
Natur Torsby T3 och T4 

Naturbeskrivning 
Området består av relativt kuperad terräng. De högsta punkterna ligger på drygt 30 meter över 
havet. Det förekommer också mindre höjdpartier med smala dalgångar emellan, ett så kallat 
sprickdalslandskap med urberg och tunt jordtäcke på höjderna och glacial lera och sandig 
morän i dalarna och de lägre delarna. I de kuperade och höglänta delarna av området varierar 
jorddjupet från noll och uppåt ett par meter. Utmed strandzonen, under vattenytan, finns 
bottnar med glacial lera och kristallin berggrund/urberg. 
 
Området består av flera olika naturtyper där barrblandskog, ekmiljöer och hällmarkstallskog 
är vanligast. Ett fint, fuktigt ask- och albestånd med många grova lövträd samt hassel finns 
vid Kulans brygga. Ovanför detta bestånd finns ett område med luckig barrblandskog med en 
del lövträd. På ett par äldre tallar växer tallticka som är en rödlistad signalart som indikerar att 
området länge varit skogsbevuxet och att naturvärdena är höga. Det finns en del död ved i 
form av torrakor och legor i områdena, men inte så mycket förutom i ask/albeståndet där det 
är ganska vanligt även med grov död ved. 
 
Barrblandskogarna är ganska öppna, har skogskänsla och lämpar sig bra för att ströva i och att 
plocka bär. Naturvärdena i yta 4 och 9 är främst knutna till de gamla tallarna, 
buskvegetationen och den stående och liggande döda veden. I norr finns ett område med 
mycket ek som av Skogsstyrelsen är utpekat som en skogsbiotop med visst naturvärde och 
som ESKO (ekologiskt särskilt känsligt område) enligt MB 3:3. 
 
Åkern/ängen öster om yta 7 bidrar till öppenheten i landskapet och är en del av det 
kulturhistoriska landskapet. Åkerholmen, i form av ett klippblock, på åkern är också ett 
kulturinslag med bevarandevärde och är biotopskyddad. 
 
I området finns ett par mycket gamla, grova ekar varav den ena är i lite sämre skick. Gamla 
ekar, speciellt de som börjar utveckla håligheter och står fritt, vilket dessa gör, bidrar till den 
biologiska mångfalden genom att kunna hysa tusentals insekter, lavar, små däggdjur, kräldjur 
svampar och fåglar. Allén som växer i norra änden av området utmed Torsby Gammelväg 
omfattas i dagsläget av det generella biotopskyddet.  
 
De flesta fastigheter är bebyggda och många har naturmarkskaraktär. Eftersom det ännu inte 
är så många fastighetsägare som anlagt trädgårdar med större gräsmattor bidrar naturen på de 
bebyggda fastigheterna till områdets sammanhängande natur.  
 
I bild 1 är naturområdena markerade med polygoner och i tabell 1 finns områdena individuellt 
beskrivna. Bild 1 visar också en välanvänd stig som ligger på gränsen mellan planområdet och 
exploateringsområdet Dragudden samt en gångstig/bro som går utmed klipporna i den södra 
delen av området. Områdena är markerade i bild 1 och beskriva i tabell 1 nedan. 



 
Bild 1. Natur och friluftsliv i planområdet 
 
 
Tabell 1. Naturbeskrivningar av ytorna i bild 1. 

Yta/
linje 

Beskrivning Ungefärligt 
naturvärde 

1 Fastigheter med naturtomter. Talldominerat. En del grövre tallar. Stig i utkant till brygga 
och liten strand som ligger utanför området. Skogen skapar avskildhet på vägen ut till 
vattnet. 

- 

2 Gammal väg med sten- och träräcke. Numera en vältrampad stig. Fin stig att gå genom en 
”lövträdstunnel” med skogen på ena sidan och fältet på den andra. Ligger på angränsande 
fastighet norr om planområdet. 

Lokalt värde 

3 Utpekad som skogsbiotop med visst naturvärde av Skogsstyrelsen och som ESKO enligt 
MB 3:3. Kantas av större ekar i norr, men mkt igenvuxet.  En del luckor fortfarande. 
Hassel. Hagtorn, rönn, sälg, asp och ask. Grova tallar. Måbär, ormbunkar, liljekonvalj, 
blåbär och kovall. Hackspett. Finns gammal husgrund. 

Lokalt/ kommunalt 
värde 

4 Blandbestånd med tall, ek, asp, rönn, oxel, gran. Markvegetation med ljung, lingon, 
blåbär, stensöta. Skogskänsla, men man hör vägen lite när man närmar sig den. Mkt lite 

Lokalt värde 



 

död ved. Luckighet och en del berg i dagen. Få stigar. Fin strövskog. 

5 Stor fastighet med främst hällmark med senvuxen tall samt en del enar. Staket ner till 
vattnet, men ok tillgänglighet genom att ägarna satt en grind i staketet. (blivit ålagda att 
sätta dit grind tidigare) 

- 

6 Fuktigt ask- och albestånd på bördig mark. Ovanlig och speciell miljö med flerskiktning 
och mycket död lövved, även av grövre dimensioner. Inslag av riktigt grova björkar, av 
hassel och buskvegetation. Finns en liten stig genom beståndet som leder till angränsande 
fastigheter. Vassrugge vid Kulan är av värde för fisk, blötdjur och insekter. 

