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BILDANDE AV NATURRESERVATET KROKSTADÖN, 
KIL OCH ARVIKA KOMMUNER  
 

BESLUT 
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen det 
område som avgränsas med den svarta heldragna linjen på kartan i bilaga 1 
som naturreservat.  
 
Reservatets namn ska Naturreservatet Krokstadön. 

Syfte med reservatet 
Naturreservatet Krokstadön bildas med syftet att bevara och utveckla 
biologisk mångfald i ett område med värdefulla naturmiljöer. Områdets 
naturskogar som delvis är brandpräglade, och andra ingående naturtyper samt 
områdets orörda karaktär med dess ekosystem och biologiska mångfald ska 
bevaras. Områdets kulturpräglade naturmiljöer såsom trädklädd betesmark 
och öppen betesmark med dess ekosystem och biologiska mångfald ska 
bevaras och vid behov återställas. Syftet är också att inom ramen för 
bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av 
områden för friluftslivet. 
 
Syftet uppnås genom att inget skogsbruk bedrivs i området, att skötsel för 
att gynna lövträd genomförs på öarna samt att området tillgängliggörs för 
friluftslivet. Exempel på skötsel är bränning och röjning. Spontan 
skogsbrand på öarna tillåts till den grad säkerhetsaspekterna tillåter. Vissa 
anordningar görs för att underlätta för friluftslivet. 
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Föreskrifter 
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet förordnar 
Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första 
stycket förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
att nedan angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet. 
 
Föreskrifterna under A och C gäller inte förvaltaren av naturreservatet, eller 
den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs för att 
tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår av föreskrifterna under 
B nedan. 
 
Föreskrifterna under A och C gäller inte heller av Länsstyrelsen utförd eller 
beställd röjning av kulturlämningar, under förutsättning att detta sker i samråd 
med reservatsförvaltningen.  
 
Föreskrifterna under A och C gäller inte heller den uppföljning av områdets 
skötsel och naturvärden eller av miljöns utveckling i stort, inklusive 
nödvändig provtagning och insamling av bestämningsmaterial, som utförs av 
eller på uppdrag av Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. Sådana 
undersökningar ska ske i samråd med reservatsförvaltningen. 
 
I enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken fastställer Länsstyrelsen bifogad skötselplan (bilaga 4).  
 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten 
att använda mark- och vattenområden: 
Utöver vad som annars gäller i författningar är det i naturreservatet förbjudet 
att: 
1. avverka träd och buskar eller att ta bort eller upparbeta dött träd eller 

vindfälle 
2. schakta, tippa, gräva, borra, spränga, utföra annan mekanisk 

markbearbetning eller anordna upplag  
3. anlägga ledning i mark, luft eller vatten 
4. uppföra ny-, till- eller ombyggnad, annan anläggning eller anordning på 

mark eller i vatten 
5. använda eller sprida kalk, gödselmedel eller växtnäringsämnen 
6. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel 
7. framföra motorfordon, exempelvis traktor, snöskoter och terränghjuling 

(s.k. fyrhjuling) 
 
Föreskrifterna under A gäller inte underhåll vid befintliga luftledningar 
 
Föreskriften A1 gäller inte slyröjning eller kvistning för underhåll av siktgator 
vid befintliga jaktpass. Med sly avses träd o buskar med en diameter vid 
basen upp till 5 cm.  
 
 Föreskriften A1 gäller inte röjning av sly på strand i anslutning till befintlig 
byggnad eller brygga enligt karta, bilaga 3. Med sly avses träd o buskar med 
en diameter vid basen upp till 5 cm.  
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Föreskriften A1 gäller inte röjning av vegetation som förorsakar igenväxning i 
glest trädbevuxna betesmarker enligt karta, bilaga 3. 
 
Föreskriften A1 gäller inte röjning av leder eller övriga stigar inom reservatet 
enligt karta, bilaga 3. 
 
Föreskrifterna A1, A2 och A3 gäller inte nedläggning av markkabel inom 
vägområdet eller underhåll av de två vägarna som finns på Norra Grimstad 
2:1, den traktorväg eller den vägtrumma som finns på Brunskogs-Strand 1:18, 
eller underhåll av den stig som går mellan Norra Grimstad 2:1 och 
Brunskogs-Strand 1:15, eller av den södra stigen på Norra Grimstad 2:1. 
 
Föreskriften A3 gäller inte ledningar som avser mindre vattenuttag för 
hushållsbehov.  
 
Föreskriften A4 gäller inte underhåll av eller anläggande av spänger/trappa i 
anslutning till leder eller befintliga stigar enligt karta, bilaga 3. 
 
Föreskriften A5 gäller inte sådan kalkning som sker enligt den regionala 
åtgärdsplanen för kalkningsverksamheten i Värmland. 
 
Föreskriften A7 gäller inte för älgdragare eller liknande som behövs för 
uttransport av större vilt (älg, hjort, björn, vildsvin) från området enligt 
terrängkörningsförordningen (1975:594 1§), i samband med den jakt som är 
tillåten i naturreservatet. Uttransporten ska ske så att skador på mark och 
vegetation undviks. 
 
Föreskriften A7 gäller inte nyttjande av de två vägarna som finns på Norra 
Grimstad 2:1 eller för den traktorväg som finns på Brunskogs-Strand 1:18. 
 
Föreskriften A7 gäller inte i samband med skogsbruksåtgärder på fastigheten 
Brunskogs-Strand 1:45.   
 
Föreskriften A7 gäller inte på sjön Värmeln eller för körning i samband med 
transporter till stugor och anläggningar på Krokstadön. 
 
 

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad ägare och 
innehavare av särskild rätt till fastigheter förpliktas att tåla: 
Ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktas tåla att följande 
anordningar uppförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet: 
1. röjning av samt utmärkning av reservatets yttergränser enligt 

Naturvårdsverkets anvisningar 
2. uppsättande och underhåll av informationstavlor inom området 
3. anläggning och underhåll av eldstäder enligt karta, bilaga 3. 
4. anläggande, utmärkning och underhåll av leder på Krokstadön enligt karta, 

bilaga 3 
5. anläggning och underhåll av faciliteter för att underlätta för det rörliga 

friluftslivet, som t.ex. toalett, brygga, raststuga, bord och bänkar. 
Restaurering och underhåll av ränna så att man vid normalt vattentillstånd, 
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eller straxt under det, kan ta sig in med småbåtar och angöra dem vid 
brygga och i båthuset 

6. biotopvårdande avverkning, röjning, gallring och ringbarkning på områden 
enligt karta, bilaga 3 

7. stängsling för att förhindra bete på uppväxande lövträd enligt karta, bilaga 3. 
8. naturvårdsbränning och nödvändiga skyddsåtgärder som upprättande av 

brandgator, grävning av branddammar, samt därtill hörande eftersläckning 
enligt karta, bilaga 3 

9. stängsling av betesmark samt hållande av betesdjur enligt karta, bilaga 3. 
10. röjning och slåtter på inägomark enligt karta, bilaga 3. 
11. undersökningar av skogliga strukturer, djur- och växtarter samt av mark- 

och vattenförhållanden, inklusive provtagning och nödvändig insamling av 
bestämningsmaterial 
 
 

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och 
vistas inom reservatet, samt om ordningen i övrigt inom reservatet:  
Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i naturreservatet 
förbjudet att: 
1. samla in eller skada ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor/musslor 

och fjärilar  
2. samla in mossor, lavar och vedsvampar 
3. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och 

omkullfallna träd, och buskar  
4. framföra motorfordon, exempelvis traktor, snöskoter och terränghjuling 

(s.k. fyrhjuling) 
5. elda ute på öarna annat än på anvisad plats 
6. utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, 

samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att 
utföra vetenskapliga eller andra undersökningar  

 
Föreskriften C3 gäller inte röjning av uppväxande sly eller kvistning för 
underhåll av befintliga jaktpass. Med sly avses träd o buskar med en diameter 
vid basen upp till 5 cm. 
 
