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Sammanfattning
De båda tätortsnära skogarna Sundsbergsområdet och Åmbergsskogen är mycket
populära besöksområden för tätortens invånare och har stor betydelse för skol – och
fritidsverksamheten i kommunen. Framförallt Sundsbergsområdet lockar även
besökare från andra delar av kommunen och Värmland i stort samt även turister från
andra delar av världen.
Gemensamt för de båda områdena är att de påverkats hårt av den storm som drog
fram under augusti 2014. Stormfällningarna har medfört att flera avverkningar
tvingats genomföras i områdena som påverkat utseendet avsevärt. Dessutom
drabbades de biotopskyddade områdena i Sundsbergsområdet kraftigt vilket medfört
att det inte är säkert att vistas i dessa områden längre. Biotopskydd styrs av
miljöbalken och enligt denna får ingen avverkning av de stormfällda träden ske i
dessa områden. Konsekvensen av detta har inneburit att
Värmlandsleden/Sundsbergsleden fått dras om och kartor samt informationsmaterial
tryckts om.
Sammanfattningsvis för de båda områden gäller också att de fasta anläggningar som
finns som grillplatser, sittmöbler, bänkar och till viss del skyltning av leder är kraftigt
eftersatt.
Värmlandsleden/Sundsbergsleden är dock mycket väl markerad och ett bra exempel
på hur leder bör vara markerade.
När det gäller skogsskötseln så är den framförallt inom Sundsbergsområdet eftersatt
och här finns stora behov av åtgärder i olika former. Inom båda områdena är
växtligheten kraftig och behovet av återkommande åtgärder är därför stort.
Potentialen att skapa mycket attraktiva besöksområden för rekreation och friluftsliv
som gynnar kommuninvånare med olika slags behov och förutsättningar är stor i
båda områdena men kräver både tid, planering och pengar.
De naturvärden som finns idag är kopplade till de äldre barrdominerade skogarna. På
sikt kan dock flera områden utveckla höga naturvärden kopplat till löv, ädla lövträd
och död lövved i olika former. Framförallt gäller detta Sundsbergsområdet där
naturvärdena även är knutna till den hyperitpåverkan som finns. Detta i
kombinationen med det rörliga markvatten som finns inom området gynnar många
arter knutna till markskiktet som kärlväxter, marksvampar och mossor.
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Bakgrund
Sunne kommun har en relativt ny skogsbruksplan med olika målklasser men denna
tar inte specifikt hänsyn till olika intressen och sociala värden. Skogsbruksplanen
främjar inte heller en långsiktig utveckling av de naturvärden som finns i de
tätortsnära skogarna Sundsberg och Åmberg. Kommunen har därför beslutat att ta
fram en ny plan för skötseln av dessa skogar, där det statliga bidraget till lokala
naturvårdsprojekt, LONA; är medfinansiär för genomförandet.
Sunne kommun har två tätortsnära skogar, Åmbergskogen som ligger norr om
samhället i anslutning till Hembygdsgården och Sundsbergsområdet som ligger i
anslutning till Selma SPA, sydväst om tätorten. Denna plan omfattar endast dessa
två områden som framgår av kartorna och inte Sunne kommuns hela
fastighetsinnehav.

Åmbergsskogen omfattas av ca 40 ha där det finns en elljusbana i den södra delen.
Här finns en grillplats vid sjön och sittmöjligheter längs elljusbanan. Skogen används
för fritidsaktiviteter, träning och av förskola/skola som utflyktsmål. Åmbergsleden är
den första permanenta ”Well being trail” / ”Må bra led” i Sverige.
Sundsbergsområdet som är ca 200 ha är väl känt även utanför kommunens gränser
och de elljusbanor och leder som finns används frekvent av tätortens invånare samt
människor som gästar Selma SPA. Här anordnas skidtävlingar och
orienteringstävlingar, skolor använder området för utflykter och som klassrum.
Sundsbergsleden som är en ca sex kilometer lång vandringsled är numera en
Värmlandsled vilket innebär att området lyfts fram som ett av Värmlands främsta
besöksmål. Inom Sundsbergsområdet finns fem områden med höga naturvärden, så
kallade nyckelbiotoper varav fyra är skyddade genom biotopskydd. Genom dessa
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områden finns mindre skogsstigar och Sundsbergsleden berör ett par av de
skyddade områdena.
Under senhösten 2014 drabbades Sunne kommun av en storm som påverkade båda
de tätortsnära skogsområdena i stor omfattning. Sunne kommun fick efter stormen ta
emot många upprörda samtal från människor som upplevde att deras närområde
hade förändrats och blivit svårforcerat och otillgängligt. I Åmbergsskogens centrala
del blåste ca 4 ha grov, gammal granskog ner, som senare avverkades. Även i den
nordvästra delen blåste ett område på ca 3 ha med äldre barrdominerad skog ner
som också avverkats. Flera träd blåste över elljusbanan och drog med sig det
elektriska systemet. I Sundsbergsområdet drabbades framförallt de biotopskyddade
områdena eftersom det var här den gamla skogen fanns. Även partier i anslutning till
Skogsbacken och väster om Vintertorpet drabbades hårt. De leder och stigar som
berörde de skyddade områdena blev oframkomliga på grund av det stormfällda virket
och eftersom områdena är biotopskyddade så fick inga åtgärder göras över huvud
taget, det är Miljöbalken som reglerar detta. Sundsbergsleden fick därför dras om och
har idag en annan sträckning på grund av stormen. Direkt efter stormen gjordes
akuta åtgärder för att säkerställa elljusbanor och delar där det rör sig allra mest
människor.
Skogsskötseln av framförallt Sundsbergsområdet är eftersatt vilket har resulterat i
spontan igenväxning av sly. Sly och täta granpartier växer inpå leder och stigar vilket
ger ett förmörkande intryck och känslan av att skogen kommer för nära inpå är stark.
Växtligheten i Sundsbergsområdet är påverkad av hyperit vilket ger en extremt hög
bördighet och stor tillväxt. Detta kommer att innebära att de stormluckor som skapats
efter stormen snabbt kommer att växa igen. Den typ av skog som finns i
Sundsbergsområdet kräver återkommande skötselåtgärder för att på sikt skapa den
typ av skog som människor kan trivas i.
Bedömningen är också att de sittbänkar, bord och vindskydd, framförallt vid Granhult
är mycket nedgångna och slitna. Även de mindre överfarter och broar som finns över
vattendragen längs stigarna är nedgångna och trasiga. Båda områdena har dock en
enorm potential att utvecklas ytterligare till skogar anpassade för människors
välbefinnande. Skötseln av den tätortsnära skogen fordrar lika mycket kunskap om
människor som om skog, växter och djur. Besökarnas upplevelser är det centrala och
att sköta stigar, information och arrangemang är lika viktigt som att sköta skogen och
vegetationen.
Skogen och människors hälsa
Forskning visar att skogen och naturen har en positiv effekt på människors hälsa
genom att den stimulerar våra sinnen och hjälper oss när vi känner oss trötta,
deprimerade och stressade. Man vet även att träd, skog och natur har gynnsamma
effekter på människors rehabilitering efter skada och sjukdom. Rekreation i naturen
är också gynnsamt för personer med psykisk ohälsa, det lindrar rädsla, aggressivitet
och förbättrar kommunikationen med personer drabbade av t.ex. autism och demens.
Människors relation till skogen varierar beroende på vilka intressen och vilken
bakgrund vi har. Studier visar att gemensamt för de flesta är att tiden inte riktigt
räcker till vilket innebär att naturen behöver vara lättillgänglig och finnas inom en
kilometers avstånd från bostaden för att nyttjas fullt ut.
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Ofta är det så att de tätortsnära skogarna nyttjas som markreserv vid ev exploatering
och nyttjats för att ge ekonomisk avkastning genom virkesproduktion. Allt eftersom
städer och tätorter växt till sig och blivit större och större får den tätortsnära skogen
en större betydelse för stadsborna. Dessa skogar står för ett än högre socialt värde
än tidigare och som bör uppmärksammas och vägas in i det skogsbruk som bedrivs
inom de tätortsnära skogarna. Till skillnad från virkesproduktionen är det dock svårt
att beräkna vinsterna av människors fysiska aktivitet och användning av tätortsnära
skogar.
Målgrupp
Planen för skötsel av tätortsnära skog riktar sig till kommunens politiker, tjänstemän
och intressenter. Den ska utgöra underlag för kommunens skogsförvaltare vid den
praktiska skötseln för att bevara och utveckla naturvärden och sociala värden.
Planprocess
Projektet har pågått sedan senhösten 2014 och ska slutrapporteras till LONAregistret den 31 december 2017. Sunne Kommun har varit projektägare och leder
arbetet. Jeanette Fahlstad på Skogsstyrelsen i Värmland har genomfört
inventeringar, sammanställning av rapporter och förslag till plan. Sunne Kommun har
genomfört en intressentanalys och Hans Källsmyr på Skogsstyrelsen i Värmland har
ansvarat för kontakterna med intressenter, tagit in synpunkter och hanterat remisser.
Planen för tätortsnära skog antas politiskt av kommunfullmäktige som en sektorsplan
med koppling till övergripande styrdokument i kommunen som översiktsplan,
kommun- och miljöstrategin. Planen kommer att medföra att naturvärden och sociala
värden överordnas skogliga produktionsvärden vid förvaltning av Sunne kommuns
tätortsnära skogar.
Arbetet med planen har genomförts i samarbete med de lokala aktörer och de
intressenter (skolor, föreningar, företag och organisationer) som är aktiva i och berörs
av den tätortsnära skogen och gemensamma målbilder har tagits fram.
Syfte
Syftet med denna plan är att säkerställa att sociala värden i form av friluftsliv och
rekreation tillsammans med naturvärden tas tillvara och överordnas skogliga
produktionsvärden i de tätortsnära skogarna vid Sundsberg och Åmberg.
Den genomförda naturinventeringen utgör ett kunskapsunderlag i Sunne kommuns
arbete med att ta fram en plan för skötsel av tätortsnära skog. Vid naturinventeringen
har naturtyper och biotoper, arter, strukturer och funktioner, värdefulla träd och död
ved beaktats. Områdenas naturvärden har bedömts liksom möjligheten att återskapa
värdefulla miljöer. Inventeringsresultatet ska även kunna fungera som stöd för ett
fortsatt arbete med att skydda skog.
Planen tar inte upp kostnader för genomförande av föreslagna åtgärder och
investeringar.
Motivering
Den tätortsnära skogen har ofta ett stort värde för den biologiska mångfalden då
skogen värnas på olika sätt och miljöer bibehålls under lång tid. Ofta är miljön
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varierande och en stor variation av miljöer skapar förutsättningar för många olika
arter och anses dessutom som ett av de viktigaste karaktärsdragen i en
rekreationsskog.

