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1. Sammanfattning och uppdraget 
 

Under 2015 har Pro Natura utfört en fördjupad inventering av skogen kring Välsviken m fl 

områden i utkanten av Karlstad på uppdrag av Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstad 

kommun.  

Syftet har varit att beskriva naturvärdena i området samt närmare precisera var dessa är 

lokaliserade. Bedömningarna baserades på en inventering av fåglar,  vedlevande insekter, 

svampar och skogliga signalarter. Utöver detta gjordes en bedömning av de skogliga 

strukturerna i området. 

Vid inventeringen noterades samtliga naturvårdsintressanta arter och dessa vägdes sedan in i 

bedömningen av de enskilda delområdena. 

Välsvikenområdets skogar har en varierad struktur där vissa delar är nästan helt opåverkade 

av skogsbruk medan andra består till största delen av yngre planterad barrskog. Här finns även 

flera typer av löv- och barrskog på marker som varierar från de torra hällmarkerna till mycket 

fuktiga klibbalskogar och källpåverkade granskogar. Bitvis finns här relativt mycket död ved 

och knutna till denna fann man under inventeringen ett antal rödlistade insektsarter och 

svampar. Totalt fann man fem arter av rödlistade skalbaggar, tre arter rödlistade vedsvampar, 

en rödlistad småfjäril, en rödlistad kärlväxt samt ett flertal rödlistade, skogslevande fåglar. 

Utöver dessa tillkommer även ett antal rödlistade arter tidigare rapporterade till artportalen. 

Utöver dessa fanns ett antal vedlevande insekter som tidigare varit upptagna på rödlistan och 

som trots att de idag inte är upptagna anses indikera visst naturvärde. Dessutom fann man ett 

antal signalarter som visar på lång skoglig kontinuitet och på en stabil, hög luftfuktighet och 

äldre träd. Samtliga fynd av naturvårdsintressanta arter rapporterades på artportalen. 

 

2. Metodik 
 

2.1 Förarbete 

 

Inför årets inventeringar genomfördes ett förarbete bestående av en preliminär indelning av 

inventeringsområdet i delområden utifrån högupplösta ortofoton. Utifrån denna indelning 

producerades sedan fältkartor som användes vid fältarbetet. 

Inför inventeringarna sammanställdes även tidigare dokumentation av inventeringsområdet. 

Detta gäller funna tidigare inventeringar, genomgång av databaser över arter (främst 

artportalen) samt studier av flygbilder och kartor.  

 
2.2 Inventering av vedlevande insekter 

 

Inventeringen av vedlevande insekter utfördes med sex stycken på strategiska platser 

utplacerade fönsterfällor bestående av en 20x30cm stor, genomskinlig plastskiva monterad 

över ett vitt uppsamlingskärl med propylenglykol (se fig. 1). Fällorna placerades på substrat 

som bedömdes som lämpliga och som bedömdes kunna ge en rättvis bild av det till död ved 

knutna artsamhället i området. Tre av fällorna placerades på björk och tre på tall. Fällornas 

placering syns i fig. 1.  

Inventering genomfördes även genom frisök i fält dels genom undersökning av gångar och 

kläckhål i befintlig död ved samt slaghåvning och plock på lämpliga substrat både dagtid och 

nattetid. Inventeringen i fält genomfördes maj-september och de infångade djuren 
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artbestämdes sedan. 

Inventeringen inriktades främst på vedlevande skalbaggar men  även harkrankar och 

vedlevande steklar bestämdes i viss mån. Samtliga skalbaggsarter undantaget en del 

svårbestämda småkortvingar (Aleocharinae) bestämdes. 

 

 
Fig.1 Fönsterfällornas (röda stjärnor) placering i Välsviken. Infällt: fönsterfälla på bränd, solexponerad 
björkhögstubbe med fnöskticka (Fomes fomentarius).  

 

2.4 Inventering av svampar, mossor och lavar 

 
Vid samtliga besök i fält noterades naturvårdsintressanta arter ur dessa grupper och fyndplats 

noterades med koordinat. Naturvårdsintressanta arter är här ett samlingsbegrepp för skyddade 

arter, rödlistade arter, signalarter, typiska arter och vanligare arter som genom sin ekologi 

antyder naturvärden knutna till förekomsten av något specifikt substrat.  

Inventeringen sker genom en okulär inventering av lämpliga substrat (ex. grova, gamla träd, 

fuktiga sänkor, äldre skog osv.) där dessa arter normalt står att finna.  

Under september genomfördes en riktad inventering av svamp och då främst vedsvamp under 

två dagar. Inventeringen av svamp koncentrerades till död ved, både stående och liggande 

samt till skogsområden som bedömdes kunna hysa mycel av naturvårdsintressanta 

marksvampar. Arter som inte kunde identifieras direkt i fält medtogs hem för senare 

identifikation. Svampsäsongen 2015 var sen och hade precis kommit igång då inventeringen 

genomfördes i september.  
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Fig. 2. Inventering av vedsvamp i delområde 35. På bilden syns flera strukturer som höjer naturvärdet 
på en granskog: stora block, vattensamlingar, grova träd och död ved. 
 

2.5 Bedömning av skoglig struktur 

 
Samtliga delområden inventerades och bedömdes utifrån sin befintliga skogliga struktur 

(ålder, trädslag, ålders- och artfördelning, luckighet, fuktighet, topografi m.m.). 

Viktiga strukturer i skogsklädda miljöer är bland andra mängden död ved samt andelen gamla 

träd. Även andelen lövträd anses spela en stor roll då mångformighet i skogen gynnar arter. 

För specifika substrat spelar olika faktorer in och dessa vägdes in i bedömningen av 

områdena. Det kan exempelvis röra sig om solexponering av grova tallar och lågor (som 

gynnar många arter som lever på dessa träd), solexponering av högstubbar, slutenhet i fuktiga 

bestånd i  som gynnar vissa lavar osv. 
 

2.6 Indelning och klassning av områden 

 
Områdena har delats in efter skogsbestånd i kombination med funna strukturer, arter och 

ortofoton. Detta ger att de exakta gränserna för ett bestånd inte alltid stämmer helt överens 

med kartan utan en definitiv indelning bör alltid ske utifrån de givna förutsättningarna på plats 

i fält. En första preliminär indelning gjordes inför fältbesöken utifrån ortofoton och denna 

indelning reviderades sedan för att matcha fältintrycken och de naturvärden områdena befanns 

ha. 

En klassning utifrån de funna naturvärdena gjordes för varje delområde. Klassningen följer i 

stort den klassning som beskrivs i nya standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) SS 

199000:2014 men har gjorts i grov skala och redovisningen sker ej enligt den i NVI fastställda 

mallen.  

Klassningen grundar sig i ett antal faktorer både beroende på funna arter och strukturer i 

områdena liksom de givna förutsättningarna i varje enskilt område.  
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Viktiga faktorer är skogsstruktur (ålder, luckighet, trädslagsfördelning), ostörd hydrologi, 

gamla träd och död ved i olika former och topografi. Utöver dessa parametrar tillkommer 

även de eventuella naturvårdsintressanta arter som befanns finnas i området. 
 
Totalt användes fyra klasser: 

 klass 1 – högsta naturvärde. Varje enskilt område med denna klassning bedöms ha 

särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Det som främst utgör grund vid bedömningen till klass 1 gentemot klass 2 är 

förekomsten av hotade växt- och djurarter samt förekomsten av hotade naturtyper. 

 klass 2 – högt naturvärde . Varje enskilt område med denna klassning bedöms ha 

särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell 

nivå. Motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotop, äng- och 

hagmarksinventeringen klass 1-3 osv.  

 klass 3 – påtagligt naturvärde. Områden med denna klass behöver ej enskilt vara av 

särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald men det bedöms att kvalitén 

och arealen av dessa områden bör upprätthållas eller öka. Klassen motsvarar ungefär 

ängs- och betesmarksinventerings restaurerbar ängs- betesmark, Skogsstyrelsens 

objekt med naturvärde osv. 

 klass 4 – visst naturvärde. Områden med denna klass behöver ej enskilt vara av 

särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald men det bedöms att kvalitén 

och arealen av dessa områden bör upprätthållas eller öka. Klassen motsvarar inga 

andra klassningar men används främst på områden som har vissa naturvärden men 

som ej räcker till för att uppnå högre klassningar. 

 

Vid inventeringen befanns inga områden helt sakna förhöjda naturvärden varför samtliga 

områden har en klassning enligt ovan. 

 

Det bör här belysas att de första tre klasserna samtliga indikerar ett klart förhöjt naturvärde – 

de är alltså värdefulla för den biologiska mångfalden i området och har strukturer som skulle 

fungera som livsmiljö för hotade arter. Det är också sannolikt att med rätt skötsel och åtgärder 

och givet att området får tid att utvecklas kan ett område av lägre naturvärdesklass (2, 3 och 

ev. 4) uppnå högre klass med tiden. 
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3. Resultat av inventeringarna 
 

3.1 VÄLSVIKEN NO 

 

 
Fig. 3. Kartbild över områdesindelningen i Välsviken NE. 
 

3.1.1 Översiktlig områdesbeskrivning 
 

Det lilla området ligger mellan E18 i söder och Gustaf Frödings gata i norr och öster. 

Området är relativt uniformt med en relativt gammal barrblandskog på mager hällmark. I 

norra kanten dominerar en något rikare och fuktigare blåbärsgranskog medan man i söder går 

mellan äldre tallar på rena hällar. Här finns dessutom tydliga tecken på en lätt, sentida brand 

på många av träden i södra delen. 

De högsta naturvärdena är knutna till den åldrande och relativt ljusöppna skogen då träden 

sannolikt tangerar 100-årsstrecket med god marginal i vissa fall. Både gran, tall och björk 

finns som nåt ansenlig ålder. De äldsta träden, ett antal tallar, finner man i sydvästra delen av 

området och dessa har en ålder kring 200 år. 

 

3.2.2 Vedlevande insekter 

 

Blanksvart trämyra (Lasius fuliginosus) noterades på äldre björk i området. 

Kläckhål av dolkstekellik glasvinge (Synanhedon scolaeiformis) fanns i björkar i sydvästra 
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delen. 

 

3.2.3 Svampar, mossor och lavar 

 

Signalarten grynig blåslav (Hypogymnia farinaecea) noterades på ett antal äldre tallar i 

området. 

Några små tuvor av blåmossa (Leucobryum glaucum) finns i fuktiga sänkor i hällmarkerna. 

Vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum) i den västra kanten. 

 

3.1.4 Övriga arter 

 

Under fågelinventeringen noterades bland annat gulsparv (Emberiza citrinella (VU), gök 

(Cuculus canorus), kungsfågel (Regulus regulus) (VU) och födosöksspår efter tretåig 

hackspett (Picoides tridactylus) (NT). 
 

3.2 VÄLSVIKEN S 
 

 
Fig. 4. Kartbild över områdesindelningen i Välsviken S. 
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3.2.1 Översiktlig områdesbeskrivning 
 

Ett varierat område som sträcker sig från industriområdet på Heden, längs Vänerstranden 

mot öster nästan hela vägen till de öppna betesmarkerna krings Alsters herrgård. I norr 

begränsas området av järnvägen. 

Skogen är omväxlande med stora arealer både löv- och barrdominerad skog. Närmast 

vattnet växer främst en lövdominerad skog där klibbal, björk, sälg och viden dominerar 

tillsammans med enstaka äldre tallar i den östra delen (delmområdena längs stranden, från 

3-25). Denna tar sig form som en ren klibbalskog norr om Välsvikstjärnet (delområde 17-

18).  

Stora delar, främst i de norra och nordöstra delarna består av planterad gran- och tallskog 

(delområden 2, 4, 6, 8, 16, 19 m.fl).  