Föreskriften C3 gäller inte röjning av uppväxande sly eller kvistning för 
underhåll av leder eller befintliga stigar enligt karta, bilaga 3.  
 
Föreskriften C3 gäller inte röjning av sly på strand i anslutning till befintlig 
byggnad eller brygga enligt karta, bilaga 3. Med sly avses träd o buskar med en 
diameter vid basen upp till 5 cm. 
 
Föreskriften C3 gäller inte röjning av vegetation som förorsakar igenväxning i 
öppna betesmarker enligt karta, bilaga 3.   
 
Föreskriften C4 gäller inte nyttjande av de två vägarna som finns på Norra 
Grimstad 2:1 eller för den traktorväg som finns på Brunskogs-Strand 1:18.  
 
Föreskriften C4 gäller inte för älgdragare eller liknande som behövs för 
uttransport av större vilt (älg, hjort, björn, vildsvin) från området enligt 
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terrängkörningsförordningen (1975:594 1§), i samband med den jakt som är 
tillåten i naturreservatet. Uttransporten ska ske så att skador på mark och 
vegetation undviks.  
 
Föreskriften C4 gäller inte på sjön Värmeln eller för körning i samband med 
transporter till stugor och anläggningar på Krokstadön. 
 
 

Länsstyrelsen beslutar att ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § 
miljöbalken träder i kraft tre veckor efter den dag författningen utkommit från 
trycket i länets författningssamling. 
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UPPGIFTER OM NATURRESERVATET 
Namn Naturreservatet Krokstadön 
Län Värmland 
Kommun Kil och Arvika 
Lägesbeskrivning 5,5 kilometer väster om 

Högboda 
Församling/Socken Boda och Brunskog  
Topografisk karta 11CSO 
Ekonomisk karta 11C1h 
Naturgeografisk 
region 

28b, kuperad sydboreal region 
 

Kulturgeografisk 
region 

Värmlands och Dalslands 
dalbygder samt Värmlands 
Vänerslätt 

Fastighetsknutna 
rättigheter som 
reservatet berör  

Fisket ingår inte i överlåtelsen 
av vattenområdet till Krokstad 
1:8 
1715-08/7.A Rätt till båtplats 
vid stranden och 
uppläggningsplats för båt i 
ungefärligt läge. 
1715-08/7-B Rätt att använda 
befintlig väg och ta väg ner till 
sjön på stamfastighetens 
uppställningsplats för två 
fordon. Belastar Krokstad 1:2 
07/35682 Berkan på 
nyttjanderätt. Kräftfiske mm. 
Belastar Krokstad 1:2, Krokstad 
1:8 

Fastigheter Brunskogs-Strand (S) 
Brunskogs-Strand 1:32, 1:6, 
1:18, 1:19, 1:45, 1:15 och 1:28 
Högboda (S) 
Högboda 1:22, 1:175, 1:73, 
1:177, 1:31, 1:164, 1:65 och 
1:165 
Olserud (S) 
Olserud 1:48, 1:54, 1:40, 1:52 
och 1:55 
Norra Grimstad (S) 
Norra Grimstad 2:1 
Södra Grimstad (S) 
Södra Grimstad 1:2 
Krokstad 1:8 

Areal 929,1 ha 
Förvaltare Länsstyrelsen Värmland 
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REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
Ärendets beredning 
Trakten där Naturreservatet Krokstadön ligger, har länge varit känt för sina 
höga naturvärden, främst de värden som är kopplade till lövskogar och de arter 
som är beroende av sådana .Vitryggig hackspett har inventerats i området 
sedan 1970-talet och området är regionalt prioriterat för skydd. 
 
I samband med att ägaren till öarna i området 2006 planerade en storskalig 
gallring fick Länsstyrelsen en skrivelse från en boende i trakten, med 
information om kända naturvärden i området och en uppmaning om att 
undersöka om området borde skyddas. Länsstyrelsen kontaktade markägaren 
och en diskussion om skydd inleddes. Ett gränsförslag  utarbetades och 
diskussion om skydd har genomförts med berörda markägare. 
 
Remissinstansernas och sakägares synpunkter  
Havs och Vattenmyndigheten tillstyrker bildandet av reservatet men anser att 
limniska värden inte ska finnas med i syftet för reservatet då detta endast 
omfattar en liten del av sjön Värmeln som kommit med av arronderingsskäl 
för att inkludera öarna i reservatet. 
 
Arvika kommun har inget att erinra mot förslaget till beslut. 
 
Carl-Gustaf Bornehag och Stina Bergström tycker att bildandet av ett reservat 
är bra och att det är viktigt att det är tillgängligt även för de som inte har 
tillgång till båt. Det finns många fina befintliga stigar genom området som 
skulle kunna användas för att tillgängliggöra området. De anser att namnet 
Storstrandshöjden som används för att beskriva en utsiktspunkt ovanför 
Hurttjärnet är felaktigt. Angående eldplatser tycker de att det borde finnas en 
eldstad vid tidigare nämnda utsiktspunkt samt att det på Ängön borde finnas 
fler utmärkta eldplatser då det idag finns flera platser där besökande kanotister 
eldar.  
 
Skogsstyrelsen tillstyrker bildandet av reservatet. 
 
Kils kommun tillstyrker bildandet av reservatet och anser att det borde 
tillgänglighetsanpassas i hela eller delar så att det kan nyttjas av personer med 
fysiska funktionsnedsättningar. Kommunen tycker att en lämplig vandringsled 
till Storstrandshöjden (hädanefter kallat Strandhöjden) bör utredas i dialog 
med boende i  området. Kommunen menar att informationstavlor bör sättas 
upp på strategiska platser på fastlandet där många besökare väntas och att 
detta sker i dialog med närboende. Kils kommun vill vidare att en plan för 
informationsspridning tas upp i beslutet eller skötselplanen samt att 
fågelskyddsområden  inrättas om det visar sig att friluftslivet har en negativ 
påverkan på fågellivet under häckningsperioden. 
 
Grums kommun anser att naturvärdena tillgodoses väl av beslut och 
skötselplan. Kommunen anser att friluftslivet i området och dess omgivningar 
kommer att påverkas negativt av beslutet och att det borde redovisas vilka 
negativa konsekvenser reservatet kommer att få på friluftslivet. 



LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 
 
 

BESLUT  
Sida 
8(13) 

Datum Referens 
2016-01-14 511-421-2012 

 
 

 
 

 
Länsstyrelsens bemötande av inkomna synpunkter 
Tillgängligheten till reservatet har diskuterats med markägare och andra 
intresserade. Det framfördes då farhågor om ökad risk för skador på egendom 
om vi anvisade parkeringsplats på vägar som idag är bommade.  Öarna är 
redan idag välbesökta och det är viktigt att kanalisera dessa besökare så att 
naturvärdena inte tar skada. De befintliga stigarna kommer även 
fortsättningsvis att vara möjliga att använda och underhålla. Länsstyrelsen 
kommer inte att anvisa parkeringsplats i anslutning till reservatet. 
 
Namnet Storstrandshöjden har ändrats till Strandhöjden efter diskussion med 
boende i området. En eldstad har markerats på kartan för åtgärder. 
 
En eldstad är markerad på Ängön men antal och lokalisering kommer att 
utvärderas efter framtida behov. 
 
För fördelningen av Länsstyrelsens resurser för friluftsliv har reservaten delats 
in i olika tillgänglighetsklasser. Naturreservatet Krokstadön har prioriterats 
för friluftsliv men är inte prioriterat för tillgänglighetsanpassningar för 
personer med funktionsnedsättningar. Vid en eventuell framtida 
omprioritering finns det i skötselplanen inga hinder mot åtgärder som brygga, 
toalett, led eller bänkar anpassade för rullstolar.  
 
Leden till Strandhöjden kommer inte att ingå i Länsstyrelsens satsning på 
friluftsliv efter dialog med de närboende, men det finns inga hinder mot att 
använda eller underhålla den befintliga leden till utsiktspunkten. 
 