Genom att ta fram målbilder för den tätortsnära skogen i samverkan med andra
intressenter såsom ideella organisationer, företag, föreningar och skolor får projektet
en god lokal förankring vilket borde ge ett ökat engagemang och intresse för
naturvård och människors närnatur.
En plan för utveckling av den tätortsnära skogen, där skogens sociala värden och
naturvärden sätts i centrum, skapar förutsättningar för att det i framtiden finns
värdefulla, tätortsnära skogar för människor att vistas i.
Många olika intressen möts och har anspråk på den tätortsnära skogen. Det är därför
viktigt att kommunens skogar brukas och sköts så att mångfalden av värden och
funktioner bevaras och utvecklas. Människors tillgång till natur- och kulturmiljöer med
ett rikt växt- och djurliv bidrar till en allmän förståelse av landskapet och den
biologiska mångfaldens värde och skapar förutsättningar för rekreation och god
folkhälsa. Som skolskog fyller den tätortsnära skogen en pedagogisk funktion och
den är en viktig lekplats för barn.
Den tätortsnära skogen
Skogens sociala värden är starkt beroende av attraktivitet och tillgänglighet. Sträckan
mellan hus och skog ska helst inte vara längre än en kilometer, enligt studier som
gjorts. Tillgängligheten handlar också om fysiska hinder som större vägar och
stängsel samt mentala barriärer som kan vara att skogen upplevs mörk och
skrämmande.
En variationsrik skog upplevs mycket mer fascinerande än en enformig. Genom att i
detalj utnyttja den naturliga ståndortsvariationen kan man vid beståndsanläggning,
röjning och gallring även skapa en variation inom beståndet där täthet och
sammansättning av olika trädslag kan få variera.
Enligt studier upplevs öppna skogar och förekomsten av stora träd som faktorer som
höjer värdet av rekreationsskogen. Pelarsalsskogar förs också ofta fram som något
eftersträvansvärt.
God framkomlighet är också en egenskap som förs fram som en viktig kvalitet hos en
bra rekreations- och friluftsskog. Detta innebär att stigar och leder ska vara fria från
stammar och avverkningsrester. Det har också visat sig att människor har en statisk
syn på skogen och reagerar därför kraftigt om skogen förändras.
Vissa skogsmiljöer bör uppmärksammas extra som skogsbrynen som dels är extremt
artrika där flera typer av miljöer möts och som dessutom utgör en vacker kuliss för
förbipasserande människor. Andra viktiga delar av skogen är entréerna där stigar och
leder går från öppen mark in i skogen. Dessa entréer bör utformas så att det är
inbjudande att träda in i skogens dunkel och fortsätta färden genom skogen.
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Människan söker sig till skogen för att uppleva naturen. Hon störs av alla inslag som
känns främmande och onaturligt som t.ex. markberedning och plantering i räta rader
och i jämna förband. I den tätortsnära skogen bör man därför undvika alla inslag som
upplevs som onaturligt. Föryngringen bör där det är möjligt ske naturligt, träden ska
inte stå i tydliga rader, beståndsgränserna ska följa naturliga gränser och man bör så
långt det går undvika kalhyggen och markberedning. En god tillväxtpotential ger goda
möjligheter till förnyelse och vitalisering av skogen men en skog som växer snabbt
behöver skötas för att inte bli tät och ogenomtränglig.
För äldre personer finns det ett behov av att stanna upp och vila i skogen. Finns det
då inga möjligheter att sitta och vila under promenaden betraktas skogen som
otillgänglig. Många upplever skogen som otrygg och obehaglig om området är mörkt,
oskött och eftersatt. För att öka tryggheten bör man skapa god sikt genom skogen
längs med stigarna som dessutom har god framkomlighet. Olika kännetecken som
stora träd, öppna gläntor och bänkar underlättar för lokaliseringen och ökar därmed
tryggheten.
Barns krav på utemiljön är dock helt annorlunda än vad vuxna människors är. Barn
vill gärna ha täta, snåriga ungskogar och god tillgång till kojbyggnadsmaterial. Det är
känt att barns lekbeteende och fantasi påverkas positivt genom att alla sinnen
aktiveras när de vistas mycket utomhus. I skogen är barnens lek mer jämställd och
mindre inriktad på könsspecifika egenskaper som vid lek med dockor och bilar.
Utomhuslekar för samman pojkar och flickor och bidrar till ett bättre socialt samspel.
Skötseln och utformningen av stigar, informationstavlor olika anläggningar kan vara
lika viktigt som skötseln av själva skogen. De flesta skogsupplevelserna sker från
stigar. Man har uppskattat att i nio fall av tio så används enbart de existerande
stigarna vid besök i skogen. Detta innebär att stigarnas utformning, sträckning, antal
och närmiljö är synnerligen viktig för upplevelsen av skogen. En stig ska vara
vindlande och erbjuda upptäckter. Den ska upplevas så att naturupplevelser inte
störs vilket innebär att dess bredd och beläggning ska anpassas efter stigens
avsedda användning. Detta innebär t.ex. att ryttare, skidåkare, terrängcyklister och
vandrare bör ha egna separata stigsystem.
Olika former av anläggningar och enkla åtgärder kan underlätta för människor med
rörelsehinder eller synskada att komma ut i skog och natur. Ofta handlar det om att
sätta sig in i olika människors handikapp och att anpassa stigar, grillplatser och
skyltar så att de underlättar vistelsen i skogen.
Tio skötselråd för tätortsnära skog.









Skötseln bör genomsyras av mångbruk.
Låt väl genomtänkta mål styra skötseln av skogen.
Sköt skogen dynamiskt.
Låt skog och träd bli gamla.
Öka andelen lövträd.
Använd naturlig föryngring där det är möjligt och utnyttja spontana
föryngringar.
Skapa ny skog, nya gläntor och nya vattendrag.
Anpassa skötseln efter de som brukar den.
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Sök kostnadseffektiva metoder men undvik storskalighet.
Använd skogsskötseln som ett sätt att öka allmänhetens kunskap om skog
och natur.

Ekosystemtjänster
Vi människor behöver liksom alla andra varelser en fungerande natur för att överleva.
De tjänster som naturen ger oss har benämnts ekosystemtjänster. I Sverige och
globalt pratas det mer och mer om ekosystemtjänster och dess betydelse vid
samhällsplanering och näringslivsutveckling.
Naturens mångfald och processer utför mängder av uppgifter som vi människor är
beroende av för vår överlevnad och välfärd. Ekosystemtjänster är ett begrepp som
försöker fånga alla de produkter, tjänster och värden som vi får från naturen. Luften vi
andas, vattnet vi dricker, maten vi äter, mediciner, bränslen, pollinering och alla de
ickemateriella och känslomässiga värden vi får av naturen – allt kan räknas in bland
ekosystemtjänsterna. Många av dessa naturens gratistjänster är omöjliga att ersätta
med hjälp av teknik.
Några exempel på ekosystemtjänster





Grundläggande processer som fotosyntes, bildande av jord och cirkulation av
näringsämnen.
Produkter som erhålls från ekosystem, till exempel mat, mediciner, timmer,
plank, bräder, fibrer och biobränsle.
Tjänster som vi får från naturliga processer, till exempel att vatten filtreras i
marken, att avfall bryts ner, att växter pollineras och luften renas.
Känslomässiga värden som rekreation, skönhet och andliga upplevelser.

Ekosystemtjänster och hållbar utveckling av tätorterna
I den hållbara tätorten är ekosystemtjänster en enorm tillgång som står för en
mångfald av värden: miljömässiga, ekonomiska, sociala och kulturella. Den gröna
tätorten och vatten av hög kvalitet ger flerfaldiga effekter på den biologiska
mångfalden, vatten- och klimatreglering, ökad folkhälsa och livskvalitet. Inte minst
viktigt är ekosystemtjänsternas roll i att dämpa förväntade klimatförändringar som
resulterar i skyfall, översvämningar och värmeböljor. En värdering av
ekosystemtjänsterna bör kunna hjälpa beslutsfattare, till exempel i en kommun, att ta
väl avvägda planerings- och investeringsbeslut.
Allemansrätten
Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i naturen, även i områden som någon
annan äger. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn
mot markägare och andra besökare. Alltså inte störa – inte förstöra.
Genomförande
Fältarbetet har genomförts vid två olika tillfällen, dels under maj-juni 2015 och under
höst/vinter 2016. Alla naturvårdsarter både rödlistade och de som signalerar höga
naturvärden har registrerats på Artportalen.
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Varje områdesbeskrivning baseras på historik och nuläge, dessutom ges förslag till
målsättning utifrån de naturvärden och sociala värden som finns.
I dokumentet finns ett stort antal bilder där vissa är tagna i den beskrivna
avdelningen, dessa benämns bild och nr medan andra visar målbilder på önskat
slutresultat av avdelningens skötsel, dessa benämns målbild och nr. I vissa
avdelningar finns även bilder på exempel av skogstyper och vissa fasta anläggningar
som soffor etc, dessa bilder benämns exempelbild och nr.

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.
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.
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Objektsbeskrivningar Sundsbergsområdet

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
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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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

Den beskrivna
stigen

Bild 1 och 2: 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.
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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.

Bild 3: i sluttningen ner mot myren växer medelålders gran med sporadiska inslag av
gran.
Åtgärder och målsättning
Området bör lämnas till fri utveckling för att på sikt skapa en dödvedsrik, äldre
granskog med höga naturvärden. Möjligheten till att utveckla stigen och binda
samman den med Tostestigen bör utredas. Det är inte så många områden i
Sundsbergsområdet som är tysta och man får känslan av vildmark.
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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.

