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Bestämmelserna i Miljöbalken (MB), 3-4 kap, 
anger ett antal allmänna intressen som ska be-
aktas vid planering och beslut enligt plan- och 
bygglagen (PBL). Vissa av bestämmelserna i MB 
gäller områden av riksintresse. 
     Enligt förordningen (1998:896) om hushåll-
ning med mark- och vattenområden m.m., som är 
knuten till miljöbalken, har angivna centrala för-
valtningsmyndigheter till uppgift att redovisa vad 
de bedömer vara områden av riksintresse. Det är 
därefter kommunens uppgift att i översiktspla-
neringen ta ställning till avgränsningarna samt i 
sin planläggning se till att områdenas värden blir 
beaktade i tillräcklig utsträckning. 
     Karlstads kommun berörs av riksintressean-
språk avseende naturvård, kulturminnesvård, 
friluftsliv och turism (3 kap 6 § och 4 kap 2 § 
MB) samt anläggningar och kommunikationer 
(vindkraft, flygplats, vägar, järnvägar och sjöfart) 
(3 kap 8 § MB), totalförsvar (3 kap 9 § MB) och 
yrkesfiske (3 kap 5 § MB). 

Inom kommunen finns elva utpekade Natura 
2000-områden, som också har status som riksin-
tresse (4 kap 8 § MB). Av kommunens översikts-
plan ska framgå hur kommunen avser att tillgo-
dose dessa riksintressen (PBL 4 kap 1 §). 
     I det följande redovisas samtliga riksintressen 
som berör Karlstads kommun. Respektive om-
råde ges en kortfattad beskrivning, dels av vilka 
värden som ligger till grund för riksintresset och 
dels av vilka de huvudsakliga hoten mot riksin-
tresset är. I anslutning till varje område redovisas 
kommunens inriktning för hantering av området. 
     Avgränsningar av områdena redovisas i den 
till översiktplanen tillhörande kartan över riks-
intressen i kommunen. Avgränsningen redovisas 
även på översiktsplanens web-karta som finns 
under rubriken översiktsplan på kommunens 
hemsida. Det är endast avseende riksintresset för 
Vänern med öar och stränder där kommunen och 
länsstyrelsen inte är överens om avgränsningen.  

1 InlednIng
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Kommunen verkar genom miljönämndens verk-
samhet för en förbättring av vattenkvaliteten i Vä-
nern och kommunen har tidigare lagt stora resurser 
i Laxfondsprojektet. På det sättet verkar kommunen 
för att säkerställa de värden som utgör riksintresset.
      För att förbättra förutsättningarna för turism och 
en ökad livskvalitet för kommunens invånare har 
Karlstads kommun satsat stora resurser på sportfis-
ket i Klarälven och Vänern. I den mån riksintres-
sena för yrkesfiske och friluftsliv inte är förenliga 
bör sportfiskets intressen prioriteras. Med tanke på 
fiskenäringens omfattning inom kommunens del 
av Vänerns vattenområde bör konflikterna mellan 
sportfisket och yrkesfisket vara begränsade. 
    Riksintressets avgränsning omfattar även 
områden som saknar intresse för fiskenäringen. 
Fiskeriverket bör revidera avgränsningen för att 
öka acceptansen och förståelsen för riksintressets 
berättigande.

2.1 vÄneRn
Inriktning 
•	 Riksintressets avgränsning omfattar områden 

som saknar intresse för fiskenäringen. Fiskeriver-
ket bör precisera avgränsningen för att öka ac-
ceptansen och förståelsen för riksintressets berät-
tigande. Vid en precisering bör först och främst 
yrkesfiskets fiskeplaster och viktiga lekområden 
för ekonomiskt viktiga arter pekas ut.

•	  I den mån riksintressena för yrkesfiske och 
friluftsliv inte är förenliga med varandra bör 
friluftslivets, och därmed sportfiskets och fiske-
turismens, intressen prioriteras. 

Hela Vänerns vattenområde har pekats ut som riks-
intresse för yrkesfisket. Det främsta hotet mot yrkes-
fisket torde vara detsamma som mot sportfisket, det 
vill säga en försämring av Vänerns vattenkvalitet. 

2 YrkesfIske
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Hela karlstads del av Vänern utgör riksintresse för yrkesfisket. De övriga utpekade områdena utgör de viktigaste lek- och 

fiskeområdena, vilka bör betraktas som riksintressets kärnområden vid planering och tillstånd.
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3 naturvård 

områden som är av riksintresse för naturvården 
inom karlstads kommun
Brattforsheden (del av) riksmossen nordost om Väse (del av) 

Örtensjöarna sörmon 

klarälvsdeltat segerstads skärgård 

arnöskärgården klarälvens nedre lopp

norra Hyn (del av) Panken 

     En förutsättning för naturvärdenas bevarande 
är att de geologiska formerna samt naturskog och 
myrmark lämnas orörda. Områdets värde kan på-
verkas negativt av tunga maskiner, vägbyggnad, 
avverkning, täktverksamhet, markavvattning mm. 
        Hela riksintresseområdet inom Karlstads 
kommun är skyddat som naturreservat. Skogs-
bruk är dock tillåtet inom större delen av re-
servatet, men tillståndspliktigt.  Inom en del av 
Brattforshedens naturreservat har Krigsflygfält 
16 Brattforsheden (drygt 400 ha) förordnats som 
kulturreservat. 

