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Biskop Sören Dalevi är med 
och inviger nya reservat 
Karlstads stift har fått två nya kyrkoreservat. Den 11 september invigs de som en del i 
Karlstads stifts skogsdag. Biskop Sören Dalevi är med och inviger reservatet.  

Kyrkoreservat är en form av frivilligt naturskydd med särskilda reservatsregler, 
och i Karlstads stift finns åtta smultronställen skyddade på detta sätt.  

Under skogsdagen görs även ett besök i skolskogen i Bjurtjärn. Även skolskogen 
är ett sätt att skydda mark och ge skolan möjlighet att använda marken i sin 
verksamhet. 

 
– Svenska kyrkan är en av landets största skogsägare. Vi har som en stor ägare möjlighet att göra extra 
insatser, som till exempel upplåtande av mark för skolskogar, skötsel av ängsmarker och andra 
åtgärder som ökar trivseln i skogar som används frekvent av allmänheten. Skogen är en viktig resurs 
på många sätt, säger Tina Westlund, miljösamordnare på Karlstads stift. 
 
Skolskogen och kyrkoreservat 
Till Karlstads stifts skogsdag har förtroendevalda, medarbetare och allmänhet bjudits in. Det är en 
återkommande dag då stiftet visar upp delar av verksamheten och sin skog. Teman för dagen är 
skogsbrukshistoria och rekreation. En gemensam busstur avgår från Karlstad på morgonen och 
återkommer på eftermiddagen.  

Under dagen kommer det göras besök i skolskogen i Bjurtjärn, där personal och elever från 
skolan är med och berättar om hur de använder skogen i verksamheten, och i det nya kyrkoreservatet 
vid Trettondetjärn. 
 
Två reservat nära vandringsleder 
Karlstads stift har två nya reservat, utöver Trettondetjärn finns det även ett nytt vid Paddtjärn.   

Trettondetjärn ligger sydost om Storfors. Reservatet är i anslutning, ungefär en kilometer, från 
vandringsleden Åsjöleden som sträcker sig mellan Knappfors i söder och Lårhöjden i norr. Leden är 
26 kilometer lång. Läs mer om Trettondetjärn här: 
https://www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift/trettondetjarn  

Paddtjärn ligger norr om Karlskoga, och öster om Storfors. Reservatet ligger längs med 
Lunnedsleden, en 13 kilometer lång vandringsled mellan Karlskoga i söder och Lunnedet i norr. Läs 
mer om Paddtjärn här: https://www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift/paddtjarn  
 
Media är hjärtligt välkomna att närvara under Karlstads stifts skogsdag. Klockan 10.00 är vi på plats 
vid Bjurtjärns skola och klockan 14.00 invigs kyrkoreservatet Trettondetjärn. Hör gärna av er innan 
om ni vill närvara, så kan vi ge mer information om var vi kommer vara och ge er bättre service på 
plats.  
 
Har du frågor eller funderingar? Kontakta Tina Westlund, miljösamordnare på Karlstads stift,  
på 054-17 24 42 eller tina.westlund@svenskakyrkan.se.  
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