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1. Inledning
Föreliggande arbete är gjort på uppdrag av Gävle kommun, Bygg & Miljö. Kontaktperson på
kommunförvaltningen har varit Maria Lind.
Under arbetets gång har en lång rad personer, organisationer och institutioner varit
behjälpliga.
Irene Wretemo på Gävle stadsarkiv har vid upprepade tillfällen tagit fram handlingar av
intresse för utredningen av kulturhistoriska förhållanden.
Susanne Rosqvist, Kulans släktförening, har ställt upp och berättat om Kulans historia liksom
om markernas skötsel under senare tid.
Annette Lundgren, Kristinedal, har berättat om ställets nuvarande och tidigare skötsel.
Kjell Hertzman från Strömsbro har delat med sig av sina stora kunskaper om bygdens historia
och hjälpt till att reda ut svårtolkade begrepp och företeelser.
Göte Bergman, Gävle Skidkamrater, har hjälpt till med uppgifter om spår och anläggningar
runt Skidstavallen.
Kerstin Olerud, Uppsala, har varit vänlig nog ordna så jag fått ta del av hennes uppsats om
sommarvillor på Norrlandet.
Annika Gillgren, Gävle OK, har hjälpt till att få fram olika slag av kartor som
orienteringsklubben framställt.
Sven H. Jansson, Mats Westberg och Esbjörn Nordlund från Gävle fågelklubb har lämnat
värdefulla uppgifter om fågelfaunan i området.
Gustav Olsson, Fredrik Jonsson, Lennart Emretsson, Håkan Lindström, Mats Lindström och
Bengt Ellegren från Norrlandets jaktklubb har bistått med uppgifter om jakten, viltvården och
viltet i området.
Lasse Hemgren från Modellﬂygklubben Looping har berättat om klubbens användning av
markerna vid Hocksjö som ﬂygfält.
Sist men inte minst har Lars-Olov Jansson och Mårten Jansson från Gröna gruppen i
Strömsbro deltagit i möten och diskussioner för att dryfta och utveckla idéer om skydd och
skötsel av området. De har också bidragit med uppgifter om kulturhistoriska förhållanden.
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2. Uppdrag och metod
Syftet med detta arbete har varit att göra en översiktlig naturinventering av det område som
hittills kallats naturområdet Lillgården Gävle kommun. Inventeringen ska ligga till grund för
förslag om beslut och skötselplan för ett planerat naturreservat i detta område.
Under arbetet med gränsdragning och bedömning av hur skyddet bör utformas har
Naturvårdsverkets mall för planering av naturreservat (Naturvårdsverket 2003) använts.
Förarbete (maj – juni 2011)
Förarbetet omfattade främst följande moment:
 Framställning av fältkartor och annat material för fältinventeringen.
 Studier av olika kartmaterial – orienteringskartor, ortofoto-kartor, skogsbruksplaner,
historiska kartor.
 Genomgång av beﬁntliga inventeringar – Artportalen, Gästriklands ﬂora,
Nyckelbiotopsinventeringen.
 Hela området delades vid en ﬂygbildstolkning (ortofoto-kartor) in i 55 delområden.
Fältarbete (maj-oktober 2011)
Fältarbetet skedde under tiden juni – oktober med besök i juni, augusti och oktober.
Samtliga delområden besöktes. Därvid insamlades uppgifter för beskrivning av ﬂora,
vegetation och övriga naturförhållanden. Eftersök och notering av rödlistade arter, signalarter
och andra naturvårdsintressanta arter gjordes. Den använda metoden var riktad sökning
(eftersök av arter i miljöer som bedömts vara lämpliga för dess).
Under de båda sommarbesöken noterades främst kärlväxter, mossor, lavar och insekter. Under
de båda senaste besöken noterades också mark- och vedsvampar.
Vid allt fältarbete gjordes noteringar och bedömningar av förhållanden av vikt för friluftsliv
och kulturmiljövård.
Samtliga delområden fotograferades.
Insamling av uppgifter av kulturhistoriskt intresse (juni 2011 – februari 2012)
Inventeringsområdet visade sig ha en intressant kulturhistoria varför ganska mycket arbete har
lagts ner på att samla historiska uppgifter om området. Gävle kommuns stadsarkiv har därför
besökts vid ett antal tillfällen och ett stort material av gamla kartor, gamla skogsbruksplaner,
arrendeavtal, kulturhistoriska beskrivningar m m konsulterades.
För att få ytterligare uppgifter intervjuades ett antal personer med anknytning till området.
Även kartor från Lantmäteriet, material från Gävle stadsbiblioteks arkiv och andra bibliotek
studerades.
Efterarbete (oktober -2011 – februari 2012)
Under efterarbetet gjordes kompletterande insamling av underlagsmaterial i form av
geologiska kartor, beslut och planer över området och dess omgivningar.
För att få synpunkter på skydd och skötsel samt ytterligare information om
kulturhistoriska förhållanden kontaktades Gröna Gruppen – en arbetsgrupp inom Strömbro
Fastighetsägarförening.
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Ett förslag på gräns för område som bör skyddas som reservat har tagits fram och motiv för
vald gränsdragning sammanställts.
Inmatning av intressanta artuppgifter till Artportalen har gjorts.
Allt arbete har utförts av Leif Andersson, Pro Natura.
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3. Områdets naturvårdshistoria
3.1. Bakgrund
Området är relativt nytt i naturvårdsplaneringen. Det ﬁnns inte med i kommunens
förteckning av värdefull natur i Gävle (Bonde & Ståhl 1995). Inte heller omnämns området
i Länsstyrelsens skrift om värdefull natur (Länsstyrelsen Gävleborg 1997). Som traditionellt
naturområde hyser det inga särskilda naturvärden så det är kanske inte så konstigt att det inte
ﬁnns med. Däremot är värdena för friluftslivet mycket stora och i takt med att exploateringar
av olika slag har närmat sig området så har ett områdesskydd för att bevara förutsättningarna
för friluftslivet aktualiserats.
I kommunens naturvårdsprogam (Gävle kommun 1998) är området med som ett område
som bör ges prioritet för säkerställande som kommunalt reservat under namnet ”Lillgården/
Skidstavallen”. Området beskrivs kort i ”Tätortsnära natur i Gävle” 1999 under namnet
”Lillgården och Hilleklack” (objektnr 301). I kommunens strategi för bildande av
naturreservat (Gävle kommun 2007) beskrivs området (”Lillgården”) mer utförligt.
Information för besökande ﬁnns på internet internet (hƩp://www.gavle.se/Uppleva--gora/
Gora/Uƞlykter-och-sevardheter).
Första mötet mellan Gröna Gruppen och kommunen med syftet att diskutera skydd av
området skedde 24 januari 2008.
Av tidigare arbeten som gjorts för att utreda naturvärden kan nämnas
nyckelbiotopsinventeringen på kommunens skogsmark som integrerats i den nu gällande
skogarbruksplanen. Inventeringen är gjord under 2000-talet av Skogsstyrelsen.
Ingen del av området ﬁnns med i nationella inventeringar som Ängs- och
hagmarksinventeringen, Ängs- och betesinventeringen, Våtmarksinventeringen (VMI) eller
urskogsinventeringen. Området ingår inte heller i något riksintresse, vare sig för naturvård
eller friluftsliv.

3.2. Något om namnskicket
Utredningsområdet – i denna rapport synonymt med inventeringsområdet – har under
något årtionde kommit att kallas Lillgården-området (naturområdet Lillgården) (Gävle
kommun 1998, Gävle kommun 2007). Lillgården är ett mindre ställe intill Skidstavallen som
arrenderas av IOGT-NTO. Inventeringsområdet är ca 400 ha stort och innefattar en mängd
ställen med skilda namn, inget av dessa namn ger association till eller täckning för hela detta
skogsområde. Vid förläningen av mark till Gävle stad 1602 var detta en del av Testebo bys
ägor. På åtskilliga kartor och andra handlingar fram till och med 1900-talet så benämnes detta
stora skogsområde som Testebo ägor eller Testeboskogen (kartor från 1846, 1916, 1917
1920). Namnet Norrlandet tycks på det hela taget vara synonymt med den del som förlänades
staden norr om Gävlebukten vid detta tillfälle. Användningen av detta namn idag har
ibland glidit över till att mest handla om strandremsan utmed Gävlebukten och de närmaste
omgivningarna därtill (Olerud 1973, Gävle kommun 2010). Men på vissa moderna kartor
används fortfarande Norrlandet för hela den del norr om Gävlebukten som är i kommunens
ägo. För att få ett namn som ligger i linje med historisk tradition och täcker in hela det område
som planeras för reservatsskydd så föreslås här att reservatet ska kallas ”Testeboskogen”.
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4. Översiktlig beskrivning av naturförhållanden
4.1. Geograﬁ
Det inventerade området ligger ca 5 km NNÖ om Gävle centrum och utgör en del av det
som kallas Norrlandet. Det är i sin helhet beläget i Heliga Trefaldighets församling i Gävle
kommun. Området ägs helt av Gävle kommun. Totalt täcker inventeringsområdet en yta av
406,6 ha, med en längsta utsträckning i öst-västlig ledd av knappt 3 km och i nord-sydlig ledd
knappt 2 km.
Man tar sig enklast till området genom att köra mot Strömsbro och sedan ta av mot Bönan och
utefter denna väg ﬁnns ﬂera avfarter mot norr in i området. Man kan också köra till Strömsbro
och på Gamla Böna-vägen, under den större vägen mot Hille och Trödje – gamla E4-an, och
på så sätt, genom en avfart mot norr, komma till friluftsanläggningarna vid Skidstavallen.
Utefter den södra gränsens västra del löper den gamla, kulturhistoriskt intressanta Gamla
Bönavägen. Från Gamla Bönavägen tar en mindre, nyare och mindre krokig väg av i
nordöstlig riktning. Den kallas för Höghällsvägen. Från Gamla Bönavägen, där denna viker
av ner mot Gävlebukten, tar också en väg av mot Hästmuren, Kristinedal och Hocksjömossen.
Vid Hocksjömossen ﬁnns en väg som sammanbinder den sistnämnda vägen med
Höghällsvägen. Vägen från Gamla Bönavägen in till Lillgården och Skidstavallen fortsätter
som en enklare körväg ända fram till några hundra meter från Igeltjärnen.
Området används framför allt som frilufts- och motionsområde. Här ﬁnns ett tätt nätverk av
stigar, motionsspår, skidspår, elljusspår. Dessa beskrivs under beﬁntliga sociala anläggningar.
De norra delarna saknar vägar men här är motions- och skidspåren desto tätare.
Omgivningarna till inventeringsområdet utgörs i norr och öster av brukade skogsmarker.
Söder om området breder olika exploateringar ut sig i den tidigare skogsremsan
mellan Gävlebukten och inventeringsområdet. Här ﬁnns nu en större bergtäkt,
återvinningsanläggningar, ett par större förråd samt ett par nya bostadsområden. I väster
kantas området av vägen mot Trödje, den gamla E4-an. I nordvästlig riktning ﬁnns
odlingsmark, längre bort ligger Hillesjön och väster om den gamla riksvägen Strömsbro
tätortsbebyggelse.
Bladmyrans och Granskogens naturreservat ligger knappt 2 km NNÖ om det inventerade
området. Det utgörs av drygt 19 ha äldre lövrik barrskog.
Sydväst om inventeringsområdet ﬁnns Avans golfbana som drivs av Gävle golfklubb.
I anslutning till denna, mot den del av Gävlebukten som kallas Inre fjärden, mynnar
Testeboån ut i ett delta. Söder om detta fanns under tiden 1881-1904 ett sågverk –
Avaströms ångsåg (http://nad.ra.se/archive_index.aspx?id=db801b82-901d-4537-8225
29f206b21bc8&s=Balder). Områdena söder om deltat är även idag industrimark.
Själva deltat och våtmarkerna öster därom är ett naturreservat och Natura 2000-område
(Testeboåns delta). Våtmarkerna kallas Avasältan och var fram till mitten av förra århundradet
hävdade och av stor betydelse för fågellivet. Genom exploatering, utfyllnad (tidigare deponi)
och upphörd hävd har områdets betydelse som fågellokal minskat, men är fortfarande
värdefullt. Ava betyder vik eller avsnörd bukt.
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Golfbanans parkering och byggnader är belägna ungefär vid vad som kallats Leuvenius hage.
Söder om detta område fanns under tiden 1946 till 1989 ett ﬂygfält (Avans ﬂygfält). Detta har
senare övertagits av golfklubben och är nu golfbana (Gävle dagblad 2 juni 2008).
Utefter Gävlebukten ﬁnns sedan gammalt en sträcka med byar, ﬁskelägen och mindre hamnar
– t. ex. Lervik, Kullsand, Engeltofta, Granvik, Nyvall, Engesberg och Bönan. Under senare tid
har ett stort hamnkomplex uppförts utanför sträckan Lervik-Kullsand – Fredriksskans.
Namnet Fredriksskans kommer av att här fanns en skans ute på en holme i övergången från
Inre och Yttre Fjärden till skydd för Gävle från 1717 till 1902. Den revs då för att rymma plats
för den expanderande hamnen i Gävle.
Områdets bebyggelse beskrivs närmare i avsnitt 5.2.1.

