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SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET TORSBERGET, 
FORSHAGA KOMMUN 

Syftet med naturreservatet 

 

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och att bevara värdefulla 

naturmiljöer. Områdets lövrika granskogar och andra ingående naturtyper samt 

områdets karaktär med dess ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras. 

Reservatet ska bidra till gynnsam bevarandestatus i den biogeografiska regionen för 

förekommande habitat och arter. 

Syftet uppnås genom att  skog och myr tillåts att utvecklas fritt, exploatering och 

arbetsföretag i området förhindras, områdets naturliga hydrologi skyddas från fysisk 

påverkan.  

 

Beskrivning av bevarandevärden 

Administrativa data 

Objektnamn Naturreservatet Torsberget 

NVRnummer 2041594 

Kommun Forshaga 

Markslag och naturtyper (ha): 

 

Tallskog 

Granskog 

Barrblandskog 

Barrsumpskog 

Lövblandad barrskog 

Triviallövskog 

Lövsumpskog 

Ungskog ink hyggen 

Våtmark 

Sjö 

Total areal 

Varav prod skogsmark 

 

 

    1,1  

  24,5 

  10,2 

    4,8 

  20,8 

    5,5 

    2,1 

  30,1 

    2,8 

    1,2 

103,3  

  99,2 

 

Prioriterade bevarandevärden: 

Markslag: skogsmark 

 

 

 

Västlig taiga 

Örtrik granskog 

Lövsumpskog 

Trädklädd myr 
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Strukturer 

 

 

Arter 

 

Gamla träd, grova träd, 

död ved  

 

Grön sköldmossa,  

Bevarandeplan finns: 

  

Ja 

 

 

Historisk och nuvarande markanvändning 

Torsberget är ett av många hyperitberg i ett brett stråk som går genom 

Värmland från området mellan Karlstad och Kristinehamn upp till trakten av 

Lekvattnet i Torsby kommun. eftersom hyperiten innehåller mycket kalk är 

boniteten, och därmed skogstillväxten, mycket hög. Dessa områden har därför 

varit skogsbrukade under lång tid. Små arealer inom reservatets norra del har 

också brukats som åkermark. Stora delar av berget är mycket brant varför 

modernt skogsbruk inte har bedrivits där någon gång. 

Områdets bevarandevärden 

Biologiska bevarandevärden 

  

Torsberget är ett klassiskt hyperitberg där den basiska bergrunden ger upphov 

till en rik och kalkgynnad flora. Detta i kombination med den välutvecklade 

naturskogen gör området välbesökt av botaniker. Flera krävande kärlväxter har 

noterats, bl.a. skogsfru, myskmåra, skuggviol och storgröe. Under 1990-talet 

genomfördes en svampinventering i området. Vid denna hittades ett stort antal 

hotade arter, främst vedlevande svampar som är beroende av grova granlågor, 

t.ex. vedsvamparna ostticka och blackticka. Även lövträdsberoende arter 

noterades samt vissa marksvampar, bl.a. blåtryffel. Den sistnämnda arten är 

starkt hotad och omfattas av ett nationellt åtgärdsprogram. Vidare finns ett 

antal krävande lövskogsknutna kryptogamer och fåglar.  

 

Mindre hackspett, tretåig hackspett och nötkråka är stationära medan statusen 

för vitryggig hackspett är okänd. Under 1980-talet konstaterades häckning och 

den senaste observationen gjordes 1995. 1996 observerades ett par i 

Mölnbacka som ligger ca 2 km sydväst om Torsberget. Sedan dess har 

närområdet varit utan vitryggobservationer men kvalitéerna har blivit bättre 

utifrån vitryggens krav vilket även gäller Torsberget. Sydvästbranten är i dag 

lövrik med hög trädslagsblandning av asp, sälg, hassel och björk. En del gran 
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håller på att växa in och kommer att bli ett bekymmer om inte stora delar av 

den avlägsnas inom en snar framtid.  

 

Natura 2000 

Torsberget ingår i EU:s nätverk natura 2000. Natura-området sträcker sig från 

östsluttningen och ut på aspnäset i den norra delen. Fyra olika naturtyper är 

utpekade och prioriterade enligt habitatdirektivet: 9010 Västlig taiga, Örtrik 

granskog 9050,  Lövsumpskog 9080 och  Trädklädd myr 91D0.  

 

Geovetenskapliga bevarandevärden 

Hyperitberg. 

 

Kulturhistoriska bevarandevärden 
 

Två ristningar, en på eller innanför reservatsgränsen (RAÄ Ö Ullerud 225:1), 

och en utanför (RAÄ Ö Ullerud 225:2). Utifrån de nya bestämmelserna och 

nya riktlinjerna för bedömning ska båda ristningarna vara fornlämningar. 

