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Pettersbergsskogen är belägen väster om Svartån, mellan Vallby, Råby och Pettersberg. Hela 
skogsområdet utgör en yta av ca 10 ha, där ungefär hälften är gammal ''ovårdad'' skog 
(Petterbergsskogen) och det övriga ''vårdad skog'' Vetterslundsskogen. En mycket storblockig 
moränrygg sätter prägel på skogsområdet. Berggrunden består av äldre granit (SGU, 
geologiska kartan AF 204) och på några ställen går berget upp i dagen. Överlag är jordlagret 
tunt i området. 

Historik 

I samband med den fortsatta exploateringen av Jakobsberg/Pettersbergs området 1959, 
uppmärksammades områdets säregna natur av Förvaltare L. Jansson och länsjägmästare E. 
Nyblom. Dessa båda herrar föreslog att området som då kallades Trollskogen, skulle avsättas 
som naturreservat. Något naturreservatförordnande blev aldrig av men skogsområdet har haft 
en försiktig skötsel sedan dess. Halva arealen har till stora delar lämnats för fri utveckling. 
Den andra hälften (Vetterslundskogen) har gallrats och en av målsättningarna har varit att 
spara äldre tallar. 

 

Interiör från ''gammelskogen '' i Pettersbergsskogen 



Miljö och biotoper 

Området är kuperat med väldiga stenblockområden och där i mellan ett stort och ett litet 
fuktstråk i syd-nordlig riktning. Dessa fuktstråk är utdikade och håller vatten endast under 
våren och vid kraftiga regn. I Pettersbergskogen finns ett utvecklat kärr (Trollkärret) som 
håller vatten hela året. Skogen i området är omväxlande med gamla mycket intressanta 
granskogspartier, drygt 60-åriga aspbestånd i stenblockområden, inslag av gamla klibbalar i 
fuktiga markområden samt mycket gamla tallar som överståndare spridda i hela området. 
Förekomsten av olikåldrig skog är relativt god i hela området. Förekomsten av död barrved är 
god i det parti som utgör den gamla granskogen kring Trollkärret. Förekomsten av grov död 
lövved är en bristvara. Runt kärnan av gammelskogen (Pettersbergsskogen) finns en 
motionsslinga anlagd. I gammelskogen finns ett otal stigar upptrampade kors och tvärs genom 
området. 

Den övriga skogen, här kallad Vetterslundskogen ligger mellan St. Illianskolan och 
Vetterslunds bostadsområde. En cykelbana finns i anslutning till skogen. Skogen utgörs av 
70-årig barrskog med stort inslag av asp på några områden. Mycket gamla tallar finns som 
överståndare. Förekomsten av bärande och blommande buskar (nypon, rönn, sälg, hassel, röda 
vinbär, måbär) är glest spridd i området. 

 

Miljö med höga naturvärden i Vetterslundsskogen 

En intressant aspskogmiljö i ett storblockigt område samt en hällmarkstallskog, båda 
områdena i södra delen av Vetterslundsskogen är de mest värdefulla naturmiljöerna. 



Fältskiktet är överlag trivialt och består mest av skuggtåliga växter (piprör, blåbär, 
liljekonvalj, bergsslok och kruståtel). Markslitaget är i vissa delar påfallande hårt. 
Våtmarken är utdikad och håller vatten endast på våren. Här finns höga klibbalsocklar, 
våtmarksväxter som fortfarande förekommer här är strutbräken, hultbräken, nordbräken, 
ekbräken, kärrbräsma, åkermynta, flenört, besksöta, rankstarr, stjärnstarr och mannagräs. 

Fågelfaunan 
Under våren/sommaren 2005 har jag undersökt den häckande tagelfaunan i området. 
Metodiken har varit en linjetaxering där alla taglar inom en radie av 25 meter från linjen har 
registrerats. Linjen har lagts så att hela området har besökts. Taxeringarna genomfördes den 4 
april, 13 maj och 13juni. Normalt genomförs 8–10 inventeringar av ett område för att 
säkerställa antalet häckande par, dessutom förläggs inventeringarna till slutet av maj och juni. 
I det här fallet har målsättningen varit att kunna presentera uppgifter om vilka fågelarter som 
häckar alternativt uppehåller ett häckningsrevir i skogsområdet 
Totalt har 45 fågelarter noterats i skogsområdet under året. Av dessa är det 27 fågelarter som 
uppfyller kriterier för häckning/trolig häckning i området. Dessutom redovisas också antalet 
revirhållande (sjungande eller varnande) taglar som registrerades vid inventeringarna. I 
tabellen har redovisningen av fågelförekomsten delats upp i områdena Pettersbergskogen 
(gammelskogen) och Vetterslundskogen. 
Fåglar som tillfälligt uppehållit sig i skogen men inte uppfyllt kriterierna som häckare eller 
trolig häckare finns inte med i tabellen men är upptagna i kommentardelen. 