4.2. Topograﬁ
Området är småkuperat men höjdskillnaderna är små, det är endast något över 20 m mellan
den lägsta punkten och den högsta punkten. De lägst liggande områdena ligger i väster och
nordväst, strax under 20 m. ö. h. De högst liggande områdena ﬁnns i nordöst, NNV om
Hocksjömossen och V om Hästmuren och når nästan upp till 40 m. ö. h.
Norr om inventeringsområdet ligger en höjd, Hille Klack, som når strax över 40 m. ö. h.
Eftersom markerna runt Hille Klack är låglänta framstår denna höjd som mer framträdande
trots sin blygsamma altitud. Hällmarkerna vid Hilleklack, framför allt söder om höjden,
benämns på äldre kartor för Harvhällorna.
Området kännetecknas i övrigt av ett antal sänkor av olika storlek. De ﬂesta av dessa har
varit odlingsmark men är nu mestadels åter beskogade. De avviker markant i den småbrutna
terrängen genom att de är helt plana.

4.3. Geologi
Berggrund
Berggrunden utgörs av delvis gnejsomvandlade sandstenar och gråvackor med lågt
näringsinnehåll. Berget går i dagen på ﬂera ställen men kalberg täcker endast små ytor i
området.
Lösa jordlager
Marken täcks av, ställvis blockrik, svallad, sandig morän. Sänkorna är oftast före detta
torvmarker som dikats och odlats upp. Man kan på de kvarvarande åkrarna i bruk se att
torvjorden är uppblandad med sandiga och ﬁnare sediment. Större torvmarker ﬁnns vid
Hocksjömossen, runt Igeltjärnen och norr om Hästmuren.
Moränerna är trots mager underliggande berggrund ganska näringsrika. Eftersom
landhöjningen är stark i dessa trakter är terrängen förhållandevis ung och urlakningen och
podsoleringen ej så långt gången.
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Ett mindre klapperstensfält ﬁnns på en låg rygg ca 300 m NV om Hästmuren. Mera kända
och välutvecklade klapperstensfält ﬁnns utanför inventeringsområdet mellan Engeltofta och
Engesberg.

4.4. Hydrologi
Två igenväxta vatten, som på äldre kartor betecknades som sjöar, ﬁnns i området. Det är
Igeltjärnen och Hocksjön. Dessa båda vatten är sänkta och ganska djupa diken leder vattnet
från dem.
Utöver de sänkta sjöarna ﬁnns tre större myrmarker i området. Den i särklass största är
Hocksjömossen i den nordöstra delen. Stora delar av denna är dikad och delar har varit
uppodlade. Andra delar av Hocksjömossen täcks av tallmosse. Längre bort nordväst om
Hocksjö fäbodar ligger en mindre, hydrologiskt mindre påverkad myr. Även denna täcks i
huvudsak av tallmossevegetation. Norr om Höghällsvägen ﬁnns en annan mindre odikad
tallmosse. I övrigt ﬁnns ett stort antal små kärr och sumpskogar i området.

Hocksjön är numera att betrakta som ett sumpkärr. På äldre kartor från 1800-talet anges den
som en sjö med öppet vatten.
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Större delen av området avvattnas mot norr via vattendrag, av vilka en del rinner genom
Igeltjärnen. Dessa vattendrag leder så småningom till Hillesjön vars vatten så småningom
rinner ut i Harkskärsfjärden.
Hocksjömossen med omgivningar avvattnas mot SÖ genom en bäck som mynnar i
Gävlebukten vid Grantorp, N om Engeltofta.
De sydvästligaste delarna avvattnas via mindre bäckar söderut till Gävlebuktens inre del.
Den allra västligaste delen rinner från andra sidan gamla E4-an, via Skogshyddan och vidare
ner till golfbanan och via en kulvert vidare till Avasältorna. Denna bäck kallas traditionellt
”Bäckeskvalet”. Under golfbanans tidigare historia togs vatten för bevattning från denna bäck.
Idag tas vatten från Testeboån för bevattning av golfbanan.
Se även avsnitt 5.1.6. för mer uppgifter om dikning och dränering och Bilaga 3 för
omfattningen av diken i området.

4.5. Vegetation
Barrskogar
Tallskogar är något av områdets signum. Tall dominerar de ﬂesta skogarna. Marken är dock
mestadels ganska näringsrik vilket innebär att även på torrare, blockrik mark så är gräs som
piprör och örter som stenbär frekvent förekommande. Inslaget av lövträd, björk, asp, sälg
och rönn är påtagligt. Det som gör hela området spännande är att det spritt i de ﬂesta bestånd
ﬁnns tallöverståndare av ansenlig ålder som lämnats kvar. En del träd är uppemot och över
200 år. Bestånd som är över 130 år är däremot ovanliga, men ett något större antal är över 105
år vilket gör att man i vandring i sådana bestånd har känslan av mogen skog. Ett antal större
avverkningar har gjorts under den senaste 10-årsperioden. Den största avverkningen ﬁnns
SV om Kristinedal där 12,5 ha avverkats. På mindre delar av detta hygge och på några andra
hyggen har dock lämnats frötallar och en del lövträd varför ett uppkommande bestånd kan bli
värdefullt om frötallarna och en stor del av lövet lämnas att växa in i det nya beståndet.
Stora delar av de torra och friska skogarna är blockrika, men få block kan betecknas som
grova. Som element för intressant kryptogamﬂora är de av måttligt intresse men ger trots detta
skogarna en viss struktur och variation.
Granskog ﬁnns i första hand på de marker som varit odlingsmark – gamla intagor och vretar.
Intagor och vretar är regionala namn på mindre uppodlingar och iordningsställanden i skogen
för fodermark. Dessa är främst på dränerad, tidigare fuktig mark. Ofta ﬁnns ett ganska stort
inslag av löv, asp och björk i dessa bestånd.
Lärk ﬁnns spritt i Testeboskogen men om man ska dra slutsatsen att den odlats i större
utsträckning under någon period – eller om det ﬁnns lärkbestånd i omgivningarna är svårt att
bedöma.
Skogarna är rätt näringsrika – indikatorer på lite bättre marksförhållanden som skogsﬁbblor,
ormbär, rödblära, skogsvicker, bergslok, skogsnäva, skogskovall och kirskål förekommer här
och var.
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Mogen barrskog med god genomsikt och gott om bärris.

Unga tallskogar i åldrarna 35-50 år är täcker stor areal i Testeboskogen

11

Grova block är ganska ovanliga i Testeboskogen. Blocket ﬁnns i skogarna norr om Kulan.

Genomgående måste man göra bedömningen att skogsmarkerna brukats intensivt under
mycket lång tid. Fyra sekel i stadens hägn har satt sina spår.
I bilaga 4 visas utbredningen av tall-, respektive grandominerade bestånd.
Lövskogar
Rena lövskogar är ovanliga i området. Främst är det ungskogar som ej röjts eller gallrats på
uppkommande löv som klassats som lövskog. Ett par större unga till medelålders björkskogar
ﬁnns i de norra delarna. Hägg ﬁnns mest i de nordvästra delarna av området på lite rikare
mark. Ett vackert klibbalsbestånd ﬁnns i de norra delarna av Hästmuren.
Gammal och grov asp och sälg påträffas spritt i området. Även äldre björk ﬁnns här och
var. Rönn ﬁnns allmänt, framför allt på frisk och torr mark. Gamla lövträd påträffas främst i
kanterna av de gamla intagorna i övergången mot det som förr var skogsmark.
Intressant är att man, framför allt i markerna runt Kristinedal, hittar spridd föryngring av
såväl ek som bok. Dessa härrör sannolikt från anlagda träd utmed Gävlebukten. Lönnen
förekommer mer spritt i området, särskilt i den västra delen – men mest som sly och unga
träd.
Utmed vägar, i kanten av gamla intagor och runt bebyggelse ﬁnns påfallande mycket gammal
sälg.
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Ett par bestånd med ung björk ﬁnns i de norra delarna av området. Här med undervegetation
av örnbräken.

Av buskar är viden och brakved tämligen vanliga i området medan olvon är ovanligt i
området. Pors ﬁnns runt den sänkta sjön Hocksjön.
I bilaga 4 visas utbredningen av lövdominerade bestånd.
Gräsmarker
På några få platser har skogen ej återtagit marken efter fäboddriftens, vretarnas och intagornas
tid. På fuktig mark är älgört ofta dominant med arter som skogssäv, humleblomster, tuvtåtel,
strätta, gulvial och hundäxing. Fragment av friskäng ﬁnns t ex vid Hästmuren men med trivial
ﬂora.
Fragment av torrängsvegetation ﬁnns utmed vägen vid Hocksjö fäbodar med bergrör, rödklint.
gulmåra. Här har noterats en del för området påfallande kalkkrävande arter som brudbröd,
darrgräs, slankstarr och gullviva.
Utmed stigar och vägkanter ﬁnns en hel del gräsmarksﬂora kvar. Exempel på arter som
noterats är gökärt, teveronika, ärenpris, vårbrodd, stormåra, hagﬁbblor, vanlig nattviol,
ängsklocka, åkervädd och gråﬁbbla. Ett mer förvånande fynd av kungsmynta gjordes något
hundratal meter in efter Höghällsvägen.
Våtmarker
De största arealerna av våtmarker utgörs av tallmossar om man undantar alla fuktiga
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Igenväxningsmarker på fuktig mark söder om Hocksjö fäbodar.