Informationsskyltar kommer att sättas upp vid naturliga tillfarter till 
reservatet. Antalet skyltar och informationens omfattning kommer att 
anpassas efter behovet. 
 
Fågelskyddsområden är en skyddsform för att skydda fåglar under 
häckningstid. Naturreservatet är inget hinder för att bilda ett 
fågelskyddsområde om behov skulle uppstå. 
 
Länsstyrelsen delar inte Grums kommuns farhågor om att reservatet kommer 
att begränsa allmänhetens tillgänglighet. Genom att ordna brygga och 
informationstavla på Krokstadön ökas tillgängligheten och i övriga delar av 
reservatet är allmänhetens möjlighet till vistelse oförändrad. Länsstyrelsen har 
fört dialog med olika föreningar, lokalboende, näringsidkare och kommuner 
för att höra hur området används och en tidig version av beslutet har skickats 
ut för att inhämta synpunkter. 
 

LÄNSSTYRELSENS MOTIVERING OCH 
INTRESSEPRÖVNING 
Beskrivning av omgivande landskap och reservatet 
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Naturreservatet Krokstadöns ligger i ett område som karaktäriseras av lövrika 
öar och av branta, lövrika barrskogssluttningar med inslag av bergbranter. I 
trakten finns en hel del gammal tallskog. Reservatet ligger i ett område  som är 
av betydelse för den vitryggiga hackspetten. Området har vildmarksprägel och 
är därför attraktivt för friluftslivet. Värmeln och dess öar är välbesökta 
sommartid av kanotister och sportfiskare och på vintern av skridskoåkare och 
vinterfiskare. Inom reservatet förekommer många naturvårdsintressanta arter, 
t.ex. raggbock (VU), reliktbock (NT), gul taggsvamp (VU), grön pyrola (NT), 
nattviol, grön sköldmossa, fiskgjuse och flera hackspettsarter. 
 
Motiv till skydd 
Genom reservatet bevaras lövträdsrika öar och branter med inslag av gammal 
tall och bitvis av gammal gran. Området innehåller viktiga strukturer som 
lövträd, gamla grovbarkiga träd, döende och döda träd. Huvudmotivet för 
reservatsbildningen är områdets betydelse för de lövskogsberoende arter som 
har liknande krav på sin livsmiljö som vitryggig hackspett. Området har också 
betydelse för arter beroende av gammal tall samt gamla grandominerade 
skogar med stabilt fuktigt mikroklimat.  
 
Naturreservatet utgör ett naturskogsområde med mycket höga naturvärden som 
inte bör skötas  som en normal produktionsskog med större virkesuttag, 
avverkning för vägdragning eller uppförande av nya byggnader, bortstädning 
av vindfällen och döende träd. Reservatets nuvarande utseende med flera 
partier med likartad miljö i olika delar av området ger populationer av sällsynta 
och hotade/ typiska arter större möjligheter att på sikt överleva och ökade 
möjligheter att sprida sig till andra lämpliga livsmiljöer. Flera av de sällsynta 
arterna området är beroende av lövträd, gamla tallar, döda och döende träd 
samt av gammal och naturskogsartad granskog med en hög och jämn 
luftfuktighet. Avverkningar eller utglesningar i granmiljöerna leder till ökad 
uttorkning varvid dessa känsliga arter riskeras. 
 
Naturreservatet kommer att skötas med syftena att gynna naturvärdena och att 
tillgängliggöra området för det rörliga friluftslivet. Naturvårdande åtgärder 
utförs för att utöka livsmiljöer för de hårt trängda skogslevande arter som har 
en fristad i området.  
 
Länsstyrelsen gör bedömningen att detta är ett mycket skyddsvärt område 
vars naturkvalitéer och besöksvärde endast kan säkerställas genom att det 
undantas från skogsbruk och arbetsföretag som påverkar mark, flora och 
fauna.  

 

Överensstämmelse med planer, internationella åtaganden, 
miljökvalitetsmål med mera  
Bildandet av Naturreservatet Krokstadön är en del i Länsstyrelsens arbete 
med miljökvalitetsmålen ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. 
Naturreservatet bidrar till  genomförande av åtgärdsprogrammet för vitryggig 
hackspett. Beslutet följer nationella och regionala riktlinjer och strategier för 
prioritering av naturreservatsskydd, som bygger på Sveriges internationella 
åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden.  
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Beslutet bedöms vara förenligt med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurserna enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. 
Ingen kommunal detaljplan eller områdesbestämmelse enligt plan- och 
bygglagen finns som berör området. Beslutet är inte i konflikt med 
koncessioner eller undersökningstillstånd för gruvnäringen, enligt den 
information Länsstyrelsen fått av Sveriges geologiska undersökning (SGU).  

 

Intresseprövning 
I reservatsbildningsprocessen ingår som en del att i alla frågor göra en 
vägning mellan enskilda och allmänna intressen med den utgångspunkten att 
det ska finnas en rimlig balans eller proportion mellan de värden som ska 
skyddas genom förbudet/inskränkningen, och den belastning som 
förbudet/inskränkningen har för den enskilde, ett ställningstagande som 
brukar refereras till som proportionalitetsprincipen. Länsstyrelsen menar att 
den avgränsning av reservatet och de inskränkningar som gjorts av 
markanvändningen är nödvändiga, och att de inte går längre än vad som 
behövs för att tillgodose reservatets syfte för allmänintresset, samtidigt som 
markägarna genom intrångsersättning eller köp kompenserats för sin 
ekonomiska förlust. 

 
Upplysningar 
Länsstyrelsen har enligt 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ansvaret för 
tillsynen över naturreservatet. I tillsynen ingår att övervaka att 
reservatsföreskrifterna följs. Enligt 29 kap. 2 och 2a §§ miljöbalken gäller 
bland annat att brott mot föreskrift som meddelats med stöd av 7 kap. 
miljöbalken kan medföra straffansvar. Har någon vidtagit åtgärd i strid mot 
meddelad föreskrift, kan Länsstyrelsen enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken 
vid vite förelägga om rättelse. 
 
Länsstyrelsen i Värmlands län är förvaltare av naturreservatet. 
 
Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken medge dispens från 
meddelade föreskrifter, om det finns särskilda skäl och om det är förenligt 
med förbudets eller föreskriftens syfte. 
 
Eftersom området syftar till att bevara biologisk mångfald ska eventuella 
vindfällen och stormskadad skog lämnas. Bestämmelserna i 5, 6, 10 och 29 §§ 
skogsvårdslagen ska inte tillämpas inom naturreservatet (se 4 § 
skogsvårdslagen).  
 
 
Hur man överklagar, se bilaga 6 

 
 
Landshövding Kenneth Johansson har fattat beslut i detta ärende. 
Reservatsbildare Linda Stöberg har varit föredragande. I den slutliga 
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handläggningen deltog också länsråd Pia Karlsson, verksamhetschef Torben 
Ericson, enhetschef Thomas Östlund och chefsjurist Lars-Ove Olsson. 
 