Bild 4:Illustration: Bo Persson SKS

Bild 4: sälgblommorna är vårens första matförråd 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.
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Bild 5: strax söder om kraftledningen finns en trevlig kulle där man med fördel kunde
skapa en uppehållsplats med t ex en bänk om man väljer att dra om stigen hit. Både
blåsipporna och Vitsipporna blommar vackert här under våren.
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.
Åtgärder och målsättning
På västra sidan av kraftledningen bör målsättningen vara att skapa en öppen,
solbelyst miljö i anslutning till de gamla inägorna. Lövet gynnas genom att granen
röjs bort eller avverkas. En variation av öppna, solbelysta luckor skapas där det äldre
lövet frodas i den ljusa och varma miljön. Enstaka gransolitär lämnas som skydd och
skafferi för småfåglarna.
På östra sidan av vägen gynnas lövet genom att hugga brunnar kring stammarna för
att skapa livsutrymme för ljusälskande arter. De delar som är vattenpåverkade
lämnas utan åtgärd. Målsättningen med området bör på lång sikt vara att få en
dödvedsrik, grovstammig blandskog med grandominans.
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Bild 6: söder om kraftledningen finns några riktigt stora sälgar och även andra lövträd
som lever en tynande tillvaro på grund av att granen växt sig tät och även växt in i
lövträdens kronor. Det är viktigt att avverka granen när det ser ut så här så att sälgen
har möjligheter att återhämta sig.

Foto 7 och 8: Evelina Hultgren

Exempelbild 7 och 8: exempel på hur stor skillnaden blir efter en åtgärd där lövet
friställs och granen tas bort. Fotot är taget på exakt samma plats före och efter
åtgärd.
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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.

Bild 10: Jan Bengtsson SKS

Bild 9: visar en grupp med äldre björk där en knäckts och bildat en högstubbe med
låga.
Bild 10: visar kläckhål efter jättetickmalen i fnösketicka. Arten är lokal och svårspridd
men gynnas av åtgärder som ökar tillgången av fnösketickor på död björk, som till
exempel högkap av björk. Högkapning av björk är en naturvårdande och
återskapande åtgärd i anslutning till där arten förekommer. Arten förekommer i flera
av de biotopskyddade områdena i Sundsbergsområdet så åtgärden bör prioriteras
när möjligheter finns och maskiner finns att tillgå.
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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.

Bild 11: visar vyn åt nordöst från högsta punkten och över hygget i avdelning 4.
Beskrivning av området
Produktionsskog av planterad, idag medelålders gran med sporadiska inslag av löv,
framförallt sälg, rönn och björk.
Åtgärder och målsättning
Vid åtgärd bör lövet frihuggas och död ved skapas genom högkap av enstaka björk.
Alternativt lämnas området till fri utveckling för att skapa en dödvedsrik äldre
granskog där intern dynamik råder.

Bild 12: Illustration SKS bildarkiv

Bild 12: stormfällning, barkborreskador och snöbrott, exempel på intern dynamik.
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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 under vintern 2014/2015, lämnad hänsyn vid avverkning är
enstaka björk, sälg och asp.
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.
Åtgärder och målsättning
Spontan lövföryngring.
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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.

Exempelbild 13: Jan Bengtsson SKS

Bild 14: Illustration SKS bildarkiv

Exempelbild 13: i äldre skiktade produktionsskogar med ett lövinslag på 10-20 %
finns ofta ett rikt fågelliv. Förekomst av stjärtmes är en god indikation på en hög
lövträdsandel i landskapet.
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.
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Åtgärder och målsättning
Det långsiktiga målet bör vara att området utvecklas till en dödvedsrik, gammal
granskog med varierande lövinslag. På så sätt finns bra möjligheter att de arter som
finns i de angränsande nyckelbiotoperna/biotopskydden att spridas och leva vidare.

Bild 15: visar fuktstråket som går ner mot avdelning 9 och vidare till biotopskyddet i
avdelning 8. Marken är extremt känslig för markpåverkan som körning med tunga
maskiner.

Bild 16: gullpudran är en trevlig lite växt som hittas i vattenpåverkade områden på
näringsrika marker.
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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.

Bild 17: Illustration Bo
Persson SKS

Bild 17: Järpen trivs i skiktade skogar med lövinslag bland annat al.
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.

Exempelbild 18: Jan Bengtsson SKS

Exempelbild 18: nötkråkan är en av dem som gillar hasselnötter
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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.
Åtgärder och målsättning
De fuktiga, flerskiktade partierna intill bäcken och sumpskogen lämnas utan åtgärd i
övrigt bör granen röjas bort eller avverkas. Målsättningen bör vara att skapa en
skyddad bäckmiljö med äldre, skiktad och självgallrande lövskog i anslutning samt ett
parti av äldre lövsolitärer i solbelyst läge i de bergbundna partierna i norr.

Målbild 19: Jan Bengtsson SKS

Målbild 19: målbild av en varierande bäckmiljö med fuktpartier och en stadig tillförsel
av död ved. Permanent hög markfuktighet och varierande vattenstånd nära bäcken
leder till självgallring och god tillgång på död ved.
Vid utförande av åtgärder är det viktigt att inte grumla eller bryta vattenbanorna så i
de vattepåverkade delarna bör ingen körning med maskiner ske.
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Bild 20: ett bra och enkelt sätt att undvika att stigen blir alldeles oframkomlig på
grund av lera och vatten är att bygga spångar över de sämsta parterna. På så sätt
leder man också människor dit man vill att de ska gå, på ett enkelt sätt. Bilden är från
Sundsbergsområdet och avdelning 22.
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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.

Exempelbild 18: rönnen med de begärliga bären som gärna äts av många fåglar
bland annat sidensvansen som ofta slår sig ner i stora flockar i rönnträden.

Bild 21: en rönn i avdelning 7 som orkat växa sig grov och vidkronig vilket är ovanligt.
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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.

Bild 22: här är den nya, trevliga stigen som går upp till utsikten på Klövberget som då
är en Värmlandsled och kallas Sundsbergsleden.

Bild 23: är tagen från högsta punkten vid utsikten varifrån man har en fantastisk utsikt
över sjön Fryken.
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Beskrivning av området
Yngre till medelålders skog med grandominans och inslag av björk, rönn och sälg
som lever lite tynande i den täta granskogen.
Åtgärder och målsättning
Målsättningen bör vara att skapa ett blandskogsbestånd där lövträden får ta plats och
breda ut sig. Vid nästa åtgärd bör lövet gynnas på beskostnad av granen genom
brunns och luckhuggning. Delen där Värmlandsleden går bör skötas med tanke på
volymstillväxt vilket på sikt ska resultera i en grovstammig grandominerad skog. I den
norra kanten där Tostestigen går längs med avdelningen bör det öppnas upp för att
skapa mer rymd och sikt.

Exempelbild 24: den planterade granen på bördig mark blir ofta tät och
ogenomtränglig.

Exempelbild 25: lövskogen ger oftast ett helt annat intryck även om den är flerskiktad
och ganska tät.
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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.

Bild 26 och 27: visar södra delen av biotopskyddet där Sundsbergsleden gick upp
mot utsikten tidigare och som idag är avspärrad på grund av stormfällningarna.
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Bild 28: Illustration Bo Persson SKS

Exempelbild 28: av nedbrytarna av ved svarar till största delen svampar och insekter.
Svamparna hör till de organismer som har störst betydelse i skogens kretslopp av
näringsämnen.
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.
Den enorma mängd stormfällt virke som idag finns inom Sundsbergsområdet är
mycket ovanligt och bör ses som en möjlighet till att studera den döda vedens
utveckling och dessutom göra informationsinsatser för allmänheten om den döda
veden och de naturliga störningar som alltid förekommit i naturlandskapet.
Utgångshål efter den beskrivna jättesvampmalen som beskrivs i avdelning 3 är
hittade i fnösketickor på björk i denna avdelning.
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.

Bild 29: den befintliga traktorväg som korsar biotopskyddet från norr till söder höggs
upp efter stormen, för att kunna ta sig upp mot utsikten och fågeldammen. Detta är
nu den nya fastställda Sundsbergsleden som går upp till utsikten.
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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.

Bild 30: visar den norra delen som återstår med grov gran, stora inslag av död ved i
olika former och en rik örtflora.
Åtgärder och målsättning
Området bör tillsvidare lämnas utan åtgärd och förhoppningen är att ny skog
etablerar sig i och mellan brötarna av stormfälld skog. Resultat blir på lång sikt en
luckig blandskog med enorma mängder av död ved i form av granlågor.

Exempelbild 31: nyetablerad skog i stormlucka, troligt utseende för området efter en
tid. Föryngringen blir ojämn, lövet skjuter snabbt iväg och efter kommer ett glest
bestånd av gran.
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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.

Bild 33: Jan Bengtsson SKS

Bild 32: självgallringsprocessen har pågått ett tag så inom området finns ett stort
inslag av klen död ved i olika former.
Exempelbild 33: Den mindre hackspetten är den klena döda vedens hackspett och
söker föda i bl a döda alar och väljer ofta murkna klibbalar som boträd.
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
Åtgärder och målsättning
Området bör i sin helhet lämnas till fri utveckling.
36

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.

Exempelbild 34: på några murkna lågor i sent nedbrytningsstadium växer den mycket
speciella arten grön sköldmossa. Arten omfattas av EU:s habitatdirektiv vilket innebär
att den ska skyddas i nätverket Natura 2000. Mossan är också fridlyst i Sverige.
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.

Bild 35: blacktickan trivs i täta, fuktiga barrskogar som stått orörda under lång tid.
Den är en mycket sällsynt vedsvamp som lever på kraftigt rötad granved.
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Övriga signalarter och rödlistade arter som hittades i nyckelbiotopen är
vedtrappmossa (NT), långfliksmossa, stubbspretmossa, blek stjärnmossa, trådticka,
vedticka, kötticka, dvärghäxört, vårärt, underviol, ormbär, trolldruva, blåsippa och
gångsystem efter bronshjon.
Social hänsynsbedömning
Den södra delen av biotopskyddet ligger längs med elljusbanan, nu finns enbart en
mindre del kvar av skogen alldeles intill banan.

Bild 36: det är viktigt att det finns en kantzon, mot elljusbanan utanför biotopskyddet,
som kan skötas med utgångspunkt från ledens behov.
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.

Bild 36 och 37: visar en hel sluttning med blommande vårärt i avdelning 10.
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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.

Bild 38: norra delen av avdelning 10 utgörs av gammal, dödvedsrik granskog på
hyperitmark. I framkant av bilden syns den tidigare beskrivna gröna sköldmossan.
Åtgärder och målsättning
Området lämnas till fri utveckling.
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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 under vintern 2014/2015.
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.
Åtgärder och målsättning
Spontan lövföryngring som sköts för att på sikt få grova lövsolitärer.
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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.