tidigare odlingsmarker på intagorna. Tallmossarna, som är av skvattram-typ, övergår ofta i
minerogent påverkade sumpskogar med starrarter, vattenklöver och vide. Sådana sumpskogar
är påverkade av grundvatten till skillnad mot ombrotrofa marker som försörjs enbart med
regnvatten.
Sumpskogar av mer naturligt slag – alltså ej uppkomna på gammal odlingsmark – ﬁnns mest
som småbestånd. Typiska växter i små odikade sumpskogar är topplösa, blåsstarr och vanligt
mannagräs. Ett för området mer ovanligt fynd i dessa små sumpiga bestånd var strängstarr.
En del små våta sänkor är av sumpkärrstyp med blåsstarr som dominant.
De båda sänkta sjöarna Igeltjärnen och Hocksjön kan klassiﬁceras som sumpkärr dominerade
av bladvass med stort inslag av bredkvaveldun, smalkaveldun, vasstarr och kråkklöver. I den
senare har under inventeringen av Gästriklands ﬂora även noterats myggblomster, veksäv,
rankstarr och hästsvans.
Åkermarker
Åkermark i hävd ﬁnns idag på tre platser. Ett antal brukade åkerytor ﬁnns runt Kulan. En
större åker, under 2011 bevuxen med havre, ﬁnns vid Hocksjö fäbodar. Den används som
viltåker. En annan viltåker ﬁnns V om Hocksjön, den var under 2011 i träda.
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4.6. Fauna
Fågellivet
Uppgifterna baserar sig på samtal med medlemmar i Gävle Fågelklubb, uppgifter från
Artportalen samt egna observationer.
Barrskogar
Ett första intryck är att skogshönsen är påfallande talrika för att vara en skog som är belägen
mindre än en mil från Gävle stadskärna. Såväl tjäder, orre och järpe förekommer. Ett
tjäderspel ﬁnns ca 1 km norr om Hocksjö fäbodar – utanför inventeringsområdet. Under
inventeringen noterades en järpkull norr om Igeltjärnen. Skogen är mycket lämplig för både
tjäder och järpe och tallskogarna är rika på bärris.
Av korsnäbbarna ﬁnns såväl större som mindre korsnäbb. Av hackspettarna ﬁnns de ﬂesta
arter noterade men ovanliga arter som tretåig hackspett och gråspett är sannolikt mest på
tillfälligt besök från Bladmyrans och Granskogens naturreservat där båda arterna konstaterats
häcka.
Påfallande många arter ugglor har noterats i eller i anslutning till området men det är sannolikt
bara sparvuggla, pärluggla, kattuggla och möjligen slaguggla som häckar regelbundet. Om
den senare arten häckar så är det sannolikt utanför det inventerade området.
Samtliga i trakten förekommande barrskogsmesar förekommer liksom typiska barrskogsfåglar
som dubbeltrast, rödstjärt och järnsparv.
Av rovfåglar har observationer gjorts av ormvråk, sparvhök, duvhök och lärkfalk som alla kan
antas häcka i omgivningarna eller möjligen i området. Tornfalk har också observerats men här
är häckning mindre trolig.
Sammanfattar man detta så kan man konstatera att här ﬁnns en art- och individrik
barrskogsfågelfauna, dock utan anmärkningsvärda inslag.
Lövskogar
Skogarna är förhållandevis lövrika men det är ändå barrskogen som sätter prägel på området.
Av lövskogsfåglar ﬁnns t. ex. stjärtmes, gröngöling, blåmes, nötväcka och svarthätta i
området. Några mer exklusiva lövskogsfåglar torde ej ﬁnnas. En skogsskötsel som leder till
mer och bättre lövskog skulle t. ex. kunna förbättra underlaget för gråspetten på Norrlandet.
Våtmarker
Ur fågelsynpunkt är de förekommande våtmarkerna modesta. De våtmarksfåglar som torde
ﬁnnas regelbundet är begränsade till enkelbeckasin och skogssnäppa.
Däggdjursfaunan
Sammanställningen baserar sig främst på uppgifter från Norrlandets jaktklubb samt uppgifter
från boende i området.
I området ﬁnns vilt som älg, rådjur och hare. Betestrycket av älg är ganska måttligt och utgör i
dagsläget inget hot mot lövföryngringen.
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Under inventeringen 2011 så blev björn observerad i grannskapet under sommaren och
sedermera avlivad genom skyddsjakt ute på ön Gråsjälsbådan. Att björn regelbundet håller
till i området kan dock hållas för osannolikt. Däremot så tycks lodjur förekomma mer
frekvent, åtminstone periodvis. Det fårbete som pågick vid Kulan avbröts 2006 på grund av
lodjursangrepp. Även spår av varg har iakttagits på Norrlandet.
Några uppgifter om andra däggdjur har ej funnits att tillgå.
Evertebrater
Av evertebrater kan nämnas att många av de gamla sälgarna är angripna av myskbock Aromia
moschata. Under inventeringen landade praktbaggen Agrilus viridis på skrivunderlägget
väster om Kristinedal.
Bristen på död ved och riktigt gamla träd gör att krävande vedlevande insekter inte torde
förekomma i nämnvärd omfattning.
Det ﬁnns inga goda biotoper för grävsteklar och gaddsteklar i området.
De fjärilar som noterats i området (enligt Artportalen) innehåller inga ovanliga arter. Skogens
luckighet och örtrikedom gör dock att förutsättningarna för fjärilsfaunan är något bättre än i
genomsnittligt brukad barrskog.

4.7. Rödlistade och andra naturvårdsintressanta arter
Rödlistade arter
Kärlväxter
Botrychium lunaria, låsbräken (NT) – noterad av projekt Gästriklands ﬂora utmed
Höghällsvägen nära infarten till torpet Igeltjärn.
Däggdjur
Canis lupus, varg (CR) – Vargspår har noterats i området men detta område torde ej vara av
betydelse för vargens fortlevnad.
Lynx lynx, lo (NT) – Lo eller spår av lo noteras då och då i området. Området torde dock ej
vara av större vikt för lodjur.
Fåglar
Picoides tridactylus, tretåig hackspett (NT) – arten ses ibland i området men är mer
beroende av äldre skog som t. ex. i reservatet Bladmyran och Granskogen, där den häckar.
Genom lämpligt skydd och skötsel så kan Testeboskogen utveckla värden som gör området
värdefullare för arten.
Strix nebulosa, lappuggla ((NT) – arten är sedd i området men området har ingen avgörande
betydelse för arten.
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Signalarter
Kärlväxter
Carex elongata, rankstarr – noterad av projekt Gästrikslands ﬂora i Hocksjömossen.
Dactylorhiza maculata, Jungfru Marie nycklar – noterad i tallmossekanten norr om
Höghällsvägen.
Hepatica nobilis, blåsippa – i skogskanten vid södra delen av Storintagan, samt omedelbart ´V
om Hocksjö.
Paris quadrifolia, ormbär – noterad omedelbart V om Hocksjö samt norr om Hästmuren.
Mossor
Pseudobryum cinclidioides, källpraktmossa – noterad i sydkanten av Igeltjärnen.
Lavar
Hypogymnia farinacea, grynig blåslav – noterad i kanten av hygget vid Kristinedal på tall.
Svampar
Cortinarius violaceus, violspindling – noterad i norra kanten av Hocksjömossen samt söder
om Igeltjärnen.
Hydnellum peckii, skarp dropptaggsvamp – noterad norr om Kulan.
Hydnellum ferrugineum, dropptaggsvamp – noterad norr om Kulan.
Insekter
Aromia moschata, myskbock – angripna sälgar ﬁnns på ﬂera ställen, bl. a. vid torpet Kulan.
Andra intressanta arter
Kärlväxter
Carex pseudocyperus, slokstarr – noterades i sydkanten av Igeltjärnen.
Origanum vulgare, kungsmynta – noterades utmed Höghällsvägen nära Gamla Bönavägen.
Svampar
Gomphidius maculatus, lärkslemskivling – noterad norr om Kulan under lärkträd. Arten är
inte av något naturvårdsintresse men den hör inte till de vanligaste svamparna knutna till
lärkträd.
Insekter
Agrilus viridis – insamlades på hygget mellan Kristinedal och Hästmuren.
Fåglar
Glaucidium passerinum, sparvuggla* – arten har troligen minst ett revir i detta området – den
ses regelbundet.
Picus canus, gråspett* – arten ses ibland i området men är mer beroende av äldre lövrik skog
som t. ex. i reservatet Bladmyran och Granskogen, där den häckar. Genom lämpligt skydd och
skötsel så kan Testeboskogen utveckla värden som gör området värdefullare för arten.
Tetrastes bonasia, järpe* – Testeboskogen är ett värdefullt område för järpe. Här ﬁnns rätt täta
sumpskogar av gran och lövträd och här ﬁnns bärrika marker.
Tetrao tetrix, orre* – orren noteras regelbundet och något ex spelar i området. Gott om bärris
bidrar till god biotop för arten.
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Tetrao urogallus, tjäder* – fåglar och spillning noteras regelbundet i området. Det ﬁnns en
spelplats strax utanför det inventerade området. Stora arealer tallskog och gott om bärris gör
att biotopen är lämplig för tjäder.
* = Upptagen i EU:s fågeldirektiv
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5. Markanvändning
5.1. Historisk markanvändning
5.1.1. Allmänt
Det område som inventerats hörde i äldre tid till Testebo bys utmarker och fungerade som
skogsmark med visst mulbete, troligen också fäbodar. Testebo by ﬁnns omnämnd redan 1319
(Hobroh 1962) men här har sannolikt funnits bosättningar långt tillbaka i tiden.
År 1602 donerades Testebo och Sätra byar i Hille socken till Gävle stad av Karl den IX.
Testebo hörde då till Hille socken. Anledningen till donationen var att tillgodose borgarna i
Gävle stad med skogsråvaror och mulbete. Avsikten var att kompensensera de bönder som då
ägde Testebo och Sätra byar med annan mark.
Byn Testebo upplöstes och försvann i stort sett från kartan. Nära platsen för byn startade en
krog 1698 som kom att få namnet Strömsbro. Denna övertogs i slutet av nästföljande sekel
av kronan som 1775 uppförde ett kronobränneri på platsen. Kronan övertog namnet och
döpte bränneriet till Kronobränneriet Strömsbro. Så småningom växte här upp ett samhälle
runt bruket som fått namnet Strömsbro (Herzman 1999). Namnet Testebo lever dock kvar
i form av Testeboån och idrottsanläggningen Testebovallen men också på kartor och andra
handlingar fram till början på 1900-talet där skogsmarkerna inom inventeringsområdet
benämns Testebo ägor eller Testeboskogen.
Namnet Norrlandet är av något ”nyare” datum och är belagt från 1654 (Elfstrand 1956).
Det avser markerna norr om Gävlebukten, ”Norra landet”, och på samma sätt benämndes
markerna söder om Gävlebukten för ”Södra landet”.

5.1.2. Skogsbruket
Någon undersökning av hur hushållningen av skogen ordnades under de första århundradena
efter donationen har inte gjorts. En hel del arkivmaterial ﬁnns i Gävle stadsarkiv och det är
sannolikt möjligt att vinna mer kunskap om detta.
År 1852 tillsattes en skogsstyrelse för stadens skogar och man anställde en skogsförvaltare.
I slutet av 1800-talet genomfördes mera ordnade uttag av skog. 1904-1905 genomfördes
den första fullständiga skogsindelningen. Den karta som ligger till grund för denna
indelning visar också att stora arealer av inventeringsområdet utgjordes av intagor och andra
fodermarker. (Skogsbruksplan 1922-23). Kartan ligger också till grund för den ovan nämnda
skogsbruksplanen. Skogen sköttes genom egen förvaltning och egna skogsförvaltare fram till
1947. Sedan uppdrogs skogsförvaltningen till Skogssällskapet.

5.1.3. Fodermarker – gräsmarker
Ett stort antal borgare och hantverkare i Gävle stad ﬁck från donationen 1602 och framgent
olika arrenden och avtal att nyttja och bruka skog och mark. Man ﬁck nyttjanderätt till stadens
vretar. En sådan typ av avtal var stubbrätter. I många av avtalen ingick rättigheten (villkoret!?)
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att bryta upp och iståndsätta mark som fodermark. En beskrivning av användningen av
markerna i äldre tid ges av Hobroh 1962.
Genom sten- och stubbröjning samt dränering uppstod en mängd fodermarker, vanligen
benämnda intagor, i skogen.
De ﬂesta av dessa intagor är nu igenväxta med skog av olika slag och ålder. En del är
planterade med gran, som i något fall även har avverkats. Andra är täckta av lövskog eller
blandskog. Typiskt är att tallen, som annars är det dominerande trädslaget i markerna, nästan
helt lyser med sin frånvaro. En del marker är fortfarande öppna med fuktängsvegetation,
vanligen dominerad av älgört.