Områdena med högst naturvärden finner man längs Vänerstranden, från Alsternäset och 

österut. Två områden här är klassade som nyckelbiotop, dels den äldre, blockiga 

tallskogen (delområde 11) och dels den gamla, fuktiga granskogen (delområde 10). Fuktig 

granskog finner man även ännu längre österut men här är den mer likåldrig och sannolikt 

planterad (delområde 2). Ett smärre område med något äldre och öppen tallskog finns i 

områdets östra ände (delområde 4). 

Området har betydande naturvärden knutna till skogen om än skevt fördelade då stora 

delar av arealen utgörs av ung eller medelåldrig produktionsskog som hyser mycket få 

naturvårdsintressanta arter. Däremot finns här tydligt en lång skogskontinuitet vilken 

märks dels på en riklig förekomst av gamla träd i ett antal begränsade områden och dels i 

form av de relativt krävande arter som förekommer i området. 

Genom området löper vandringsleden ”Frödingleden”. 
 

3.2.2 Vedlevande insekter 

 

I området fanns tre fönsterfällor utplacerade på döda björkar. Frisök efter insekter gjordes 

vid tre tillfällen varav ett nattetid. 

Totalt noterades 133 arter insekter i området där majoriteten lever av eller i anslutning till 

död ved eller i strukturer som är beroende av denna (ex. vedsvamp eller svampig ved). 

Bland arterna märks:  

 

- Tiofläckig vedsvampbagge (Mycetophagus decempunctatus), rödlistad som nära 

hotad (NT) och inte tidigare anträffad i Värmland. 

- Fuktbaggen Atomaria affinis, rödlistad som nära hotad (NT). 

- Klubbhornsbaggen Trichonyx sulcicollis. Rödlistad som nära hotad (NT). Lever på 

sin nordgräns i Värmland. 

- Större sågsvartbagge (Uloma culinaris). Rödlistad som nära hotad. Lever på sin 

nordgräns i Värmland. 

- Orange rödrock (Ampedus nigroflavus),tom. 2010 rödlistad som nära hotad (NT). 

- Halvknäpparen Hylis foveicollis, fram tom. 2000 rödlistad som nära hotad (NT). 

- Halvknäpparen Hylis cariniceps, fram tom. 2000 rödlistad som nära hotad (NT). 

- Glansbaggen Ipidia binotata, fram tom. 2000 rödlistad som sårbar (VU) men har 

senare ökat kraftigt. 

- Trädsvampbaggen Tritoma bipustulata, som lever på sin nordgräns i Värmland.  

- Sydlig tapetserargeting (Discoelius zonalis). Sällsynt stekel på sin nordgräns. 

- Tajgageting (Dolichovespula norvegicoides), nordlig geting som här förekommer på 

sin sydgräns. 
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Notabelt är att även ett antal arter som inte tidigare noterats i Värmland fångades i 

fällorna. Bland dess märkts de två barkborrarna: 

 

- Viveln Rhinusa melas, en art som är värmegynnad och som är på spridning.  

- Sydlig vedknäppare (Melanotus villosus). En sydlig art med nordgräns i Värmland och 

Dalarna. 

 

För mer utförlig artbeskrivning och beskrivning av respektive arts krav se nedan. 

För komplett artlista se Bilaga 1. 
 

3.2.3 Svampar, mossor och lavar 

 

Skogen är mer varierad i södra delen av Välsvikenområdet och sålunda finns här 

livsmiljöer för fler arter. Trots detta noterades inte mycket under årets inventering. Detta 

kan delvis förklaras av att svampsäsongen endast precis kommit igång då området 

inventerades.  

  

- Gropticka (Oligoporus guttulatus), rödlistad som nära hotad (NT). 

- Grynig blåslav (Hypogymnia farinacea), signalart på tall. 

- Gammelgranlav (Lecanactis abietina), signalart på gran i fuktiga miljöer. 

- Kattfotslav (Fellipes leucopellaeus), signalart på gran i fuktiga miljöer. 

- Vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum), signalart i fuktiga barrskogar. 

- Stor revmossa (Bazzania trilobata), signalart i fuktiga barrskogar. 

 

Artuppgifter hämtade från artportalen: 

 

- Motaggsvamp (Sarcodon squamosus), rödlistad som nära hotad (NT). (Karlstad 

kommun 2013) 

- Svart taggsvamp (Phellodon niger), rödlistad som nära hotad (NT). Signalart i rik 

granskog. (Karlstad kommun 2013) 

- Garnlav (Alectoria sarmentosa), rödlistad som nära hotad (NT). Signalart i barrskog. 

(Karlstad kommun 2013) 

- Korktaggsvamp sp. (Hydnellum sp.). Signalart i barrskog. (Karlstad kommun 2013) 

- Vedticka (Phellinus viticola), signalart på barrved. (Karlstad kommun 2013) 

- Rävticka (Inonotus rheades), signalart på asp. (Karlstad kommun 2013) 

 

För mer utförlig artbeskrivning och beskrivning av respektive arts krav se nedan. 

 

För komplett artlista se bilaga 2. 

 

3.2.4 Övriga arter 

 

För fåglar se Persson, O., och Fasth, T., 2015. 

 

Vid inventeringen noterades signalarten knärot (Goodyera repens) i stora antal. Den är 

rödlistad som nära hotad (NT). 

Spindelblomster (Neottia cordata) är fåtalig i södra Värmland. 

 

Ur artportalen finns följande rödlistade kärlväxter noterade i området: 



 2015 Fördjupad inventering av skogliga värden, Välsviken 2015 

12 

 

Strandviol (Viola stagnina) Rödlistad som nära hotad (NT). 

Grönskära (Bidens radiata) Rödlistad som sårbar (VU).  

Båda växer i strandzonen och hör inte till skogens flora.  

3.3 VÄLSVIKEN NV 
 

 
Fig 5. Kartbild över delområdesindelningen i Välsviken NV. 

 

3.3.1 Översiktlig områdesbeskrivning 
 

Det stora området är lokaliserat mellan E18 i norr, Välsviksleden i söder, Kroppkärrsjön i 

väster och de nybyggda köpcentrumen vid Rävbergsvägen i öster och domineras i stort av 

barrskog. Ett större bestånd i västra delen består av (Trollkoneberget delområde 27) 

gammal tallskog i hällmarker men där gran och lövträd dominerar i grunda svackor som 

löper upp från sluttningen mot Kroppkärrsjön. I sluttningen ned mot Kroppkärrsjön finns 

ett 20-tal sommarstugor på små tomter i skogen. Sluttningen har stort lövinslag och en hel 

del äldre gran som bitvis är angripna av granbarkborre och sålunda har död ved 

ackumulerats (delområde 26). 

Området delas i nordsydlig riktning av en bred kraftledningsgata (delområde 31).  

Öster om kraftledningsgatan löper ett brett, låglänt och lövdominerat bestånd (delområde 

33) i nordsydlig riktning där skogen främst består av yngre lövträd med smärre inslag av 

tall och gran här är bitvis ordenligt blött. Vidare mot öster stiger marken igen och två 

fuktiga sänkor sträcker sig från sydväst mot nordost (delområde 35 och 37). Dessa båda är 

kantade av äldre gran. I övrigt är skogen generellt något yngre i den östra halvan av 
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Fig. 6. Ihålig, minst 300-årig tall 
i delområde 27 med bl.a. 
grynig blåslav. 

området men i sydost, mot Välsviksleden, finns ett mindre parti med mer sluten 

hällmarkstallskog där träden är äldre (delområde 38) och längst i norr, vättande mot E18 

finns även här inslag av äldre tall och gran (delområde 34). 
 
 

3.3.2 Vedlevande insekter 

 

I området fanns tre fönsterfällor utplacerade på döda eller skadade tallar. Frisök efter 

insekter gjordes vid tre tillfällen. 

Totalt noterades 97 arter insekter i området där majoriteten anses leva på eller i anslutning 

till död ved eller i strukturer som är beroende av denna (ex. vedsvamp eller svampig ved). 

Bland arterna märks ett antal arter som får anses indikera en kontinuitet av död ved då de 

är beroende av en kontinuerlig tillgång för sin överlevnad: 

 

- Svartvingad svampbagge (Leiestes seminiger), rödlistad som nära hotad (NT). 

- Halvknäpparen Hylis procerulus, fram tom. 2010 rödlistad som nära hotad (NT). 

- Halvknäpparen Hylis cariniceps, fram tom. 2000 rödlistad som nära hotad (NT). 

- Glansbaggen Ipidia binotata, fram tom. 2000 rödlistad som sårbar (VU) men har 

senare ökat kraftigt. 

- Avlång flatbagge (Grynocharis oblonga), tom. 2000 rödlistad som sårbar (VU).  

 

Notabelt är att även här fångades ett antal arter som inte tidigare noterats i Värmland. 

Bland dess märks de två barkborrarna: 

 

- Brun vedborre (Xyleborinus saxesenii), tom. 2005 rödlistad som nära hotad (NT).  

- Trepanerad barkborre (Pityogenes trepanatus). 

 

För mer utförlig artbeskrivning och beskrivning av respektive arts krav se nedan. 

För komplett artlista se Bilaga 1. 
 

3.3.3 Svampar, mossor och lavar 

 

Den magra tallskogen hyser inte många arter men tillgången på död 

ved är bitvis relativt god och i dessa områden påträffades en del 

vedsvamp under inventeringen. Främst förekommer här 

vedsvampar knutna till gran då området ställvis blivit angripet av 

granbarkborre och grov granved sålunda ackumulerats här. Här 

finns även en del död björk, asp och enstaka tallågor. Dessutom står 

i de öppna hällmarkerna rejält gamla tallar och på dessa finns en del 

arter att finna. Under inventeringen noterades följande 

naturvårdsintressanta arter: 

  

- Kötticka (Leptoporus mollis), rödlistad som nära hotad (NT). 

God signalart på gran- och tallved. 

- Tallticka (Phellinus pini), rödlistad som nära hotad (NT). God 

signalart på gammal tall. 

- Grynig blåslav (Hypogymnia farinacea), signalart på tall. 

- Gammelgranlav (Lecanactis abietina), signalart på gran. 

- Krusig ulota (Ulota crispa), signalart på sur, slät bark. 
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- Vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum) Signalart i fuktig barrskog 

 

Artuppgifter hämtade från artportalen: 

 

- Vedticka (Phellinus viticola), signalart på barrved. (Karlstad 

kommun 2013) 

- Rävticka (Inonotus rheades), signalart på asp. (Karlstad kommun 2013) 

 

För komplett artlista se bilaga 2. 

 

3.3.4 Övriga arter 

 

Vid inventeringen noterades, utöver den tidigare gjorda fågelinventeringen även tretåig 

hackspett (NT) i anslutning till det barkborredödade beståndet i delområde 29. Bland 

övriga skogsfåglar så noterades under vårens fågelinventering bl.a. stjärtmes, entita, 

tofsmes, trädkrypare och kungsfågel m.fl. arter. Dessutom finns i området flera spår efter 

spillkråka. Det är dock osäkert om denna häckar i området. För mer information angående 

häckfåglarna se Persson, O., Fasth, T., 2015. 

Dessutom noterades här även rikare flora med bland annat blåsippa, svartbräken och 

gökärt i anslutning till den branta dalen i delområde 37. 

3.4 Generella kommentarer till inventeringsresultatet 

 

Vid artinventeringar för att fastställa ett områdes naturvärde, likt de inventeringar som gjordes 

riktat mot svamp och insekter i Välsviken 2015, är det viktigt att poängtera och att ta i 

beaktande att resultatet endast bör ses som ett stickprov på områdets totala artantal och då 

även ett stickprov på antalet hotade arter.  