Bild 39 och 40: dessa små alkärr och mindre bäckar är ofta mycket artrika till följd av
en god tillgång till näring och de olika nischerna skapade av olika
fuktighetsförhållanden.
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Bild 40: i anslutning till bäcken växer stora mängder gullpudra och kranshakmossa
och I kanten mot elljusbanan står några stora sälgar och enstaka äldre rönn vilket ger
detta parti en trevlig karaktär.
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.

Exempelbilder 41 och 42: SKS bildarkiv

Exempelbild 41 och 42: blåsippor och ormbär finns det gott om i området.
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Åtgärder och målsättning
Det är hög tid för åtgärd och det är viktigt att frihugga de tidigare beskrivna sälgarna
och rönnarna så att tillgången på ljus och livsutrymme ökar.

Exempelbild 43: granen växer snabbt in i lövträdens kronor och förmörkar
förhållandena på ett negativt sätt. Det är viktgtigt att friställa sälgen så att krontaket
får tillräckligt med utrymme.
Granen bör i så stor utsträckning som möjligt tas bort, förutom längs bäcken och i
sumpskogen, här bidrar granen till att bibehålla en hög och jämn luftfukighet. Även
de äldre lövträden inne i beståndet bör frihuggas för att ges större utrymme. I det
yngre lövet bör solitärer utses och röjas fram. Målsättningen bör vara att på lång sikt
skapa ett öppet och ljust bestånd av stora, grova lövträd. Skapa en variation av olika
lövträd och buskar som blir ett trevligt blickfång från elljusbanan.
Sittplatsen är viktig för återhämtning, tänk på att anpassa bänken efter människors
olika fysiska förmåga, bänken bör utformas så att den inte är för låg utan även kan
användas av människor som inte kan gå ner så djupt. De som behöver sitta och vila
en stund kan ofta inte ta sig upp igen om de ska gå så långt ner i sittande ställning.
Bild 44: Exempelbild sittplatsen/uppehållsplatsen
bör också vara inbjudande och attraktiv i sitt
utförande för att människor ska slå sig ner en
stund. Naturens eget material som smälter in i
omgivningen på ett bra sätt är ofta mycket
populärt och värt att rekomendera.
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Exempelbild 43: SKS bildarkiv

Exempelbild 45: vid sittplatsen/uppehållsplatsen är det viktigt att sköta skogen med
upplevelsen i blickfånget!
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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.

Exempelbild 46: 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.

Bild 47: skogen står tät mot vägen och elljusbanan på sina ställen.
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Bild 48: söder om Granhult kommer en tät granplantering, vanligtvis något som inte
ses som speciellt attraktivt. Men i just detta fall när man kommer från den öppna
miljön vid Granhult skapar det en spännande variation längs med 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.

Bild 49: flera äldre lövträd står i kanten av leden och förhöjer både naturvärdena och
de sociala värdena. Avdelning 13 är troligen den del av Sundsbergsområdet som
flest männinskor kommer i kontakt med och det är därför mycket viktigt att på olika
sätt skapa en attraktiv miljö i anslutning till väg och elljusbana. I södra delen vid
Vällen går den nya sträckningen av Sundsbergsleden.
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Bild 51: tavlan som visar att man har gått 1 kilometer av både 2,5 kilometersslingan
och 5 kilometersslingan och hur man hittar vidare på dessa leder. Tavlan är något
förfallen medan bänken som står en bit längre söderut intill elljusbanan är i extremt
dåligt skick. Den är också ett exempel på en sittplats som är mycket låg och därför
kan vara svår för till exempel äldre personer att använda.
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.
Åtgärder och målsättning
Målsättningen bör vara att skapa ett attraktivt område för ögat i anslutning till
elljusbanan och vägen. Karaktären bör vara öppen, ljus och inbjudande man ska
känna en trygghet när man vistas på leden. Leden kantas av stora, vackra lövträd av
olika slag samt en gles, grovstammig granskog. Denna avdelning är som tidigare
beskrivits till stor del kantzoner mot väg och elljusbana.
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Bild 52: kantzonen i anslutning till vägen och elljusbanan bör på vissa ställen vara
ljus och luckig med inslag av öppna partier. Kantzonerna växer med tiden ihop och
tätnar vilket innebär att dessa miljöer är ganska skötselkrävande om man ska
bibehålla dess karaktär. I bildexemplet ovan bör i princip all gran tas bort eftersom
lövinslaget är så pass stort.

Bild 53: i de partier som domineras av gran men som har löv insprängt i beståndet
bör man med fördel gallra fram lövträden. Tanken bör vara att skapa ett trevligt
blickfång när man vistas på elljusbanan samtidigt som man skapar längre sikt. I det
här fallet kommer en stor sälg i blickfånget.
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Bild 54: på de delar som domineras helt av gran bör en gallring genomföras med
målsättningen att få grova granstammar med bra sikt emellan.

Exempelbild 55: bänken och tavlan bör åtgärdas och bilden ovan visar Sunne
kommuns egen satsning vid Södra viken där AME-arbetare snickrat ihop en mycket
fin tavla.

49

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 under vintern 2014/2015, enstaka sälg och asp lämnad vid avv.
.
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.
Åtgärder och målsättning
Spontan lövföryngring som sköts för att på sikt få grova lövsolitärer.

50

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. Marken i området är rik
med arter som gullpudra, springkorn, ormbär, stinksyska och dvärghäxört.
Skogshakmossa, rosmossa och källmossa finns i området intill bäcken i norr. Större
delen av avdelningen är på något sätt påverkad av vatten så marken är känslig för
störningar.

Exempelbild 56: vattendragen med intilliggande kantzoner är skogens blodomlopp
och mycket viktiga att värna om. Dessa miljöer är mycket artrika och är ofta
reträttplats för många trängda arter och ger möjlighet för växter och djur att sprida sig
i landskapet. Ju mindre ett vattendrag är desto mer känsliga för ljusinsläpp är de.
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
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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.
Åtgärder och målsättning
De båda bäckravinerna lämnas för fri utveckling medan granen successivt avvecklas
i övriga delar. Öppna upp luckor kring de äldre lövträden, röj fram lövsolitärer i den
yngre skogen.

Exempelbild 57: åtgärderna bör genomföras skonsamt genom manuella åtgärder och
körning med mindre maskiner eller häst.
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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.

Exempelbild 58: Illustration Bo Pettersson SKS

Exempelbild 58: sälgen behöver ljus för att kunna blomma rikligt och de arter som är
knutna till sälg och rönn är oftast ljuskrävande och lever därför en ganska tynande
tillvaro i området.
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
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klen, död ved av både gran och löv. I norr och söder finns små branter med mindre
blockansamlingar nedanför.

Bild 59: insprängt i den täta granskogen finns sälg, rönn och asp som lever ganska
tynande.
Åtgärder och målsättning
Målsättningen bör vara att skapa en luckig lövdominerad skog av sälg, rönn med
inslag av björk och gran. Detta kan göras stegvis genom successiv utglesning eller
genom att avverka vid ett tillfälle. Detta område skulle på sikt kunna bli en mycket
trevlig uppehållsplats att leda promenerande männsikor till. Någon form av
samlingsplats med bord alternativt vindskydd på högsta delen vore passande.

Bild 60: på högsta punkten finns en öppen yta där man med fördel kan plasera ett
vindskydd med tillhörande grillstad.
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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.

Exempelbild 61 och 62: Jan Bengtsson SKS

Exempelbild 62 och 63: 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.

Bild 64: från elljusbanan får man känslan av att området är mycket tätt och
ogenomträngligt.
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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.

Bild 65: på kartbilden syns den djupt, nedskurna bäckdalen från norr till söder med
sina tillrinningar. Marken i dalsänkorna är fuktiga med sumpskogspartier och därför
känsliga för störningar.
Åtgärder och målsättning
Avveckla i stort sett all gran, enstaka stor och risig individ lämnas som skydd och
skafferi åt småfåglarna. Det undre skiktet röjs isär för utveckling av vissa lövträd som
tillåts bli stora och vidkroniga. Partier med tät asp lämnas utan åtgärd för att gynna
självgallring och därmed tillförseln av död ved. Öppna upp luckor kring de stora
lövträden, på sikt görs samma sak med de medelstora. Bäckdalarna lämnas till fri
utveckling, ingen körning av större maskiner får förekomma i dessa områden.

Målbild 66: målbild på sikt för området som har möjligheter att utvecklas till ett
område med mycket höga naturvärden. Luckigt med grovt löv i det övre skiktet och
med en yngre generation på gång, området har också stora inslag av död ved i olika
former.
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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.

Bild 67: de gamla fruktträden i till höger i bild är det enda som vittnar om att det
funnits nåt annat här längre tillbaka.

Bild 68 och 69: dessa gamla
fruktträd är intressanta ur
naturvårdssynpunkt, eftersom de
är så gamla har de ofta en
intressant moss- och lavflora.
Här växer grynig filtlav, 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.
Bild 68:Grynig filtlav (NT). Bild 69:Lundpraktmossa.
57

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.

Bild 70: Granhult på lite avstånd, ser ganska trevligt ut med rök som kommer ur den
gamla grillkåtan.

Bild 71: tar man en närmare titt ser man att de sittmöbler och andra fasta
anläggningar som finns är förfallna och inte speciellt inbjudande.
Upplevelsen av att en anläggning inte underhålls skyndar på förfallet och drar ofta till
sig olika former av nedskräpning.
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Bild 72: här finns också någon form av aktivitetsplats där syftet idag är något oklart. I
övrigt en mycket trevlig miljö där gräset hålls efter.
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.

Bild 73: skogen är lövdominerad och flerskiktad och tät, i det övre skiktet växer grov
björk, asp och sälg medan det i det undre skiktet växer både buskar och yngre björk,
rönn och asp.
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Åtgärder och målsättning
Avveckla granen i alla skikt och i det undre skiktet röjs utvecklingsbara lövindivider
fram som kan bli stora och vidkroniga. Den stora variation som en oröjd ungskog
innehåller erbjuder den som sköter skogen stora möjligheter att genom röjning nå
många olika mål. Genom röjningsåtgärdern kan man förändra, förstärka eller
reducera variationen i strukturen av skogen. Det är vid röjningstillfället man gör den
första möbleringen.
Det absolut viktigaste i detta område är dock att åtgärda de fallfärdiga sittgrupperna
och det nedgångna vindskyddet. Vindskydd och grillplats bör flyttas längre från
elljusbanan så att denna kan skötas enligt målbild.
Granhult är en plats som är välbesökt av skolklasser och barn varför man bör
utveckla detta ytterligare och göra i ordning en aktivitetsplats för barn och unga här.