5.1.4. Skogsbete
En kort beskrivning av betet i Testeboskogen i början av 1900-talet ges av jägmästaren
K.R. Martin, som 1922-1923 gjorde den andra skogsbruksplanen över området. Han skriver
att ”Blockets samtliga skogstrakter sakna ytterhägnader, och försiggår betning, dock i
tämligen inskränkt omfattning, av kretatur, tillhöriga lägenhetsinnehavare dels å stadens
områden, dels å angränsande marker inom Hille socken. Någon nämnvärd skada härigenom å
skogsåterväxten har ej förmärkts, varför några särskilda skyddsåtgärder för afverkningsytorna
ej varit av behofvet påkallade”. ”Främmande ägor och s. k. stubböresjord” utgör ca 85
ha inom det planlagda området. De ytor som markerats med ”åker” eller ”vret” (intagor)
redovisas i bilaga 3.
Sammantaget kan man anta att mulbetet på skogen var intensivt under 1800-talet och fortgick
i någon omfattning fram till mitten av 1950-talet (Susanne Rosqvist muntligen). Under
1900-talet var dock betet främst koncentrerat till de gamla fodermarkerna, intagorna. Så
betade t, ex. hästar från Kulan på Storintagan.

5.1.5. Fäbodbruket
Fäbodbruk ger associationer om betesdrift på avlägset och högt belägna marker under
sommartid. Men på Norrlandet var det något annorlunda – här ligger markerna istället
närmare Östersjökusten. Före donationen till Gävle stad var de här inventerade markerna
på Norrlandet troligen helt och hållet utmarker för Testebo by. Möjligen bedrevs redan då
ett visst fäbodbruk. Senare kom bönder och djurhållare i Gävle stad och sedermera också
Strömsbro att bedriva fäbodbruk på en del av de vretar och lägenheter som arrenderades.
Fäboddriften drevs fram till 1800-talet.
I omgivningarna ﬁnns bebyggelse och namn som Lutens fäbodar, Lerviks fäbodar,
Brorsbergs fäbodar och Engesbergs fäbodar vilket återspeglar deras forna användning. Inom
inventeringsområdet ﬁnns Hocksjö fäbodar kvar med denna historia. Igeltjärn, Kristinedal,
Hästmuren och Kulan är exempel på torpställen som har en annan bakgrund (Hobroth 1949).
Ett ﬂertal av fäbodarna på Norrlandet utvecklades till lantställen med jordbruk (Olerud 1973,
Niss-Jonsson 2001). Dessa lantställen arrenderades ofta ut till en arrendator som hade att
förse innehavaren av lantstället med tjänster och varor. Utefter Norrlandets kust anlades under
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1800-talets senare del och även under 1900-talet mer påkostade lantställen – sommarvillor där
stadens förmögna skikt kunde tillbringa sommaren (Olerud 1973).

5.1.6. Dränering och dikning
I samband med uppodling och iståndsättning av sänkor som fodermarker skedde en stor och
systematisk dränering av de våta och fuktiga markerna. Dikessystemen från denna tid syns
än i dag i markerna och på orienteringskartorna ﬁnns de ﬂesta diken, även små tegdiken,
markerade (se bilaga 3). Förr fanns i området två sjöar Igeltjärnen och Hocksjön. Båda dessa
är dock sänkta och kan idag betecknas som sumpkärr. Också Hocksjömossen är dränerad men
endast den östra delen är uppodlad. Den största delen, i väster, är idag en tallmosse.
Jägmästaren Martin skriver i skogsbruksplanen från 1922-1923 att ”Mossar och kärr
förekommer numera mycket sparsamt då dylika marker i betydlig utsträckning öfverförts till
duglig mark genom dikningsarbeten, som bedrivits sedan många år tillbaka”.
Dikningsarbetena och dräneringen är således huvudsakligen av äldre datum. Det ﬁnns få
nya diken i området och många av de gamla dikena har börjat gå igen och har minskat sin
dränerande funktion.

Den kanal som grävts för att sänka Hocksjön har börjat växa igen. På sikt kan markerna runt
Hocksjön förväntas bli våtare.
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5.1.7. Något om namn i området
På äldre kartor och i äldre handlingar ﬁnns namn som avslöjar en del om markanvändning,
brukare/innehavare och andra förhållanden. Flera av dessa namn syftar på begrepp som inte
används i vardaglig svenska. Därför några ord om dessa.
Intagor. Avser mark som iståndsatts för att vara fodermark eller t. o. m. åker. Exempel i
området är Storintagan,
Vretar. Avser vanligen mindre åker eller teg. I äldre handlingar ofta med stavningen
”wret”. Av allt att döma så avses med vret i detta område helt enkelt fodermark, uppodlad
eller ej. Exempel i och i anslutning till området är Stenvreten, Källvreten, Lillvreten, I
arkivhandlingarna framgår att vretarna kan vara av typen stadsvretar eller fasta vretar – de
senare ägda av någon. Stadsvretarna arrenderades ut. Ännu i moderna avtal nämns begrepp
som ”vretskatt.
Mur. Detta är en stavning av myr, våtmark, torvmark lokalt inskränkt till trakterna runt
Gävle (Ringstam 1997). Exempel i eller i anslutning till området är Hästmuren, Lillmuren,
Tjädermuren, Bäckmuren, Sjömuren, Lönnmuren, Hillemuren och Hocksjömuren. Muräng
är således en äng på tidigare våtmark/myrmark (i aktförteckningen i Gävle stadsarkiv från
1706). ”Gyttjemyror” torde då syfta på gyttjig myrmark – alltså myrmark som tidigare avsatt
sediment i sjö eller annat vatten (samma aktförteckning). Det har spekulerats i om det kan
ligga en betydelseskillnad vad gäller myrens tjänlighet som fodermark där muren då avser
mindre tjänliga marker och myren (myran) myran mer tjänliga som fodermarker (Ringstam
1997). Namnskicket i Testeboskogen ger inget stöd för detta då både uppodlade och inte
uppodlade myrar benämns muren.

5.2. Nuvarande markanvändning
5.2.1. Bebyggelse
Inom det inventerade området ﬁnns ett stort antal byggnader. I förslaget till områdesskydd
är samtliga dessa, utom de som tillhör Kulan, undantagna. För orientering om bebyggelsens
belägenhet se bilaga 1.
Skidstavallen
Runt Skidstavallen ﬁnns ett antal byggnader och anläggningar för motionärer och skidåkare.
Det är klubbstugor, lokaler för ombyte m m, byggnader för maskiner och utrustning. En arena
för start och målgång för motionärer och skidåkare ﬁnns i de östra delarna. Från dessa utgår
motionsspår, skidspår och elljusspår. I anslutning till dessa anläggningar ﬁnns information av
olika slag samt reklam. En större parkeringsplats ﬁnns omedelbart norr om anläggningarna.
Lillgården
Strax V om Skidstavallen ligger Lillgården. Det gamla huset uppfördes 1927 och IOGT-NTO
äger huset. En storstuga och bastu uppfördes på 1970-talet.
Gläntan
Ett mindre boställe mellan Lillgården och Skidstavallen.
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Lillgården med de byggnader som uppfördes under 1970-talet.

Det omgjorda boningshuset på Kulan.
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Scoutstugan vid Hästmuren.

Hästmuren
Hästmuren är en föreningsstuga med några förrådsbyggnader som används av Gävle Kyrkliga
Scoutkår. Här fanns tidigare ett boställe som lokalt ibland kallades ”Brantens” – nu ﬁnns bara
grunden kvar av detta hus. Namnet Hästmuren är dock tämligen gammalt, det återﬁnns t. ex.
på den gamla skogsbruksplanen från 1905.
Kulan
Marken där Kulan ligger uppläts för nyodling 1811 till bränneridrängen H. Wahlund. Marken
och ”Bostad å vreten” överläts till Anders Jonsson 1884 och då uppfördes byggnaderna
och de ﬂesta av dessa är från den tiden. Det ägs sedan 1994 av en släktförening (Kulans
släktförening) som är bildad av ättlingar till Anders Jonsson. Kulan har kontinuerligt varit
i släktens ägo sen 1936. Här ﬁnns omgjort bostadshus som förr inkluderade stall och loge,
en bakstuga, två lador, jordkällare (Besiktningsprotokoll Länsstyrelsen 1995, Hillman 2001,
Susanne Rosquist muntligen). Husen är mycket välhållna och åkrar och bryn är i hävd.
Gamla vårdträd och stora tallar och björkar runt ägorna ger en särskild prägel. Trägärdesgård
ﬁnns utmed vägen. Här ﬁnns välbevarade öppna diken, stenrösen och stensamlingar. Små
stenmurar ﬁnns norr om de hävdade markerna. Välbevarade ägovägar ﬁnns öster och väster
om inägorna.
Hocksjö fäbodar
En timrad byggnad ﬁnns kvar sen fäbodtiden. Stället kallades under 1800-talets senare del
även ”Blomeerikas” efter Erika Blom från Hille (Hobroh 1949). En förrådsbyggnad ﬁnns
också på tomten.
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Byggnader vid Hocksjö fäbodar.

”Ugglas”
Sydost om stället Skogshyddan ligger ett litet ställe, nästan dolt inne i högvuxen skog. Det
har tidigare tillhört Skogshyddan som nu är i privat ägo. Det har lokalt namnet ”Ugglas” efter
innehavaren, något ofﬁciellt namn har ej gått att ﬁnna.
Igeltjärn
Denna fastighet med byggnader är numera avstyckad och i privat ägo.
Ladan SSV om Skidstavallen
Norr om stället Grankullen, som ligger utanför det inventerade området, ﬁnns en rödmåland
gammal lada ute i igenväxande ängsmark. Ladan används av Gävle Skidkamrater som förråd.
Övrigt
Av övriga anläggningar och byggnader i området kan nämnas ett antal vindskydd som främst
ﬁnns utmed 15 km-spåret i de norra delarna av inventeringsområdet.
Bebyggelse i nära anslutning till området
I anslutning till området ﬁnns en del äldre bebyggelse. Kristinedal är det enskilda objekt i
anslutning till inventeringsområdet som mest ger området karaktär genom sina välbevarade
byggnader och sitt välhävdade småskaliga odlingslandskap. Kristinedal är i privat ägo.
Ca 200 m NÖ om Hocksjö fäbodar ﬁnns ett mindre hus, Myrrbo, som används av Norrlandets
jaktklubb.
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Omedelbart söder om inventeringsområdets västra del ﬁnns ett större nybyggt villaområde –
Lindbacka.
Mellan Skidstavallen och Lindbacka villaområde ligger ett äldre ställe, Grankullen.
Ca 250 m V om Lillgården ﬁnns stället Skogshyddan som är i privat ägo.
Söder om Gamla Bönavägen och söder om vägen mot Kristinedal ﬁnns en större bergtäkt,
samt större industribyggnader och större lagerlokaler.
Golfbanan som sätter stor prägel på markerna sydväst om inventeringsområdet tar vid bara
150 m från dess gräns.

5.2.2. Skogsbruk
Skogen förvaltades från 1947 av Skogssällskapet. Förvaltningen togs över av Mellanskog
år 2009. Den skogsbruksplan som nu är i bruk över Norrlandets skogar är gjord av
Skogssällskapet.
´
Skogarna är förhållandevis rationellt skötta sedan lång tid. Det ﬁnns inte mycket död ved i
skogsmarkerna. Bestånden är gallrade och röjda bortsett från de avverkningsytor som är från

Skidled norr om Igeltjärnen.
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det senaste decenniet. Jämnåriga unga och medelålders tallskogar är typiska i Testeboskogen.
Några riktigt gamla skogar ﬁnns inte, de ﬂesta bestånd är unga eller medelålders (under 80
år). De gamla fodermarkerna är vanligen granplanterade.
Bortsett från en större avverkning mellan Kristinedal och Hästmuren så är de nyligen gjorda
avverkningarna tämligen fåtaliga och ej så stora (se bilaga 4). Avverkningar i området har
stoppats sedan något år i avvaktan på reservatsutredning.
Något förvånande är att det ﬁnns så många gammeltallar som lämnats vid olika skogsåtgärder
de senaste 150 åren. Spritt i skogen ﬁnns gammeltallar som i ﬂera fall torde vara 200 år och
kanske däröver. Vid Engesberg, utanför inventeringsområdet, ﬁnns större bestånd av sådan
gammeltall.