Att vi under inventeringen fann ett antal rödlistade insekter i delområde 27 berodde sannolikt 

enbart på att fällorna var placerade här. Det samma går att applicera på inventering av svamp 

då svampars fruktkroppar inte alltid är enkla att hitta och de man finner utgör bara en den av 

det som verkligen lever i området. Svampar har även en ekologi som gör att många arter inte 

producerar fruktkroppar varje år om inte föhållandena är de rätta. 

Vid en analys av resultet av artinventeringarna bör man alltså förstå att arterna blir ett mått på 

miljöernas och strukturernas kvalitet i området som helhet och en applikation av detta är att 

exempelvis en solexponerad björkhögstubbe i delområde 1 har i princip samma naturvärde 

som en i delområde 3 även om det var på högstubben i delområde 3 som fällan placerades där 

de hotade insekterna sedan blev funna. 

Vidare är många arter selektiva i sitt val av utvecklingssubstrat och kan komma att endast 

tillfälligt uppträda i ett delområde för att förhållandena just då är de rätta där. För artens 

överlevnad i området i stort är det viktigt att ta i beaktande att det måste finnas en kontinuerlig 

tillgång på substrat i rätt nedbrytningsstade. Detta märks speciellt tydligt hos vedlevande 

insekter och svampar och i viss mån mossor där olika arter nyttjar ett liggande dött träd under 

olika delar av nedbrytningssuccessionen. 

Dessutom märks i inventeringsresultatet ett flertal sydliga insektsarter som på sin nordgräns 

förekommer i Värmland. Dessa indikerar genom sin utbredning att området hyser substrat av 

hög kvalitet då arter på randen av sin utbredning oftast blir mer kräsna i sitt val av lokal och 

utvecklinssubstrat. 

För många arter är en obruten skogssuccession viktigare än enskilda substrat. Detta gäller i 

högst grad vissa lavar, marksvampar och kärlväxter. Här kan en avverkning även i omgivande 

områden påverka levnadssvillkoren i sådan grad att arterna minskar eller försvinner. 
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4. Naturvärdesklassning av delområden 

 

Arter som anges med (AP) är ej anträffade under inventeringen utan uppgifterna är hämtade 

från artportalen. 

För fåglar och fågelobservationer så gäller att här endast redovisas de intressantaste och mest 

specifikt lokaliserade arterna. För en komplett inventering av häckfågelfaunan samt en 

bedömning av området ur fågelsynunkt se inventeringsrapporten ”Inventering av 

häckfågelfaunan vid Välsviken, Karlstad Kommun, Pro Natura, Persson, O., Fasth, T. 2015. 

För samtliga områdens naturvärdesklassning i tabellform se Bilaga 4. 

4.1 VÄLSVIKEN NO  

 

1. Beskrivning: Mager barrblandskog med övervägande gran och tall på hällar. Närmast 

E18 inslag av björk, sälg och asp. I norr fuktigare, grandominerad skog. 

Undervegetation bestående av främst ris och lövsly. Träden bitvis av lite mer ansenlig 

ålder och då främst tallarna där de äldsta sannolikt tangerar 100-årsstrecket med råge. 

Tydliga spår av en svag brand på vissa träd. Närmast vägen står ett antal 

björkhögstubbar och skadade äldre björkar.  

Strukturer: Äldre träd, ett fåtal björkhögstubbar. 

Arter: Grynig blåslav, blåmossa, kungsfågel (VU). 

Naturvärdesklass: 3 

Åtgärder: För att bibehålla befintliga naturvärden bör området få utvecklas fritt och 

död ved få ackumuleras. Man bör eventuellt gynna de äldre tallarna genom att hindra 

dem från att skuggas för kraftigt. Detta kan eventuellt ske genom bränning. Området 

har potential att inom en relativt kort tidsrymd börja utveckla höga naturvärden knutna 

till skogen. 

Fig.7 Rävgryt under äldre tall i delområde 1. 
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4.2 VÄLSVIKEN S  

 

2. Beskrivning: Äldre granplantering med lövinslag i norra delen. Mycket tät granskog 

på jämn mark, sannolikt delvis gammal jordbruksmark. Likåldrig och ensartad. I norr 

ett litet lövinslag. I sydöstra kanten finns de grövsta träden stående på fuktig mark. 

I planteringen finns en viss källpåverkan med rikare mossflora samt en del död ved i 

form av självgallrade granar. 

Arter: Gammelgranlav, stor revmossa, kungsfågel (VU). 

Strukturer: Död barrved, källpåverkan. 

Naturvärdesklass: 3 

Åtgärder: Får området utvecklas fritt utan påverkan från modernt skogsbruk kommer 

så småningom naturvärden att utvecklas även i en granplanteringen men 

utvecklingstiden är lång. Alternativt kan man hugga ut hela eller delar av planteringen 

och istället släppa upp löv för att på sikt få en naturligt föryngrad blandskog.  

Eftersträvar man att höja naturvärdena i området bör man även se över om en 

restaurering av hydrologin är möjlig. 

 

3. Beskrivning: Strandnära lövskog med främst björk, sälg och viden. Delområdet 

inkluderar strandskogen med viden som sluter upp mot vassbältet utanför. Bitvis 

mycket blött. Undervegetation bestående av gräs och ris i de torra delarna och olika 

Carex-arter närmare vassbältet. Sannolikt gammal betesmark dock utan spår av 

betesgynnade växter idag. 

Västra delen består av hällmark med spridda grova björkar och flera grova 

björkhögstubbar. Även någon enstaka äldre tall. Även en del bäverfällda träd i 

området. 

Arter: Ipidia binotata, Mycetophagus decempunctatus NT, Atomaria affinis NT, Hylis 

foveicollis, tajgageting, sydlig tapetserargeting, jättesvampmal (NT) 

Strukturer: Gammal björk, björkhögstubbar, bäverdödade träd, sumpskog, gammal 

tall. 

Naturvärdesklass: 2 

Åtgärder: Man kan här antingen ge området en möjlighet till fri utveckling för 

ackumulation av död ved och fri etablering av nya träd alternativt återskapa det bete 

som en gång bedrevs i området. De arter knutna till död ved kommer med största 

sannolikhet ej att missgynnas av detta så länge man ej tar bort den ved som finns. Man 

bör missgynna granen i området så ljus fortsatt släpps in. 

 

4. Beskrivning: Gles, solöppen tallskog,  sannolikt delvis planterad. Området är relativt 

uniformt och likåldrigt med klar dominans av tall. Spridda yngre björkar, granar och 

aspar finns i området.  

Arter: Grynsopp 

Strukturer: Solexponerad tall, hällar. 

Naturvärdesklass: 2 

Åtgärder: För att bibehålla befintliga naturvärden bör man låta området utvecklas fritt 

eller utföra naturvårdsbränningar för att främja mängden död ved, markfloran och 

ljusinsläppet. 

 

5. Beskrivning: Igenväxande smal remsa med olika lövträd, hallon och planterad gran. 

Delområdet utgör en buffert mellan den högre skogen och järnvägen men är avskild 

från den förra av en smal grusväg. Västra änden utgörs av ett nyligen igenplanterat 
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hygge. Visst naturvärde finns i form av skyddade brynmiljöer med lövsly mot 

järnvägen till. Precis på områdesgrämsen häckade ett par spillkråka invid järnvägen 

2015. 

Arter: - 

Strukturer: Bryn 

Naturvärdesklass: 4 

Åtgärder: Fri utveckling alternativt avverka gran för att på sikt gynna lövskog. 

 

6. Beskrivning: Ung tallplantering som bitvis är mycket tät. Växer mestadels i mager 

morän och hällmark med en undervegetation av ris och med svagt utvecklade 

lavtäcken på hällarna. Liten mängd död ved. 

Arter: -  

Strukturer: Hällar  

Naturvärdesklass: 4  

Åtgärder: Utglesning och i övrigt fri utveckling. Området har inga större naturvärden 

då åldern på träden är mycket ringa och död ved i stort sett saknas helt. 

 

7. Beskrivning: Äldre blandskog med rikligt inslag av löv. Relativt gles och olikåldrig 

skog med flera trädslag representerade, bl.a. björk, gran, tall och asp. Liten mängd död 

ved.  

Arter: -  

Strukturer: Medelåldrig blandskog med rikligt med lövträd, liten mängd död ved. 

Naturvärdesklass: 3 

Åtgärder: För att bibehålla naturvärdena bör man gynna lövträden genom uthuggning 

av gran i området. Om möjligt även restaurera hydrologin. 

 

8. Beskrivning: Ung skog med rikligt inslag av lövträd. Mycket tät. Obefintlig 

undervegetation och liten mängd död ved. 

Arter: - 

Strukturer: Stort lövinslag. 

Naturvärdesklass: 3 

Åtgärder: Gallra försiktigt och gynna lövträd. Lämna död ved. 

 

9. Beskrivning: Fuktig, mycket tät ung lövskog dominerad av asp, björk, klibbal och 

med inslag av gran och tall. Stående på blockig morän och häll. Viss källpåverkan i 

området ger utbredda mosstäcken bitvis. Bävern har fällt en del träd i området. 

Arter: - 

Strukturer: Stort lövinslag, viss mängd död lövved. Bäverdödade träd. 

Naturvärdesklass: 3 

Åtgärder: Gallra försiktigt och gynna lövinslaget. Om området är dikat restaurera 

hydrologin då viss källpåverkan redan finns.  

 

10. Beskrivning: Gammal, fuktig 

granskog i sydslönt ned mot Vänern. 

Mycket rikligt med gamla träd av 

främst gran men även enstaka tallar, 

framför allt på Alsternäset. En 

borrad gran var 120 år gammal.Viss 

källpåverkan i slänten förekommer. 

Ställvis är granarna dödade av 

granbarkborre vilket ger att det i 

Fig 8. Gammal, mossig granskog med en liten bäck. 
Delområde 10. 
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området förekommer mycket stora mängder död granved. Spridda björkhögstubbar 

står att finna. 

Klassad som nyckelbiotop. 

Tjocka mosstäcken och flera arter som tyder på en hög och jämn luftfuktighet 

exempelvis knärot och kattfotslav.  

Arter: Gropticka (NT), knärot (NT), gammelgranlav, kattfotslav, spindelblomster 

(AP), Tritoma bipustulata, rävticka (AP), jättesvampmal (NT). 

Strukturer: Gammal gran, grov gran, gammal tall, rikligt med död granved, 

björkhögstubbar, källpåverkan. 

Naturvärdesklass: 1 

Åtgärder: Fri utveckling. 

 
 

11. Beskrivning: Äldre ljusöppen tallskog i blockig brant ned mot Vänern. Gott om äldre 

tallar där vissa är krokiga och senvuxna. I branten står även en del gran där en del dött 

av barkborreangrepp. Viss mängd död ved, bl.a. tallhögstubbar. En borrad tall var 110 

år.  

Arter: Korktaggsvampar sp. (AP), svart taggsvamp (NT)(AP), gammelgranlav, 

garnlav (NT)(AP), vedticka(AP), motaggsvamp (NT)(AP), gropticka (NT), grynig 

blåslav. 

Strukturer: Block, hällar, gammal tall, död tall. 

Naturvärdesklass: 1 

Åtgärder: Man bör se till att skogen hålls fortsatt öppen för att gynna tallen och de 

arter som är knutna till den. Granskogen i slänten bör lämnas åt fri utveckling. 

 

12. Beskrivning: Mager, gles olikåldrig tallskog med en hel del lövinslag i form av yngre 

björk och asp. På morän och hällmark med unervegetation av främst ris. Ett fåtal äldre 

träd (<120 år). 

Arter: -  

Strukturer: Äldre tall, tallågor, björk- och asplågor. 