Exempelbild 74: Magnus Nordström SKS

Exempelbild 75: Magnus Nordström SKS
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Exempelbild 76: Magnus Nordström SKS

Exempelbild 77: Magnus Nordström SKS

Exempelbild 78: Magnus Nordström SKS

Exempelbild 74 - 78: exempel på aktiviteter för barn i skogen, från Frykstadhöjdens
friluftsområde.
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Här följer några sammanfattande punkter att tänka på vid skötsel av skog för barn:













Sök efter en balans mellan trygghet och utmaning.
Låt leken få lämna spår i skogen.
Alla barn måste få plats.
Tänk dig in i barnens värld- barn är kortare än vi vuxna!
Skapa tydliga gränser.
Skapa gradvisa förändringar från det trygga till det mer vilda och spännande.
Barn behöver platser med vatten, klätterträd och utsikt.
Barn behöver kojmaterial och gömställen.
Det måste finnas förutsättningar för barnen att skapa egna platser.
Skapa platser för både aktivitet och ostördhet, vila.
Skapa dynamiska miljöer som ger barnen plats att växa.
Skapa plats för de vuxna.
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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 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.
Åtgärder och målsättning
Spontan lövföryngring som sköts för att på sikt få grova lövsolitärer.
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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.

Bild 79: Kvickgräsfjärilen lockas till skogens gläntor. Bild 80: 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 med arter
som asphättemossa, krusig ulota, skinnlav och den rödlistade aspgele´laven (NT).
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.
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Det finns även i området äldre lågor av grövre gran som hyser en intressant svamp–
och mossflora med arter som den rödlistade vedsvampen stjärntagging (NT) som
växer på grova granlågor i skyddat läge. Långfliksmossa och stubbspretmossa är två
signalarter som är knutna till äldre lågor och som hittats i området.
Social hänsynsbedömning
Tidigare har Sundsbergsleden gått igenom området från öst till väst.

Bild 81: i anslutning till ledens södra del står en sittgrupp som med nöd och näppe
klarat sig från skador vid stormen.

Bild 82: utsikten från sittgruppen är mycket vacker med Fryken som bakgrund. Här
syns också den tidigare beskrivna skiktningen av skogen och sittgruppen står i en
gräsbevuxen öppen glänta.
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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.

Bild 83: spännande del i södra kanten som klarat sig ganska bra från stormen med
grov, gammal gran och död ved i olika former.
.

Bild 84: från söder ser man den skog som klarat sig i norra kanten av området.
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Bild 85: vy från Sundsbergsleden och rakt öster ut.
Åtgärder och målsättning
Bedömningen är att man kan rensa leden, dock med stor försiktighet, för att sedan
kunna öppna upp denna del av Sundsbergsleden igen för vandring. Vid sittgruppen
bör information kring de störningar som förekom i ett naturlandskap samt den döda
vedens betydelse finnas.
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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. Vårärt, trolldruva, blåsippa och ormbär
är signalarter som vittnar om rikare berggrund. Även inslaget av stinksyska,
häckvicker, stinknäva och rödblära är arter med krav på rikare markförhållanden.
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.

Exempelbild 86: bronshjon är en skalbagge som utvecklas under barken på nyligen
döda granar, främst på senvuxna träd gärna i varma och soliga lägen. Bronshjon är
också en signalart.
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
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markant efter stormen. Eftersom barkborren ofta angriper stormhärjad skog och skog
som har nedsatt vitalitet på grund av skador, gynnar detta den tretåiga hackspetten.

Exempelbild 87: Illustration Bo Persson SKS

Exempelbild 87: den tretåiga hackspetten är en barkborrespecialist men de
karaktäristiska, vågräta hackmärkena som ibland syns på gran och tall är i stället
märken efter spettens jakt på sav.
Social hänsynsbedömning

Bild 88: 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.
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Bild 89: Sundsbergsleden går rakt norr ut genom avdelningen och leden med sina
orange färgmarkeringar är lätt att följa.

Bild 90 och 91: i den övre delen av branten, söder om Koberget, går
Sundsbergsleden genom mycket fina partier av gammal, dödvedsrik skog.
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Bild 92: på högsta punkten finns en uppehållsplats i form av en soffa.

Bild 93: tyvärr är inte utsikten den bästa från soffan.
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.
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Bild 94: i sluttningen växer enorma mängder grått löv med ett undre skikt av gran

Bild 95 och 96: det stora inslaget av trolldruva och vårärt tyder på hyperitpåverkan i
berggrunden.
Åtgärder och målsättning
Målsättningen bör vara att avdelningen utvecklas till ett område med mycket höga
naturvärden och därmed till en fin förstärkning av nyckelbiotopsvärdena i
avdelningarna 20 och 26.
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Bild 97: sikten från soffan bör åtgärdas genom bortröjning av all smågran och
upprensning av det vindfälle som ligger i blickfånget. Siktluckan bör hållas efter
kontinuerligt.

Bild 98: i anslutning till Sundsbergsleden bör man röja bort smågran för att skapa lite
siktluckor från stigen.
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Exempelbild 99: exempel på åtgärd i liknande lövrikt område där granen röjs bort och
vissa lövträd ges mer utrymme på bekostnad av både gran och löv.
Målsättningen bör vara att skapa en lövbrännelik miljö i området med grova lövträd
mixat med ett undre skikt av diverse lövträdsslag samt stora inslag av död lövved.

Bild 98: SKS bildarkiv

Exempelbild 100: en lövbränna är en typ av miljö som skapas efter en brand på
bördig mark och de trädslag som etablerar sig först på denna typ av mark är i
huvudsak asp och björk. Granen etablerar sig inte förrän i ett senare stadie vilket
innebär att den inte hör hemma i en lövbränna av yngre karaktär. Att röja bort den är
då en naturvårdande åtgärd.
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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

Bild 101: den nya dragningen av Sundsbergsleden, från Vallen genom Djupdalen och
vidare nordöst ut mot Koberget, går längs med avdelningen. I bilden är avdelning 22
på vänster hand och den tidigare beskrivna avdelning 21 till höger.
Beskrivning av området

Bild 102: 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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Åtgärder och målsättning

Exempelbild 103: i bilden är skogen äldre än i avdelning 22 men en målbild av ett
område där en åtgärd är genomförd då utvecklingsbara lövträd gynnats, framförallt
sälg och asp men även grova björkar. En variation har skapats av öppna partier i
anslutning till lövsolitärerna som kan bli stora och vidkroniga och tätare partier av te x
al som tillåts att självgallras.
En ungskog kan uppvisa många utseenden beroende av sammansättningen av
trädslag och tidigare skötsel. Upplevelsen av ungskogen är att den ofta saknar
karaktär och är svårorienterad. Enligt studier av den amerikanska forskaren Ribe
upplevs en gammal skog med få stammar mer positivt än ungskogens stamrika
bestånd. Enligt undersökningen visade det sig dock vara så att en ungskogs
skönhetsvärde ökar om de små träden är uppblandade med stora träd.
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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 med arter som den rödlistade desmeknoppen (NT), signalarterna
strutbräken, gullpudra, springkorn, bäckbräsma, missne, ormbär, lundarv, vätteros
och dvärghäxört. 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.

Bild 104: klibbtickan ger brunröta och försvagar stående träd. Lågor och stubbar blir
sedan till nytta för många olika arter.
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Exempelbild 106: Jan Bengtsson SKS

Bild 105 och 106: grova granar, barkborreangrepp, högstubbar och lågor av gran en
skog perfekt för den tretåiga hackspetten som är specialist på barkborrebekämpning!

Bild 107 och 108: det fantastiska bäcksystemet på sedimentmark med högt
näringsvärde ger en rik växtlighet som ormbunkar, kärlväxter och mossor.
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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.

Bild 109 och 110: 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. Det är också mycket viktigt att oskadliggöra/fälla de
riskträd som hänger över leden så att det inte händer några olyckor.

Bild 111: Där Sundsbergsleden går upp mot Galtryggen, från undergången och
Selma Spa, och vidare över bäcken finns en relativt ny bro.
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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.

Bild 112: bäcken fortsätter sydväst ut och passerar Alvars väg, här växer ett kraftigt
bestånd av strutbräken.
Åtgärder och målsättning
Skogen bör i sin helhet lämnas utan åtgärd för att på sikt utvecklas till en naturskog
med mycket höga naturvärden. Sundsbergsleden bör säkras från riskträd och de
vindfällen som ligger över stigen bör kapas så att man kan ta sig fram.
Informationsskyltar om de naturvärden som finns i området bör sättas upp och de
överfarter som används för att ta sig över bäcken bör ses över och ev bytas ut. Det
röda räcket och den bänk som finns längs elljusbanan i den nordöstra delen har sett
bättre dagar och bör bytas ut. Vid leden finns en 4-5 m hög ek, denna kan med fördel
frihuggas.
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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

Bild 113: grandominerad skog i åldrarna 20 till 40 år med inslag av framförallt björk,
rönn, al och sälg.
Åtgärder och målsättning
Målsättningen bör vara att öppna upp skogen i anslutning till Skogsbackstigen för att
skapa en öppen och trevlig skog med siktluckor och rymd. Tanken vid skötseln bör
vara som beskrivet i avdelning 22 dock med ett större inslag av gran. Gynna
utvecklingsbara individer av lövträd i anslutning till stigen för att höja de sociala
värdena ytterligare.
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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.

Bild 114 och 115: från Skogsbackstigen ser man det några år gamla hygget i
avdelningen men även det som är kvar av skogen på Kobergets södra del.
Åtgärder och målsättning
Röjning då utvecklingsbara individer av framförallt löv gynnas men där det enbart
finns gran ställs denna isär. Kantzonerna mot Skogsbackstigen öppnas upp och
tillåts inte växa sig täta igen.
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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.