 
 
 
 
Kenneth Johansson   
    
    
 

Linda Stöberg 
 
 
 
 

Bilagor 
1. Beslutskarta 
2. Översiktskarta 
3. Karta översikt särskilda skötselåtgärder, specifikation till B-föreskrifter 
4. Skötselplan  
5. Områdesbeskrivning 
6. Hur man överklagar  
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Sändlista 
Gunnar Glöersen, m fl., Edsgatevägen 161, 655 92 KARLSTAD  
Erik Hansson, Brånåsvägen 5, 685 32 TORSBY 
Hans Melin, Hornslettsallé 23, 85 00 Grenå, DANMARK 
Leif Norberg, Bifrostvägen 14, 655 33 KIL 
Jan Kasslert, Nygatan 9, 655 33 KIL 
Matts & Anita Jönsson, Strand, Fjällsviken, 671 94 BRUNSKOG 
Karl-Olov & Anita Grässjö, Almvägen 2, 681 52 KRISTINEHAMN 
Bengt Nilsson, Strand Eckra 1, 670 94 BRUNSKOG 
Kristin Högberg, Strand Sörtomta, 671 94 BRUNSKOG 
Nils Strandén, Krokstad, 695 93 KIL 
Gunbritt Forslund, Högboda Gård Hågåsen, 665 93 KIL 
Mats & Eva-Lotta Danielsson, Högboda Gård 5, 665 93 KIL 
Leif Gustavsson, Agardhsgatan 32, 665 32 KIL 
Bengt Bratt, Muskotgatan 67, 424 41 ANGERED 
Inger Henningsson, Högboda Gård Nystuga, 665 93 KIL 
Lennart Nilsson, Björknäs 6, 665 93 KIL 
Jan & Britta Edström, 5:e Villagatan 17, 653 41 KARLSTAD 
Carl-Gustaf Bornehag, Södra Grimstad Nolgården, 665 93 KIL 
Mikael Karlsson, Ölserud Där Framme 4, 665 93 KIL 
Margareta Lidén, Högboda Gård Fridhem, 665 93 KIL 
Börje Olsson, Alfens väg 8, 653 45 KARLSTAD 
Rolf Olsson, Ölserud Hagen, 665 93 KIL 
Marianne Bornehag, Ölserud Nolhagen, 665 93 KIL 
Inger & Göran Löwendal, Högboda Gård 14, 665 93 KIL 
Ingemar Karlsson, Ölserud Nytomta, 665 93 KIL 
Karlstads Stift, Stig Berg, Box 186, 651 05 KARLSTAD 
Elisabeth Hagestål, Lång Strandvillan, 664 91 GRUMS 
My Hagestål, Mariebergsvägen 15, 652 29 KARLSTAD 
Jessica Nyström, Skaldens gata 41, 656 38 KARLSTAD 
Norra Värmelns FVOF, C/o Sjöqvist Per-Erik, Stommen Jonstorp 1, 
671 94 Brunskog 
Östra Värmelns älgskötselområde, C/o Owe Grässjö, Almvägen 2, 681 52 
KRISTINEHAMN 
Högboda VVO, C/o Owe Grässjö, Almvägen 2, 681 52 KRISTINEHAMN 
 
 
Skogsstyrelsen Värmlands distrikt, Gräsdalsgatan 15, 653 43 KARLSTAD 
Kils kommun, Sofia Sköld, Box 88, 665 23 KIL 
Kils kommun, Katarina Karlsson, Box 88, 665 23 KIL 
Arvika kommun, Catarina Bernau, 671 81 ARVIKA 
Grums kommun, Rikard Ulander, 664 80 GRUMS 
Skanse & Co, AB, Vitsandsvägen 78, 685 34 TORSBY 
Jan Fogelberg, Svarvarevägen 3, 671 70 EDANE 
Jan-Anders Aronson, Norra Boda, 665 93 KIL 
Owe Nordling, Krokstad Där Väst, 665 93 KIL 
Södra Värmelns FVOF, C/o Anders Borgström, Ringgatan 4B, 653 49 
KARLSTAD 
Högboda byalag, Att Ulla Karlsson, Bodavägen 8, 665 93 KIL 
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Trafikverket Region Väst, 405 33 GÖTEBORG  

Havs- och vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 GÖTEBORG  
Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM 
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 STOCKHOLM  
Skogsstyrelsen, Västra Värmlands distrikt, Norrgårdsgatan 9, 686 35, 
SUNNE,  
Naturskyddsföreningen, Länsförbundet i Värmland, Verkstadsgatan 1, 652 19 
KARLSTAD 
Wermlands Ornitologiska Förening, c/o Björn Arvidsson, Lignellsgatan 3A, 
654 63 KARLSTAD 
Värmlands Botaniska Förening, c/o Per Larsson, Fallängsvägen 39 A, 671 51 
ARVIKA 
Jägareförbundet Värmland, Strågatan 3, 653 43 KARLSTAD 
Arvika kanot turistcenter, Luc Odeman, Box 191, 671 25 ARVIKA 
Sandvikengården, Martin Frykberg, 671 94 BRUNSBERG 
LRF, Länsförbundet i Värmlands län, Köpmannagatan 2 4 tr., 652 26 Karlstad 
Samhällsbyggnad 
Miljöanalys 
Miljöskydd och Förvaltning 
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SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET 
KROKSTADÖN 

1. Syftet med naturreservatet 
Naturreservatet Krokstadön bildas med syftet att bevara och utveckla biologisk 
mångfald i ett område med värdefulla naturmiljöer. Områdets naturskogar som 
delvis är brandpräglade, och andra ingående naturtyper samt områdets orörda 
karaktär med dess ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras. Områdets 
kulturpräglade naturmiljöer såsom trädklädd betesmark och öppen betesmark med 
dess ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras och vid behov återställas. 
Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och 
naturmiljöer tillgodose behovet av områden för friluftslivet. 
 
Syftet uppnås genom att inget skogsbruk bedrivs i området, genom att skötsel för 
att gynna lövträd genomförs på öarna samt genom att området tillgängliggörs för 
friluftslivet. Exempel på skötsel är bränning och röjning. Spontan skogsbrand på 
öarna tillåts till den grad säkerhetsaspekterna tillåter. Vidare görs vissa 
anordningar för att underlätta för friluftslivet. 
 
 
  



 
LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 
 
 

 Sida 
 
  

2(10) 
Datum Referens 
2016-01-14 511-421-2012 

   
 
  
2. Administrativa data 
 
Objektnamn Naturreservatet Krokstadön 
NVR-nummer 2042746 
Kommun Kil och Arvika 
Markslag och naturtyper* (ha): 
Skogsmark  
 varav produktiv skogsmark 
Sjöar och vattendrag 
Övriga markslag 
Summa 

 
211,5 ha  
209,4 ha 
715,6 ha 
    2,0 ha 
929,1 ha 

Prioriterade bevarandevärden: 
Markslag 
 
Strukturer 
 
Arter 
 

 
Gammal skog 
 
Grova träd, död ved, lövträd  
 
Raggbock, grön sköldmossa, mindre 
hackspett, tretåig hackspett, fiskgjuse 

*arealer för markslag och naturtyper baseras på KNAS. Summan är en summering av de 
ingående delområdenas avrundade arealer. Avrundningen kan innebära att den 
sammanlagda KNAS-arealen inte är den samma som reservatets totala areal. 
 
 

3. Historisk och nuvarande mark- och 
vattenanvändning 
De kulturlämningar som förekommer inom området är relativt få men vittnar 
om ett ganska ordinärt nyttjande av skogen. Fångstgropar för älg finns på ett 
par ställen och en tjärdal finns noterad vid Hundsnäset. Vidare förekommer 
en hel del kolbottnar och enstaka lämningar efter kolarkojor. Gamla inägor 
finns på Krokstadön, Ängön och Adelsön. Öppen mark finns fortfarande 
kring huset på Krokstadön.  
 
Nuvarande markanvändning domineras av skogsbruk med olika intensitet. 
Marken inom reservatet har mestadels brukats extensivt eller inte alls under 
senare år varför nyttjandegraden är liten särskilt på fastlandsdelen där den 
branta terrängen har försvårat virkesuttag. På de större öarna har större 
avverkningar skett på 1970-talet. Skötseln av den uppväxande skogen har 
varit lågintensiv eller obefintlig vilket gjort att öarna idag är klädda med 
lövrika skogar med stor potential för naturvärden. Värmeln har betydelse för 
friluftsliv och fiske. 
 

4. Områdets bevarandevärden 

Biologiska bevarandevärden 
Krokstadöns naturreservat har ett strategiskt läge för bevarandet av vitryggig 
hackspett. Skogen på öarna och Värmelns nordöstra strand hyser hotade och 
missgynnade arter. De ur naturvårdperspektiv prioriterade arterna utgörs av 
krävande löv- och tallskogsberoende arter, t.ex. skogsduva, stor aspticka 
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samt insektsarterna raggbock och reliktbock. Området har stor 
utvecklingspotential då stora arealer lövrik, medelålders skog förekommer. 
Den norra delen av reservatet ligger i ett område som är prioriterat för skydd 
av skog enligt länets skogsstrategi, trakt för ädellövskog och ligger också i 
anslutning till en större trakt för triviallövskog. Området har en hög täthet av 
signal-, missgynnade- eller hotade arter. Inom reservatet har 20 rödlistade 
arter och 40 signalarter hittats. Tre fågelarter, fiskgjuse, gråspett och järpe, är 
med i annex 1 till EU:s fågeldirektiv (direktiv 79/409/EEC).  
 