Naturvärdesklass: 2 

Åtgärder: Restaurera hydrologin om det är möjligt (ev. dikning av mossen i norra 

änden) och lämna annars för fri utveckling. I de magra markerna kan bränning vara ett 

framtida alternativ. 

 

13. Beskrivning: Yngre blandskog i blockig sluttning. Skogen har ett stort lövinslag men 

består till största delen av yngre träd. Närmast stranden mot Välsvikstjärnet står ett 

antal äldre lövträd. I delområdet även inkluderat srandskogen som angränsar mot 

granplanteringen i delområde 16. 

Arter: -  

Strukturer: Björkhögstubbar, äldre tall, asp och björk. 

Naturvärdesklass: 3 

Åtgärder: I västsluttningen bör man lämna skogen för fri utveckling så att träden får 

självgallras och uppnå en högre ålder. Lövträden bör gynnas. 

 

14. Beskrivning: Grandominerad blandskog med ett förhållandevis stort inslag av löv 

bl.a. äldre asp och björk. Viss förekomst av död ved i form av lågor och någon enstaka 

högstubbe.  

Arter: - 

Strukturer: Lövträd, lågor och högstubbar. 

Naturvärdesklass: 3 
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Åtgärder: Gynna lövträden och spara död ved i delområdet. 

 

15. Beskrivning: Liten näringsfattig tallmosse med klarvattenyta. Omgiven av främst tall 

men även vide, sälg, björk och gran. Främst yngre träd. Enstaka lågor i anslutning till 

mossen. Välutvecklade mosstäcken med Sphagnum. 

Arter: -  

Strukturer: Tallmosse 

Naturvärdesklass: 3 

Åtgärder: Fri utveckling. Är mossen dikad restaurera hydrologin genom igenläggning 

av diken om möjligt. 

 

16. Beskrivning: Äldre granplantering. Tät, likåldrig och med nästan enbart gran. 

Obefintlig undervegetation och mycket ringa förekomst av död ved. 

Arter: Mindre hackspett 

Strukturer: -  

Naturvärdesklass: 4 

Åtgärder: Fri utveckling, ersätt gran med naturligt föryngrad skog, åtgärda diken. 

 

17. Beskrivning: Relativt ung alsumpskog i kanten av vassarna vid Välsvikstjärnet. 

Vattnas från norr av ett dike som är rätat och mynnar i delområdets västra del.  

Skogen är trots sin unga ålder värdefull genom den ackumulation av rötad lövved som 

dessa strandskogar snabbt får. Vidare är sumpskogar värdefulla häckplatser för ett 

flertal fågelarter. 

Arter: Mindre hackspett 

Strukturer: Död lövved, sumpskog, bäck. 

Naturvärdesklass: 2 

Åtgärder: Fri utveckling. Kan man restaurera hydrologin vid diket genom att fördröja 

vattnets väg genom skogen kan detta vara värdefullt. 

 

18. Beskrivning: Ett äldre lövdominerat bestånd mellan två planterade granodlingar invid 

Kroppkärrsbäcken. Främst består det av al men även här finns även björk, sälg och 

gran. Här finns en del död ved, både i form av någon enstaka högstubbe men även i 

form av enstaka nydöda granar.  

Arter: - 

Strukturer: Död lövved, äldre lövträd. 

Naturvärdesklass: 2 

Åtgärder: De befintliga naturvärdena kommer sannolikt att finnas kvar eller stiga om 

området lämnas till fri utveckling.  

 

19. Beskrivning: Ung granplantering utan annan vegetation. 

Arter: - 

Strukturer: -  

Naturvärdesklass: 4 

Åtgärder: Gallra ut kraftigt eller avverka och gynna löv- eller blandskog på arealen. 

Sannolikt nås inga höga naturvärden på lång tid, dock gynnar föreslagna åtgärder 

sannolikt angränsande områden. 

 

20. Beskrivning: Lövskog i anslutning till Kroppkärrsbäcken. Ett varierat och bitvis 

mycket blött parti med lövskog som sträcker sig från sopstationen och vidare mot öster 

längs Kroppkärrsbäcken. De västra delarna domineras av vårtbjörk där en del av 
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träden börjar nå ansenlig ålder medan det längs Kroppkärrsbäccken finns en varierad 

lövblandskog med björk, al, asp, sälg och gran. 

Arter: Större sågsvartbagge (NT), Trichonyx sulcicollis (NT), orange rödrock 

(NT
2010

), jättesvampmal (NT) 

Strukturer: Björkhögstubbar, alhögstubbar. Björklågor. Grov björk. Sumpskog. 

Naturvärdesklass: 2 

Åtgärder: Området bör få utvecklas fritt med enda åtgärd att man begränsar granens 

etablering här då den lätt kan skugga ut beståndet.  

 

21. Beskrivning: En slagen, gräsklädd väg/stig som löper på en gammal banvall genom 

området i östvästlig riktning. Domineras av en grusig vall bevuxen med smalbladiga 

gräs och gräshakemossa. Här finns vissa indikationer på att ängssvampfloran kan vara 

intressant. 

Arter: Topp- och mönjevaxskivling, cf. räfflad jordtunga 

Strukturer: Slagen, ogödslad gräsyta. 

Naturvärdesklass: 3 

Åtgärder: Man bör fortsätta slå vägen för att gynna 

eventuella ängssvampar som växer här. En 

ytterligare inventeringsinsats kan vara motiverad för 

att klargöra om sådana förekommer i någon större 

utsträckning. 

 

22. Beskrivning: Relativt ung lövblandskog som 

domineras av yngre björk. Här finns även spridda 

alar och sälgar. Beståndet är mycket tätt och 

undervegetationen är sparsam. Träden har börjat 

självgallras och sålunda finns här en del död ved i 

form av tunnare högstubbar och lågor i  

skuggigt läge. Området är blött och översvämmas 

sannolikt oregelbundet. Även en del bäverdödade 

träd närmare vattenbrynet. 

Arter: -     

Strukturer: Översvämmad lövskog, lövved i form av lågor och högstubbar. 

Naturvärdesklass: 3 

Åtgärder: Fri utveckling så att träden får självgallra sig och död ved ackumuleras. 

Kan man styra vattnet så en mer naturlig vattenregim går att uppnå bör man göra det. 

 

23. Beskrivning: Mycket ung och blöt lövskog dominerad av sly av främst björk, sälg och 

al. 

Arter: -  

Strukturer: - 

Naturvärdesklass: 3 

Åtgärder: Får beståndet stå orört till det når mogen ålder och träden i sig börjar 

utveckla värden så kommer det att bli en värdefull livsmiljö för många arter. Dock är 

det att arbeta utifrån en mycket lång tidsskala. 

 

24. Beskrivning: Sälg och videsnår mellan skog och vass. Viss mängd död ved till följd 

av bäverns härjningar. Mycket blött. Utnyttjas främst av pollensökande bin och 

humlor om våren samt av häckande fåglar under sommaren. 

Arter: sävsparv (VU), buskskvätta (NT) 

Strukturer: Död ved av Salix. Sumpskog.  

    
Fig.9. Delområde 21 
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Naturvärdesklass: 3 

Åtgärder: Fri utveckling. 

 

25. Beskrivning: Ung lövskog delvis bestående av sly. Gränsande mot vassbältena och 

vattenspegeln vid Välsvikstjärnet finns ett smalt bälte med ung lövskog som till största 

delen består av sälg, björk, hägg och vide. Här finns spridda döda lövträd och en hel 

del bäverdödade stammar, framför allt nära vattnet. 

Arter: sävsparv (VU) 

Strukturer: död lövved, bäverdödade träd 

Naturvärdesklass: 3 

Åtgärder: Fri utveckling så att en äldre strandskog får möjligheten att utvecklas. 

 

42. Beskrivning: Välsvikstjärnets öppna delar med fri vattenspegel och vegetationsrika, 

grunda vatten. Här finns även mindre vattenspeglar med yttäckande vegetation i 

mosaik inne i vasshavet. Området är viktigt främst för fågellivet och här noteras ett 

flertal sällsynta, vasshäckande arter. Utgör även en viktig rastplats för flyttande fåglar. 

Arter: rördrom (NT), trastsångare (NT), sävsparv (VU), bäver 

Strukturer: grund sötvattenslagun, öppen vattenspegel, vegetationsrika vassvikar 

Naturvärdesklass: 2 

Åtgärder: Området bör lämnas i fred. Eventuellt kan röjning av vass bli aktuell för att 

förhindra att vattenspegeln försvinner. 

 

43. Beskrivning: Breda vassbälten som omger stränderna i hela området. Vassarna är 

välutvecklade med varierad fuktighetsgrad, från helt torra där lövsly slår upp till 

flytande vassmattor ovanpå rinnande vatten söder om Välsvikstjärnet. Området är 

främst värdefullt  för häckande fåglar och som rastplats för flyttande fåglar. 

Arter: rördrom (NT), trastsångare (NT), busksvätta (NT), sävsparv (VU), brun 

kärrhök (EU), bäver 

Strukturer: breda, våta vassbälten 

Naturvärdesklass: 2 

Åtgärder: Området bör få utvecklas fritt. Eventuellt kan framtida röjning av lövsly bli 

aktuell i de torrare partierna. 

4.3 VÄLSVIKEN NV 

 

26. Beskrivning: Sluttningarna mot Kroppkärr är klädda med en åldrande blandskog där 

flera olika trädslag är väl representerade. Bland sommarstugorna finner man flera 

gamla tallar och aspar där ett par är ihåliga. Vidare mot norr finns ett par äldre 

granbestånd där mycket död ved av olika trädslag och grovlekar förekommer. Särskilt 

värdefulla är ansamlingarna av grova granlågor. Grov död ved förekommer sparsamt i 

Välsviken och eftersom dessa substrat är långlivade då de tar längre tid att bryta ner 

finns en förutsättning att de på sikt kan hysa vedlevande arter som är knutna till sena 

nedbrytningsstadier av död ved. I området finns även ett flertal levande gamla björkar, 

en anmärkningsvärd äldre hassel samt ett antal yngre hasselbuskar. 

Arter: blödticka, blåticka, tallticka (NT), Ipidia binotata, Grynocharis oblonga, 

Mycetophagus picipes, hassel, gammelgranslav, krusig ulota 

Strukturer: Blockbrant, död ved i form av lågor, torrträd och högstubbar av flera 

olika arter. Gamla träd av flera arter. 

Naturvärdesklass: 2 

Åtgärder: Skogens varierade struktur och läge i branten gör att där finns en naturlig 
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variation som främjar uppkomsten av ett flertal värdefulla strukturer. Här finns en 

varierad åldersstruktur och ett artsamhälle som klarar sig bäst vid fri utveckling. 

 

27. Beskrivning: Gammal talldominerad skog i häll- och blockmarker. De södra delarna 

(Trollkoneberget) håller de äldsta träden och här finns tallar som gott och väl är 200 år 

gamla. Den äldsta provborrade tallen var ihålig men hade en uppskattad ålder på drygt 

300 år. Medelåldern på de äldre tallarna torde ligga på mellan 120 och 150 år. 

Längre mot norr blir träden generellt något yngre och marken ändrar struktur då den 

blir tydligt mer blockig. Från sydväst och mot nordost löper genom området ett par 

grunda sänkor där man istället för tallskog finner gran- och lövdominerad skog. 

Arter: Grynig blåslav, svartvingad svampbagge (NT), sotticka, blödticka, tallticka 

(NT), tallört, liten spiklav (AP), vedticka, spillkråka (NT) (födosöksspår) 

Strukturer: Mycket gamla träd (tall), tallågor, tallhögstubbar och torrakor. 