Bild 116: området är hårt drabbat av stormen, framförallt i den södra delen, och
bedömningen är att ca 2/3 har blåst omkull.
Social hänsynsbedömning

Bild 117 och 118: 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
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Bild 119: 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.
Åtgärder och målsättning
Området lämnas till fri utveckling
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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

Bild 120: framtida naturvärden knutet till det stora inslaget av löv och då framförallt
rönn. I framkant av bilden syns det stora inslaget av rönn.
Social hänsynsbedömning
Skogen ligger i direkt anslutning till Skogsbackstigen och strax norr om torpet
Skogsbacken.
Beskrivning av området

Bild 121: 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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Åtgärder och målsättning
Målsättningen bör vara att skapa en miljö i anslutning till Skogsbacken med grova
lövsolitärer av rönn och sälg. När lövet kommit över älgbeteshöjd bör en röjning
göras där utvecklingsbara individer av rönn, sälg och asp tas fram i första hand men
även björk.
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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

Bild 122: 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

Bild 123: planterat med ädellöv och inhägnat 2012-2013, själva hägnet är på sina
ställen dåligt.
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Åtgärder och målsättning
Målet bör vara en sluttning där skogen utgörs av triviallöv med ädellövsinslag.
Hägnet tas ner när skogen nått över älgbeteshöjd och en första röjning genomförs då
de ädellöv som finns röjs fram.
I övrigt bör området skötas på liknande sätt som tidigare beskrivits i avdelningarna
15, 17, 21 och 22.
I nedre delen, mellan stigarna finns två öppna brunnar av cementringar. Dessa bör
täckas på lämpligt sätt.

Målbild 121: SKS bildarkiv

Målbild 124: målbild på lång sikt !
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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

Bild 125: på den öppna ytan har högar av grova lövstammar från olika delar av
tätorten lagts upp och utgör en så kallad faunadepå.

Exempelbild 126 och 127: 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.
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Social hänsynsbedömning
Området ligger i direkt anslutning till Vintertorpet och är idag den miljö som de
besökande ser när de följer elljusbanan väster ut.

Bild 128: 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.

Bild 129: korsningen mellan grusvägen och elljusbanan.
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Åtgärder och målsättning
Naturlig föryngring, gynna löv med målsättningen på lång sikt att skapa ett ljust och
öppet flerskiktat lövbestånd. I anslutning till virkeshögarna bör man sätta upp en
informationstavla och berätta om värden i död lövved.

Målbild 127 och 128: SKS bildarkiv.

Målbild 130 och 131: exempel på målbilder av flerskiktade lövskogar.
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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.

Bild 133: SKS bildarkiv

Bild 132 och 133: 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.

92

Social hänsynsbedömning

Bild 134 och 135: 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.
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Bild 136: i den östra delen finns inslag av björk.
Åtgärder och målsättning
Området lämnas till fri utveckling med målsättning att få en gammal, grovstammig
granskog med inlsag av död ved i olika former. Utveckla cykelleden.
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Målbild 137: SKS bildarkiv

Målbild 137: Hög, grovstammig granskog.
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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.

Bild 138: Vintertorpet

Bild 139: den nyanlagda dammen med vintertorpet i bakgrunden utgör en trevlig vy.
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Bild 140: 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.

Bild 141: här syns elljusbanan när den 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.
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Bild 142: grusvägen som går vidare västerut i området med parkeringen och
informationstavlan som syns i bakgrunden.

Bild 143: 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.
Åtgärder och målsättning
Inom detta område är det helt och hållet de sociala värdena som står i fokus och
målsättningen och skötseln bör verka för att bevara och höja dessa värden.
Vintertorpet är Sundsbergsområdets entré vilket innebär att det är en av de allra
viktigaste platserna. De öppna områden som inte utnyttjas som skidbanor bör
omvandlas till glesbeskogade områden med hagmarkskaraktär.
Skyltningen in till området bör förbättras och finns möjligheten bör det finnas en skylt
redan ute vid riksväg 45.
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Entréerna in i skogen, från parkeringsplatsen, vägar och bebyggelse bör göras
tydliga och inbjudande med lämpliga skötselåtgärder. Det kan innebära att skapa
olika former av element som kan fungera som orienteringsmärke, som stora
majestätiska eller ovanliga träd, eller att skapa entréer med blommande buskar och
träd. Vid vissa friluftsskogars entré hänger ett block med tryckta informationsblad.
Som besökare kan du då få med dig en karta över området och information om vad
du ser.

Exempelbild144: exempel på en välkomnande entré med information och skyltning
av de stigar som utgår från entrén.

Bild 145: även Sundsbergsleden har en fin informationstavla som står i den östra
kanten, söder om Selma Spa och som utgör en trevlig entré när man kommer från
Kolsnässidan.
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Exempelbild 146: att ha tydliga markeringar från entren till de olika stigar och leder
som finns inom friluftsskogen är mycket viktigt. Inom ett så pass stort område som
Sundsbergsområdet och och som dessutom har ett så stort antal leder och
skogsstigar blir det ännu mer viktigt med en tydlig markering.

Exempelbild 147: något som också är mycket viktigt att tänka på är om det ska finnas
bekvämlighetsinrättningar så bör dessa vara anpassade till människors olika
förutsättningar. Här är ett exempel på en toa som är handikappsanpassad och som
finns placerad vid entren.
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Med tanke på hur många människor som beöker området och använder sig av
löparbanorna inom Sundsbergsområdet vore det troligen mycket populärt att
komplettera med ett utomhusgym. På framsidan av Selma Spa finns ett utegym men
hur stor del av Sundsbergsområdets besökare som går dit för att gymma är ovisst
men troligen inte så många.

Exempelbild 148: Magnus Nordström SKS

Exempelbild 149: Magnus Nordström SKS

Exempelbild 150: Magnus Nordström SKS

Bild 148-150: exempel på utegym från Frykstadhöjdens friluftsområde.
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Vattenspeglar är ofta ett mycket positivt inslag i landskapsbilden och I stort sett alla
typer av våtmarker eller dammar, oavsett utformning och funktion, kommer att
uppskattas och används av det vilda och bidra till att öka den biologiska mångfalden i
området. Så anläggningen av den nya dammen gynnar området på flera sätt.
Även om dammens huvudsyfte är att bidra till vatten för snökanonen bör man kunna
nyttja den i andra syften också. Att skapa en trevlig miljö i anslutning med träd,
buskar och växter bidrar till att höja de sociala värdena.

Exempelbild 151: att placera ett vindskydd med grillmöjligheter i anslutning till
dammen skulle bidra mycket till områdets sociala värden.

Exempelbild 149: SKS bildarkiv

Exempelbild 152: dammen med vindskydd och grillplats bör göras tillgänglig för alla
människor oavsett behov.
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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.

Bild 153 och 154: örtrika områden längs bäcken, på några ställen spränger källor
fram.
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.
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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. På stammen av flera aspar finns signalarterna skinnlav och asphättemossa.

Exempelbild 156: SKS bildarkiv

Bild 155 och 156: 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.

Bild 157 och 158: till vänster är det en bild från Sundsbergsleden som går parallelt
med bäckdalen en sträcka. Högra bilden visar elljusbanan på sydvästra sidan om
avdelningen.
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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.

Bild 159: I dalsänkan rinner en mindre bäck och marken i anslutning till bäcken är
vattenpåverkad och känslig för störningar.
Åtgärder och målsättning
Målsättningen bör vara att skapa en grovstammig, dödvedsrik grandominerad skog
med inslag av gamla lövträd i själva bäckdalen och längs elljusbanan och
Sundsbergsleden. Miljön bör på sikt kunna utvecklas till en liknande som den vid
Galtryggen, gamla grova granar med lövinslag och mycket död ved i olika former. Ju
äldre och större ett träd blir desto mer karaktär får det. På samma sätt växer
människans vördnad för en skog ju äldre den tillåts bli.

Bild 160: yngre gran har snabbt etablerat sig under lövet, på de fasta partierna bör
denna röjas bort eller avverkas.
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I ytterkanterna mot elljusbanan skapas luckor kring de gamla lövträden för att
förlänga livet på dem och dessutom bidra till att skapa en ljus och trivsam miljö i
anslutning till lederna.

Bild 161: i anslutning till elljusbanan finns några stora rönnar som lever en tynande
tillvaro i den täta granskogen. Här bör utrymme skapas så att rönnen kan breda ut sig
ytterligare.
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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 och flera med påväxt av signalarten
skinnlav. 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.
Åtgärder och målsättning
Målsättningen bör vara att på sikt skapa en lövskogslund av grova solitärer och ett
mindre inslag av död ved i solbelyst läge.

Bild 162: granen börjar med en väldig hastighet att etablera sig i området.
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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.

Bild 163 och 164: Skogsbacken.
Åtgärder och målsättning
Skogsbacken är en knutpunkt i Sundsbergsområdet och bör fortsätta vara det och
området kan utvecklas ytterligare om man vill. I detta område är det de sociala
värdena som man bör ha fokus på.
Bevara de kulturträd/växter som finns på avdelningen. Till exempel finns det ett
mycket rikligt bestånd av Tibast som växer på och runt jordkällaren.
En annan form av eldstad med sittmöjligheter bör tillverkas som passar bättre ihop
med det lilla torpet.
Varför inte anlägga en boulebana i anslutning till Skogsbacken då kan äldre och
handikappade personer som har svårt att gå längre sträckor ta sig med bil direkt till
banan.
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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.
Åtgärder och målsättning
Området bör i sin helhet lämnas till fri utveckling för att på sikt utvecklas till en
dödvedsrik granskog med naturskogskaraktär. Området bör utgöra en förstärkning till
nyckelbiotopen i avdelning 23.
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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

Bild 165: området har naturvärden kopplat till det stora inslaget av grått löv, som till
exempel vid Djupdalen, längre fram syns Sundsbergsledens orange markering. Här
kommer Sundsbergsleden från fågeldammen och går mot Skogsbacken.
Social hänsynsbedömning

Bild 166.Skogsbackstigen eller Möllervägen som den också kallas här är också en
cykelled i denna del.
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Bild 167: längs stora delar av Skogsbackstigen ger skogen ett mycket tätt och
ogenomträngligt intryck.

Bild 168 och 169: 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.
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Bild 170: 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.
Åtgärder och målsättning
Målsättningen bör vara att skapa ett varierat skogsområde med lövdominans. Längs
Möller vägen är skogen öppen och ljus, man ska känna sig trygg när man cyklar eller
går på leden.
Faunadepån bör röjas fram så att en varm och solexponerad miljö skapas för de arter
som etablerat sig i den döda lövveden.
Längs de leder som går i denna del av Sundsbergsområdet finns inga möjligheter att
sätta sig ner så man bör placera ut soffor eller liknande på strategiska platser.
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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.