Regionalt värde 

7 Blandbestånd med gran, tall, lite hassel och ask. Finns några grövre tallar med den 
rödlistade talltickan (Ungefärligt läge visas med stjärna 3a och 3b). Talltickan är en 
signalart som växer på äldre tallar och förekommer främst i mycket skyddsvärda miljöer 
med höga naturvärden. Den indikerar att skogen är gammal. En del lågor och torrakor och 
gamla, krokiga tallar. Risvegetation med främst blåbär. En del berg i dagen. Området 
ramar in, skyddar och bidrar till atmosfären i område 6. Områdets naturvärden kan 
påverkas om närliggande skog tas bort eftersom det ger en kanteffekt på kvarvarande 
natur. Därför är det viktigt att lämna en buffertzon mot de höga naturvärdena. 

Kommunalt värde 

7a Tallticka Rödlistad signalart 

7b Tallticka Rödlistad signalart 

7c Åkerholme i form av ett klippblock. Lokalt/kommunalt. 
Biotopskyddad 

8 Blandskogsbestånd med tall, gran, asp, sälg, rönn, hassel och en.  Grövre dimensioner av 
tall. 

- 

9 Barrblandskog och hällmarkstallskog med berg i dagen. Utöver tall finns inslag av främst 
en, gran, björk och ek. En del senvuxna tallar. Området har skogskänsla och några 
upptrampade stigar. Småfåglar kan hitta gömslen och föda i buskvegetationen.  

Lokalt värde 

10 Fuktig blandskog med asp, björk och gran. En del död ved. Avskärmar mot trafikerad 
väg. 

- 

11 Stor fastighet med främst hällmark med senvuxen tall samt en del enar. Staket ner till 
vattnet, men ok tillgänglighet genom att ägarna satt en grind i staketet. (blivit ålagda att 
sätta dit grind tidigare) 

- 

12 På fastigheterna utmed vägen växer ek, björk, tall, lönn. Flera träd är ganska höga. En del 
hällmark med berg i dagen. En del av ytan består av tätväxande granar. 

- 

13 Fastigheter med naturtomter med tall och lövinslag av ek, rönn, björk samt enstaka gran. 
En del berg i dagen, annars gräsbevuxet övergående i blåbär och ljung uppåt 
hällmarkerna. 

- 

14 Badplats, volleybollplan, gungor, bänkar och bord. Pilträd, vass och liten sandstrand där 
vassen är röjd. ”Privat brygga”-skylt 

Lokalt värde 

15 Spång runt udde som leder till trampolin. Ägarna till angränsande fastighet har skrivit 
”Privat” på berget där deras fastighet börjar. 

Lokalt värde 

16 Ek och asp mot vattnet. Tall mot berget och uppåt hällarna. Lite hassel.  Stigar. Större 
hackspett. 

Lokalt värde 

17 Lindallé som fortsätter norrut in i Dragudden, omfattas av det generella biotopskyddet Generellt 
biotopskydd 

18 Stor, grov, gammal bevarandevärd ek på tomtmark. Möjligt att göra naturminne av trädet?  

19 Stor, grov, gammal bevarandevärd ek på tomtmark. Möjligt att göra naturminne av trädet?  



      

 
Stig 2.Gammal bruksväg 

   
Yta 3. ESKO, ekbacke med gammal husgrund. 
 

   
Yta 4. Blandskogsbestånd     

   
Yta 6. Vasstråk vid Kulan.   
                           

 
Yta 6. Stig genom flerskiktat bestånd 

  
Yta 6. Grov död ved 



  
Yta 7. Rödlistad tallticka på gammal tall i äldre tall och ekdominerad blandskog 
 

  
7c. Gammal tall, brynzon och åkerholme sett från åkern.                     Yta 9. Upptrampad stig på hällmarken. 
 

 
Yta 9. Senvuxna, krokiga tallar och död ved. 

           
   
         



 

 
Yta 14. Badplats och bryggor                  

 
Yta 16. Större lövträd. 

 

Strand och strandskydd  
En stor del av fastigheterna i området ligger i anslutning till vattnet och några har satt upp 
staket kring fastigheterna vilket gör att tillgängligheten till vattnet är mycket begränsad för 
allmänheten.  

Friluftsliv och tillgänglighet  
Det finns en del stigar genom skogsfastigheterna i området, dock inte sammanhängande med 
varandra eller mellan områdena. Främst kan man promenera på vägarna och på någon enstaka 
gammal körväg. Vid ESKO området (se bild 1) finns en äldre bruksväg som används som 
promenadstråk. 
 
Tillgängligheten till strandområdet är begränsad. För att ta sig ner till vattnet finns främst två 
platser där tillgängligheten är god, vid udden vid Kulan och badet vid Torsby gård. Vid Kulan 
finns en gammal ångbåtsbrygga och vid Torsby gård finns en badplats med volleybollplan och 
bänkar och bord som sköts av samfällighetsföreningen.  
 

 
Stig 15. Spång runt udde till trampolin      Yta 14 och 16. Privatskyltar begränsar tillgängligheten 
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