Hällmarker 

Naturvärdesklass: 2 

Åtgärder: Man bör tillse att skogen fortsatt är ljusöppen och gles i hällmarkerna för 

att släppa in solljus och inte låta skogen skugga igen. Detta för att gynna de sol- och 

värmegynnade arter som förekommer i dessa miljöer. Död ved bör i största möjliga 

mån sparas. 

 

28. Beskrivning: I kanten mot Kroppkärrsbäcken och dess utlopp ut Kroppkärrssjön finns 

ett lövskogsbestånd där äldre asp, al och björk dominerar. Nära vägen 

(Kroppkärrsallén?) i norr finner man ett antal äldre granar.  

Beståndet är tätt och undervegetationen bitvis mycket tät med lövsly och viden invid 

Kroppkärrsbäcken. Bitvis finns här en relativt ansenlig mängd död ved i form av 

högstubbar och lågor i det täta lövskogsbeståndet som idag är självgallrande. Här finns 

en potential för arter knutna till fuktig död ved att leva även om inga sådana 

påträffades under årets inventeringar. 

Arter: Rävticka (AP) 

Strukturer: Död ved i många former. Ihåliga lövträd (asp, björk). 

Naturvärdesklass: 2 

Åtgärder: Området bör få utvecklas fritt. Alternativt kan man öppna upp och glesa ut 

valda delar av lövskogen för att på så sätt släppa ner mer ljus till marken. Detta kan 

gynna både insekter och kärlväxtfloran i området. Man bör vid en gallring gynna de 

äldre träden. 

 

29. Beskrivning: Ett gammalt barrskogsbestånd som genom barkborreangrepp 

ackumulerat en mycket stor mängd grov, död ved. Här finns förutom de 

barkborredödade träden även ett antal vindfällda äldre granar och tallar.  

I kanterna kring området står i dagsläget ett antal relativt gamla granar som riskerar 

falla på sikt.  

Arter: Ipidia binotata, tretåig hackspett (NT) 

Strukturer: Grov död ved i form av lågor, högstubbar och torrträd. 

Naturvärdesklass: 2 

Åtgärder: Fri utveckling och man bör spara all död ved i delområdet. Står träd så de 

riskerar falla över befintliga stigar bör de fällas och lämnas på plats. 

 

30. Beskrivning: Tät ridå med lövsly och gran. 

Arter: Häckande tättingar. 

Strukturer: - 

Naturvärdesklass: 4 
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Åtgärder: Fri utveckling. Området har mycket ringa naturvärden idag men täta 

lövrefuger utgör häckplats åt fåglar. 

 

31. Beskrivning: Röjd, bred kraftledningsgata främst i hällmarker. Vegetation av 

enbuskar, björksly och tallplantor och i svackorna fältskiktsvegetation med ljung, 

carex-arter och gräs.  

Områdets naturvärden är främst knutna till de fåglar som gärna utnyttjar varma, öppna 

delar av skogen. Det spirande lövslyet ger ett rikt insektsliv som fåglar utnyttjar. 

Arter: gulsparv (VU) 

Strukturer: Kontinuerligt röjd hällmark´med fuktiga sänkor. 

Naturvärdesklass: 3 

Åtgärder: Fortsätt röj kraftledningsgatan.  

 

32. Beskrivning: Två äldre rester med tallskog öster om kraftledningsgatan. Den norra 

står på torr hällmark och har ett trädskikt som i strukturen liknar det motsvarande i 

delområde 27. Tallar kring 100 år som äldst. Även den södra står på hällmark och här 

finns gamla tallar med bitvis solexponerade stammar och rötter. Området klassas högt 

då den dels har egna värden och dels utgör en naturlig förlängning på den stora 

hällmarkstallskogen i delområde 27. 

Arter: Gullticka 

Strukturer: Äldre tallskog med begränsad mängd död ved. 

Naturvärdesklass: 2 

Åtgärder: Fri utveckling kommer att gynna de strukturer som saknas i skogen idag, 

dvs. gamla träd och död ved. Naturvårdsbränning kan vara en alternativ skötsel som 

ger flera positiva effekter i tallskogar. 

 

33. Beskrivning: Bred och långsträckt svacka som i nordsydlig riktning delar Välsvikens 

nordvästra område. Trädskiktet domineras av ung löv- och blandskog där triviallöv 

som asp och björk dominerar stort. Bitvis står en del självföryngrad tall. I östra kanten 

finns ett gammalt bestånd av hassel som växer tillsammans med lönn i en brant (kring 

RT90 6588244 1372945).   

Svackan är fuktig och i mitten rinner en bäck. Den kantas bitvis av stora block, hällar 

och lodytor, främst på östra sidan. 

Arter: Spillkråka (NT) (födosöksspår) 

Strukturer: Medelåldrig lövskog på fuktig grund. Block och lodytor. 

Naturvärdesklass: 3 

Åtgärder: Området bör få utvecklas fritt för att utveckla de strukturer som för 

närvarande endast anas. 

 

34. Beskrivning: Varierad tall-blandskog med spridda äldra träd och en del död ved. 

Området hyser en varierad skog både sett till art- och åldersstruktur. På en del hällar 

står här mycket gamla tallar (en borrkärna visade på 130 år). 

Arter: Kötticka (NT) 

Strukturer: Äldre tall, tallågor, tallhögstubbar. Död lövved. Hällar. 

Naturvärdesklass: 3 

Åtgärder: Området är bitvis mycket tätt och man hade med fördel kunnat glesa ut 

delar av skogen för att gynna främst tallevande arter men även insekter generellt.  

Död ved, lövträd och gammal tall bör prioriteras. 

 

35. Beskrivning: Delområdet är utbrutet enkom på grund av den stora ansamlingen död 

granved i anslutning till den bäck som rinner in genom området. Här finns mycket 
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fuktiga miljler med tjocka mosstäcken i anslutning till granskog som börjar bli 

gammal. Här finns desutom mycket död ved i form av grova granlågor och det är 

sannolikt att det i området lever naturvårdsintressanta arter även om sådana inte kunde 

påvisas under inventeringen. 

Arter: gammelgranslav, spillkråka (NT) (födosöksspår) 

Strukturer: Grov död barrved, kärr, källpåverkan. 

Naturvärdesklass: 2 

Åtgärder: Fri utveckling. Området bör få utvecklas fritt så död ved kan ackumuleras 

och de redan gamla träden utveckla de värden som finns knutna till dem. 

 

36. Beskrivning: Ung enhetlig tallplantering.Obefintliga naturvärden då den är mycket tät 

och ung. 

Arter: -  

Strukturer: - 

Naturvärdesklass: 4 

Åtgärder:  

 

37. Beskrivning: En lite udda företeelse i skogen är denna ravin med branta kanter där det 

främst växer lövträd. I kanterna finner man en del kärlväxter som indikerar en rikare 

bergart eller avlagringar. Här växer bland annat svartbräken, blåsippa och gökärt i tät, 

sluten skog. Områdets varierade struktur och ovanliga topoprafi gör det intressant. 

Arter: Hassel, svartbräken, blåsippa, gökärt, skogsvicker 

Strukturer: Ravin med rikare bergart, äldre asp, lodytor. 

Naturvärdesklass: 2 

Åtgärder: Man bör minska granens inflytande i området och sträva efter att på sikt 

gynna en mer lövdominerad skog i delområdet. Gran är här dock en naturlig del så 

gallringen bör ske med eftertanke. 

 

38. Beskrivning: Äldre hällmarkstallskog som i kanterna får större gran- och lövinslag. 

En relativt gles undervegetation bestående av ris och i viss mån skvattram om lövsly 

finns. I de kargaste hällmarkerna centralt i delområdet finns de äldsta träden med en 

del död ved. I norra delen finns träd med födosöksspår av spillkråka. 

Arter: Grynig blåslav, spillkråka (NT) (födosöksspår) 

Strukturer: Högstubbe tall, högstubbe björk, gammal tall. Hällar. 

Naturvärdesklass: 3 

Åtgärder: Man bör tillse att skogen fortsatt är ljusöppen och gles i hällmarkerna för 

att släppa in solljus och inte låta skogen skugga igen. Detta för att gynna de sol- och 

värmegynnade arter som förekommer i dessa miljöer. 

 

39. Beskrivning: Barrplantering med främst tall och ett visst inslag av lövträd och gran. 

Står delvis i hällmarker Generellt inga högre naturvärden i delområdet men här finns 

spridda äldre träd främst i västra delen. 

Arter:  

Strukturer: Äldre tall, gran, högstubbe tall. 

Naturvärdesklass: 3 

Åtgärder: Man bör gynna de äldre träden och löv genom en utglesning av 

barrplanteringar. 

 

40. Beskrivning: Ett blandskogsområde som sargats i kanten av anläggandet av 

köpcentrum och ny väg. Här finns ett fåtal äldre träd och en begränsad mängd död 
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ved. Dock är det sydvända brynet där det idag finns en del död ved intressant tack vare 

sin solexponering. 

Arter: - 

Strukturer: Sydvända bryn, död barrved. 

Naturvärdesklass: 3 

Åtgärder: Området bör få utvecklas fritt för att främja de befintliga naturvärdena. 

 

41. Beskrivning: Liten lövbrant med hassel, lönn och andra lövträd. Genom sina gamla 

ädellövträd i brant miljö har området högt naturvärde.  

Arter: Hassel, lönn, skogsvicker 

Strukturer: Lövbrant med ädellöv. 

Naturvärdesklass: 2 

Åtgärder: Man bör i största möjliga mån begränsa granens åverkan av området. I 

övrigt bör fri utveckling förespråkas. 

 

 

 
Fig. 10. Mossig talldominerad barrskog i delområde 27.
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5. Artbeskrivningar 

Mer ingående beskrivningar av naturvårdsintressanta arter funna i områdena. 

5.1 Insekter 

 

Generellt: Ett flertal fynd av arter på sin absoluta nordgräns gjordes. Flera av dessa har längre 

söderut ringa indikatorvärde men arter knutna till ett specifikt substrat på randen av sitt 

utbredningsområde är ofta mer krävande än där förhållandena är optimala. Detta ger att en art 

som längre söderut är vanlig blir fåtalig och sannolikt kräsen i Karlstad. Detta gäller inte 

minst flera av de för landskapet nya arter som påträffades. 

Med indikatorart åsyftas att arten genom sina ekologiska krav på sin levnadsmiljö indikerar 

att området sannolikt har en kontinuitet av dessa strukturer (oftast död ved i olika former). 

 

Trichonyx sulcicollis NT indikatorart 

En klubbhornsbagge främst funnen i södra Sveriges ädellövskogar. Arten utvecklas och lever 

i fuktig ved i grova lövträd och ofta i anslutning till blanksvart trämyra (Lasius fuliginosus). 

Arten är sannolikt lokal och kräver god tillgång på gamla lövträd för att överleva. 

Påträffades i fönsterfälla på björk i delområde 20. 

 

Större sågsvartbagge (Uloma culinaris) NT indikatorart 

En ganska stor svartbagge knuten till murkna äldre lövträd och främst ek och lind men är även 

påträffad i björk och sälg. Larven utvecklas sannolikt i gnagmjöl från andra insekter. 

Beroende av kontinuitet av grova lövträd och sannolikt relativt svårspridd. Arten lever i 

Värmland på sin absoluta nordgräns och antalet tidigare fynd i landskapet är mycket få. 

Påträffades nattetid på en grov björkhögstubbe i delområde 20.  

 

Svartvingad svampbagge (Leiestes seminiger) NT indikatorart 

En art som oftast anträffas under barken på fristående högstubbar 

av asp och björk där den sannolikt lever tillsammans med myror 

av släktet Lasius. Arten är aldrig vanlig och påträffas oftast 

enstaka och ställer höga krav på sin livsmiljö i form av en 

kontinuitet av död ved i solöppna lägen. Arten lever i Värmland 

på sin nordgräns. 