Bild 171: ett stort området med yngre, lövdominerad skog och varierande inslag av
gran.
Åtgärder och målsättning
Målsättningen på lång sikt bör vara att skapa en variation av grova lövsolitärer och ett
glest undre skikt av yngre löv samt tätare partier där skogen kan/får självgallras.
Bevara den rikliga förekomst av hassel, lönn och ek som finns i sluttningen mot SPA.
Delen som ansluter till Vintertorpet, elljusbanan och cykelleden sköts med
utgångspunkt från de behov som ställs på leden. Det ska kännas tryggt och säkert att
vistas här. Den stig som tidigare använts som skidbana och förstördes i samband
med avverkning bör återställas inom ramen för konstsnöprojektet.
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Objektsnr/avd: 38

Naturvärdeklass: Social hänsynsklass: 1

Elljusbana: Här är rekreation, motion och idrott prioriterat.

-

-

Målbild:
Banbredd 6 meter (Inom konstsnöspåret 8 meter där dubbel åkriktning
planeras)
Minst 3 meter har en ytbeläggning som möjliggör framkomlighet för
funktionshindrade och rullstolsburna.
Hela banbredden har en jämn ytstruktur som kräver ett minimum av snö för att
göra banorna åkbara på vintern.
Hela banområdet dvs. banans bredd plus diken, ska vara fria från träd och
buskar.
Inga trädkronor får finnas ovanför banans bredd, helst inte över banområdet.
Dränering och diken ska vara funktionella så att banorna kan brukas i princip
hela året.
Ett område på ca 5-10 meter utanför banområdet på båda sidor hålls glest
beskogat för att öka siktdjup och därmed trygghetskänslan. Buskröjning och
ev. stamkvistning genomförs regelbundet.
Modern och mijömässigt riktig belysning ska finnas längs alla idag etablerade
elljuspartier.
Elkabeln till elljusbelysningen grävs ner.
Stolpar av trä används fortsatt.
Inga träd med grenverk som kan minska ljusspridning i sidled tillåts.
Åtgärder:
Elljusbanorna är i stort behov av upprustning. Se målbild ovan.
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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.

Exempelbild 173: SKS bildarkiv

Bild 172 och 173: 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.
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Social hänsynsbedömning
Avdelningen består av elljusbanans södra spets och ligger även närmast skolan i
Åmberg.

Bild 174: 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.
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Bild 176: leden är väl skyltat vid starten, tyvärr sluter sig den yngre lövskogen snabbt
och tränger sig inpå leden.

Bild 177: 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.
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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.

Bild 178: 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.
Åtgärder och målsättning
Fortsätt skapa en mer ljus och öppen miljö i anslutning till elljusbanan men eftersom
växtligheten är så pass kraftig kräver detta återkommande insatser. Försök därför
skapa en flerskiktad skog längre från elljusbanan. Detta gör att nytt lövsly har svårare
att komma upp. Gynna trädindivider som på sikt kan utvecklas ytterligare och skapa
siktluckor från elljusbanan och Åmbergsrundan/leden.

Bild 179: skapa rejäla siktluckor från utsiktsplatsen och ut mot Fryken igen.
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Exempelbild 180: skapa en mer lockande utsiktsplats genom att själva
sittplatsen/soffan görs i levande material som smälter in i naturen på ett bra sätt.
Exemplet på bilden är från naturreservatet Bergs Klätt i Arvika kommun.
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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.

Bild 181- 183: hembygdsgården i Sunne.
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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.

Bild 184 och 185: 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.
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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.

Bild 186 och 187: vid stormen 2014 blåste delar av skogen ner och drog med sig
elledningar och stolpar på elljusbanan men som idag är helt återställt.
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Bild 188: från norra delen av elljusbanan som visar en bänk som är i mycket dåligt
skick. Den dåliga standarden är något som är genomgående för de uppehållsplatser
och sittmöbler som finns inom Åmbergsskogen.

Bild 189: från grillplatsen i östra delen mot sjön vars kvalitet är under all kritik 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.
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Bild 190: ytterligare en bild från grillplatsen som visar på den dåliga kvaliteten på
sittmöbler och eldstad.

Bild 191: här är en bild från en annan del av elljusbanan där en helt annan typ av
sittgrupp finns uppställd.
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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.

Bild 192: 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.
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.

Bild 193: vissa delar utgörs av grov granskog på örtrika marker.
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Åtgärder och målsättning
Målsättningen bör vara att skogen utvecklas till en grovstammig, dödvedsrik, gammal
grandominerad skog med ett visst lövinslag. Detta görs genom att skogen lämnas till
fri utveckling. Vindfällen som faller över leder och stigar kapas och dras åt sidan, den
döda veden bör ligga kvar i området. En gammal kolbotten öster om stigen bör
skyltas upp.
En åtgärd som bör prioriteras är att byta ut de sittplatser och göra i ordning den
befintliga grillplatsen till en attraktiv samlingsplats.

Exempelbild 194: ett exempel på grillplats med vindskydd från Glaskogens
naturreservat som på ett bra sätt smälter in i omgivningen och inbjuder till besök.

Bild 195: hela strandlinjen behöver röjas ner och bibehållas på detta sätt för att bidra
till en attraktiv grillplats.
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Exempelbild 196: ytterligare exempel på uppehållsplats med sittmöjligheter från
Naturreservatet Bergsklätt där soffan på ett trevligt sätt smälter in i omgivngen och
inbjuder till en stund av vila. Det är återigen värt att poängtera att för äldre människor
som vistas i området är det ytterst viktigt att det finns möjlighter att slå sig ner och vila
längs stigar och leder.
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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.
.
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.

Bild 197 och 198: den vänstra bilden är tagen söder ifrån mot hygget, 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.
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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.

Piprör

Bild 199: vy från elljusbanan ner mot sjön och här ser man det rikliga uppslaget av
det kraftigväxande pipröret som många gånger försvårar en naturlig föryngring.

Ekplanta

Bild 200: 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.
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Åtgärder och målsättning
Spontan lövföryngring som sköts för att på sikt få grova lövsolitärer, de ädla lövträden
gynnas. Delen i norr, närmast mot sjön, bör rensas upp för att skapa en trevlig vy ut
över sjön när man passerar på elljusbanan. Denna del kan bli en förlängning av den
tidigare beskrivna grillplatsen i avdelning 3.

Exempelbild 201: målbild där ett flerskiktat bestånd på sikt skapas för att på så sätt
hindra det extrema uppslaget av lövsly. På målbilden ovan är det grova björkar i det
övre skiktet och hassel i det undre och bilden är tagen i naturreservatet Bergs klätt.
Att skapa en trevlig, grovstammig lövskog kräver en hel del återkommande
skötselåtgärder men är väl värt mödan.

Bild 202: det är viktigt att redan vid första åtgärden bestämma var man skapar
siktluckor mot sjön från elljusbanan. Det är viktigt att planera i tid eftersom det inte tar
många år förrän skogen står mycket tät på denna typ av mark med den höga
boniteten. Man bör titta på om det kan passa med en soffa vid sidan av elljusbanan
där man hela tiden ser vattnet även när skogen växt upp.
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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 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.

Bild 203: 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.

136

Beskrivning av området
Lövdominerad skog med varierande inslag av gran, mycket grått löv, framförallt al,
sälg och rönn men även någon lönn.

Bild 204 och 205: på större delen av området börjar granen skjuta iväg med väldig
fart och inom kort kommer den att ta överhanden om inget görs.
I framkant av bilden syns även vildhallon som växt sig tätt intill elljusbanan. Precis
som piprör och örnbräken är detta en art som ofta tar överhanden på hyggen och
svår att utrota.
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Åtgärder och målsättning
Håll undan granen och fortsätt att ställa isär lövet, skapa ett flerskiktat bestånd av löv
på sikt som det beskrivs i avdelning 4. Även här bör siktluckor mot sjön skapas så
som pilen visar på första bilden under social hänsynsbeskrivning i avdelningen.
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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 under vintern 2014/2015, enstaka tall, sälg och asp lämnad vid
avv. Torrträd av gran är också lämnat som hänsyn vid avverkningen.
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.

Bild 206-208: elljusbanan går precis i kanten av hygget och
stigen löper på högsta delen av hygget med utsikt över
bygden.
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Bild 209: 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.
Åtgärder och målsättning
Naturlig föryngring med målsättningen att skapa ett blandbestånd av gran, tall och löv
i olika former. Ska man skapa en permanent sittplats behöver man också planera
siktluckor när föryngringen växer upp.

Exempelbild 210:målbild från naturreservatet Bergs klätt där den mindre stigen
slingrar sig mellan grov blandskog.
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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.

Bild 211: 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
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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.

Bild 212: tagen från söder och upp mot kraftledningen i norr som visar att det är
ganska tätt med löv inpå stigen. 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.
Åtgärder och målsättning
Branten bör i sin helhet lämnas utan åtgärd men längs stigen behöver man öppna
upp sikten i form av luckor så att känslan av ogenomtränglighet försvinner.
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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

Bild 213: från den centrala delen av området där det fortfarande finns öppna ytor
men som snabbt börjar gro igen med både gran och lövsly.
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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.

Bild 214: i framkant ligger åkern som gränsar till Ulvsbyvägen, sedan fortsätter
området med lövskog österut.

Bild 215 och 216: från den norra delen av området, alldeles intill kraftledningen, har
någon tillverkat en soffa av en björk som blåst över leden ett bevis på behovet av en
uppehållsplats.
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Bild 217: på vissa delar är det mycket tätt med lövuppslag och även gran som
kommer under.

Bild 218: öster om de båda villatomterna står skogen mycket tätt vilket bör ge ett
vildvuxet och inte speciellt trevligt intryck. När skogen efter några år växt sig större
står den som en tät vägg mot husen.

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.
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Bild 219: vissa delar utgörs av en lövskärm med granunderväxt.
Åtgärder och målsättning
Det absolut mest positiva vore att återuppta betet i området, det bör undersökas om
det finns intresse att ha djur i delar av området. Fårbete vore det absolut bästa men
det skulle fungera även med köttdjur. Finns det inga sådana möjligheter bör man
prioritera att slå de öppna ytorna med slåtterbalk. Man bör röja bort uppväxande sly
och sedan slå.
Skogen bör skötas med inriktning på att på sikt få ett tvåskiktat bestånd av löv som
tidigare beskrivits i avdelning 4.