Kulturhistoriska bevarandevärden 
Krokstadön har en intressant historia. Ön användes som Borgviks AB 
jaktstuga fram till 1919. Det finns en nedtecknad berättelse om öns brukande 
från 1920-talet. Huvudbyggnaden kan ha uppförts redan på slutet av 1700-
talet och byggdes till med en veranda under 1920-talet. Det finns ett flertal 
andra gamla byggnader på ön såsom en eldria som användes för att torka 
otröskad säd enligt finsk metod. Transport till och från ön skedde vintertid 
över isen och sommartid med båt. Hästar togs över med färja vid slåtter.  
Bolagets  ångdrivna bogserbåtsom  fraktade timmer och träkol från 
Värmelns stränder till bruket användes också för att ta sig till och från ön. 
Idag växer skog på marker som tidigare användes för slåtter, odling och bete. 
På gamla foton kan man se hur stora ytor var öppna . Idag finns spår kvar i 
området närmast huset och det finns slåttergynnade arter kvar i gräsfloran. 
På 1920-talet och framåt användes huset som sommarnöje och hushållet 
bestod av hela familjen samt av tjänstefolket som kom från Stockholm eller 
från trakten. Det finns många nedtecknade historier *från familjens besök, 
bland annat om när man hade ett brasilianskt bergslejon och en vildkatt 
boende på en av de små öarna utanför Krokstadön eller om Löwenborgskan, 
efter vem en av badstränderna uppkallats. 
 

*”Krokstadön, min sagas ö”, Åke Lyrholm. 

Bevarandevärden för friluftsliv 
Värmeln är en näringsfattig klarvattensjö med flera öar och vikar och är en 
populär fiskesjö. Sjön är populär bland långfärdsskridskoåkare och 
kanotister och sjön har flera badvikar och en småbåtshamn. I reservatet ingår 
fyra större obebodda, trädbeklädda öar och flera mindre öar och skär. 
Reservatet omfattar också en del av Värmelns östra strand. Stranden är bitvis 
brant och den gamla skogen ger en vacker fond sett från sjön. Strandhöjden, 
som ligger i norra delen av reservatet, är ett omtycktutflyktsmål för 
innevånarna i Kil.  
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5. Skötselområden  
Området har delats upp i sju skötselområden. Friluftsliv utgör ett eget 
skötselområde som omfattar hela reservatet. De övriga sex skötselområdena 
har delats in efter huvudsaklig inriktning på skötsel och naturtyp.  
 

 
@Lantmäteriet Geodata Samverkan 
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Skötselområde 1 Krokstadön Lövrik barrskog (41 hektar) 
Krokstadön består till större delen av lövrik barrskog där man 2009 röjde 
bort mycket av granen vilket har gett en gles och lövrik miljö. På ön finns ett 
flertal byggnader av varierande ålder och man kan se tydliga spår av att stora 
delar av ön tidigare varit hävdad inägomark, bland annat genom ängsflora i 
området närmast boningshuset. I strandområdet finns en del äldre tall. 

• Bevarandemål 
Ön ska ha en naturskogsartad miljö med hög andel lövträd, gamla träd och 
död ved. Den öppna och glest trädbevuxna miljön i närheten av byggnaderna 
ska bibehållas. 

• Åtgärder 
Skötsel för att gynna lövträd och bevara en glesare skog i närheten av 
byggnaderna. I byggnadernas närhet kan bete vara en lämplig åtgärd för att 
hålla inägomarken öppen. Vid skötselåtgärder ska hänsyn tas till hotade och 
störningskänsliga arter. 
 
 

Skötselområde 2 Granön och Adelsön (108 hektar) 
På Granön röjdes granen bort maskinellt 2009.På Adelsön gjordes samtidigt 
en manuell åtgärd där en del av granen röjdes men lämnades kvar på plats. 
På öarna finns en blandning av rena aspskogar, öppna gläntor, blandskog och 
impedimentmarker med öppna hällar omgivna av tallar och enbuskar. På 
Adelsön finns en kantzon mot sjön med hällmarkstallskog där det finns flera 
äldre och senvuxna träd. På bägge öarna finns mycket död granved. 
 

• Bevarandemål  
Skogen ska utveckla naturskogskaraktärer med ålders- och trädslagsvariation 
och rik förekomst av död ved.  

• Åtgärder 
Bränning är en skötselåtgärd för att skapa död ved och höja andelen lövträd. 
På Granön är det främst den västra delen som bör brännas. Vid bränning är 
det viktigt att anpassa tiden och området för bränning för att skydda  hotade 
och störningskänsliga arter.  
 

Skötselområde 3 Ängön, Stora och lilla Vidholmen, Skallholmen, 
Skiftlingen och ytterligare små holmar i sjön Värmeln (52 hektar) 
Ängön består till större delen av lövträdsrik barrskog och det finns flera 
sumpskogsområden och andra blöta miljöer. Lövträden dominerar fläckvis, 
till exempel finns klibbalsstrandskog, aspskog på hällmarker, björksumpskog 
och även områden med skogslind. Vissa delar är talldominerade och det 
finns gott om grova gamla tallar. Öarna Stora och Lilla Vidholmen, 
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Skiftlingen och Skallholmen är alla talldominerade. Många av träden är 
gamla och det finns enstaka lågor och torrträd. Några av de mindre holmarna 
är trädbeklädda medan andra är trädlösa. Flera av öarna utgör lämpliga 
livsmiljöer för hotade och störningskänsliga fåglar. 
 

• Bevarandemål  
Skogen  ska utvecklas mot barrnaturskog med ålders- och trädslagsvariation 
och rik förekomst av död ved. 

• Åtgärder 
Inga åtgärder. 
 

Skötselområde 4 utvecklingsmark på Värmelns östra strand (6 
hektar) 
Området är ett av skogsbruk påverkat område i anslutning till vändplatsen av 
en skogsbilväg. Naturvärdena är främst kopplade till lövträden i området. 

• Bevarandemål 
Skogen ska utvecklas mot en lövträdsdominerad blandskog med mer än 50 
% lövträd. 

• Åtgärder 
Röjning eller ringbarkning av gran för att öka områdets lövträdsandel. 
 
 

Skötselområde 5 skog på Värmelns östra strand (84 hektar) 
Den östra stranden mot Värmeln utgörs av talldominerade sluttningar med 
gammal skog med lövträdsinslag, främst asp. Längre in mot land ökar 
andelen gran och det finns värden kopplade till senare successionsstadier i de 
lägre liggande skogsområdena, samtidigt som högre liggande marker hyser 
en mager äldre tallskog. Området närmast Hundsnäset visar spår av rikare 
stråk i berggrunden och här finns kalkgynnade kryptogamer. Mellan 
värdekärnorna finns några områden med yngre skog med inslag av lövträd 
samt med vid avverkning lämnade överståndare av asp och tall.  

• Bevarandemål 
Skogen bör utvecklas mot barrnaturskog med ålders- och trädslagssvariation 
och rik förekomst av död ved. 

• Åtgärder 

Inga åtgärder. 

Skötselområde 6 sjön Värmeln (638 hektar) 
Värmeln har i miljömålsarbetet klassats som nationellt värdefullt vatten både 
vad gäller naturvårds- och fiskevärden. I norr rinner den nationellt särskilt 
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värdefulla Slorudsälven ut i sjön. Värmeln har en unik variant av öring som 
är storvuxen och som reproducerar sig i anslutande vattendraget 
Vrångbäcken. I sjön finns den djuplevande och ovanliga hornsimpan liksom 
signalkräfta. Värmeln är en  djup, klar och kall sjö varför här finns 
glacialrelikta kräftdjur med höga krav på livsmiljö. Värmeln är näringsfattig 
och är inte försurad.  