 

Inom reservatets norra del finns tre kulturhistoriska lämningar som registrerats 

i samband med Skog&Historia-inventeringen. Det rör sig om en torplämning 

(obj.id 16702) bestående av spismursröse och källare, fossil åker (obl.id 13010) 

med 4 st odlingsrösen, samt ett ensamliggande röjningsröse (obj.id  43195) i 

form av en ca 35 m lång stensträng. I enlighet med 1 § KML (se ovan) ska 

dessa kulturmiljölämningar beaktas inom ramen för förvaltandet av reservatet.  

Se även kartbilagan sist i skötselplanen. 

 

Skötselområden  

Skötselområde 1/ Örtrik granskog : 35,62 hektarN2000: 9050 

Den örtrika granskogen som finns på de nedre sluttningarna av hyperitbergen 

har ett fältskikt som präglas av blåsippa och en rad andra näringskrävande arter 

som vårärt och trolldruva men också avsaknaden av blåbärs- och lingonris. På 

Torsberget har också återfunnits ovanliga arter som skogsfru, myskmåra och 

skogsviol, den sällsynta mossan grön sköldmossa samt den underjordiska 

svampen blåtryffeln.  

Bevarandemål  

 Arealen örtrik granskog ska vara minst 35 hektar. Skogen ska hysa såväl 

levande som döda träd. Fältskiktet ska präglas av örter. Bärris ska inte 

förekomma annat än undantagsvis. 
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Åtgärder 

 Inga 

 

Skötselområde 2/ Västlig taiga: 1,52 hektar 

N2000: 9010 

Två små delområden med gammal barrskog som inte har utsatts för skogsvård på 

länge och som därför präglas av gamla träd med en hög andel av stående och 

liggande död ved.  

 
Bevarandemål  

Arealen taiga ska vara minst 1, 5 hektar, präglas av gamla träd och ha en 

hög andel stående och liggande död ved.  

Åtgärder 

Inga 

 

Skötselområde 3/Lövsumpskog: 3,0 hektar 
N2000: 9080 

Två små sumpskogar som domineras av björk. 

 

Bevarandemål 
Arealen lövsumpskog ska vara minst 3,0 hektar. 

 
Åtgärder 

Inga 

 

Skötselområde 4/ Trädklädd myr: 4,07 hektar 

N2000: 91D0 
Liten mosse med ett relativt tätt trädskikt av tall. 
Bevarandemål 

Den trädklädda myrens karaktäristiska strukturer och utseende ska bevaras. 

Myrens trädskikt ska på sikt utveckla naturskogskaraktär med förekomst av 

gamla träd och död ved. 

 
Åtgärder 

Inga. 
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Skötselområde 5/ Utvecklingsmark: 57,83 hektar inkl 1,5 
ha kalksluttning 

Delområdet har till stora delar rensats från gran av markägaren 2009 som en del i 

Projekt vitrygg och är nu dominerat av lövskog. Kalksluttningen är en nästan lodrät 

bergvägg utan högre växlighet. 

 

Bevarandemål 
Skogen ska utvecklas fritt genom intern dynamik. 

 
Åtgärder 
 Inga. 
 

Friluftsliv 

Torsberget har liten betydelse för friluftslivet annat än för botaniskt intresserade 

personer. Området är dessutom svåråtkomligt. Den enda körvägen till området är 

privat och går över en gårdsplan och är därför inte lämplig att använda. Det finns en 

stig som löper in i området från en punkt N om Genbäcksängen, men den är 

sönderkörd av skogsmaskiner. Två stigar går från gården Genbäcken in i området , 

men dessa passerar privat tomtmark. Trots detta bör informationstavlor placeras där 

dessa stigar går in i området. 

 

Uppföljning 

Uppföljning av skötselåtgärder 

Reservatsskötaren ansvarar för dokumentation av vilka åtgärder som 

genomförts, vem som utfört dem samt när de genomförts. 

 
I den årliga dokumentationen bör följande ingå: 

 

Reservatsgräns 

Målning och/eller underhåll av gränsgata. 

Uppföljning av bevarandemål 

Bevarandemålen för området kommer att preciseras i nivåsatta s.k. 

målindikatorer. En redogörelse för uppföljning av målindikatorerna kommer att 

finnas i en särskild uppföljningsplan. 
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Sammanfattning av planerade skötselåtgärder 

Skötselåtgärd När Skötselområde 

Anläggningar för 

friluftslivet 

  

Informationstavlor 2015  

 

Genomförd dokumentation 

Torsberget har inventerats av flera personer under lång tid. En samlad 

dokumentation redovisas i områdesbeskrivningen i bilaga 5. 

 

 

 
