Fågelarter P V P V P V   
Större hackspett 1 2 1 1 1 0   
Nötväcka 6 3 4 5 5 5   
Blåmes 2 7 6 8 2 6   
Talgoxe 6 10 6 11 3 3   
Svartmes 2 0 3 1 3 0   
Tofsmes 1 0 1 0 1 0   
Trädkrypare 3 0 2 1 2 1   
Rödhake 7 9 7 2 7 3   
Kungsfågel 3 1 3 0 3 1   
Koltrast 4 2 5 3 3 2   
Björktrast     1 2 4 0   
Taltrast     4 0 2 0  Tabell 1. Visar de fågelarter som 

häckar/troligen häckar i 
skogsområdet. Siffran visar 
antalet revir för varje art. 
P = Pettersbergsskogen 
V = Vetterslundsskogen 

Gärdsmyg 1 0 1 0 1 1  
Svarthätta     2 0 3 4  
Lövsångare     4 3 4 2  
Grönsångare     4 0 5 1  
Svartvit flugsnappare     1 2 1 1  
Grå flugsnappare         2 1  
Sädesärla     0 1 0 1  
Ringduva 4 0 2 3 4 2  
Kråka 0 1 0 1 0 1  
Skata 1 0 0 1 1 0  
Nötskrika 1 0 0 1 1 0  
Steglits 0 1 0 1      
Grönsiska 2 0 3 2 4 1  
Bofink 5 6 10 5 6 3  
Grönfink 2 4 1 5 9 2  
Antal arter områdesvis 17 11 21 20 24 19  
Antal arter totalt 19 26 26  

 



Skogsområdet är litet och om hänsyn tas till alla vägar och stigar samt de mänskliga 
aktiviteterna som förekommer i och omkring området, är förekomsten av ostörda områden 
mycket begränsad. De fågelarter som häckar/troligen häckar i skogsområdet är arter som har 
relativt lätt att anpassa sig till människors aktiviteter. 
Av tabellen framgår också att antalet arter är större i ''gammelskogen'' än i 
Vetterslundsskogen. Det beror på att trädslagsammansättningen samt åldersstrukturen i 
skogarna är mycket mer variabel i gammelskogen än Vetterslundsskogen. 