Exempelbild 220: att börja röja undan granen gör att man ser struktur och
träslagssammansättningen på ett bra sätt. Det gör det sedan enklare att planera
nästa steg.
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Exempelbild 221: ytterligare en målbild med flerskiktad lövskog från naturreservatet
Bergs klätt.
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.

Exempelbild 222: Illustratör Bo Persson

Exempelbild 222: brynmiljöns sluttande profil med ett lågt buskdominerat skikt i
framkant och den successiva övergången till skog. Avveckla granen i den främre,
lägre delen.
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Tips vid skötseln av skogsbrynet:





Gynna olika lövträd och buskar i anslutning till öppen mark. Viss försiktig naturvårdande
plockhuggning av gran kan ske.
Högkapa gärna några träd.
Spara gärna rishögar i brynen som skydd för smådjur och som utvecklingsmiljöer för
busk- och vedlevande insekter.
Skapa lövdominans genom att gynna olika lövträd och buskar vid röjning.

Bild 2238: Illustratör Bo Persson SKS

Exempelbild 223: 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.
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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

149

Bild 224: 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.
Åtgärder och målsättning
Målsättningen bör vara att skapa en strandskog med höga biologiska värden dels
genom fri utveckling men även genom vissa skötselinsatser.

Bild 225: Jan Bengtsson SKS

Exempelbild 225: målbild av en strandskog med riktigt höga naturvärden och
kännetecknet för en strandskog med höga naturvärden är ett rikligt lövinslag med
inslag av död lövved samt spår av återkommande översvämningar.
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Skulle granen få fäste och etablera sig på de torrare partierna bör denna hållas efter
genom röjning.

Exempelbild 226och 227: genom att skapa död ved på olika sätt hjälper man naturen
på traven och skyndar på den viktiga processen. I den övre bilden har högkap gjorts
av björk och resten av stammen lagts kvar i skogen som låga. Ett annat exempel på
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att skapa död ved är att ringbarka träden, som på bilden där björk ringbarkats. Det är
viktigt att inget lövvirke tas ut ur området.
Objektsnr/avd: 10

Naturvärdeklass: Social hänsynsklass: 1

Elljusbana: Här är rekreation, motion och idrott prioriterat.

Åtgärder:
Elljusbanans underlag är i behov av upprustning.
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Åtgärder som bör prioriteras i Sundsbergsområdet.
De absolut viktigaste åtgärderna är att restaurera de fasta uppehållsplatser i form av
räcken, spänger, broar, sittmöbler, bänkar och grillplatser. Även entréerna och
skyltning och markering av leder bör ha högsta prioritet. Sundsbergsleden är ett bra
exempel på hur en markering bör se ut. De täta skogspartier som finns i anslutning till
leder, stigar och uppehållsplatser bör åtgärdas.

Behovet av de beskrivna åtgärderna sammanfaller i stort sett med de avdelningar
som har klassats som värdeklass 1 för sociala värden i kartan ovan.
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Inom Sundsbergsområdet finns ett antal avdelningar med yngre skog som också är i
akut behov av åtgärd. Detta är avdelningarna 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28
och 36.
Åtgärder som bör prioriteras i Åmbergsskogen.
De absolut viktigaste åtgärderna är att restaurera de fasta uppehållsplatser i form av
sittmöbler, bänkar och grillplatser. Även entréerna och skyltning och markering av
leder bör ha högsta prioritet. De täta skogspartier som finns i anslutning till leder,
stigar och uppehållsplatser bör åtgärdas. Behovet av dessa åtgärder finns inom hela
Åmbergsskogen.

Inom Åmbergsskogen finns ett par områden med yngre lövdominerad skog som bör
prioriteras vid åtgärd och det är avdelningarna 5, 8 och 9.
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ORDFÖRKLARING
Art: individer som kan få fortplantningsdugliga avkommor.
Barrblandskog: beståndstyp där den sammanlagda andelen barrträd utgör minst 70
%.
Berggrund: berg, vanligen fast, som bildar underlag för de lösa jordlagren.
Bestånd: ett skogsområde som karaktäriseras av viss enhetlighet beträffande ålder,
trädslagsblandning, bördighet, etc.
Biologisk mångfald: variationsrikedom inom och mellan arter och inom ekosystem.
Biotop: naturtyp, område med ekologisk struktur, till exempel mosse,
blåbärsgranskog, tallhed.
Biotopskydd: lagligt skydd för biotop som avses i 7 kap. 11 § miljöbalken.
Blandskog: beståndstyp med betydande förekomst av mer än ett trädslag.
Bonitet: en ståndorts naturgivna virkesproducerande förmåga mätt som m3sk/ha
och år.
Brösthöjd: standardhöjd vid mätning av stående träd, belägen 1,3 m över markytan.
Bärande träd: träd som lämnar föda till människor och djur, till exempel ek, apel,
hassel och rönn.
Detaljhänsyn: utgör en del av generell hänsyn och kan till exempel bestå av enstaka
träd, mindre trädgrupper, död ved och högstubbar som lämnas vid avverkning.
Drivning: avverkning och utforsling av virke.
Ekologi: läran om samspelet i naturen.
Ekosystem: växt- och djursamhälle med tillhörande miljö till exempel en sjö, en
lövskog etc.
Evighetsträd: träd som aldrig avverkas utan får stå kvar, åldras och död naturligt.
Faunadepå: stora mängder grova stockar som får ligga och multna till nytta för
många olika arter.
Flerskiktad: väl utvecklade träd-, busk- och fältskikt på samma yta.
Frihuggning: avverkning som skapar fritt utrymme hos träd eller planta.
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Förband: avstånd mellan plantor eller markberedningsfläckar.
Föryngringsavverkning: avverkning i syfte att åstadkomma ny skog genom
skogsodling eller naturlig föryngring.
Gallring: beståndsvårdande utglesning av skog under tillvaratagande av virke.
Generell hänsyn: den naturhänsyn man generellt tar i alla bestånd vid alla typer av
skogliga åtgärder till exempel bevara enskilda trädgrupper, enskilda träd, död ved
etc.
Grått löv: rikbarksträd, lövträd med grå bark som asp, sälg och al.
Hålträd: träd som utnyttjas av hålbyggande arter.
Hällmark: markyta där berggrunden går i dagen.
Hänsynsområde: produktiv skogsmark större än 0,5 ha som undantas från
skogsbruk.
Hänsynsyta: produktiv skogsmark mindre än 0,5 ha som frivilligt eller enligt
Skogsvårdslagen lämnas vid avverkning.
Högstubbe: avbruten eller avsågad trädstam, där stubben är mer än en manshöjd
hög.
Impediment: skogsområde där virkesproduktionen varaktigt underskrider 1 m3sk/ha
och år.
Kanteffekt: ekologiska förändringar som uppstår när man skapar en kantzon mellan
en öppen biotop och en busk- eller trädbärande biotop tillexempel ökad predation.
Kantzon: område, där två olika miljötyper möts till exempel sko och åker, skog och
hygge, skog och vatten etc.
Kontinuitet: lång tid av obrutenhet i ekosystemet (biologisk kontinuitet).
Kryptogam: växt som fortplantas genom sporer, d.v.s. ormbunkar, mossor, lavar,
svamp och alger.
Kulturmiljö: område med spår från tidigare mänskliga aktiviteter till exempel kvarnar,
odlingsrösen, torplämningar etc.
Låga: dött liggande träd.
Lövskog: beståndstyp där den sammanlagda andelen lövträd utgör minst 70 %.
Lövbränna: område med lövträd som uppkommit efter brand.
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Markberedning: bearbetning av hygge på skogsmark för att gynna fröetablering eller
plantor vid plantering.
Miljöträd: träd med höga miljövärden till exempel hålträd, gamla- och/eller grova träd
etc.
Mulm: utgörs av sågspånsliknande gnagrester från olika djur, spillning, rester av
fågelbon mm och bildas i håligheter av till exempel ek.
Myr: sammanfattande benämning på olika typer av torvmark (kärr, mosse).
Målklassning: är ett sätt att tydliggöra sina ambitioner att klara produktions- och
miljömål för varje bestånd.
Naturlig föryngring: föryngring uppkommen genom självsådd eller skottskjutning.
Naturskog: äldre, naturligt föryngrad skog som inte påverkats av
skogsbruksåtgärder.
Naturvårdsbränning: anlagd brand på skogsmark där huvudsyftet är att efterlikna
en naturlig brand.
Nyckelart: en art som många andra arter är beroende av för sin egen överlevnad
som till exempel spillkråka och asp etc.
Nyckelbiotop: område som utgör livsområde för rödlistade arter.
Pionjärträd: träd som lätt koloniserar öppna ytor till exempel tall, björk och asp.
Plockhuggning: avverkning av spridda träd i beståndet utan att gallra mellan
liggande partier.
Population: en grupp individer av samma art som har möjlighet att fortplanta sig.
Predator: rovdjur, djur som dödar och äter andra djur.
Produktiv skogsmark: skogsmark som kan producera minst 1 m3sk/ha och år i
genomsnitt under beståndets växttid.
Produktionsskog: ett begrepp för den skog som till huvudsak har som mål att
producera virke.
Rasbrant: brant, blockrik bildning på bergssluttning.
Rödlistad art: en art som är upptagen på Artdatabankens lista över Utdöd (EX och
RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar(VU) och Nära hotad (NT).
Sekundärträd: träd som har förmåga att växa i skugga och som så småningom
brukar växa upp under pionjärträdslagen som gran, bok och alm.
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Senvuxet träd: träd med påfallande smala årsringar.
Snöbrott: stambrott orsakat av snötyngd i trädkronorna.
Ståndort: ett område med en enhetlig livsmiljö för växterna.
Succession: ordningsföljd i vilken växter, djur eller deras samhällen avlöser
varandra på en växtplats.
Sumpskog: skog på blöt mark där träden har en medelhöjd på minst 3 m och
krontäckningsgraden är minst 30 %.
Surdråg: litet område med vattenmättad mark, ofta med rörligt markvatten.
Torraka/torrträd: stående dött träd.
Vindfälle: träd eller stam som fällts av vinden.
Överståndare: träd som förekommer glest i bestånd och som är väsentligt äldre än
övriga träd i beståndet.
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Läsinspiration
Vår tätortsnära natur: Skogsstyrelsens förlag
Naturen och hälsan: Skogsstyrelsens förlag
Skog full av upplevelser: Skogsstyrelsens förlag
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