5.2.3. Friluftsliv
Friluftslivet i olika former är områdets i särklass viktigaste markanvändning idag, åtminstone
om man räknar antalet berörda människor. Detta sätter också sin prägel på natur och landskap.
Motionsspår, elljusspår, stigar och vägar har skapat en skog som avviker från det vanliga. Se
bilaga 9.

Skidlederna bultas även sommartid för att få ner högväxt vegetation.
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Av skidspåren ﬁnns sex olika längder – 1,5 km, 2,5 km, 5 km, 7 km, 10 km och 15 km.
Sju-kilometersspåret har vidgats och delvis nyanlagts under 2011 varvid en hel del träd har
avverkats. Skidspåren är bredare än vanliga motionsspår och vandringsleder. Detta är främst
gjort med avsikten att tillräckligt med snö ska lägga sig på spåren.
Utmed vissa spår så ”bultas” vegetationen ner under sommaren för att hålla leden fri från
älgört och andra högvuxna örter. Detta sker med fyrhjuling och särskilt tillverkade ”rullar”.
Detta görs även efter vegetationsperioden för att få ner vegetationen så att prepareringen
av skidspåren ska bli effektivare. För att preparera spåren för skidåkning packas snön med
samma maskiner.
De som använder de större spåren är skidåkare, motionslöpare och mountainbikers. Runt
Skidstavallen pågår enligt Gävle Skidkamrater en del körning med mindre fyrhjulingar.
Det ﬁnns ett tätt system av mindre stigar och gamla körvägar och ägovägar i området. Dessa
används delvis av de som vandrar i skogen samt bär- och svampplockare.

5.2.4. Jakt
Jakten i inventeringsområdet arrenderas av Norrlandets Jaktklubb. Det ingår i ett område som
är totalt 1731 ha. Väster om kraftledningsgatan får jakt endast bedrivas i jaktlagsform. Jakten
på älg är enligt arrendeavtalet begränsad till en dag och för rådjur två dagar. För älg kan
ytterligare en dag användas om det av traﬁksäkerhetsskäl bedöms nödvändigt. Pyrschjakt på
rådjur är förbjuden liksom toppskytte på fågel.
Av småvilt sker jakt främst på räv och hare. Även mård har jagats i mindre omfattning. Jakten
på skogsfågel sker enligt jaktklubben i mycket liten omfattning.

5.2.5. Övrig markanvändning
Under 1990-talet fram till mitten 2000-talet så användes det odlade fältet söder om Hocksjö
fäbodar som ﬂygfält för modellﬂygplan av Modellﬂygklubben Looping i Gävle.
En större kraftledning är dragen genom inventeringsområdets västra del. I övrigt ﬁnns endast
några få telefon- och elledningar i området.

5.2.6. Avtal inom inventeringsområdet
Markägaren kommunen har ett antal avtal med föreningar och privatpersoner avseende
nyttjande av mark och byggnader i inventeringsområdet.
Bostadsarrende
Följande ställen berörs av bostadsarrende; Gläntan, Kulan – byggnaderna, Hocksjö Fäbodar,
”Ugglas”.
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Lägenhetsarrende
Följande lägenhetsarrenden ﬁnns: V om Gläntan utarrenderas en öppen yta för hästbete, N
om Grankullen arrenderas en öppen yta för hästbete, Skidstavallen. Det kan påpekas att det
troligen var länge sedan hästar betade på dessa ytor.
Jordbruksarrende
Ett jordbruksarrende ﬁnns inom inventeringsområdet: Kulan.
Avgiftsfri nyttjanderätt
För ladan N om Grankullen ﬁnns ett avtal om nyttjanderätt med Skidkamraterna för
användning som förråd.
För Hästmuren ﬁnns avtal om nyttjanderätt med Gävle Kyrkliga Scoutkårs stugstiftelse.
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6. Beskrivning av delområden
Inventeringsområdet låter sig inte på ett naturligt sätt delas in i delområden. Biotoper som
tallskogar i 70 till 100 års ålder är viktiga i de ﬂesta delar och spåren efter intagor ﬁnns i alla
delar. Indelningen som görs här är gjord för att läsaren ska få en överblick om de variationer
som trots det ﬁnns i de olika delarna. Karta över indelningen ﬁnns i bilaga 2.
1) Markerna väster om kraftledningen
Beskrivning
Markerna vid Skidstavallen med omgivningar är de som är mest påverkade vad det gäller
friluftsliv och anläggningar knutna därtill liksom bebyggelse i övrigt. Här ﬁnns ett stort
antal byggnader – IOGT-NTO-s båda byggnader på Lillgården, Skidstavallen med ﬂera hus
och start- och målgångsanläggningar, Gläntan, ”Ugglas” och en gammal lada sydväst om
Skidstavallen. Elljusspår, skidspår, motionsspår och andra stigar har sitt nav vid Skidstavallen.
I norr och öster begränsas området av en större kraftledning. Utmed kraftledningen ﬁnns
ställvis blockrik tallskog.
Norr och nordväst om Skidstavallen dominerar mogna och medelålders tallskogar på frisk
och torr mark. I områdets västra kant är skogen mera blandad med stort lövinslag. Längst
i nordväst ﬁnns ett par avverkningar med kvarlämnad tall och en del löv samt längst i norr
igenväxande gammal fodermark med fuktängar av älgört där gran och klibbal tränger in.

Gammal lada nära Grankullen
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I de västra delarna ﬁnner man hela inventeringsområdets rikaste marker. Markvegetationen är
något fattigare, av frisk och torr ristyp, i de norra och högre belägna delarna även om pipröret
är ett stort inslag i markerna. Fältskiktet kan nästan beskrivas som av frisk örttyp med kirskål,
ängsfräken och inslag av arter som skogsvicker.
Vegetationen på hyggena och igenväxningsmarkerna i nordväst är mer trivial med, utöver
älgört, arter som åkertistel, nässla, hundäxing, ﬂädervänderot, strätta, mjölkört, hallon och
örnbräken.
I hela området ﬁnns spridda gammeltallar som lämnats vid tidigare avverkningar. I väster
ﬁnns dessutom det enda större området i hela Testeboskogen på frisk mark med gammal gran,
här blandat med grova aspar.
Naturvärde
Området har begränsade naturvärden. De näringsrika markerna med äldre skog väster om
Lillgården har dock vissa naturvärden.
Målsättning och förslag på skötsel
Friluftslivet bör prioriteras i detta område. Dock bör skogen väster om Lillgården ej avverkas
utan tillåtas att åldras. I övrigt enligt generella riktlinjer (se avsnitt 7.4.)

Avverkning väster om Lillgården där gott om tall och lövträd lämnats kvar vilket ger bättre
förutsättningar för att nästa generation skog ska kunna utveckla högre naturvärden.
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Igenvuxen tidigare fodermark norr om Kulan.

2) Odlingsmarkerna vid Kulan
Beskrivning
Markerna runt det lilla stället Kulan bär en prägel av ålderdomligt odlingslandskap. Runt
de välhållna byggnaderna ﬁnns ett antal små åkrar med öppna tegdiken. Runt dessa ﬁnns
gräsmarksklädda bryn på blockrik mark. Runt de öppna markerna ﬁnns riktiga gammelträd
av tall, asp och björk. Inne på tomten ﬁnns också gamla träd av björk och ek. En trägärdsgård
ﬁnns utmed vägen. Markerna runt åkrarna är delvis urgallrade och röjda. Under en tid under
2000-talet betades markerna med får. En del fårstängsel ﬁnns kvar. Längst i norr ﬁnns gamla
inägomarker som vuxit igen. Här ﬁnns några mindre stenmurar.
Det ﬁnns en del gräsmarksväxter runt åkrar och vägar vid Kulan. Stor blåklocka, liten
blåklocka, ängsklocka, åkervädd, ﬂockﬁbbla och brudborste är några exempel. Brynväxter
som skogsklöver och skogsnäva ﬁnns rikligt. På andra sidan vägen vid Kulan växer
skavfräken.
Det är gott om lärkträd norr om Kulan i de igenväxande markerna. Här påträffades
lärkslemskivlingen Gomphidius maculatus.
Naturvärde
Området har vissa naturvärden knutna till odlingslandskapet. Från kulturmiljösynpunkt har
området höga värden. Sammantaget har området högt bevarandevärde och endast markerna
runt Kristinedal är av liknande slag. Det är betydelsefullt för helheltsbilden av Testeboskogen.
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En liten stenmur kantar den igenvuxna äldre fodermarken norr om Kulan.

Målsättning och förslag på skötsel
Det är viktigt att odlingslandskapet bibehålls och i de norra delarna bör en restaurering ske.
De gamla träden bör sparas för att bli ”evighetsträd”.

3) Markerna väster om vägen till Igeltjärnen
Beskrivning
Denna del präglas starkt av olika motionsspår, elljusspår, stigar och körvägar som
genomkorsar terrängen. Sammantaget är området varierat vad gäller trädslag och trädåldrar
och dessutom är skogen genom alla spåren ganska luckig. Allra längst i norr ingår en smal
kant av åkern mot Hille.
De västligaste delarna domineras av ung och medelålders skog av tall. Något bestånd med
mogen tallskog ﬁnns utmed körvägen mot Igeltjärnen. Närmare Igeltjärnen ﬁnns i svackorna,
på gamla intagor, granskog med stort lövinslag. De ﬂesta bestånd är ungskogar men genom
den bättre boniteten ger de ett äldre intryck. Lövträden i svackorna är ibland några tiotal år
äldre än granen, särskilt nära Igeltjärnen. I stora delar av detta område ﬁnns spridda jättetallar.
Öster om åkern, som kantar nordgränsen mot Hille, ﬁnns en större 30-35-årig, björkskog på
småkuperad frisk och fuktig mark. Grenrör på fuktiga avsnitt och påfallande mycket ekorrbär
noterades på friskare mark.
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Tallskog med gott om piprör och örter nordväst om Igeltjärnen.

Tallskogarna är av frisk typ med blåbärsris, ibland med stort inslag av gräs, kruståtel men
även piprör. Mer sällsynt påträffas bergslok. Även örter som liljekonvalj, blodrot, gullris,
ängskovall och stenbär, liksom örnbräken, ﬁnns på många ställen. I tallskogarna ﬁnns ett
tämligen stort inslag av lövträd och en del gran. Marken i tallskogarna är mestadels rik på
block. Påfallande mycket gräsmarksväxter ﬁnns utmed stigarna i tallbestånden.
Granskogarna är friska eller fuktiga och innehåller sällan block. Även här ﬁnns stort
inslag av lövträd – samma lövträd som i tallbestånden men dessutom ﬁnns här hägg och
i buskskiktet ﬁnns brakved. Utmed motionsspåren ﬁnns ofta mycket älgört, skogssäv,
videört, ﬂädervänderot och skogsnäva, inne i skogen ﬁnns ormbunkar, hallon, skogsfräken
och grenrör. Mera sällsynt ﬁnns kvarstående gräsmarksväxter som brudborste utmed
motionsspåren.
Naturvärde
Området har begränsade naturvärden. De många gammeltallarna gör att området kan utveckla
vacker struktur i framtiden.
Målsättning och förslag på skötsel
Enligt allmänna riktlinjer.
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Tallmosse med mogen tallskog några hundra meter nordväst om Igeltjärnen.

4) Markerna norr om Igeltjärnen
Beskrivning
Detta är också ett område med mycket motionsspår och stigar. Genomgående är dock
markerna torrare och näringsfattigare utom närmast Igeltjärnen. Utmed stigar och spår
ﬁnns ställvis ﬂäckar med gräsmarksvegetation. På mer näringsrik, frisk mark kan arter som
rödblära, skogsvicker och hässlebrodd påträffas.
Tallskogar dominerar längst i norr och de ﬂesta skogarna är unga till medelålders. Granskogar
dominerar närmast Igeltjärnen samt i svackor i nordost. Ett område med ungskog av björk
ﬁnns mellan stigarna. Något mindre hygge ﬁnns också i detta område.
Tallskogarna är i detta område av fattig ristyp, bitvis av torr typ med lingon och ljung- särskilt
i riktning mot Hilleklack. Små ytor med tallmossevegetation ﬁnns i detta område – med lite
äldre tall.
Naturvärde
Området har begränsade naturvärden.
Målsättning och förslag på skötsel
Enligt allmänna riktlinjer.
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Ung björkskog med örtrikt fältskikt norr om Igeltjärnen.

