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Preliminär Naturvärdesbeskrivning för området Trolska skogen (fastigheterna
Älvsta 8:1 och Å1:16, i Mellanfjärden, Nordanstigs kommun, Gävleborgs län
Vi lämnar just nu följande synpunkter i rubricerat ärende:
Översiktlig beskrivning av området
I den norra kortändan av de två skiftena passerar landsvägen och här finns parkeringsplatser och
entre till anläggningen Trolska skogen. Dessa är inte något att yttra sig om i dagsläget.
De biotoper vi kan ha synpunkter på är: skogsbilvägen och dess vägkanter, blockterrängen med
gran, tallskogen, vattengölarna och bäckar.
Skogsbilvägen
Norrifrån genom hela området går en f.d. skogsbilväg, som nu nyttjas både för gående besökare
och för transporter inom fritidsanläggningen Trolska Skogen. Längs vägkanterna förekommer en
varierande flora av sly, ängs- och dikesblommor. Vi har tills idag inte sett några fridlysta eller
särskilt skyddsvärda växter där, men en fullständig inventering bör göras.
Gammelskogen
Terrängen i Trolska Skogen är delvis naturskogsliknande gammelskog, med orörd blockterräng
och 120 år gamla barrträd (80% gran, 20% tall och enstaka lövträd). Genom denna skog är
trätrottoarer byggda för genomgång utan att slita på undervegetationen. Här bör en inventering
göras av lavar och tickor som växer på de gamla träden, samt mossor, lavar, och växter på
marken.
Den glesare tallskogen
I den glesare tallskogen med öppnare ytor består markvegetationen av mossa, ris och ljung. Det
finns stora flyttblock och ett antal vindfällda träd, s.k. lågor i området. Genom denna terräng är
gångstigar dragna. Här är heller ingen inventering gjord.
Våtområden
Minst två mindre skogskärr finns inom området. Det ena, som ligger nära landsvägen och
alldeles vid entrén är omgivet av flera slags vitmossor och starrar. Det andra kärret är rikt på
vattenklöver och omgivet av bl.a. skvattram och starrar. Båda ligger mycket vackert till nära
stigarna och är därför svårare att skydda. En inventering av växter bör göras.

Bäckarnas vägar är oklart, avrinningen i området går norrut ner mot Edsmyrån. Det kan finnas
fler, mindre våtmarker inom eller i anslutning till området. Det finns t.ex. en lokal med orkideer
(ca 30-40 jungfru marie nycklar), som ligger mycket nära, NV om området. Eventuella
vattenvägar bör kartläggas bättre.
Faunan
De djur som observerats i skogen är de som kan förväntas i gammal barrskog. Vi har observerat
en del fåglar, bl.a. hackspettar (spillkråka, större hackspett), grå flugsnappare, svartvit
flugsnappare, ekorrar, vanliga fjärilar, humlor och andra insekter. En berguv fanns där som
tillfällig gäst på våren 2013.
Utan att ha gjort fullständiga inventeringar kan vi inte göra en säker bedömning.
Vi ber att få återkomma med en sådan i slutet av sommaren.
Preliminärt utlåtande för området Trolska skogen
Området Trolska skogen har idag, trots sin lilla yta, en mycket varierad och vacker skog, För att
bevara denna i sitt nuvarande skick gäller det först och främst att skydda den från att trampas ner
och förstöras av alla besökare.
För att skogen ska behålla sin flora och fauna (t.ex. fågellivet) är den också beroende av att
omgivande skog inte skövlas. Det är mycket viktigt att värna om att våtmarkerna och vattenvägar
inte störs. Om grannskiftena omvandlas till kalhyggen eller bilvägar, kan skogens karaktär
komma att förändras, genom t.ex. vindfällen eller störningar av vattenflödena.
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