Hålbyggare: I gammelskogen fanns 8 fågelarter som bygger bo i hålträd (nötväcka, blåmes, 
svartmes, större hackspett, trädkrypare, talgoxe, svartvit flugsnappare och tofsmes), i 
Vetterslundsskogen fanns 6 arter, av de tidigare nämnda saknades svartmes och tofsmes. 
Tofsmes: Ett par upprätthåller revir och häckar i gammelskogen, ungar sågs och hördes under 
juni. Arten är under häckningssäsongen bunden till äldre barrskog med stående död ved. 
Gärdsmyg: Ett par häckade i området med granlågor vid Trollkärret. På senare år har 
gärdsmygen börjat häcka i stora rishögar som lämnas kvar på hyggen efter slutavverkningar. 
Dessa rishögar är dock lämpliga högst två säsonger. Gärdsmygens mer naturliga 
häckningsmiljö och som ger kontinuitet i deras häckningsframgång är täta flerskiktade 
gammelskogar med rik tillgång på död ved. 
Gärdsmygen fanns också i detta skogsområde den 4 mars, vilket indikerar att området kanske 
också fungerar som vinterkvarter för denna lilla trevliga fågelart. 
Grönsångare: Med sin spektakulära svirrande sång gav grönsångarna karaktär åt 
gammelskogens fågelliv under sommaren. Arten kräver äldre glesa blandskogar med solbelyst 
markyta. Hela fyra par hävdade häckningsrevir i anslutning till det fuktstråk som går igenom 
gammelskogen. Det är också anmärkningsvärd tät förekomst, med hela sju revirhävdande 
hanar i ett så litet skogsområde som Petterbergsskogen och Vetterslundsskogen utgör. 
Spillkråka: Arten är upptagen i EUs Fågeldirektiv som speciellt skyddsvärd ur ett europeiskt 
perspektiv. Den är också upptagen i Bernkonventionen bilaga 2, vilket innebär art arten skall 
ha ert strikt skydd. Spillkråkan har iakttagits proviantera i gammelskogen under våren (mars) 
och hösten augusti /september. Arten är störningskänslig varför den inte klarar av en häckning 
i området, lämpliga träd finns dock. 
Tretåig hackspett: Arten är upptagen i EUs Fågeldirektiv som särskilt skyddsvärd ur ett 
Europeiskt perspektiv. Vid besök i gammelskogsområdet den 17 mars upptäcktes en 
honfärgad tretåig hackspett provianterande på en barkborreangripen gran. Det fanns också 
rikligt med spår efter arten vid flera granar i skogen. Det finns också en äldre uppgift om att 
arten setts i skogen vintertid (Gunnar Rosén, muntl.). Området är för litet för ett 
häckningsrevir men kan vara värdefullt som vinterrevir för arten. 
Kattuggla: Arten är upptagen i Bernkonventionen bilaga 2, vilket innebär att arten skall ha ett 
strikt skydd och är fredad enligt svensk lagstiftning. I samband med den uggleinventering som 
jag genomförde den 15 mars hördes en kattuggla ropa från Vetterslundsskogen. En av de två 
kattugglor som hördes staden denna vår. Även under andra vårvinterkvällar denna vår har en 
kattuggla hörts i skogsområdet, främst i gammelskogen (muntlig information från bosatta). 
Något lämpligt boträd finns inte i skogen. 
Entita: Arten är upptagen i den senaste svenska rödlistan som missgynnad (NT) (Gärdenfors, 
U. 2005). Vid besök i området i mars och april sågs och hördes två entitor i det blockrika 
området med gammal asp, skogslind och ek i den södra delen av Vetterslundsskogen. Vid 
inventeringsrutterna hittades dock inte entitorna. Miljön där är lämplig för entitan som 
provianteringsområde och även som häckningslokal. 



Övriga fågelarter: Följande fågelarter som sågs i skogen uppvisade inte häckningskriterier. 
Bergfink, gråsparv, pilfink, gröngöling, mindre korsnäbb, korp, domherre, järnsparv, 
rödvingetrast, rödstjärt, ärtsångare, stenknäck, gulsparv och sparvhök. 

Kärlväxter 
Barrskogsområden vilka saknar basisk berggrund hyser sällan en intressant och artrik 
kärlväxtflora. De arter som påträffats och hyser ett intressant naturvärde redovisas här: 

Lopplummer (Huperzia selago). Ett litet bestånd växer på ett stenblock i det gamla 
granskogsområdet i centrala delen av gammelskogen. Arten kräver fuktig gammal barrskog 
där lång skoglig kontinuitet finns. 
Strutbräken (Matteuccia struthiopteris). Ett mindre bestånd finns i ett litet fuktstråk nära 
bebyggelsen i Vetterslund. Växten kan möjligen vara utförd från trädgårdstomt eftersom 
miljön inte överensstämmer med artens krav. 
Trolldruva (Actaea spicata). Lundväxt som här förekommer i stort antal ex. i alkärret i 
centrala delen i det gamla skogsområdet, Pettersbergsskogen. Arten används som signalart för 
Nyckelbiotop vid nyckelbiotopsinventering i skogsmark (Noren, M. 2002) 
Blåsippa (Hepatica nobilis). Växer mycket rikligt inom stora delar av gammelskogen. 
Förekommer också rikligt i södra delen av Vetterslundsskogen. Blåsippan är signalart för 
värdefull a skogar. Arten används som signalart för Nyckelbiotoper vid 
nyckelbiotopsinventering av skogsmark (Noren, M. 2002) 
Backsmörblomma (Ranunculus polyanthemos). Kräver mycket goda förhållande eller kalk i 
marken. Flera exemplar växer i det mycket fina lundområdet i Petterbergsskogens nordvästra 
hörn. 
Knärot (Goodyera repens). Denna gammelskogsorkide växer i ett litet bestånd i granskogen 
vid Trollkärret. Arten klarar inte skogsavverkningar utan finns bara i sedan länge orörda 
barrskogar. Arten är en mycket bra signalart för Nyckelbiotop och används som sådan vid 
nyckelbiotopsinventering av skogsmark (Noren, M. 2002). 