• Bevarandemål 
Sjön bör fortsatt vara en livsmiljö för de arter som finns där idag. 

• Åtgärder 
Inga åtgärder.  

Skötselområde 7 friluftsliv 
Värmeln och dess omgivningar är ett populärt besöksmål för både svenska 
och utländska turister. De flesta besökarna går i land på någon av de fyra 
större öarna via båt, skridskor eller skoter. På sommaren är öarna populära 
utflyktsmål för bad och grillning. På Krokstadön finns flera lokalhistoriskt 
intressanta byggnader i en delvis bevarad öppen miljö.  Den östra stranden 
av Värmeln som ingår i resevatet är bitvis brant och den gamla skogen ger en 
vacker fond sett från sjön. Det finns flera använda stigar i området som leder 
fram till Hundsnäset. På höjden öster om Värmeln finns den vackra 
utsiktspunkten Strandshöjden vid Hurttjärnet och är ett känt utflyktsmål för 
innevånarna i Kil trots att det kräver en kilometers fotvandring på en icke 
uppmärkt stig för att nå dit.  
 

• Bevarandemål 
Friluftsliv ska kunna bedrivas i hela reservatet. Krokstadön ska utgöra ett 
centrum där besökare kan hämta ved, få information om reservatet samt få 
tillgång till faciliteter som väderskydd, bord och bänkar, toalett, eldstad samt 
brygga.  

 

• Åtgärder 
På Krokstadön iordningställs bänkar, eldstad, bord, informationsplats, 
vedförråd och toalett. Brygga för besökande småbåtar anläggs och lämplig 
anordning för vinterförvaring av bryggan ordnas. Boningshuset 
iordningsställes och underhålls  så att tak, grund, fasad, stomme och 
murstock är hela och funktionella. Underhåll av övriga byggnader ska 
utföras så att de fungerar för avsett syfte och inte försämras. Underhåll och 
reparationer ska ske på ett sätt som bevarar de kulturhistoriska värdena. 
Härbret iordningsställes så att det fungerar som en öppen raststuga för 
besökare. Eldstäder kan vid behov anläggas på öarna och vid Hurttjärn för 
att motverka risken förspontana eldstäder. Anordningar anläggs med hänsyn 
till hotade och störningskänsliga arter. 
 
Om medel finns ska området i anslutning till byggnaderna hållas öppet. 
Boningshus och andra byggnader ska rustas upp så att de blir en tillgång för 
reservatet. Den enklare bryggan kan kompletteras så att den kan ta emot 
större båtar. Restaurering och underhåll av ränna kan utföras så att man vid 
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normalt vattentillstånd, eller strax under det, kan ta sig in med småbåtar och 
angöra dem vid brygga och i båthuset. På fastlandet kan en brygga för 
småbåtar anläggas. Vidare kan vandringsleder enligt karta, bilaga 3 
anläggas.  
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6. Sammanfattning av planerade skötselåtgärder 
Skötselåtgärd När Skötselområde Prio (1-3 där 1 

viktigast) 
Markvård    

Bränning på Granön 
och Adelsön 

2017- 2 1 

Röjning av sly och gran 
i närheten av 
byggnaderna på 
Krokstadön 

2015- 1 1 

Öppethållande av glest 
trädklädd betesmark 
(under förutsättning att 
det sker i arrendatorns 
regi) 

2015- 1 3 

Ringbarkning/röjning 
av gran 

2017- 4 3 

Anläggningar för 
friluftslivet 

   

Grundnivå    

Anläggning och 
underhåll av 
informationstavla på 
Krokstadön. 

 1 1 

Underhåll av 
byggnader; tak, grund, 
fasad, stomme och 
murstock ska vara hela 
och funktionella. 

 1 1 

Iordningsställande av 
härbre till en öppen 
raststuga för besökare, 
samt underhåll. 

 1 1 

Iordningsställande och 
underhåll av bänkar, 
bord, eldstad, vedplats 
och toalett på 
Krokstadön 

 1 1 

Anläggning och 
underhåll av brygga 

 1 1 

Anläggning och 
underhåll av eventuella 
eldstäder och 
information i övriga 
delar av reservatet 

 1-6 1 

Högre ambitionsnivå, 
om medel finns 

   

Upprustning av  1 3 
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byggnader på 
Krokstadön utöver 
grundnivån. 
Anläggning och 
underhåll av 
vandringsleder på 
Krokstadön. 

 1 3 

Anläggning och 
underhåll av 
kompletterande brygga 
och eller brygga på 
fastlandet 

 5 3 
 

 

 
 

7. Uppföljning 

Uppföljning av bevarandemål 
Bevarandemålen för området kommer att preciseras i nivåsatta så kallade 
målindikatorer. En redogörelse för uppföljning av målindikatorerna kommer 
att finnas i en särskild uppföljningsplan. 
 

Uppföljning av skötselåtgärder 
Genomförda skötselåtgärder ska följas upp. Redovisning av genomförd 
åtgärd ska ange vad som gjorts i vilket området och vad var tidsåtgången. 
 
 
 
 
 

8. Genomförd dokumentation 
För byggnaderna finns en byggnadsvårdsplan upprättad 2014 och två 
besiktningsprotokoll, ett för sotning och ventilation och en 
konditionsbesiktning från 2013. 
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Allmän beskrivning 
Området karaktäriseras av lövrika öar och i öster av branta, lövrika 
barrskogssluttningar med inslag av bergbranter. En hel del gammal tallskog 
förkommer samt enstaka granbestånd. Området har vildmarksprägel och är 
därför attraktivt för friluftslivet. Värmeln och dess öar är välbesökta 
sommartid av badgäster, kanotister och sportfiskare och på vintern av 
skridskoåkare, vinterfiskare och skoteråkare.  
 
Området innehåller hotade och missgynnade arter varav  de viktigaste är 
krävande löv- och tallskogsberoende arter, t.ex. skogsduva, stor aspticka samt 
insektsarterna raggbock och reliktbock. Området har stor utvecklingspotential 
då stora arealer lövrik, medelålders skog förekommer. Genom anpassad 
skötsel kommer höga naturvärden att kunna utvecklas på kort tid. 
 
Området omfattar 929,1 hektar varav 715,6 hektar består av vatten. Av 
landarealen har 52 % klassats som värdekärna, 44 % som utvecklingsmark 
och 4 % som arronderingsmark. Värdekärna är ett naturområde som bedöms 
ha stor betydelse för flora och fauna och/eller är en prioriterad naturtyp. 
Utvecklingsmark är delområden som i dagsläget inte har samma höga 
naturvärden, men som bedöms ha förutsättningar att utveckla och förstärka 
värdekärnans naturvärde på sikt. Arronderingsmark är mark utan naturvärden 
idag men som är med för att skapa naturliga gränser. 
 

 
Funktionsindelning  
@Lantmäteriet Geodata Samverkan 



LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 
 
 

OMRÅDESBESKRIVNING  
Sida 
3(14) 

Datum Referens 
2016-01-14 511-421-2012 

 
 

 
 
 
 

 
Gräns för Naturreservatet Krokstadön 
@ Lantmäteriet Geodata Samverkan 

 
Historisk och nuvarande markanvändning 
De kulturlämningar som förekommer inom området är relativt få men vittnar 
om ett ganska ordinärt nyttjande av skogen. Fångstgropar för älg finns på ett 
par ställen och en tjärdal finns noterad vid Hundsnäset. Vidare förekommer en 
hel del kolbottnar och enstaka lämningar efter kolarkojor. Gamla inägor finns 
på Krokstadön och Adelsön. Öppen mark finns fortfarande kring huset på 
Krokstadön.  
 