Påträffades ovanligt nog under tallbark i delområde 27. 
      Fig. 12. Leiestes seminiger. 

Avlång flatbagge (Grynocharis oblonga) indikatorart   

En art som indikerar en kontinuitet av grova träd. Arten är främst knuten till lövträd men 

påträffas även under bark på barrträd, det är dock osäkert på om den faktiskt utvecklas här. 

Har påvisats främst förekomma i områden med riklig tillgång på grov död lövved och är 

liksom de tidigare beroende av en kontinuitet av dessa. 

Påträffades under bark på död tall i delområde 27. 

 

Atomaria affinis NT indikatorart 

En rödlistad liten fuktbagge som utvecklas i grova, vitrötade lövhögstubbar angripna av 

fnöskticka (Fomes fometarius). Ekologin och kraven är dåligt kända men är sannolikt 

beroende av kontinuitet av dessa substrat. 

Påträffades i fönsterfälla på björk med fnösk- och klibbticka i delområde 3. 
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Fig.13. Mycetophagus 
decemunctatus. 

Ipidia binotata (indikatorart) 

En art som tidigare ansågs vara en ”urskogsrelikt” men som ökat kraftigt under 2000-talet. 

Beroende av god tillgång på död ved av främst gran.  

Påträffades på björk i delområde 20 samt på gran i delområde 29. 

 

Tiofläckig vedsvampbagge (Mycetophagus decempunctatus) NT ny Värmland 

En krävande och sällsynt art som ej tidigare är påträffad i Värmland. Anges 

bland annat från alticka och sprängticka på al och björk. Glest mellan fynden i 

hela Sverige och sannolikt den sällsyntaste av skalbaggarna anträffad i årets 

inventering.Kräver kontinuerlig tillgång på svampbevuxen lövved för sin 

fortlevnad. 

Påträffades i fönsterfälla på björk med fnösk- och klibbticka i delområde 3. 

 

Hylis procerulus NT
2010

 indikatorart 

En liten halvknäppare som utvecklas i rötad ved, främst av gran. En stor 

sällsynthet i Värmland med enbart ett fåtal fynd. Var tidigare rödlistad och anges som 

sannolikt knuten till naturskogsartade miljöer och ställer stora krav på utvecklingssubstratets 

beskaffenhet.    

Påträffades i fönsterfälla på tall i delområde 27. 

 

Hylis foveicollis indikatorart 

Är rödlistad i Norge (VU) och var tidigare (2000) rödlistad som NT i Sverige.  

Liksom den föregående arten sällsynt och med fåtaliga fynd men generellt fler fynd än den 

förra. Utvecklas i rötad tall och gran.  

Påträffades i fönsterfälla på björk i delområde 3. 

 

Sydlig vedknäppare (Melanotus villosus) ny Värmland 

Ännu en i sydsverige vanlig art som uppträder på sin nordgräns i Värmland. Fyndet som 

gjordes i en fönsterfälla i delområde 20 var det första för landskapet. Som påtalades i 

ingressen till detta stycke så indikerar dessa nordliga förekomster av annars sydliga arter en 

god kvalitet på utvecklinssubstrat och -miljöer. 

 

Orange rödrock (Ampedus nigroflavus) NT
2010

 indikatorart 

En vacker, orange knäppare som som larv utvecklas i torr, vitrötad lövved. Ansågs tidigare 

hotad och var då rödlistad som NT (2010). Kan fortfarande ses som en indikator på 

skogsmiljöer med en god och kontinuerlig tillgång på rötad lövved – alltså skogar med 

naturskogskaraktärer. 

 

Brun vedborre (Xyleborinus saxesenii) NT
2005 

nordligt fynd, ny Värmland, indikatorart 

Ett av de mest överraskande insektsfynden gjordes i en fönsterfälla på en grov 

död tall i delområde 27 (Trollkoneberget). Arten brun vedborre är inte 

tidigare funnen i Värmland och betraktas som en sydlig sällsynthet som 

normalt sett utvecklas i ek. Att den då blev funnen på tall i Värmland var 

verkligen inte väntat. Det anges i litteraturen att tal utnyttjas som 

utvecklingssubstrat i södra och mellersta Europa men det är inte tidigare känt 

i Sverige. 

Fyndet pekar på hällmarktallskogarnas mycket varma mikroklimat och att de 

har en skalbaggsfauna med sydliga drag. Möjligen kan skalbaggen ha 

utvecklats i en av de ekar som nyligen fälts i närheten av fällan då man röjde i 

kraftledningsgatan (delområde 31).  
   Fig. 14. Xyleborinus  

saxesenii. 
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Trepanerad barkborre (Pityogenes trepanatus) ny Värmland, indikatorart 

En barkborre som utvecklas i nyligen död tall. Är relativt lokal men väl spridd i södra Sverige 

och verkar föredra lokaler med ett varmt mikroklimat, dvs. oftast hällmarkstallskogar.  

Fyndet som gjordes i en fönsterfälla i delområde 27 är det första i Värmland och visar på 

hällmarkstallskogarnas betydelse i trakten. 

 

Ropalodontus perforatus nordligt fynd, indikatorart 

En i sydsverige vanlig svampborrare (Ciidae) i bland annat fnösketicka men som i Värmland 

lever på sin absoluta nordgräns och endast något enstaka fynd är tidigare gjort i landskapet. 

Arten noterades i samtliga tre fönsterfällor på björk i delområde 3 och 20 och får anses ha en 

god population i området, något som ytterligare förstärker bilden av den obrutna tillgången på 

död, svampbevuxen lövved i Välsviksområdet. 

 

Jättesvampmal (Scardia boletella) NT indikatorart 

En mycket spridningsobenägen fjäril som utvecklas i fruktkroppar av diverse tickor, främst i 

fnösketicka på björk och bok. Arten kan lokalt vara talrik men ställer höga krav på en 

kontinuerlig tillgång på fnösktickor där de kan utvecklas. 

Noterades i form av kläckhål i fnösketickor i delområde 20 samt delområde 3. 

 

Dolkstekellik glasvinge (Synanthedon ) indikatorart 

Arten är beroende av mer eller mindre solexponerad, död björkved, helst i form av 

högstubbar. Indikerar god och kontinuerlig tillgång på detta substrat. 

Noterades i form av kläckhål i delområde 1. 

 

Blanksvart trämyra (Lasius fuliginosus) indikatorart 

En myrart som främst är beroende av äldre, ihåliga lövträd för sin överlevnad men som även 

undantagsvis även kan finnas i döda eller vid rötterna av helt friska träd. 

Arten indikerar i regel högre naturvärden och är dessutom värd för ett stort antal hotade 

insekter som lever i eller av dess bon.  

Funnen på skadad björk i delområde 1. 

5.2 Svampar, mossor och lavar 

 
Ett flertal arter svampar är mycket viktiga nedbrytare av ved och genom deras närvaro och 

aktivtet bildas substrat och strukturer som gynnar många andra organismer, från levermossor, 

mossor och slemsvampar i lågor till andra tickor och även insekter som lever i veden och i 

svamparnas fruktkroppar. I området är speciellt klibbticka (Fomitopsis pinicola), fnöskticka 

(Fomes fomentarius) och knölticka (Antrodia serialis) viktiga nedbrytare av ved. 

 

Kötticka (Leptoporus mollis) NT 

En brunrötande ticka som främst påträffas i fuktiga, skuggiga granskogar av urskogskaraktär 

och är en mycket god indikator på skogar med högt indikatorvärde söder om den naturliga 

norrlandsgränsen. Oftast på gran, sällan på tall. Indikerar em god tillgång på död ved i fuktiga 

lägen och är sålunda känslig för slutavverkningarna som oftast är följden vid konventionellt 

skogsbruk.  

Påträffades på en tallåga i delområde 34. 

 

Gropticka (Oligoporus guttulatus) NT 

En sällsynt art som växer i naturskogsartade barrskogsbestånd med rik tillgång på grov död 

ved av framför allt gran. Arten är beroende av att ny ved kontinuerligt tillförs varför den är 

känslig för konventionellt skogsbruk. Arten är en brunrötare som ofta påträffas lågt på grova 
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lågor och stubbar. 

En fruktkropp lågt vid basen av granhögstubbe i 

delområde 11.        

 

Grynsopp (Suillus granulatus)  

En sällsynt sopp som oftast växer på kalkhaltig eller 

sandig mark. Indikerar rika markföhållanden. Ett mycel        

funnet i delområde 4. 

 

Tallticka (Phellinus pini) NT 

En god indikator på skogskontinuitet och på tallar i solöppna lägen. Visar på en god tillgång 

på mycket gamla träd (angriper vanligen träd som är >150 år). Ett gott kvitto på de öppna 

hällmarktallskogarnas betydelse i regionen. 

Påträffades på gammal tal i delområde 26 och 27. 

 

Vedticka (Phellinus viticola) signalart (AP) 

En bra indikatorart på liggande barrved. Förekommer mest frekvent i urskogsartade, täta 

granbestånd med god tillgång till död ved.  

Funnen i delområde 27 och 11 i äldre granbestånd. 

 

Rävticka (Inonotus rheades) signalart (AP) 

En ettårig ticka som främst växer på asp. Kräver en kontinuerlig tillgång på nydöd aspved 

men kan hålla till godo med relativt klen ved. En god indikator på aspkontinuitet. 

Funnen i delområde 10 och 28. 

 

Topp- och mönjevaxskivling och cf. fjällig jordtunga (Hygrocybe conica, miniata och cf. 

Geoglossum fallax) indikatorarter 

Dessa svampar signalerar egentligen (svagt) att vissa mykologiska värden kan finnas knutna 

till gräsmarker. De fanns trots det dåliga svampåret i goda antal längs med den regelbundet 

slagna vägen i delområde 21. 

  

Svart taggsvamp (Phellodon niger) NT signalart (AP)  

En sällsynt marktaggsvamp som indikerar höga naturvärden varhelst den blir funnen. Bildar 

mykorrhiza med främst gran och klarar sålunda inte slutavverkningar. I regel växer arten i 

granskogar på kalkrik grund. Den trivs i ljusöppna skogar och är sannolikt gynnad av 

skogsbete. Arten är funnen i delområde 11 som sannolikt har en del miljöer som bör passa 

artens krav. 

 

Korktaggsvampar (Hydnellum sp.) signalart (AP) 

I likhet med svart taggsvamp signalerar arterna i släktet Hydnellum höga naturvärden, oftast i 

naturskogsartade bestånd. Särskilt värdefullt blir det om flera arter ur släktet blir funna 

tillsammans. De växer ofta på kalkrika marker och ofta i marker där många andra sällsynta 

svampar blir funna. Känsliga för slutavverkningar då de bildar mykorrhiza med gran och tall. 

Noterad i delområde 11. 

 

Motaggsvamp (Sarcodon squamosus) NT signalart (AP) 

Bildar mykorrhiza med tall och växer i regel i magra, sandiga tallskogar. Är en god indikator 

på gamla skogar med obruten succession och där träden har fått stå kvar. Känslig för 

avverkning. Växer i ljusöppna delar av skogen, ofta på kanten av hällar. 

Funnen i delområde 11. 

 

Fig. 15. Oligoporus guttulatus 
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Vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum) signalart 

En art som liksom de två härpå följande indikera skoglig kontinuitet med slutna bestånd och 

hög luftfuktighet under lång tid. I östra Sverige och i Svealand klarar arten avverkning dåligt 

och är därför en värdefull indikator. Växer i skuggiga och fuktiga skogar, ofta i blockiga 

granskogar. 

Påträffades i smärre bestånd i delområde 1, 2, 10, 11 och 37. 

 

Stor revmossa (Bazzania trilobata) signalart 

En stor och grov levermossa som på fattig grund växer i fuktiga skogar med jämn och hög 

luftfuktighet. Känslig för långvarig uttorkning och klarar sig dåligt i brukad skog.  