Vedlevande svampar 
Förekomsten av vedlevande svampar, tickor ger en bra indikation på skogens naturvärden 
samt den skogliga kontinuiteten i ett område. Hittills har 24 arter påträffats. 

Sälgticka (Phellinus conchatus). Förekommer på gamla stående/döende sälgar. Ett litet 
bestånd på sälg ide fuktiga centrala delarna av gammelskogen. 
Kuddticka (Phellinus punctatus). Ganska allmän på stående och liggande gamla sälgar. Finns 
på sälgar i de fuktiga centrala och norra delarna av gammelskogen. 
Ekticka (Phellinus robustus). Växer på en ek utefter motionsslingan i gammelskogen. 
Granticka (Phellinus chrysoloma). Ett stort bestånd på gammal högstubbe av gran i östra 
delen av gammelskogen. Det är den hittills enda kända lokalen för arten i Västerås kommun. 
Grantickan förekommer bara i fuktiga granskogar med lång skoglig kontinuitet. 
Strumpticka (Polyporus varius). Växer på björkstubbar efter avverkning i 
Vetterslundsskogen. Allmän. 
Fnöskticka (Fomes fomentarius). En allmän art på döda/döende björkar såväl yngre som äldre 
träd. 
Björkticka (Piptoporus betulinus). En allmän art på stående döende björkar. 

 



Bitterticka (Postia stiptica). Förekommer på grova döda/döende granar samt gamla grova 
granstubbar. Den växer på flera grova granar i området runt Trollkärret. 
Klibbticka (Fomitopsis pinicola). Är en av de första arterna som etablerar sig på lågor av 
barrträd. Förekommer på flera av granlågorna iden gamla granskogen. 
Violticka (Trichaptum abietinum). Pionjärarten på fallna träd av gran och tall. Förekommer på 
flera granlågor i gammelskogen. 
Fårticka (Albatrellus ovinus). Markväxande. Allmänt förekommande i mossrika barrskogar. 
Stora bestånd växer i centrala delarna av gammelskogen. 
Brödticka (Albatrelus confluens). Markväxande. Enstaka exemplar växer under gammal 
resliga granar i de centrala delarna av gammelskogen. 
Rävticka (lnonotus rheades). En signalart för värdefulla aspskogar. Ett mindre bestånd växer 
på död asp i en fin aspmiljö i blockterräng nedanför St. Illianskolan i Vetterslundsskogen. 
Zonticka (Trametes ochracea). Allmänt förekommande på vek nyligen död lövved. Finns på 
björkstubbar i Vetterslundsskogen samt döende veka aspar i gammelskogen. 
Trådticka (Climacocystis borealis). Två stora bestånd växer på grova granlågor/stubbar i 
området kring Trollkärret. Arten har högt naturvärde och är en bra signalart för barrskogar 
med höga naturvärden (Nitare, J. 2000). Petterbergsskogen är den hittills enda kända 
växtlokalen för trådticka i Västerås kommun. 
Tallticka (Phellinus pini). Växer på enstaka tallar i sluttningen mellan St. Illianskolan och 
Vetterslund. Talltickan indikerar tallskog med mycket lång kontinuitet och etablerar sig på 
tallen först att trädet uppnått en ålder överstigande 150 år. 
Alticka (lnonotus radiatus). Växer på gamla stående döende klibbalar samt hassel. 
Förekommer på klibbalar i det fuktiga partiet i gammelskogens centrala delar. 
Aspticka (Phellinus tremulae). Växer i flera av aspbestånden i gammelskogen samt i ert 
aspbestånd i Vetterslundsskogen. Arten växer på äldre stående aspar. 
Eldticka (Phellinus ignarius). Förekommer på sälg i alkärret i Pettersbergsskogen 
Klyvporing (Schizopora paradoxa). Allmän art, växande på döende salixarter i området. 
Speciellt sälg. 
Rotticka (Heterobasidion annosum). Svår skadesvamp på gran för skogsbruket. En art som 
kan påbörja nedbrytning av ett skadat träd. Förekommer på några granstubbar och lågor i 
gammelskogen. 
Slingerticka (Cerrena unicolor). Ett bestånd växer på liggande sälg i våtmarksområdet, 
Pettersbergsskogen. 
Svart eldticka (Phellinus nigricans). Växer på glasbjörkar i området kring gammelskogen. 
Vedmussling (Gloeophyllum sepiarium). En av de få tickor som klarar solvarma torra miljöer. 
Enstaka ex. finns på solexponerade granlågor i området kring Trollkärret. 