Nuvarande markanvändning domineras av skogsbruk med olika intensitet. 
Marken inom reservatet har mestadels brukats extensivt eller inte alls under 
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senare år varför nyttjandegraden är liten särskilt på fastlandsdelen där den 
branta terrängen har försvårat virkesuttag. På de större öarna har större 
avverkningar skett på 1970-talet. Skötseln av den uppväxande skogen har 
varit lågintensiv eller obefintlig, vilket har medfört  att öarna idag är klädda 
med lövrika skogar med stor potential för naturvärden. 
 
Skyddsmotiv 
Skogens höga andelar av lövträd är centralt i skyddsmotivet. På Krokstadön, 
Ängsön, Adelsön och Granön är stora delar av skogen lövdominerad. De östra 
strandskogarna karaktäriseras mer av lövrik barrnaturskog eller lövrika 
ungskogar. Partier med rikare mark finns på flera ställen bland annat nedanför 
branten vid Hundsnäset där grönstenspåverkad högörtsflora dominerar. En av 
de viktigaste ingredienserna är den goda förekomsten av gammal och 
medelålders asp. Detta märks exempelvis i den goda förekomsten av 
skogsduva som häckar med minst fem par inom området. Skogsduvan är 
starkt beroende av hålträd där aspen är det viktigaste trädslaget. Vidare 
förekommer mindre hackspett, gråspett och tretåig hackspett. Sedan 1970-
talet har Projekt Vitryggig hackspett inventerat området på förekommande 
hackspettar och vitryggshäckning har konstaterats på 70-, 80-, och 90-talet. 
Ett par sågs 1999 och sedan dess enstaka fåglar vid ett par tillfällen. Artens 
status i området är i dagsläget okänt. På grovbarkig gammal solexponerad asp 
hittas kläckhål efter asppraktbagge och på döda aspar hittas spår efter grön 
aspvedbock.  
 
Den goda förekomsten av gammeltall skapar förutsättningar för en hel del 
krävande arter. Fiskgjuse häckar med 2-3 par inom området och i 
strandkanten har flertalet fynd gjorts av tallar med angrepp av reliktbock, bl.a. 
på Adelsön och Ängön. På äldre tallstubbar och tallågor har några fynd gjorts 
av dvärgbägarlav vilken är beroende av riktigt gammal, gärna brandpåverkad 
tallved. Gammalt angrepp efter raggbock har noterats i en strandkant. 
Raggbocken är en stor skalbagge som lever som larv flera år i solexponerade, 
grova tallågor med hård kärnved och en speciell röta. Om arten fortfarande 
finns i området är osäkert men förutsättningarna finns. 
 
Området är välbesökt och genom reservatet finns möjligheter att kanalisera 
besökare för att skydda känsliga områden.  
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Gammal tallskog på Storstrandshöjden, delområde 1. Foto Fredrik Wilde 
 
Beskrivning av delområden 
Reservatet har delats in i 5 olika delområden (se kartor längst bak*). Några 
olika skötselinriktningar föreslås som främst syftar till att påskynda 
nybildandet av död ved, skapa öppningar i trädskiktet för att släppa in solljus 
och ytterligare förstärka naturskogskaraktären i äldre barrträdsbestånd. Nedan 
beskrivs varje delområde med avseende på karaktär, naturvärde och artfynd. 
Kategorierna och namnen följer Gärdenfors, U. (ed.) 2010. Rödlistade arter i 
Sverige 2010. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.  
 

 * Delområdesindelningen är från det första gränsförslaget och följer inte 
den nuvarande gränsen. 

 
Delområde 1, värdekärna, 62 hektar 
Delområdet utgörs av i huvudsak västvända, talldominerade sluttningar mot 
Värmeln. Delområdets nordöstligaste del är helt talldominerad och består av 
gammal tallskog där träden är grovbarkiga och grovgreniga. Hurttjärns 
omgivningar kännetecknas av mager tallskog i skarp och bergig terräng. 
Skogen är överlag lågproduktiv. Längre ned i sluttningen västerut bryts 
talldominansen av med aspkloner i olika åldrar och granandelen ökar. I 
västsluttningen mot Gravgårdsmyren växer en grovstammig granskog med en 
hel del död ved. Här noterades bl.a. signalarterna vedtrappmossa, 
långfliksmossa, jättesvampmal och gammelgranslav. I Vassviksbäckens 
omgivningar finns också högproduktiv granskog med inslag av resliga tallar 
och hasselbuketter. Här växer blåsippa och grön sköldmossa.  
 
Strax norr om Vassviken finns en bergbrant med talldominans med inslag av 
gran, asp och björk. Stort inslag av hällar och lodräta bergväggar skapar 
svårframkomlig terräng. Flera signalarter knutna till asp har påträffats, bl.a. 
veckticka, rävticka, aspgelélav och asphättemossa. Vidare finns rikare stråk i 
berggrunden som annars överlag består av sura bergarter. De kalkgynnade 
arterna kalkkrusmossa, guldlockmossa och fällmossa noterades. Söder om 
Vassviken dominerar en äldre granskog sluttningen och söder om denna, strax 
nordöst Hundsnäset övergår sluttningen i en skarp västbrant med lövrik 
blandskog. I basen på branten finns tydlig grönstenspåverkan i floran med 
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bl.a. förekomst av kärlväxter som myskmåra, svart trolldruva, tibast, vårärt 
och getrams. Här växer också rikligt med asp, björk och klibbal med viss 
underväxt av hassel. 
 

 
Lövskog nedanför rasbranten vid Hundsnäset, delområde 1. Foto Fredrik Wilde 
 

Söderut fortsätter värdekärnan och får nu mer karaktär av lövrik 
barrblandskog. Relativt god tillgång på naturskogens strukturer finns även här 
med exempelvis gamla träd och död ved. Grova, levande aspar och 
stambrutna aspar med hackspetthål förkommer allmänt. Här har även en del 
lavar noterats som indikerar en äldre och stabil granskogsmiljö såsom 
violettgrå tagellav, ullticka och garnlav. Strandzonen väster om Krokstad 
innehåller örtrik granskog i bäckdråg med hög lövandel. Här växer bl.a. 
dvärghäxört, blåsippa och på murkna lågor hittades stubbspretmossa. Även 
viss källpåverkan noterades i form av järnockrautfällning.   
 

 
Asp i olika åldrar samt en ökande konkurrens med uppväxande gran förekommer här och var i 
delområde 1. Foto Fredrik Wilde 
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Delområde 2, utvecklingsmark, 17,8 hektar  
Delområdet är fördelat på nio spridda områden där naturvärdena inte är lika 
höga som i värdekärnan men som genom anpassad skötsel eller fri utveckling 
kan komma att uppnå värdekärnans kvalitéer. Utvecklingspotentialen är 
främst knuten till förekomst av yngre eller medelålders lövträd. Ofta behövs 
skötselåtgärder som röjning eller ringbarkning av gran för att utveckla 
värdena. Delområdena består också av barrskog som påverkats av 
skogsbruksåtgärder men där vissa kvalitéer som gammal tall eller asp har 
lämnats vid avverkning.   
 

 
Björkrik västsluttning nordväst om Krokstad. Utvecklingsmark där gran bör röjas 
bort. Foto Fredrik Wilde 

 
Delområde 3, värdekärna, 24 hektar  
Delområdet är fördelat på åtta spridda områden på öar där naturvärdena är 
höga varför de klassats som värdekärna. Huvuddelen av värdekärnan utgörs 
av barrdominerad naturskogsartad skog, främst gammal hällmarkstallskog i 
strandzonen, men även äldre blåbärsgranskog med bitvis högt inslag av tall 
och lövträd. De mindre öarna Stora och Lilla Vidholmen, Skiftlingen och 
Skallholmen är samtliga talldominerade. 
 
Granön innehåller, namnet till trots, rikligt med lövträd och är främst 
utvecklingsmark. Värdekärnan består av mindre bestånd med äldre 
lövblandad barrblandskog på öns östra sida. Skogen innehåller död granved i 
olika nedbrytningsstadier och grova lövträd, främst björk. Signalarter som 
krusulota och stjärntagging hittades av Skogsstyrelsen vid 
nyckelbiotopinventeringen 1996.  
 