5) Markerna runt Igeltjärnen
Beskrivning
Detta område utgörs av stora ytor med gamla odlingar på fuktig mark. Terrängen är i stort sett
plan. Granskog dominerar med stort inslag av löv. Vissa av bestånden har en lövgeneration
som är några tiotal år äldre än granen. Här ﬁnns också öppna marker med älggräs som ännu ej
vuxit igen med skog. I de södra delarna ligger det lilla stället Igeltjärn som numera ej ingår i
kommunens markinnehav.
Igeltjärnen är en sänkt sjö och får betecknas som ett sumpkärr. Det domineras av bladvass
med inslag av vasstarr och kråkklöver. Ett intressant fynd i kanten av Igeltjärnen var slokstarr.
I kanterna ﬁnns gott om grenrör. Glasbjörk, viden och gran kantar Igeltjärnen.
Markerna runt Igeltjärnen nyttjas förhållandevis lite av det rörliga friluftslivet.
Naturvärde
Området har vissa värden som våtmark och sumpskog. Potentialen för att utveckla högre
naturvärden är goda genom åtgärder i hydrologin och skogen.
Bedömning
En utredning om möjligheterna att höja Igeltjärnens vattenstånd bör göras för att utreda
miljövinster, problem och kostnader.
Detta är ett särskilt viktigt område för att öka andelen äldre lövrik skog.
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Igeltjärnen är idag helt täckt av vegetation dominerad av bladvass.

Fuktiga tidigare fodermarker rint Igeltjärnen som nu täcks av lövrik granskog.
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Barrskogar i olika åldrar norr om Kulan.

6) Markerna mellan Kulan och Igeltjärnen
Beskrivning
Området utgörs av omväxlande tallskogar på torr-frisk blockrik mark, lövrik granskog med
öppningar från gamla intagor samt stora ytor med avverkningar och ungskog.
Ett par tidigare hyggen är nu täckta med ungskog av främst björk och gran strax norr om
Kulans gamla inägor. Ett lite större hygge ﬁnns drygt 800 m NNÖ om Kulan och sträcker sig
ända upp mot Igeltjärn. Ett par små sumpiga kärr ﬁnns också i detta område.
Mellan Kulan och de gamla odlingarna/fodermarkerna vid Igeltjärn ﬁnns en huvudsakligen
granplanterad gammal intaga. I öppningar ﬁnns här fuktängsväxter som älgört, strätta, videört,
humleblomster, veketåg, brunört, hästhov, skogssäv och hallon.
Nordväst om Kulan ﬁnns en av områdets större gamla intagor – Storintagan. Elljusspåret
korsar Storintagan både i dess norra och i dess södra delar. Bitvis är Storintagan igenväxt
med ung klibbal, björk, sälg och gran. En del ytor är öppna med stark dominans av älgört. I
de södra delarna, i kanten mot skogen, ﬁnns en del friskängsväxter som prästkrage, blodrot,
häckvicker och fyrkantig johannesört. Här växer även blåsippa i skogskanten liksom, mer
förvånande, backskärvfrö.
Söder om Storintagan ﬁnns ett mindre hygge.
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Förhållandevis öppen del av Storintagan. I bakgrunden en liten stenmur och en äldre rönn.

Mot Höghällsvägen ﬁnns en del ungskog, framför allt av tall, växlande med tallskogar av lite
högre ålder och grandominerade mindre intagor. I ett av bestånden mot Höghällsvägen ﬁnns
inslag av lärkträd.
Naturvärde
Några äldre skogsbestånd har vissa naturvärden liksom en del fuktiga odikade marker. Det
ﬁnns god potential att få öppnare mark med fuktängsvegetation vid Storintagan. Äldre löv är
ett viktigt inslag i området.
Målsättning och förslag på skötsel
Från naturvårdssynpunkt bör all ung och medelålders gran avverkas från Storintagan, det
yngre lövslyet röjas bort samtidigt som alla gamla lövträd i kanterna bevaras.

7) Markerna vid Hästmuren
Beskrivning
Markerna närmast scoutstugan vid Hästmuren har varit åkermark och fortfarande växer
vallväxter på den gamla åkern.
Hundloka, smörblomma, ängskavle, hundäxing, rölleka, ﬁnns på de öppna markerna närmast
scoutstugan.
39

Öppen mark vid Hästmuren. Den har varit fodermark sent och är ännu på ekonomiska kartan
från 1954 markerad som åker.

De gamla fodermarkerna längre mot norr är fuktigare och här ﬁnns vidsträckta områden
med älgört. En nästan helt öppen yta ﬁnns längst i norr mot Höghällsvägen. De gamla
fodermarkerna är genomdragna av ett tätt nätverk av diken. Särskilt i kanterna växer intagorna
igen med gran, björk, sälg och klibbal.
De gamla åkermarkerna kantas av blandskogar som mestadels domineras av tall. Väster om
de gamla åkermarkerna är skogen bitvis lövdominerad – främst björk. I gränszonen mellan det
som varit odlingsmark/fodermark och skogsmark ﬁnns gott om gamla lövträd – asp och björk.
I dessa kantzoner ﬁnns några av de få ytor i hela inventeringsområet där det ﬁnns äldre grov
död ved.
Tallskogarna är mestadels av frisk blåbärstyp.
Längre mot norr ﬁnns ett område med klibbalskog, det största och vackraste av detta slag i
hela inventeringsområdet.
Några hundra meter V om Hästmuren, i en tallskog på fastmark, på en mindre höjdrygg ﬁnns
ett litet klapperstensfält.
Naturvärde
Mestadels begränsade naturvärden. Klibbalsbeståndet i norr, en del små äldre bestånd av såväl
löv som barr tillför vissa värden.
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Litet klapperstensfält nära Höghällsvägen, väster om Hästmuren.

Målsättning och förslag på skötsel
Håll borta gran från klibbalsbeståndet liksom i en del yngre bestånd med löv. De största öppna
fuktängsmarkerna bör hållas öppna. I övrigt enligt generella riktlinjer.

8) Mellan Hästmuren och Kristinedal
Beskrivning
Områdets största hygge ﬁnns mellan Hästmuren och Kristinedal, totalt 12,5 ha. En del
frötallar samt några vuxna lövträd har lämnats kvar i den sydvästligaste delen. På hygget
kommer nu upp en mängd lövsly tillsammans med barrplantor. Detta ger en god förutsättning
för att styra beståndet mot en lövrik tallskog. Tyvärr har de ﬂesta av de frötallar som lämnades
vid slutavverkningen avverkats, endast närmast Hästmuren ﬁnns de kvar. Detta gör att endast
ett begränsat antal äldre tallar ﬁnns som kan växa in i det nya beståndet.
I övrigt ﬁnns, norr om hygget, en del yngre tallskogar utan särskilda naturvärden. Ett par
mindre sänkor med sumpskog ﬁnns här, en av dessa ute på hygget.
Ute på det stora hygget, något hundratal meter V om Kristinedal ﬁnns ett litet källpåverkat
område, här noterades bl. a. tätört.

41

Testeboskogens största hygge ﬁnns mellan Hästmuren och Kristinedal. I de västra delarna
har frötallarna ej avverkats och kan ingå i det uppväxande beståndet.

Fastigheten Kristinedal ingår inte i inventeringsområdet. Det vore dock oförlåtligt att inte
nämna att här ﬁnns ytterligare ett välbevarat stycke odlingslandskap. Vackra välhållna äldre
byggnader, hävdade åkermarker och gamla hackslåttmarker runt åkrarna som ännu ej vuxit
igen samt långa hägnader av trägärdsgård. Utmed vägen och på andra ställen ﬁnns grova tallar
som ger landskapet prägel. Det är av största vikt att denna fastighet ges allt nödvändigt stöd
för att hävd och skötsel ska kunna fortgå. Kristinedal ingår på ett naturligt sätt i detta område.
Naturvärde
Området har idag begränsade naturvärden.
Målsättning och förslag på skötsel
Särskild satsning på att utveckla naturvärden på det stora hygget. I övrigt enligt generella
riktlinjer.

9) Norr om Höghällsvägen
Beskrivning
Strax öster om de gamla fodermarkerna vid Igeltjärn ﬁnns en sänka med öppen mark. Här
har funnits en intaga som varit planterad med gran. Denna gran har avverkats och nu ﬁnns
här en del lövsly av främst klibbal och björk samt några kvarställda tallar i en tät gräsrik
fuktängsvegetation. Hundäxing, strätta och kråkvicker är vanliga här.
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Hygge på efter skog på tidigare fodermark. I mitten ett motionsspår.

Liten hydrologiskt orörd tallmosse norr om Höghällsvägen. Träden är klena och kortvuxna.
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Lövdominerad ungskog efter avverkning i de nordöstligaste delarna av inventeringsområdet.

Omgiven av stora arealer medelålders välskött tallskog ligger längre mot öster en liten
tallmosse. Den är i stort sett opåverkad av diken. I de centrala delarna ﬁnns en mer öppen
vegetation med glesare, mer kortvuxna tallar och med växter som tyder på minerogen
påverkan. Kärrväxter som vattenklöver, stjärnstarr, taggstarr, trådstarr och slidstarr noterades
här tillsammans med ﬂäckigt nyckelblomster, öronvide och revlummer. I övrigt ﬁnns
tallmosseväxter som odon, skvattram, tranbär och ljung.
Några mindre intagor som är igenväxta/igenplanerade ﬁnns längst i nordväst.
Allra längst i nordöstra kanten av inventeringsområdet ﬁnns en ungskog efter en avverkning
med tall och tätt björksly.
En i stort sett öppen mark efter en intaga ﬁnns närmare Hocksjö. Här ﬁnns ett bestånd med
prydnadsväxten rosenhallon (Rubus odoratus) och troligen har här legat ett ställe. Jaktklubben
har här vissa år viltåker.
Naturvärde
Den hydrologiskt orörda mossen har vissa naturvärden. I övrigt begränsade naturvärden.
Särskilt längst i nordöst är naturvärdena låga.
Målsättning och förslag på skötsel
Den orörda tallmossen bör lämnas utan åtgärder. I övrigt enligt generella riktlinjer.
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Tallmosse på den orörda delen av Hocksjömossen.

10) Hocksjömossen med omgivningar
Beskrivning
Hocksjömossen är dikad och uppodlad i de östra delarna. Här växer idag granskog och
lövskog – främst björkskogar. Här ﬁnns också det gamla fäbodstället Hocksjö fäbodar med
några byggnader. En av byggnaderna härrör från fäbodtiden.
Nära det gamla fäbodstället, i kantzonen mot björkskogarna, påträffades några mer
näringskrävande skogsväxter som blåsippa och ormbär.
Hocksjömossen är dikad även i de västra delarna men mossen är inte uppodlad. Inte heller har
här bedrivits något mer aktivt skogsbruk i sen tid. Här ﬁnns en tallmosse som är klassad som
nyckelbiotop i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Den är inte i alla delar av hög klass
men har god potential att utveckla högre naturvärden. Tallmossen är av typisk skvattram
typ och uppfyller Natura 2000 typen Skogbevuxen myr (91D0). Projekt Gästrikslands ﬂora
har gjort några intressanta fynd i Hocksjömossen såsom rankstarr, ärtstarr, hästsvans och
myggblomster.
Mellan Hocksjö fäbodar och Kristinedal ﬁnns fortfarande öppen åker. Den hålls öppen
som viltåker av Norrlandets jaktklubb. Denna åker är bara en mindre del av de öppna
markerna, större delen är ohävdade fuktiga marker dominerade av älgört med bl. a. kärrtistel,
ﬂaskstarr, kärrdunört och nysört. Vid vägkanterna vid Hocksjö fäbodar ﬁnns ställvis torrare
gräsmarksvegetation med bergrör, rödklint och gulmåra. Projekt Gästriklands ﬂora har även
noterat darrgräs, vitmåra och ängshaverot utmed vägen samt ormrot, brudbröd, gullviva,
luddhavre och slankstarr strax innanför Hocksjö fäbodar mot Hocksjömossen.
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Viltåker söder om Hocksjö fäbodar.

