
Possebergsskogen 
 
Possebergsskogen är värd att bevara  Naturskyddsföreningen i Värmland har 
startat upp en skogsgrupp för att stödja de lokala kretsarnas arbete med att 
skydda Värmlandsskogens natur och rekrea-tionsvärden. Vi kommer att 
förlägga utflykter utspridda i länet tillsammans med de lokala kretsarna och vi 
har tänkt oss att arrangera utbildningar både inne och ute i fält, inriktade på 
såväl gammelskogar som tätortsnära skogar. Vi har kunniga ledare med oss. 
Även nybörjare kan känna sig varmt välkomna. 

På den första utflykten ägde rum den 18 april då vi begav vi oss till ”Possebergs-
skogen” söder om Kristinehamn inom försvarets tidigare övningsfält. Utflykten var ett 
samarbete med Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn under temat: ”Possebergs-
skogen värd att bevara?”. Ett femtontal medlemmar letade under kunnig ledning av 
Sebastian Kirppu efter arter som indikerar höga naturvärden. Trots att vi bara tittade 
på en mindre del av övningsfältet, hittade vi totalt 14 signa¬larter varav tre st. också 
var rödlistade (NT). Vi ålders¬bestämde också två st. granar, den ena var ca. 150 år 
gammal den andra var minst 210 år, viket är mycket för en gran så långt söderut. På 
många ställen hittade vi spåren efter tretåig hackspett. Vi blev imponerade – här 
fanns höga naturvärden. 

Till miljötillståndet för det numera nerlagda övningsfältet hörde bland annat en natur-
vårdsinriktad skötselplan med stort hänsynstagande till såväl naturvårdens som 
friluftslivets intressen. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 1482 hektar 
enligt skogsbruksplanen skulle 376 ha (25 %) skötas med speciell inriktning på 
naturvård och friluftsliv. När övningsfältet lades ner och tillståndet återkallades 
upphörde även den naturvårdsinriktade skogsbruksplanen att gälla. För 
skogs¬bruket i området gäller således nu endast de hänsynsregler som gäller för 
skogs¬bruk i allmänhet. 

Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn har sedan den militära verksamheten 
avvecklades 2005 agerat för att skogen även fortsättningsvis skall skötas enligt 
framtagen skötselplan. Kombinationen av höga naturvärden, oexploaterad Vänerkust 
och närhet till staden gör att området är mycket värdefullt. Skrivelser har tidigare 
skickats till kommunen, Fortifikations¬verket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. 

Skogsstyrelsen stöder I sitt svar helt naturskyddsföreningens ståndpunkter och 
markerar särskilt att kustområdet bör inköpas av kommunen då detta har stort värde 
för friluftslivet inom kommunen, Skogsstyrelsen anser vidare att Fortifikationsverket 
bör inventera och formellt skydda områden som har höga naturvärden före en 
eventuell försäljning. 

Länsstyrelsen har i sitt svar referat till kommunens yttrande till Länsstyrelsen i 
samband med att tillståndet för övningsfältet återkallades. Kommunen framför här 
synpunkter som I stort överensstämmer med naturskyddsföreningens önskemål.   

 Fortifikationsverket har nu upprättat avtal med Sveaskog om försäljning av de delar 
av övningsfältet som inte tidigare övertagits av kommunen. Fortifikationsverket har 
inte inventerat och skyddat områden med höga naturvärden och rekreationsvärden 
före försäljningen. Avtalat pris riskerar därför vara baserat på att produktivt skogsbruk 
kan bedrivas på hela arealen. Försäljningsärendet ligger nu hos regeringen, avtalet 



är klart endast undertecknandet återstår. Tillträde beräknas ske till hösten. 

Naturskyddsförening anser att det är positivt att Fortifikationsverket avtalat med 
Sveaskog, som enligt uppdraget från staten har ett högt miljömål i sin 
skogsskötsel. Oroande är däremot att regeringen i kommande proposition föreslår att 
Sveaskog  skall överföra 100 000 hektar skogsmark till staten. Skogen skall sedan av 
naturvårds¬verket och länsstyrelserna runt om i landet kunna användas för att byta 
till sig skyddsvärd skog från privata skogsägare. 

Naturskyddsföreningens uppgift är nu att informera Svea Skog om skogens natur och 
rekreationsvärden och förhindra överförs till staten som ”utbytesskog”. Vår 
målsättning är att Sveaskog skall avsätta flera partier inom skogen för naturskydd 
(biotopskydd) och att skogen i övrigt skall skötas med stor hänsyn till naturvärden 
och rekreationsvärden (ekopark). 
 
Vi fann följande signalarter på vår exkursion.  Veckticka (NT), knärot (NT), bronshjon 
(NT), stor revmossa, vågig sidenmossa, stubbspretmossa, långflikmossa, 
kantvitmossa, gammelgranslav, bårdlav, rostfläck, koralllav, skriftlav och vedticka.    
 

 
     Genomgång vid Vänerstranden 
 



 
          Sebastian Kirppu och Bengt Brunsell 

 

 
          Basti visar gammelgranslav 



 
 
 

 
          Gunnar fotograferar vedticka på en asplåga 

 

 
          Vedticka 



 
          Spår efter bronshjon och vedmussling 

 

 
          Åldersbestämning av gran med tillväxtborr 



 
          Granen var minst 210 år gammal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Text och foto: Bengt och Christina Brunsell, år 2010. 


