplevelsevärdet av landskapet. Brynen har dessutom ofta en vinddämpande effekt.
Arter: Skogslind och Olvon noterades.
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Objektsnr/avd:9
Mittkoordinat Sweref 99TM N-S: 6636618 O-V: 395747
Naturvärdeklass: Naturvärdesklass 3, objekt med naturvärde.
Social hänsynsklass: 3
Area: 3,3 Ha
Naturvärdesbedömning
Naturvärdena i området är knutna till det stora inslaget av löv i olika former, den
fuktiga marken och närheten till sjön. Den strandnära lövskogen hyser alltid en rik
flora och fauna och är därför viktig att värna.
En strandskog med riktigt höga naturvärden karaktäriseras av:


Rikligt lövinslag (>50%)



Tydligt inslag av död lövved i exponerat läge



Återkommande översvämningar, vilket numer är en ovanlig störningsform



Jordblottor



Nipor

Området har tidigare gallrats och de kvaliteter som karaktäriserar en strandskog med
riktigt höga naturvärden finns inte än. Men med rätt skötsel kommer naturvärdena
med tiden att öka undan för undan.
Social hänsynsbedömning
Denna avdelning ligger offside från själva rekreationsområdet och skapar på så sätt
en egen enheten. Längre tillbaka har det gått en mindre stig parallelt med sjön och
norr ut men av denna syns inte mycket idag.
Beskrivning av området
Strandskog med lövskog av björk, al, sälg, asp och ett rikt utvecklat buskskikt på frisk
till fuktig mark. Området har gallrats vilket har gjort att vissa träd lagt på sig och blivit
grova och ett undre skikt av buskar utvecklats. Det som fattas idag är inslaget av död
ved i olika former.
Arter: Signalarten ormbär noterades samt olvon, fläder och jättebalsamin.
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