SV om dessa marker, mot Kristinedal, ﬁnns en liten sänkt sjö som nu kan betraktas som
ett sumpkärr. Det är denna sänkta sjö som burit namnet Hocksjön (på vissa äldre kartor
Håcksjön). Här ﬁnns bladvass, bredkaveldun, smalkaveldun, vasstarr, kråkklöver, längre
mot kanterna ﬁnns grenrör, videört och pors. Den öppna våtmarken kantas av gråvide och
glasbjörk, av de senare är en del döda.
Väster om denna våtmark ﬁnns ytterligare en viltåker som vid tiden för inventeringen låg i
träda. Något förvånande var det massor med ﬁskmålla i trädesåkern. Jorden var en blandning
av torv och sand. Viltåkern omges av älgörtsmarker med inslag av gulvial, tuvtåtel och
pipdån. På fast mark runt dessa gamla odlingar och våtmarker ﬁnns en mogen blandskog av
tall och gran med tämligen stor inslag av björk och asp.
Markerna norr om Hocksjömossen mot Höghällsvägen utgörs av medelålders talldominerad
skog, huvudsakligen på frisk mark men här ﬁnns också några sumpskogar.
Naturvärde
Ett ganska variationsrikt område också vad det gäller naturvärdena. Hocksjömossen
(tallmossen) är klassad som nyckelbiotop. Kärlväxtﬂoran tyder på något rikare
markförhållanden än på många andra platser i Testeboskogen. Detta höjer naturvärdet något.
Målsättning och förslag på skötsel
Det är värdefullt om de båda viltåkrarna även i fortsättningen kan brukas. De fuktängsmarker
som inte vuxit igen för kraftigt kan röjas på löv. Norr om Hocksjö fäbodar ﬁnns på gammal
fodermark bestånd som kan skötas så att de utvecklar lövskog med naturskogsvärden.
Hocksjömossen (tallmossen) föreslås lämnas helt till fri utveckling.
I övrigt enligt generella riktlinjer.
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7. Diskussion över bevarandevärden och förslag på mål
7.1. Naturvärden
Skogliga naturvärden
Endast ett område är klassat som nyckelbiotop. I nyckelbiotopsinventeringen av kommunens
skogar, som utförts av Skogsstyrelsen, har två bestånd intill varandra på Hocksjömossen
klassats som nyckelbiotop enligt skogsbruksplanen. Materialet från denna inventering har
tyvärr inte lagts in på Skogens pärlor.
Ytterligare några områden torde kunna klassas som områden med vissa naturvärden – men det
är en ringa del av skogsmarken. Anledningen till detta är bristen på död ved i bestånden och
att inga riktigt gamla bestånd ﬁnns. De gamla tallarna behöver ytterligare något sekel innan
de mognar så att känsliga arter börjar uppträda. Sammantaget innebär detta att man inte hittar
rödlistade arter och endast få signalarter i skogarna av mossor, lavar och svampar.
Området har dock som helhet värden som mogen skogsmark vilket bl. a. avspeglas i
fågelfaunan. Denna är förvånansvärt komplett för att vara i en brukad skog av detta slag.
Anledningen till detta är områdets storlek, att det trots avverkningar ﬁnns gott om medelålders
och mogen skog, goda näringsförhållanden som gynnar löv i bestånden, samt att tallen är en
så viktig del av skogen vilket gett ljusa skogar. Även de många motionsspåren, stigarna och
småvägarna bidrar till skogens luckighet och skapar ljus. Det ska dock påpekas att det ﬁnns
inga riktigt ovanliga skogsarter i området idag som är knutna till skogen.
Förutsättningarna för att utveckla högre naturvärden i skogarna är goda.
Våtmarkernas naturvärden
Inget område i inventeringsområdet är medtaget i Våtmarksinventeringen. Sammantaget
har områdets våtmarker blygsamma värden, markerna är alltför dränerade och påverkade. I
någon mån kan dock Igeltjärnen och Hocksjön anses ha naturvärden knutna till våtmarker.
Hocksjömossens naturvärden får främst bokföras på den skogliga sidan.
Gräsmarkers och kulturbetingade markers naturvärden
Inget område är medtaget i länets ängs- och hagmarksinventering och ej heller i
jordbruksverkets ängs- och betesinventering. Arealen gräsmark är mycket liten sammantaget.

7.2. Sociala värden
Området har mycket stort värde för friluftslivet. Motionslöping, skidåkning, mountainbikning,
vandring, bär- och svampplockning är de viktigaste aktiviteterna.
Ett stort antal människor använder området och det ligger inom bekvämt utﬂyktsavstånd för
Gävleborna.
Torra och blockrika marker i området är egentligen svårgångna men genom den stora
mängden stigar, spår och leder så är detta inget som minskar det sociala värdet.

47

7.3. Kulturhistoriska värden
Området är präglat av nyttjande och bruk sedan lång tid. Det ﬁnns därför lämningar och
naturförhållanden som tydligt visar på detta. Sammantaget gör detta att området får anses ha
höga kulturmiljövärden.
Nedan listas de viktigaste komponenterna i det som ger området dess kulturmiljövärden.
Odlingspår
En ansenlig del av området har, framför allt under 1700- och 1800-talet varit fodermarker av
olika slag. Intagorna har varit många. All tillgänglig brukbar mark nyttjades och våta marker
dränerades så de blev möjliga att odla. Tegdikena ligger som ett tätt nät i det nu mestadels
beskogade landskapet.
Fäbodar
Inom området ﬁnns Hocksjö fäbodar. En gammal byggnad från fäbodtiden ﬁnns kvar. Denna
har behov av upprustning.

Kristinedal innefattas ej i inventeringsområdet men ger ett stort bidrag till kulturlandskapet i
Testeboskogen.
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Torpbebyggelse och beﬁntligt ålderdomligt odlingslandskap
Torpställena Kristinedal och Kulan med omgivningar är av största betydelse för områdets
karaktär. Den gamla ladan norr om Grankullen är också av kulturhistoriskt värde.
Gamla vägar
Gamla Bönavägen med sina gamla stenbroar är ett minne från äldre tids kommunikationer.
Utefter Gamla Bönavägen ﬁnns ett antal gamla skogsskiftesstenar från den första
skogsindelningen 1904-1905.
Gamla ägo- och brukningsvägar
Ett stort antal av de stigar och mindre vägar som ﬁnns i området är gamla ägo- och
brukningsvägar mellan ställena och intagorna.
Husgrunder
Ett mindre antal husgrunder från tidigare bebyggelse ﬁnns i området, t. ex. vid Hästmuren.
En inventering av kulturlämningar pågår ideellt av Gröna gruppen.

En gammal ägoväg norr om Kulan som nu används som strövstig.
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7.4. Naturvårdsmål
Området har relativt blygsamma naturvärden idag. Men förutsättningarna för att på sikt höja
naturvärdena är goda.
Skogen och skogsbruket
Följande övergripande riktlinjer för skydd och skötsel bör kunna bidra till ökade naturvärden:
 Bevara det stora inslaget av tall.
 Öka inslaget av löv.
 Öka mängden av gamla träd genom att spara alla gamla tallar (> 140 år), alla aspar,
sälgar, klibbalar och rönnar över 15 cm diameter i brösthöjd.
 Alla riktigt grova björkar (brösthöjdsdiameter över 40 cm) sparas.
 Bevara naturligt uppkommen grov död ved
 Se till att skogen fortsatt är ljus och genomsiktlig – detta är värdefullt även för
friluftslivet.
 Bevara de större öppna gräsmarker och de åkrar som ﬁnns.
 Grandominerade bestånd bör föryngras i bestånd.
 Vissa granbestånd är mycket täta och en viss gallring bör ske för att göra dessa ljusare.
 Talldominerade bestånd kan föryngras genom trakthyggen med frötallar som ställs tätt
och av vilka en stor del kvarlämnas som evighetsträd.
Det kommer inte att vara möjligt att bevara värdena för friluftsliv och utveckla värdena för
biologisk mångfald genom skogsbruk med generell hänsyn. Det framgår inte minst av de
övergripande principerna. Men detta betyder inte att skogen inte kan brukas i området. Stora
delar av skogen kommer att kunna brukas och ge virkesavkastning samtidigt som värdena
bevaras och utvecklas förutsatt att ett antal principer och riktlinjer för skötseln följs noggrant.
1) I området ska inte användas normala skördare och stora maskiner för drivning av virke
(skotare). Stora maskiner kommer att ge markskador som påverkar stigar, motionsspår,
skidspår, gamla ägo- och körvägar på ett irreversibelt sätt. Den teknik som ska användas är
motormanuell fällning eller minatyrskördare tillsammans med miniskotare (skotare med en
lastkapacitet om högst 5 ton) eller ännu mer småskalig teknik för drivning av virke.
2) Hyggenas storlek ska begränsas. Inget hygge bör överstiga 1 ha.
3) Vissa områden ska inte brukas utan lämnas för fri utveckling. För att tillåta mer död ved att
utvecklas i vissa områden bör de lämnas utan åtgärder.
4) Alla odikade små fuktiga och våta sänkor ska lämnas för fri utveckling – inget skogsbruk
ska bedrivas på sådan mark.
Skötselområdena i förslaget till skötselplan har huvudsakligen indelats efter lämpligt
skogsbruk samtidigt som målsättningen varit att undvika en allt för plottrig indelning.

Restaurering av våtmarker
Områdets hydrologi är mycket starkt påverkad av odlingar under lång tid. De båda tidigare
sjöarna är sänkta och är numera att betrakta som sumpkärr. Ett mycket tätt nät av diken ﬁnns
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i hela området. Ytterst få vattendrag är naturliga i området. Trots detta ﬁnns ganska mycket
fuktig mark i området.
Det har förslagits som alternativ att restaurera den igenvuxna och sänkta Igeltjärnen (Gävle
kommun 2007). Tekniskt är detta sannolikt relativt enkelt och förenat med i sammanhanget
ringa kostnader genom att modiﬁera utloppet (höjning av tröskeln) av sjön. Det bör
dock utredas närmare vad detta skulle få för konsekvenser (avdöende av skog, minskad
framkomlighet, ökad areal våtmark, viss ökning av öppen vattenyta) och i vilken mån dessa
är önskvärda. Det är också möjligt att restaurera Hocksjön med omgivningar. Men detta bör
också konsekvensutredas närmare om det skulle bli aktuellt med en restaurering.
Det är teoretiskt möjligt att genom proppning åstadkomma ytterligare fuktig och våt mark
i området. Dikena håller dock överallt på att gå igen successivt så i viss mån pågår denna
process redan.

7.5. Mål för bevarande av kulturmiljöerna
Dessa mål ska ses i ett större sammanhang – alltså ska även områden utanför det inventerade
området tas i beaktande och kunna ges stöd och bli föremål för åtgärder.
Följande punkter är viktiga för bevarandet av kulturmiljöerna;
 Bevara och restaurera de fragment (bebyggelse och andra strukturer) som ﬁnns av
fäbodskulturen.
 Se till att kulturlandskapet runt Kulan och Kristinedal får det stöd som krävs för
att dessa fortsatt ska kunna skötas så värdena bevaras. Dessa båda områden är av
utomordentlig betydelse för hela området.
 Bidra till en fördjupad dokumentation om äldre markanvändning, sociala förhållanden,
personhistorier, namnskick m m så att kunskapen om områdets kulturhistoria växer.
 Gör en kulturkarta över området med kulturlämningar, gamla namn m m.
 Det kan vara motiverat att göra en kulturvandringsled i området för att visa och
förklara olika kulturspår och lämningar i området.

