TÄTORTSNÄRA NATUR

A9-skogen

A9-skogen
Längs med Magasinsvägen, söder om Kristinehamn, finns ett stort grönområde som ofta kallas för A9-skogen. Namnet kommer av att den utgjorde
övningsområde för regementet med samma namn.
Det finns jättemånga stigar i området och man kan ta sig in t.ex. via Magasinsvägen, Björkvallens friluftsområde, gamla regementsområdet i norr eller
från Vålösundet via Sörkastet i väster.
Skogen är varierad och det finns både unga och gamla bestånd, hög-resta
pelarsalar och magra hällmarker med tall, omväxlande med granskog, lövskog, myrmark samt igenväxningsmark. Det finns flera sumpskogar. Sumpskog innehåller ofta ett växt- och djurliv som avviker från det normala. I södra delen av området finns en lövsumpskog rikligt försedd med död ved, vattenspeglar, stort inslag av senvuxna träd samt
med jämn och hög luftfuktighet som är skyddad genom ett biotopskyddsområde.
Söder om brukshundsklubbens område och längs med östra sidan av Magasinsvägen finns en hed- och hällmarkstallskog med gammal skog (150
år). Längs sluttningen löper en blockrik postglacial strandvall med gott om

klappersten och svallad morän. I områdets sydligaste del ligger Jutviken
med stränder och badplats. Vattnet är här klart och bottnen sandig. Utsikten
ut mot Stor-Vänern är storslagen och värd att uppleva.
Skogen är i sin helhet bra både för bär- och svampplockning. Det finns både
ris- och gräsmarker i skogen och floran är, generellt sett, en
typisk skogsflora. På något enstaka ställe kan man hitta orkidén Jungfru
Marie Nycklar.
Hare, rådjur, älg och räv är vanliga däggdjur. Bland fåglarna i inventerade
delar av skogen finns bl.a. gök, rödhake, talgoxe, blåmes, tofsmes, bofink,
grönfink, grönsiska, kungsfågel, domherre, flera arter sångare (svarthätta,
lövsångare, trädgårdssångare och grönsångare), större hackspett och spillkråka. Rödvingetrast, dubbeltrast, koltrast, björktrast och taltrast tillhör
också fågelfaunan. Nattskärra och trädlärka finns i den gamla hällmarkstallskogen.
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