Värdekärnan på Adelsön består av en kantzon mot sjön med 
hällmarkstallskog som sparats vid avverkning under 1970-talet samt äldre 
barrblandskog på öns östra delar. Tallskogen innehåller rikligt med gamla 
vresiga tallar med spärrgrenighet och grov bark. Fem tallar med angrepp av 
reliktbock hittades på öns västra sida. Barrblandskogen i öster har stort inslag 
av granlågor och torrträd som bland annat härstammar frånbarkborreangrepp. 
Bitvis finns stort inslag av grov björk och tall. På fnösktickerötad 
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björkhögstubbe hittades flyghål efter jättesvampmalen. Kärlväxter som 
blåsippa och ormbär vittnar om att fläckvis finns rikare stråk i berggrunden.   

 

 
Äldre barkborreangrepp på Adelsön har skapat rika miljöer för svampar, insekter och 
fåglar. Foto Fredrik Wilde 

 
Delområde 4, värdekärna, 30,5 hektar  
Delområdet är belägen på Krokstadön och Ängön och består av lövrik 
barrskog. Fläckvis dominerar lövet helt, bland annat som aspskog på hällmark 
eller som klibbalstrandskog. Vissa delar är talldominerade, framförallt de yttre 
delarna på Ängön. Här finns gott om grov gammeltall och arter som tallticka 
och reliktbock förekommer. Den sistnämnda noterades på 9 tallar. Skogstyper 
som björksumpskog, frisk granskog och barrblandskogsbestånd förekommer 
också. Signalarterna veckticka, jättesvampmal och grönpyrola hittades vid en 
översiktlig inventering. Här och var på norra delen av Ängön finns också 
skogslind. Spår efter bäver finns på öns sydöstra delar i form av fällda aspar. 
Krokstadön innehåller gammal inägomark där en hel del värdefulla lövträd 
finns men också uppväxande gran som på sikt kommer att förmörka och 
konkurrera ut lövet. 
 
Delområde 5, utvecklingsmark, 74,5 hektar 
Delområde 5 är resultatet av avverkningar under 70- och 90-tal. Den 
uppväxande skogen efter avverkningarna har i stort sett utvecklats fritt med 
hög lövandel och stamtät skog som följd. Torra, öppna partier finns med dålig 
föryngring vilket skapat gläntor och omväxlande skog. På några ställen finns 
ren aspskog, exempelvis på östra delen av Granön och västra delen av 
Adelsön. På andra ställen består skogen av blandskog, ofta gran och björk 
med inslag av tall, sälg och klibbal. Vidare finns impedimentmarker med 
öppna hällar och spridda tall och enbuskar. Signalarter som hittats är 
jättesvampmal, krusulota, blåsippa, och ormbär. På våren hörs skogsduva 
ropa från alla tre öarna. En bäverkoloni på Granön har börjat fälla asp och 
björk i ansenlig mängd.  
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Utvecklingsmark på Krokstadön. Skogsduvan häckar i asphögstubben. Foto Fredrik 
Wilde 

 

 
Strandlövskog vid Krokstad, delområde1, södra delen. Foto Fredrik Wilde 

 

 
Hurttjärn med omgivningar, delområde1, norra delen. Foto Fredrik Wilde 
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Karta över Norra delen av utredningsområdet. Den slutliga gränsen för 
reservatet har ändrats i vissa delar. 
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Karta över Södra delen av utredningsområdet. Den slutliga gränsen för 
reservatet har ändrats i vissa delar. 
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Artlista Värmeln 
 

Total lista över signal-, rödlistade och andra naturvårdsintressanta arter vid Värmeln 
De arter som är rödlistade är försedda kategoriförkortning efter det latinska namnet. 
Kategorierna och namnen följer Gärdenfors, U. (ed.) 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010. 
ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 
Svenskt namn Latinskt namn Signalart Rödlisteklassning 
Mossor    
Asphättemossa Orthotrichum 

gymnostomum 
  

Fällmossa  Antitrichia curtipendula  x  
Grön sköldmossa* Buxbaumia viridis  x  
Guldlockmossa Homalothecium 

sericeum  
x  

Kalkkrusmossa  Tortella tortuosa  x  
Klippfrullania Frullania tamarisci  x  
Krushättemossa  Ulota Crispa x  
Långfliksmossa Nowellia curvifolia  x  
Stubbspretmossa Herzogiella seligeri x  
Vedtrappmossa Anastrophyllum 

hellerianum  
x NT 

Lavar    
Aspgelélav Collema subnigrescens  x NT 
Bårdlav Nephroma parile  x  
Dvärgbägarlav  Cladonia parasitica  x NT 
Gammelgranslav Lecanactis abietina   
Garnlav Alectoria sarmentosa  x NT 
Skinnlav    
Violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana  x NT 
Kärlväxter    
Asp Populus tremula   
Björk Betula sp.   
Blåsippa  Hepatica nobilis x  
Dvärghäxört Circaea alpina x  
Getrams  Polygonatum odoratum   
Grynig filtlav Peltigera collina  x  
Grönpyrola Pyrola chlorantha  x  
Hassel Corylus avellana   
Klibbal Alnus glutinosa   
Myskmåra Galium triflorum  x NT 
Nattviol Platanthera bifolia   
Ormbär Paris quadrifolia  x  
Skogslind  Tilia cordata x  
skogstry Lonicera xylosteum   
Springkorn  Impatiens noli-tangere  

 
x  

Stinksyska Stachys sylvatica   
Stor fetknopp Sedum rupestre   
Svart trolldruva Actaea spicata  x  
Tibast Daphne mezereum    
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Underviol Viola mirabilis    
Vårärt Lathyrus vernus  x  
Ögonpyrola Moneses uniflora  x  
Svampar    
Ametistlaxskivling Laccaria amethystina   
Dropptaggsvamp Hydnellum ferrugineum  x  
Gul taggsvamp Hydnellum  

 geogenium  
x VU 

Klubbspindling Cortinarius varius   
Kopparspindling Cortinarius cupreorufus x NT 
Orange taggsvamp Hydnellum aurantiacum x NT 
Rävticka  Inonotus rheades x  
Rödgul 
trumpetsvamp 

Cantharellus lutescens   

Stjärntagging Asterodon ferruginosus  x NT 
Svavelriska Lactarius scrobiculatus  x  
Tallticka  Phellinus pini  x NT 
Ullticka Phellinus 

ferrugineofuscus  
x NT 

Veckticka Antrodia pulvinascens x NT 
Fåglar    
Fiskgjuse** Pandion haliaetus   
Gråspett**  Picus canus   
Järpe** Bonasa bonasia   
Mindre hackspett Dendrocopos leucotos  NT 
Skogsduva Columba oenas   
Tretåig hackspett Picoides tridactylus  NT 
Insekter    
Asppraktbagge Poecilonota variolosa x NT 
Grön aspvedbock Saperda perforata  x NT 
Jättesvampmal Scardia boletella  x NT 
Raggbock Tragosoma depsarium x VU 
Reliktbock Nothorhina punctata  x NT 
Fiskar    
Hornsimpa Myoxocephalus 

quadricornis 
  

* med i annex 2 till EU:s habitatdirektiv (direktiv 92/43/EEC) 

**med i  EU:s fågeldirektiv annex 1 (direktiv 79/409/EEC) 
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Genomförd dokumentation 

Digitala källor 

Skogsstyrelsen. Nyckelbiotopsinventering. Nb 11/6/1996 (Peter Ström)11C1h01, 
11C2h0327/2/1997 (Roger Gran) 11C1h04, 11C1h07. 

Skogsstyrelsen. Nyckelbiotopsinventering11/6/1996 (Peter Ström) Nv 11C1h02, 11C1h03, 
27/2/1997 (Roger Gran)11C1h05. 

Övrigt 

Inventeringsmaterial från fältbesök av Fredrik Wilde 

Inventeringsmaterial av fältbesök av Per Larsson, Arvika 2009 

Inventeringsmaterial av fältbesök av Lars Furuholm 2014 
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