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Inledning 

Bofors skjutfält ligger i Kilsbergen, öster om Karlskoga, och sträcker sig i nordöstlig riktning. I söder gränsar Bofors 
skjutfält till Villingsbergs skjutfält. Under senhösten 2018 utfördes en naturvärdesinventering på uppdrag av 
Länsstyrelsen i Örebro län av delområdena B, C, D och E (se omslagsbild)  de områden som är öppna för 
allmänheten, så vidare inte något område är avlyst. Målet var att kartlägga och inventera eventuella värdekärnor, 
områden med höga naturvärden, och eventuellt bättre utvecklingsmark. I rapporten presenteras samtliga besökta 
områden i form av en karta med tillhörande lista. De områden som har höga naturvärden som värdekärnor samt 
några objekt som har potential att bli värdekärnor inom en överskådlig framtid, s.k utvecklingsmark, beskrivs mer 
ingående. 

Metod och resultat  

Före inventeringen kvitterades en besöksbricka och en nyckel till vägbommarna ut hos vakten på Bofors Test Center 
(BTC). Uppdatering av eventuellt avlysta delområden följdes på www.skjutfalten.se samt i kontakt med Terése 
Riddersand, miljö- och kvalitetschef på BTC. För att välja ut potentiellt intressanta objekt att besöka i fält 
flygbildstolkades först delområdena och studerades på översiktskarta med trädhöjdsraster. Under nio dagars arbete 
i fält bedömdes sedan de skogliga strukturerna och i de objekt som verkade intressanta eftersöktes även 
naturvårdsarter, signal- och rödlistade arter i grupperna mossor, lavar, svampar och i viss utsträckning insekter, 
kärlväxter och fåglar. De arter som påträffats är inrapporterade på Artportalen. I rapporten förkortas signalarter som 
(s) och rödlistade arter i kategorin nära hotad som (NT).  

Drygt 30 områden besöktes under inventeringsperioden och på översiktskartan nedan är 27 (efter komprimering) av 
dessa markerade och numrerade. Vidare följer en tabell över samtliga 27 områden, med aktuell status. Många av de 
besökta områdena är påverkade av modernt skogsbruk genom gallring, har ej uppnått tillräckligt hög ålder och både 
död ved och naturvårdsintressanta arter saknas därför. Av de områden som såg mest intressanta ut vid 
flygbildstolkning var de flesta nyligen kalavverkade eller lågproduktiv skogsmark.  



1 Några äldre träd öster om vägen 15 Gallrad grandominerad skog
2 Gallrad talldominerad skog 16 Gallrad barrblandskog
3 Avverkat 17 Gallrad talldominerad skog
4 Gallrad talldominerad skog 18 Beskrivs i rapporten 
5 Nyligen avverkat 19 Beskrivs i rapporten 
6 Gallrad barrblandskog, äldre 20 Avverkat 
7 Barrblandskog, frösådd? <100 år 21 Beskrivs i rapporten 
8 Barrblandskog <100 år 22 Beskrivs i rapporten 
9 Nyligen avverkat 23 Bränna, hygge, äldre tall i kantzon  
10 Gallrad talldominerad skog 24 Beskrivs i rapporten 
11 Beskrivs i rapporten 25 Beskrivs i rapporten 
12 Gallrad talldominerad skog 26 Äldre tall av impedimentkaraktär >100 år 
13 Gallrad talldominerad skog 27 Beskrivs i rapporten 
14 Gallrad barrblandskog, äldre 

  

 

Värdekärnor och utvecklingsmark  

 



Område 11, värdekärna & utvecklingsmark  

 