Funnen i små bestånd i delområde 26, 2 och 11. 

Blåmossa (Leucobryum glaucum)  

signalart 
En art som genom sin storlek indikerar 

stabila föhållanden och hög luftfuktighet 

under lång tid. Klarar i östra Sverige inte 

slutavverkning bra utan visar då på skoglig 

kontinuitet. Växer i sluten 

hällmarkstallskog, alkärr etc.  

Funnen i små kuddar i de fuktigare delarna 

av delområde 1. 

 

Krusig ulota (Ulota crispa) signalart 

Signalerar genom sin närvaro slutna bestånd 

med jämn och hög luftfuktighet.             Fig. 16. Leucobryum glaucum 

Är generellt känslig för luftföroreningar och klarar i norra och östra Sverige 

konventionellt skogsbruk dåligt.  

Funnen i ett fåtal exemplar på hassel i delområde 26.  

 

Kattfotslav (Arthonia leucopellaea) signalart 

En lav som växer tillsammans med gammelgranlav vid basen av grova granar i 

fuktiga, stabila skogsbestånd med gamla grovbarkiga träd. Indikerar sålunda 

skoglig kontinuitet och gamla, stabila skogsbestånd. 

Funnen i ett par små bålar tillsammans med gammelgranlav i delområde 10. 

 

Grynig blåslav (Hypogymnia farinacea) indikatorart 

En lav som uteslutande växer på barken av gamla, levande tallar. Växer i skilda miljöer från 

tallmossar till torra hällmarker men är beroende av      

gammelträdskontinuitet 

 

Gammelgranslav (Lecanactis abietina) indikatorart 

Indikerar på granmiljöer med konstant luftfuktighet och med grova träd. Känslig för 

slutavverkningar och indikerar därför på skoglig kontinuitet. 

Tämligen allmän i området och funnen i ett flertal delområden med gamla granar, exempelvis 

2, 10, 11, 26 och 35. 

 

Garnlav (Alectoria sarmentosa) NT signalart (AP) 

Signalerar höga naturvärden varhelst den blir funnen då den är känslig för både vind och 

uttorkning och förekommer således endast i mer eller mindre orörda, glesa skogsbestånd med 

hög luftfuktighet. Är känslig för kontinuitetsbrott och är sannolikt svårspridd. 

Funnen i delområde 11. 

Fig.17. Arthonia  
leucopellaea 
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Liten spiklav (Calicium parvum) signalart (AP) 

Indikerar gamma tallskog med höga naturvärden. Kräver tillgång till gamla träd där 

ytterbarken skavts av för sin överlevnad och indikerar därför skogar utan successionsglapp. 

Anträffad i delområde 27.  

 

5.2 Övriga arter 

 

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus) NT indikatorart 

Observerades i ett av de områden där granarna fallit till följd av granbarkborreangrepp under 

de senaste åren. Arten är oppurtunistisk och dyker ofta upp kort efter att den större mängd död 

ved blir tillgänglig. Häckar inte sällan tillfälligt i anslutning till sådana områden och arten kan 

sannolikt vara bofast i området. 

Observerades under september i delområde 29.  

För övriga fågelobservationer gjorda under inventeringen se 

Inventering av häckfågelfaunan kring Välsviken, Karlstad 

kommun. Pro Natura, Persson, O., Fasth, T. 

 

Knärot (Goodyera repens) NT indikatorart 

En liten orkidé som indikerar på skoglig kontinuitet. Arten är 

sannolikt som många svampar relativt lättspridd men har höga 

krav på livsmiljön. I Välsviken vinns ett mycket stort bestånd av  Fig. 18. Goodyera repens 

knärot med flera hundra blommande plantor. 

Noterades uteslutande i delområde 10, söder om stigen. 
                       
Strandviol (Viola persiciflora) NT 

En kärlväxt som uteslutande växer på betade strandängar vid insjöar. Kraftigt missgynnad av 

upphörande bete.  

Hör inte till skogens flora men skulle sannolikt gynnas om de gamla betesmarkerna i 

strandkanten kom i bruk igen (möjligen i kombination med de glesa f.d. betesmarkerna i 

delområde 2.  

 

Grönskära (Bidens radiata) VU 

En växt som lever på slammiga, näringsrika stränder.  

Hör inte till skogens flora men skulle sannolikt gynnas om de gamla betesmarkerna i 

strandkanten kom i bruk igen (möjligen i kombination med de glesa f.d. betesmarkerna i 

delområde 2 

 

Bäver (Castor fiber) 
Bävern skapar genom sitt levnadssätt miljöer i skogslandskapet och i strandnära skogar som 

kraftigt gynnar många arter. Dammbyggen, utglesninge och produktion av död ved är bara 

några av egenskaperna som gynnar andra arter.  

Finns talrikt främst i Välsviken S längs Vänerstranden. 
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7. Bilagor 
 

7.1 Bilaga 1 – Artlista insekter 

 
RL 2015: Rödlista 2015 

TRL: Tidigare RödListning 

NV-art: Art som indikerar naturvärde eller på annat sätt är hotad, skyddad o.lik. Se Metodik. 

 
                  

          Välv. S Välsv. NV Välsv. NE RL 2015 TRL NV-art Övrigt 

  
 

Aderidae   
 

          

      Euglenes pygmaeus   X           

  
 

Anobiidae   
 

          

      Dorcatoma dresdensis X             

  
  

Dorcatoma robusta X 
 

          

  
 

Anthribidae   
 

          

      Platystomos albinus X             

  
  

Anthribus nebulosus   X           

  
 

Apionidae   
 

          

      Protapion fulvipes X X           

  
 

Attelabidae   
 

          

      Bytiscus betulae X             

  
  

Rhyncites cupreus X 
 

          

  
 

Buprestidae   
 

          

      Trachys minuta X X           

  
 

Byturidae   
 

          

      Byturus tomentosus X             

  
 

Cantharidae   
 

          

      Malthodes crassicornis   X           

  
  

Malthodes fuscus   X           

      Rhagonycha atra X             

  
  

Rhagonycha fulva   X           

      Rhagonycha lignosa X X           

  
  

Rhagonycha testacea X 
 

          

  
 

Carabidae   
 

          

      Bembidion quadrimaculatum               

  
  

Bradycellus caucasicus X 
 

          

  
 

Cerambycidae   
 

          

      Anastrangalia sanguinolenta X             

  
  

Leptura quadrifasciata X 
 

          

      Rhagium inquisitor   X           

  
  

Stictoleptura maculicornis X 
 

          

  
 

Cerylonidae   
 

          

      Cerylon fagi X         (X) Få fynd i Vrm 

  
  

Cerylon ferrugineum X 
 

          

      Cerylon histeroides X             

  
 

Chrysomelidae   
 

          

      Cryptocephalus labiatus X             

  
  

Lochmaea caprea X 
 

          

      Longitarsus nasturtii   X           

  
  

Phratora laticollis X 
 

          

  
 

Ciidae     
 

          

      Ropalodontus perforatus X         (X) Nordligt fynd 

  
  

Cis castaneus X 
 

          

      Cis glabratus X             

  
  

Cis jacquemartii X 
 

          

      Cis festivus X             

  
 

Coccinellidae   
 

          

      Exochomus quadripustulatus   X           

  
 

Corylophidae   
 

          

      Sericoderus lateralis X             

  
 

Cryptophagidae   
 

          

      Atomaria affinis X     NT   X   
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Atomaria impressa   X           

      Antherophagus pallens   X           

  
  

Cryptophagus dentatus X X           

      Cryptophagus pubescens X             

  
  

Cryptophagus scanicus X X           

      Micrambe abietis X             

  
  

Pteryngium serratus X 
 

          

  
 

Curculionidae   
 

          

      Xyleborinus saxesenii   X     NT
2005

 X Ny Vrm 

  
  

Pityogenes trepanatus   X       X Ny Vrm 

      Rhinusa melas X           Ny Vrm 

  
  

Anisandrus dispar   X           

      Brachyderes incanus   X           

  
  

Crypturgus cinereus   X           

      Hylastes brunneus X X           

  
  

Hylastes cunicularius   X           

      Hylastes opacus   X           

  
  

Hylobius abietis X X           

      Hylurgops palliatus   X           

  
  

Orchestes calceatus X 
 

          

      Pissodes pini X X           

  
  

Pityogenes bidentatus   X           

      Pityogenes chalcographus X             

    
 

Pityophagus ferrugineus   X           

      Polydrusus cervinus X             

  
  

Polydrusus mollis X 
 

          

      Rhyncolus ater X             

  
  

Rhyncolus sculpturatus X X           

      Scolytus ratzeburgii X             

  
  

Strophosoma capitatum X 
 

          

      Tomicus piniperda   X           

  
  

Trypodendron lineatum   X           

      Sciaphilus asperatus               

  
 

Dasytidae   
 

          

      Dasytes obscurus X             

  
  

Dasytes plumbeus X X           

  
 

Dermestidae   
 

          

      Anthrenus museorum   X           

  
  

Megatoma undata   X           

  
 

Elateridae   
 

          

      Ampedus balteatus   X           

  
  

Ampedus pomorum X 
 

          

      Ampedus nigroflavus X       NT
2010

 X   

  
  

Athous subfuscus X 
 

          

      Cidnopus aeruginosus X             

  
  

Dalopius marginatus   X           

      Melanotus villosus X         (X) Ny Vrm 

  
  

Melanotus castanipes X 
 

          

      Paraphotistus impressus X   X         

  
  

Prosternon tesselatum   X           

      Selatosomus aeneus X             

  
  

Selatosomus impressus   X           

      Selatosomus nigricornis   X           

  
  

Ampedus nigrinus   
 

          

      Pheletes aeneoniger               

  
 

Endomychidae   
 

          

      Leiestes seminiger   X   NT       

    Erotylidae               

      Tritoma bipustulata X         X Nordligt fynd 

      Dacne bipustulata X             

      Triplax aenea X             

      Triplax russica X             

  
 

Eucnemidae   
 

          

      Hylis foveicollis X       NT
2000

 X Få fynd i Vrm 

  
  

Hylis cariniceps X X     NT
2000

 X   

      Hylis procerulus   X     NT
2010

 X Få fynd i Vrm 

  
 

Histeridae   
 

          

      Paromalus parallelepipedus X X     NT
2000

 (X)   
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Gnathoncus buyssoni X 
 

          

      Gnathoncus nannetensis X             

  
  

Margarinotus striola   X           

  
 

Hydrophilidae   
 

          

      Cercyon convexiusculus X             

  
 

Latridiidae   
 

          

      Cartodere constricta X             

  
  

Corticarina fuscula   X           

      Cortinicara gibbosa X X           

  
  

Enicmus fungicola X 
 

          

      Enicmus rugosus X X           

  
  

Latridius hirtus X 
 

          

      Latridius minutus   X           

  
  

Stephostethus pandellei   X           

  
 

Leiodidae   
 

          

      Anisotoma humeralis X             

  
  

Anisotoma glabra X X           

  
 

Melandryidae   
 

          

      Hallomenus binotatus X             

  
  

Orchesia micans X 
 

          

      Orchesia undulata X             

  
  

Wanachia triguttata   X           

  
 

Monotomidae   
 

          

      Rhizophagus bipustulatus X X           

  
  

Rhizophagus dispar X 
 

          

      Rhizophagus ferrugineus   X           

  
 

Mordellidae   
 

          

      Tomoxia bucephala X             

  
 

Mycetophagidae   
 

          

      Mycetophagus decempunctatus X     NT   X Ny Vrm 

  
  

Mycetophagus piceus X X     NT
2000

 (X)   

      Litargus connexus X X           

  
 