Naturvärde vedsvampar 
De flesta arter som påträffats i området är relativt triviala och påträffas ide flesta 
blandskogsområden. Däremot visar förekomsten av granticka och trådticka på högt naturvärde 
i gammelskogen. Rävticka visar på höga naturvärden i aspskogar och tallticka på att tall växt i 
området mycket länge. 

Svampar 
I samband med inventeringen har också några ytterligare svampar som anses mindre vanliga i 
trakten påträffats i skogsområdet. 



Stor klubbsvamp (Clavariadelphus pistillaris). Ett 15-tal exemplar växer i en sydsluttning 
under asp och hassel vid motionsspåret i centrala delen av gammelskogen. 
Brun mössmurkling (Cudonia confusa). Växer i några mindre bestånd i vitmossetuvor i 
Trollkärret. Finns bara ett tidigare fynd från Västerås kommun, nämligen ute på Almö-Lindö 
1924. 
Luden skålmurkla (Helvella macropus). 10-tal ex. växer i västsluttningen vid alkärret i norra 
delen av gammelskogen. Denna art är inte tidigare rapporterad från Västmanland. 

Insekter 
En inventering av skalbaggsfaunan vid en barkborreangripen gran samt en äldre tall har gjorts 
med insektsfållor. Materialet är ännu inte genomgånget. 

 

 

Trådticka, indikatorart i granskogar med höga naturvärden. 

  



 

Stor klubbsvamp. Första fyndet i staden. Tidigare funnen på 7 lokaler i Västerås kommun. 

Pettersbergsskogens naturvärde 

Trollkärret. Det måste anses unikt att ett skogsområde mitt inne i stadsbebyggelse hyser så 
höga naturvärden som delar av Pettersbergsskogen gör. Det område som i denna 
undersökning benämns ''gammelskogen'' visar på en skogstyp som tillhör epitetet. ''Gammal 
och relativt orörd barrskog i sent succesionsstadie där det finns rikligt med grova lågor och 
döende träd''. Området kring Trollkärret är en viktig värdekärna för utvecklingen i övriga 
delen av såväl Pettersbergsskogen som Vetterslundsskogen. Området uppfyller kriterier för 
Nyckelbiotop och bör lämnas för fri utveckling. 
Alkärret. Det dikade fuktstråk som går i syd-nordlig riktning genom Pettersbergsskogen är 
ett f.d. alkärr, det bör restaureras genom att diket däms igen på några platser. Detta skulle 
också innebära att vattenavrinningen från skogen skulle bli långsammare och därmed gynna 
den flora och fauna som är beroende av detta och som idag saknas i området. Stora mängder 
blåsippa och trolldruva växer här, signalarter för Nyckelbiotop. 
Skogsbrynen. Övrigt skogsområde kring utsidan på motionsspåret hyser på några platser en 
intressant lundflora såsom backsmörblomma, lundstarr, blåsippa, gråfibbla, bockrot mm. 

Vetterslundsskogen. Skogen utgörs till stor del av en ca 50-årig blandskog med grova äldre 
tallar som överståndare. Buskskiktet är relativt glest och markskiktet slitet och städat från död 
ved. Området är inom stora partier mycket blockrikt. Den biologiska mångfalden och 
upplevelsevärdet i skogen kan förbättras med riktade naturvårdsåtgärder. Jag föreslår följande 
åtgärder i området för att nå detta mål. 

1. Öka andelen död ved i skogen. 
2. Restaurering av våtmarksområden. 



3. Utveckla skogsbrynzoner. 
4. Restaurering av ett litet torrängsområde. 
5. Förbättra trädslagsblandning. 
6. Gynna bärande och blommande buskar. 
7. Uppsättning av fågel- och fladdermusholkar. 
8. Styrning av markslitaget. 

 

Slutord 
Denna inventering av Petterbergsskogens naturvärden är en del i projektet ''Statliga bidrag till 
det lokala naturvårdsprojektet Västerås stadsdelsskogar i Västerås kommun''. 
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