Området är uppdelat på tre mindre delområden. I mitten finns ett sedan tidigare registrerat naturvärdesobjekt. 
Väster om naturvärdesobjektet finns ett område med äldre tallskog >100 år med inslag av gran som gränsar till 
Bondabrobäcken naturreservat och bedöms vara en värdekärna. Vissa delar av området är impedimentartat. I 
värdekärnan påträffas naturvårdsarter i form av motaggsvamp (NT) med flera olika mycel, grynig blåslav (s), 
kantvitmossa (s) och på ett par tallar finns ringhack av tretåig hackspett. Många tallar har grov barkstruktur och 
spärrgreniga kronor men det finns även partier med något yngre tallar. Död ved förekommer främst som stående 
torrträd. Den östligaste delen av området är en medelålders barrblandskog på en moränrygg med friskmossor i 
bottenskiktet och blåbärsris i fältskiktet. Här saknas död ved. Längs myrkanten finns äldre tallar men själva 
skogsområdet är genomgallrat. Det börjar dock komma upp i ålder och för att skapa ett lite större sammanhängande 
skogs- och myrmosaiksområde där det finns potential för bevarande av biologisk mångfald skulle denna bit kunna 
bindas ihop med ovan nämna delområden. Utvecklingsmarken lämpar sig för naturvårdsbränning.  

Bilder område 11, delområde värdekärna 

Bondabrobäcken NR
Naturvärdesobjekt 
Värdekärna 
Yngre tallskog 
Utvecklingsmark  



Bilder område 11, delområde utvecklingsmark 

Område 18, värdekärna 

På historiska kartor från 1975 utgörs detta område av äldre skog, till skillnad från markerna omkring som då var 
hyggen och idag ungskogar. Denna värdekärna är uppdelad på en västlig och en östlig del. Båda delarna domineras 
av lågproduktiv tallskogsmiljö med inslag av gran och bitvis även björk. Markskiktet varierar mellan blåbärsristyp och 
mager skvattramstyp. I framförallt den västra delen finns gott om äldre tall över 200 år, några närmare 300 år. I hela 
värdekärnan finns inslag av död ved, främst som stående torrträd, flera med färska insektsgnag, men även en del 
lågor påträffas. En tjäderhöna observerades i skogen och det finns flera tjäderbetade tallar.  

Artlista: 
motaggsvamp (NT)  
vedskivlav (NT) 
blanksvart spiklav (NT)  
grynig blåslav (s)  
liten spiklav (s)  
långfliksmossa (s) 
bronshjon (s) 
vågbandad barkbock (s) 
tjäder (fågeldirektivet)  



Bilder från område 18

 Vedskivlav och färskt insektsgnag. 



Område 24, värdekärna  

Område 24 är det västra utritade området på kartan. Den södra delen av den här värdekärnan är en grandominerad 
svacka med ett dråg som löper i nord-sydlig riktning från den lilla tjärnen. Det finns inslag av grov asp men också lönn 
och klibbal. Flera av asparna och granarna har en brösthöjdsdiameter på över 50 cm men över lag är det väldigt stor 
diameterspridning bland träden. I svackan finns även flera lodytor, död ved i olika nedbrytningsstadier och gott om 
stående döda träd. Närmare tjärnen är svackan inte lika djup och de branta kanterna planas ut till områden av delvis 
fuktigare partier med vitmossor i bottenskiktet och träd på socklar, delvis torrare mark med friskmossor. Denna typ 
av skogsmiljö fortsätter väster om tjärnen och övergår efterhand i mer lågproduktiv mark. Blåsippa och 
kranshakmossa visar på örtrikare stråk i marken här och var, vilket indikerar kalk- eller grönstensförekomst. 
Möjligtvis skulle ett besök i marksvampssäsong generera ytterligare fynd av naturvårdsintressanta marksvampar. Det 
finns ett stort luckigt parti med många lågor, både rötbrutna och vindfällen, och rikligt med döda stående träd.  

Norr om tjärnen finns ett område av impedimentartad äldre tallskog med inslag av gran samt en mager sluttning 
med flera gamla tallar och viss förekomst av död ved. 

Denna värdekärna var den finaste ur naturvärdessynpunkt som registrerades under inventeringen och håller 
nyckelbiotopsklass.  

