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I juni 1962 antog dåvarande stadsfullmäktige ett förslag till stadsplan 

för det på den tiden helt oexploaterade området söder om Gustafsvik. 
Nordgränsen för det för industrier avsedda området gick ungefär där 
fågeltornet står i dag. 

 
Redan på 1960-talet började Ulf T Carlsson kampen för att rädda 

landskapsbilden och fågellivet i den inre delen av Varnumsviken. Han 
fick så småningom assistans av Ola Arheimer, som flyttat till staden, och 
tillsammans stred de båda hårt för att någon industrietablering ej skulle 
komma till stånd inom det stadsplanelagda området.  

 
Som väntat gick det inte att hejda att Albin Marin 1974 etablerade sig 

som första industri inom området. Föreningens målsättning blev nu i 
stället att få stadsplanen för den norra delen av industriområdet 
upphävd. Det får kanske betraktas som Sällskapet för Naturskydds 
största seger under de 75 år som gått, när fullmäktige 1980 beslutade att 
upphäva stadsplanen för den norra delen. Nordgränsen kom nu i stället 
att gå ungefär längs den norra infarten till industriområdet. 
Strandängarnas fågelliv var därmed räddat och den tilltalande 
landskapsbilden i den innersta delen av Varnumsviken bevarad – 
förhoppningsvis för all framtid.  

 
 År 2003 antog kommunen en skötselplan som arbetats fram för att 

bl.a. skydda Varnumsviken naturvärden. Strandängarna har restaurerats 
och hålls öppna av betande boskap vilket gynnar fågellivet. Området har 
visat sig hysa växter som är ovanliga att hitta samlade på en och samma 
lokal. Här har också gjorts fynd av skalbaggar som inte tidigare hittats i 
Värmland. Ur ornitologisk synpunkt är inre delen av Varnumsviken av 
riksintresse och ca 200 arter har observerats. Den 1 mars 2008 blev inre 
delen av Varnumsviken av länsstyrelsen klassad som 
fågelskyddsområde. 
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Några vanligt förekommande arter vid Varnumsviken: 
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