7.6. Målsättning för friluftslivet
Eftersom huvudmotivet för områdeskydd av Testeboskogen är att bevara ett grönt
naturområde för friluftslivet så är det viktigt att friluftsliveet gynnas på olika sätt.
För att förenkla hantering av anläggningarna och de åtgärder som behövs för att hålla dessa i
skick så föreslås områdena runt Skidstavallen ej medtas i föreslaget skyddat område.
De tomter som arrenderas – Hocksjö fäbodar, Lillgården, ”Ugglas” och Hästmuren, tas ej med
för att förenkla hantering av förvaltningen av det som hör till byggnader och driften där.
I området ﬁnns en mängd stigar, motionsspår, skidspår, elljusspår m m. Det är viktigt
att sådana leder får ﬁnnas, kan anläggas och underhållas. I stort sett bör dock området,
åtminstone i de västra och norra delarna, ha ett tillräckligt tätt nät med sådana leder.
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Elljusspåret nära Storintagan.

Lederna och motionsspåren bör märkas ut bättre än vad som är fallet idag. Detta gäller även
de leder som inte ingår i motionsspåren. Informationstavlor bör ﬁnnas på ﬂera ställen för
information. Även tryckta kartor med lederna bör framställas. Det är svårt att orientera sig i
terrängen genom denna brist på information.
Varje nyanläggning av ett motionsspår eller annan led som föranleder avverkningar och
markarbeten bör föregås av ett samråd med tillståndsgivning. Även nya anläggningar knutna
till dessa leder i det skyddade området (t. ex. nya vindskydd) bör anläggas först efter tillstånd
så att inte naturväden förloras eller viktiga mål omintetgörs. Vid upprustningar och arbeten på
lederna bör kontrolleras om de är gamla ägo- eller brukningsvägar som kan skadas om allt för
grov teknik används.
Områdets tillgänglighet för naturintresserade, bär- och svampplockare kan öka om vägen från
Gamla Bönavägen mot Hocksjö fäbodar iståndsätts och underhålls i högre grad än vad som nu
är fallet. Uppstickande stenar och gropar medför att vägen har låg kvalité.
Några parkeringsplatser bör kunna ordnas utefter Höghällsvägen och vägen från Gamla
Bönavägen mot Hocksjö fäbodar.
Stigar från Engeltofta mot området vid Kristinedal bör rustas upp och märkas ut.
Stigsystement bör anslutas till omgivningarna på lämpligt sätt. Detta gäller även i övrigt mot
ny bebyggelse (Lindbacka) där stiganslutningar kan vara önskvärd för nya boende och som
service för daghemsgrupper som vill ut i naturen.
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Friluftslivet förändras över tid. Så är t. ex. mountainbiking numera vanligt förekommande.
Det är svårt att förutse hur framtiden kommer att utvecklas i detta avseende. Som princip
för vilka fritidsaktiviteter som kan tillåtas och stödjas och vilka som ej bör tillåtas bör gälla
att all framfart och rörelse i terrängen med motordrivna redskap ska förbjudas. Endast sådan
framfart som sker med mänsklig muskelkraft bör tillåtas. Detta innebär att mountainbiking
bör tillåtas men körning med fyrhjuling, snöskoter och motocross-cykel inte bör tillåtas. Detta
ger då en tystare miljö vilket upplevs positivt av besökare. Ridning i området bör inte vara
tillåtet utom på vägar upplåtna för motorfordon. Risken för ömsesidig störning av motionärer/
vandrare å ena sidan och hästar å andra sidan på leder för vandring och motion kan inte
uteslutas.
Motordrivna maskiner ska självfallet kunna användas vid underhåll och arbete med
friluftsanläggningarna, skogsbruk och utdragning av fällt storvilt.
Någon undersökning om kostnader och öppettider på deponier har ej gjorts men information
om var sopor kan deponeras, liksom helgöppet och gratis sopdeponering på deponierna
torde kunna bidra till att minska oskicket med att tippa trädgårdsavfall m m utmed vägarna i
området.

7.7. Förslag på skydd
Hotbilden
Utvecklingen de senaste decennierna har varit att ett helt annat landskap med industri- och
hamnområden, bergtäkter, villabebyggelse och större vägar rullar in över landskapet på
Norrlandet.
Detta skulle, om utvecklingen fortsätter, kunna leda till att områdets attraktivitet minskar och
till slut att dess betydelse för friluftslivet minskar eller upphör.
Också för naturvärdena skulle en sådan utveckling vara negativ. Naturvärdena är dock i
sammanhanget lägre varför detta hot inte är av samma betydelse. Möjligheten att i området
skapa högre naturvärden skulle dock omintetgöras.
För att tillgodose friluftslivets intressen och möjliggöra en utveckling mot högre naturvärden
så är det viktigt att området skyddas mot exploatering. Bebyggelse, täkter, kommersiellt
skogsbruk med generell naturvårdshänsyn, större infrastrukturprojekt skulle äventyra en
målsättning att gynna friluftslivet och öka naturvärdena. Därför är ett reservatsskydd ett bra
verktyg för att säkerställa en fortsatt användning som grönområde. Detta underlättas också av
att Gävle kommun redan äger samtlig mark i det föreslagna reservatet.

7.8. Motiv för vald gräns
Nedan kommenteras och motiveras förslaget till gränsdragning för område som bör ges
reservatsskydd, segment för segment. De olika segmenten framgår av kartan i bilaga 8.
1. Begränsningen i norr utgörs, i likhet med grundförslaget, av gränsen mot Hille socken,
som också är gräns för den mark som ägs av Gävle kommun. Detta är en praktisk gräns och
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det ﬁnns inget som motiverar en ändring av den. Så gott som alla stigsystem ligger söder om
denna gräns.
2. I nordöst följer gränsen, i likhet med grundförslaget, gränsen för det skogsblock som
har fastighetsbeteckningen Fredriksskans 17: ned till Höghällsvägen. Inga avgörande skäl
motiverar en ändring. Den nordöstra delen av området har visserligen lägre naturvärden då
bestånden här är tämligen unga och rationellt skötta. Men det behövs en viss buffertzon mot
rationellt skött skogsmark och det längsta skidspåret når nästan fram till fastighetsgränsen.
Fastighetsgränsen är också en praktisk gräns.
3. Närmare Hocksjö fäbodar förslås mindre ändringar av gränsen. En sådan ändring är att
reservatsgränsen föreslås följa vägen, först något utmed Höghällsvägen, sedan ner till Hocksjö
fäbodar. Ur skötsel- och skyddssynpunkt är det praktiskt att ha den skyddade marken på en
sida av vägen.
4. Tomten för Hocksjö fäbodar med några meters buffertzon föreslås lämnas utanför
reservatsskyddet. Det underlättar för markägaren och arrendatorn vid eventuella åtgärder som
behövs för husens och tomtens underhåll och skötsel.
5. Gränsen föreslås följa vägen utmed hela sträckningen från Hocksjö fäbodar till Kristinedal.
Ur skötsel- och skyddssynpunkt är det praktiskt att ha den skyddade marken på en sida av
vägen.
6. I enlighet med grundförslaget är Kristinedal, fastigheten Fredriksskans 17:5, ej medtagen i
området som föreslås ges reservatsskydd.
7. I enlighet med grundförslaget föreslås gränsen gå utmed vägen mellan Kristinedal och
Hästmuren. En viss justering av gränsen i enlighet med fastighetskartans vägmarkering har
gjorts.
8. Tomten för Hästmuren med en viss buffertzon föreslås lämnas utanför reservatsskyddet.
Det underlättar för markägaren och arrendatorn vid eventuella åtgärder som behövs för husens
och tomtens underhåll och skötsel.
9. I enlighet med grundförslaget föreslås gränsen gå utmed vägen mellan Hästmuren och
Kulan. Den västra delen går utmed Gamla Bönavägen. En viss justering av gränsen i enlighet
med fastighetskartans vägmarkering har gjorts.
10. Tomten för bostadsbyggnaden vid Kulan föreslås lämnas utanför reservatsskyddet. Det
underlättar för markägaren och arrendatorn vid eventuella åtgärder som behövs för husens
och tomtens underhåll och skötsel. Eventuellt kan ytterligare byggnader lämnas utanför.
Odlingslandskapet runt Kulan föreslås ingå i reservatet då här behövs medel för skötsel och
viss restaurering.
11. I enlighet med grundförslaget föreslås gränsen gå utmed vägen från Kulan till Lindbacka
villaområde. Gränsen följer Gamla Bönavägen.
12. Mot Lindbacka villaområdet utmed kraftledningen föreslås en något bredare buffertzon
mot bebyggelsen.
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13. Anläggningar och bebyggelse vid Skidstavallen, Lillgården och Gläntan föreslås lämnas
utanför reservatsskydd. Det underlättar för markägaren och arrendatorerna vid eventuella
åtgärder som behövs för husens, anläggningarnas och tomtens underhåll och skötsel. Ett
samråd om slutlig gränsdragning bör ske, framför allt med Gävle Skidkamrater. Från
naturvårdssynpunkt ﬁnns inga invändningar mot att ytterligare ytor undantas från skydd om
det behövs för driften av anläggningarna.
14. Här tas ett område med lite äldre barrskog med fram till ”Ugglas”. Förslaget är därmed
en minskning av området i jämförelse med grundförslaget. Denna del bör ej minskas ner
ytterligare då det ingår i ett bestånd med äldre, näringsrik skog väster om Lillgården.
15. Tomten där ”Ugglas” ligger bör undantas från reservatsskydd. Det underlättar för
markägaren och arrendatorn vid eventuella åtgärder som behövs för husens och tomtens
underhåll och skötsel.
16. Förslaget här, i likhet med grundförslaget, följer en linje öster om Skogshyddan.
17. För att få med ett stycke äldre blandskog på näringsrik mark föreslås resevatet ta med
skogen norr om Skogshyddan ut till gamla E4-an.
18. Gränsen följer här gamla E4-an.
19. I enlighet med grundförslaget följer gränsen här gamla E4-an.
20. Inne i Testeboskogen ligger det lilla torpet Igeltjärn, Fredriksskans 15:17. Det är nu i
privat ägo. Denna mark med viss buffertzon föreslås ej ingå i reservatet.
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Bilaga 3: Karta över diken, gamla intagor och våtmarker

N

Röd linje = gräns för inventeringsområde
Blå linjer = diken (och vattendrag)
Violett linje = begränsning av gamla intagor
Gul linje = väg
Streckat på blekgul botten = våtmark enl fastighetskartan

Bilaga 4: Kartor över skogstillståndet - enl skogsbruksplanen
a) Åldersklasser

N

Bilaga 4: Kartor över skogstillståndet - enl skogsbruksplanen
b) Hyggen och ungskogar

N

Bilaga 4: Kartor över skogstillståndet - enl skogsbruksplanen
c) Ägoslag
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Bilaga 4: Kartor över skogstillståndet - enl skogsbruksplanen
d) Målklassning
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Bilaga 4: Kartor över skogstillståndet - enl skogsbruksplanen
e) Talldominerad skog

N

Bilaga 4: Kartor över skogstillståndet - enl skogsbruksplanen
f) Grandominerad skog
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Bilaga 4: Kartor över skogstillståndet - enl skogsbruksplanen
g) Lövdominerad skog

N

Bilaga 5: Karta över skogliga värdekärnor
Röd begränsningslinje = Skoglig värdekärna
Turkos begräsningslinje = inventeringsområde
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Bilaga 6: Karta från den gamla skogsbruksplanen 1904-1905

Bilaga 7: Karta över förslag till gräns för område som bör ingå i
naturreservat

N

Röd linje = förslag på reservatsgräns
Turkos linje = gräns för inventeringsområde

Bilaga 8: Karta över gränssegment för gränsdragningsprotokoll
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Röd linje = förslag på reservatsgräns med segment
Turkos linje = gräns för inventeringsområde

Bilaga 9: Karta över vägar, spår och stigar