Artlista: 
Vedtrappmossa (NT)  Vedskivlav (NT) 
Kantvitmossa (s)  Liten spiklav (s) 
Långfliksmossa (s)  Grynig blåslav (s) 
Mörk husmossa (s)  Bårdlav (s) 
Skinnlav på asp (s)  Motaggsvamp (NT) 
Vitmosslav på ved (s) 
Gammelgranslav (s) 
Svavelriska (s) 
Bronshjon (s) 
Blåsippa (indikatorart) 
Kranshakmossa (indikatorart)  



Bilder område 24



                                Vedtrappmossa och blåsippa.  



Område 25, värdekärna  

Område 25 är det östra utritade området på kartan. Det här är en kantzon så som det borde se ut kring alla sjöar och 
vattendrag. Området är en småblockig sluttning som planas ut närmare sjön. Bottenskiktet utgörs till största del av 
friskmossor och fältskiktet av blåbärsris. Bitvis finns även några fuktigare partier med vitmossor i bottenskiktet. 
Skogen är en skiktad grandominerad äldre skog med inslag av tall och död ved, både torrträd och lågor i olika 
nedbrytningsstadier. Ett fiskgjusebo påträffades i en äldre tall vid sjön. Här finns fina naturskogsstrukturer därav 
bedöms skogen vara i klass med objekt med naturvärden.  

Bilder område 25 



Område 19, utvecklingsmark 

Förhållandevis gles barrblandskog med beståndsålder >100 
år, inslag av björk, intill sjö. Låg påverkansgrad och lämpar sig 
för fri utveckling.  

 
 

 

 

 
Område 21, utvecklingsmark 

Lågproduktiv tallskog (ställvis impediment), med 
beståndsålder >100 år som knyts ihop av öppna myrar, södra 
delen något mer produktiv mark med äldre tall och mycel av 
dropptaggsvamp (s). Här observerades flera orrtuppar. Finns 
liknande områden på skjutfältet, ett exempel är område 26 
(ej beskrivet).  

 

 

Område 22, utvecklingsmark 

Barrblandskog med inslag av björk intill sjö, östra delen mer 
talldominerad. Beståndsålder >100 år. Låg påverkansgrad 
och lämpar sig för fri utveckling. Skulle även kunna lämpa sig 
som bränningsobjekt. 

 

 

 

                  Områdesnumrering räknat från 
vänster till höger på kartan.  



Område 27, utvecklingsmark 

Vid sjön är det endast en smal talldominerad remsa/kantzon som utgörs av generell hänsyn men borde vara bredare 
(jämför område 25). Vid vindskyddet intill sjöstranden påträffades ett mycel av grantaggsvamp. Området inom 
avgränsningen mellan vägen och kantzonen är en skiktad barrblandskog med inslag av asp, beståndsålder >100 år. 
Låg påverkansgrad och lämpar sig för fri utveckling. 

     Bofors skjutfält (A-E) och Villingsbergs skjutfält (1-10), delområden och tillträden. 



Slutsats 

Bofors skjutfält är ett hårt brukat skogslandskap. Flera av de större områdena som i flygbilder ser ut som äldre skog 
har avverkats de senaste åren och det som nu återstår av äldre skog med låg påverkansgrad gränsar ofta till 
impediment, utgörs av kantzoner till sjöar och vattendrag eller finns på svårtillgängliga platser. Trots många 
fältbesök lokaliserades endast ett fåtal områden med höga naturvärden.  

Delområde A på Bofors skjutfält, som har ständigt tillträdesförbud, besöktes inte under denna inventering. Vid 
tillgång till bra historiska kartor skulle en flygbildstolkning med bedömning av möjliga K-skogar i delområde A göras 
för att få en större träffsäkerhet på skogar som kan vara intressanta för naturvården.  

Område 5 och 9. Nyligen avverkade äldre skogar som kunde varit naturvårdsintressanta områden enligt 
flygbildstolkning. 