Nitidulidae   
 

          

      Cryptarcha undata X       NT
2000

 (X)   

  
  

Ipidia binotata X X     VU
2000

 (X)   

      Cychramus variegatus X             

  
  

Cychramus luteus X 
 

          

      Epuraea aestiva X             

  
  

Epuraea biguttata X 
 

          

      Epuraea pallescens   X           

  
  

Epuraea silacea X 
 

          

      Epuraea terminalis X X           

  
  

Epuraea unicolor   X           

      Epuraea variegata X             

  
  

Glischrochilus hortensis X X           

      Glischrochilus quadripunctatus X             

      Meligethes aeneus X X           

      Meligethes coracinus? X             

      Soronia grisea X             

      Soronia punctatissima X             

    Pyrrochroidae               

      Schizotus pectinicornis   X           

    Salpingidae               

      Salpingus ruficollis X             

      Sphaeriestes castaneus   X           

    Scarabaeidae               

      Cetonia aurata   X           

      Phyllopertha horticola   X           

      Protaetia cuprea   X           

    Scirtidae               

      Cyphon coarctatus X X           

      Cyphon coarcticollis X             

      Cyphon ochraceus X             

      Cyphon padi X X           

      Cyphon palustris X X           

      Cyphon variabilis X             

    Scraptidae               

      Anaspis frontalis X             
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      Anaspis marginicollis X             

      Anaspis rufilabris X             

      Anaspis thoracica   X           

    Silphidae               

      Nicrophorus vespilloides X X           

      Oiceoptoma thoracica X X           

    Sphindidae               

      Aspidiphorus orbiculatus X             

    Staphylinidae               

      Trichonyx sulcicollis X     NT   X   

      Sepedophilus bipunctatus X             

      Acrulia inflata X             

      Anommognathus cuspidatus X             

      Bibloporus bicolor X             

      Bisnius cephalotes X             

      Bolitochara pulchra X             

      Euplectus punctatus   X           

      Euplectus karsteni   X           

      Euplectus piceus X             

      Gabrius splendidulus X X           

      Gyrophaena manca X             

      Gyrophaena pulchella X X           

      Gyrophaena williamsi X X           

      Haploglossa villosula X X           

      Leptusa ruficollis X             

      Lordithon lunulatus X X           

      Lordithon trinotatus X X           

      Phloeocaris subtillisima   X           

      Phyllodrepa melanocephala   X           

      Proteinus laevigatus X             

      Quedius maurus X             

      Quedius mesomelinus X X           

      Quedius xanthopus X X           

      Acidota crenata X             

    Tenebrionidae               

      Uloma culinaris X     NT   X   

      Bolitophagus reticulatus X X           

      Diaperis boleti X X           

      Lagria hirta X             

      Mycetochara flavipes  X             

    Throscidae               

      Trixagus dermestoides X             

    Trogossitidae               

      Grynocharis oblonga   X     VU2000 X   

      Thymalus limbatus   X       X   

    Vespidae               

      Dolichovespula norvegicoides X           Nordlig 

      Discoelius zonalis X           Sällsynt 

      Vespula rufa X             

      Vespula vulgaris X X           

      Vespa crabro X X           

    Crabronidae               

      Pemphredon lugubris X             

    Aradidae               

      Aradus betulinus X X       X   

      Aradus betulae X X           

      Aradus depressus X             

    Membracidae               

      Centrotus cornutus X             

    Tineidae               

      Scardia boletella X     NT   X   

    Formicidae               

      Lasius fuliginosus X   X     X   

    Sesiidae               

      Synanthedon scoliaeformis X   X     X   

                      

 



 2015 Fördjupad inventering av skogliga värden, Välsviken 2015 

38 

 

7.2 Bilaga 2 – Artlista svampar 

 
RL 2015: Rödlista 2015 

NV-art: Art som indikerar naturvärde eller på annat sätt är hotad, skyddad o.lik. Se Metodik. 

Inv.: Inventering 2015 

AP: Artportalen 

 
  Vetenskapligt namn Svenskt namn Välsv. NV Välsv. S Välsv. NV RL 2015 NV-art Källa 

  Amanita citrina vitgul flugsvamp   X       Inv. 

  Amanita muscaria röd flugsvamp X X       Inv. 

  Amanita porphyria mörkringad flugsvamp X X       Inv. 

  Amanita virosa vit flugsvamp X X       Inv. 

  Antrodia serialis knölticka X X     (X)  Inv. 

  Antrodia sinuosa mjölkticka X         Inv. 

  Boletus badius  brunsopp X         Inv. 

  Boletus edulis stensopp   X X     Inv. 

  Calocera viscosa gullhorn   X       Inv. 

  Cantharellus cibarius kantarell X X       Inv. 

  Cerrena unicolor slingerticka X X       Inv. 

  cf. Geoglossum fallax fjällig jordtunga   X     (X) Inv. 

  Chalciporus piperatus pepparsopp   X       Inv. 

  Cineromyces lindbladdii gråporing X         Inv. 

  Cordyceps militaris röd larvklubba   X       Inv. 

  Cortinarius armillatus rödbandad spindling X X       Inv. 

  Cortinarius caperatus rimskivling X X       Inv. 

  Cortinarius mucosus hedspindelskivling   X       Inv. 

  Cortinarius rubellus toppig giftspindling   X       Inv. 

  Cortinarius sanguinoeus blodspindling X X       Inv. 

  Cortinarius semisanguineus rödskivig kanelspindling X         Inv. 

  Craterellus tubaeiformis trattkantarell X X       Inv. 

  Cystoderma carcharias rödgrå grynskivling X         Inv. 

  Fomitopsis fomentarius fnöskticka X X X   (X) Inv. 

  Fomitopsis pinicola klibbticka X X X   (X)  Inv. 

  Gloeophyllum sepiarium vedmussling X X X     Inv. 

  Gomphidius glutinosus citronslemskivling X X       Inv. 

  Hebeloma crustaliniforme tårfränskivling   X       Inv. 

  Hygrocybe conica toppvaxskivling   X     (X)  Inv. 

  Hygrocybe miniata mönjevaxskivling   X     (X) Inv. 

  Ischnoderma benzoides sotticka X       (X) Inv. 

  Laccaria laccata laxskivling X X       Inv. 

  Lactarius gyciosmus kokosriska   X       Inv. 

  Lactarius pubescens blek skäggriska   X       Inv. 

  Leccinum scabrum björksopp X X       Inv. 

  Leccinum versipelle tegelsopp   X       Inv. 

  Leptoporus mollis kötticka X     NT X Inv. 

  Marasmius androsaceus tagelbroskskivling X         Inv. 

  Mycena abramsii sommarhätta   X       Inv. 

  Mycena epipterygia flåhätta   X       Inv. 

  Mycena pura rättikhätta   X       Inv. 

  Mycena rosella rosenhätta   X       Inv. 

  Oligoporus fragilis blödticka X X       Inv. 

  Oligoporus guttulatus gropticka   X   NT X Inv. 

  Paxillus involutus pluggskivling X X       Inv. 

  Phellinus igniarius eldticka X X       Inv. 

  Phellinus laevigatus va kticka X X       Inv. 

  Phellinus lundellii björkeldticka   X       Inv. 

  Phellinus obliquus sprängticka X X X   (X)  Inv. 

  Phellinus tremulae aspticka X X       Inv. 

  Pholiota spumosa klibbflamskivling X         Inv. 

  Piptoporus betulinus björkticka X X       Inv. 

  Postia caesia blåticka X X X     Inv. 

  Postia tephroleuca mjölkticka X X       Inv. 

  Rickenella fibula vaxnavling   X       Inv. 

  Russula decolorans tegelkremla           Inv. 

  Russula vinosa vinkremla           Inv. 
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  Skeletocutis amorpha gullticka X         Inv. 

  Steccherinum ochraceum ockratagging X         Inv. 

  Stereum rugosum styvskinn   X       Inv. 

  Stereum sanguinolentum blödskinn X         Inv. 

  Suillus bovinus örsopp X X       Inv. 

  Suillus granulatus grynsopp   X     (X) Inv. 

  Tapinella atromentosa sammetsfotad pluggskivling   X       Inv. 

  Trametes ochracea zonticka   X       Inv. 

  Tremella encephala broskboll   X       Inv. 

  Trichaptum abietinum violticka X X X     Inv. 

  Tricholoma fulvum fläckmusseron   X       Inv. 

  Tricholoma inamoenum luktmusseron   X       Inv. 

  Phellinus pini tallticka X     NT X Inv. 

                  

  Inonotus rheades rävticka X X     X AP 

  Phellinus viticola vedticka X X     X AP 

  Phellodon niger svart taggsvamp   X   NT X AP 

  Sarcodon squamosus motaggsvamp   X   NT X AP 

  Hydnellum sp. korktaggsvamp sp.   X     X AP 
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7.3 Bilaga 3 – Artlista mossor, lavar, kärlväxter och övriga arter 
RL 2015: Rödlista 2015 

NV-art: Art som indikerar naturvärde eller på annat sätt är hotad, skyddad o.lik. Se Metodik. 

Inv.: Inventering 2015 

AP: Artportalen 

           

 
  Vetenskapligt namn Svenskt namn 

Välsv. 
NV Välsv. S 

Välsv. 
NV RL 2015 NV-art Källa 

 

 
                  

 

 
  Arthonia leucopellaea Kattfotslav         X Inv. 

 

 
  Lecanactis abietina Gammelgranslav X X     X Inv. 

 

 
  Hypogymnia farinacea Grynig blåslav X   X   X Inv. 

 

 
  Alectoria sarmentosa Garnlav   X   NT X AP 

 

 
                  

 

 
  Leucobryum glaucum Blåmossa     X   X Inv. 

 

 
  Bazzania trilobata Större bräkenmossa   X     X Inv. 

 

 
  Plagiothecium undulatum Vågig sidenmossa X X     X Inv. 

 

 
                  

 

 
  Goodyera repens Knärot   X   NT X Inv. 

 

 
  Viola persicifolia Strandviol   X   NT (X) AP 

 

 
  Bidens radiata Grönskära   X   VU (X) AP 

 

 
                  

 

 
  Castor fiber Bäver X X     X Inv. 
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7.3 Bilaga 3 – Naturvärdesklassning av delområden, tabell 

 

 
      

 

 
Delområde Område Klass   

 
1 Välsviken NE 3   

 
2 Välsviken S 3   

 
3 Välsviken S 2   

 
4 Välsviken S 2   

 
5 Välsviken S 4   

 
6 Välsviken S 4   

 
7 Välsviken S 3   

 
8 Välsviken S 3   

 
9 Välsviken S 3   

 
10 Välsviken S 1   

 
11 Välsviken S 1   

 
12 Välsviken S 2   

 
13 Välsviken S 3   

 
14 Välsviken S 3   

 
15 Välsviken S 3   

 
16 Välsviken S 4   

 
17 Välsviken S 2   

 
18 Välsviken S 2   

  19 Välsviken S 4   

  20 Välsviken S 2   

  21 Välsviken S 3   

  22 Välsviken S 3   

  23 Välsviken S 3   

  24 Välsviken S 3   

  25 Välsviken S 3   

  26 Välsviken NV 2   

  27 Välsviken NV 2   

 
28 Välsviken NV 2   

 
29 Välsviken NV 2   

 
30 Välsviken NV 4   

 
31 Välsviken NV 3   

 
32 Välsviken NV 2   

 
33 Välsviken NV 3   

 
34 Välsviken NV 3   

 
35 Välsviken NV 2   

 
36 Välsviken NV 4   

 
37 Välsviken NV 2   

 
38 Välsviken NV 3   

 
39 Välsviken NV 3   

 
40 Välsviken NV 3   

 
41 Välsviken NV 2   

 
      

  