3.1 BRattfoRsheden
Inriktning 
•	  Områdets värden för naturvård och friluftsliv 

ska skyddas och kommunen bedömer att be-
fintliga förordnanden ger ett tillfredsställande 
skydd. Hela området är naturreservat och en 
liten del är kulturreservat.  

•	  Brattforsheden är ett stort grundvattenma-
gasin och har diskuterats som möjlig reserv-
vattentäkt för Karlstad och Kristinehamn. 
Detta torde inte innebära någon skada på             
riksintresset. 

     Området består av ett omfattande randdel-
taområde vid Storvänerns högsta kustlinje. Det 
har stort geologiskt intresse med en mångfald 
välbevarade landformer. Vegetationen är i stora 
delar ensartad, men vissa partier har intres-
sant vegetation med ovanligare arter. En del av 
myrarna inom området har mycket högt skydds-
värde. Inom delar av området finns också intres-
santa och skyddsvärda djurarter. Brattforsheden 
har förutom dessa värden mycket stort värde för 
friluftsliv och förutsättningar för naturturism. . 
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3.2 ölmans Ravinsystem
Inriktning 
•	 Till viss del kan de ravinmiljöer som är 

särskilt skyddsvärda skyddas inom ramen för 
hänsynsreglerna i skogsvårdslagen (SVL). 
Kommunen har skyddat en del av lövskogen 
inom ravinområdet genom naturvårdsavtal. 
För dessa skogar kommer kommunen att bilda 
naturreservat. Eventuellt bör länsstyrelsen 
eller kommunen bilda ytterligare naturreservat 
(enligt 7 kap 4 § MB) eller Skogsstyrelsen 
biotopskyddsområden (enligt 7 kap 11 §) 
för hela eller delar av området för att bättre 
kontrollera markanvändningen och skydda 
de mest värdefulla delarna av området. För 
begränsade, särskilt värdefulla områden kan 
mer långtgående inskränkningar som medför 
ersättning till markägaren bli aktuella. 

•	 Kommunen har i naturvårdsprogrammet 
utvecklat sin syn på hur områdets naturvärden 
skall säkerställas och kommer för sin del att 
beakta dessa värden vid behandling av olika 
ärenden och inte medverka till åtgärder som 
väsentligt kan skada de geologiska bildning-
arna, landskapsbilden eller de biologiska 
värdena. 

•	 Kommunen har inom ramen för miljö- och 
hälsoskyddsnämndens verksamhet visst 
ansvar för att begränsa skada på vattenmiljön 
i Ölman medan det i första hand är statens/
länsstyrelsens ansvar att skydda hydrologin 
och då särskilt i det omgivande området kring 
Nygårdskällan. 

    Området består av ett stort, typiskt utbildat och 
oskadat ravinsystem och är ca 2000 ha stort. Det 
är det bästa exemplet på ravinsystem inom regio-
nen och anses som mycket märkligt. Området har 
i huvudsak geologiska värden. Dessa kan skadas 
av sår i ravinsidorna i samband med avverkning 
och transporter samt av ingrepp i ravinerna i form 
av schaktning, utfyllnad, täkter, tippningar mm. 
Området har även biologiska värden. I vissa ra-
viner finns mer orörd skogsvegetation med rikare 
flora och fauna. Även hotade arter förekommer.   
Pågående markanvändning är jord- och skogs-
bruk. Några ravinarmar utnyttjas som betesmark.

I de flesta raviner finns små bäckar som så 
småningom mynnar i Ölman. Det finns även gott 
om källor i ravinsystemet varav Nygårdskällan 
är störst och unik i sitt slag. Det är av stor vikt 
att hydrologin inte påverkas genom olika åtgär-
der som t ex schaktning, dikning eller utfyllnad 
i ravinsidorna eller bristande hänsyn i samband 
med skogsbruksåtgärder. Nygårdskällan och 
omgivande skog har köpts in av kommunen och 
anlagt en vandringsled fram till källan. I Ölman 
finns också vissa limniska värden (värden knutna 
till växt- och djurliv i sötvatten) som kan skadas 
av grumling, vattenföroreningar mm. 
     Vissa ravinmiljöer hålls öppna genom betes-
drift. Andra är i olika igenväxningsstadier. Det 
ligger ett mycket stort intresse i ett fortsatt och 
utökat öppethållande av dessa områden. De har 
ett värde både som naturlig betesmark med intres-
sant flora, fauna, kulturmiljö och landskapsbild 
och som områden där ravinmorfologin tydligt 
åskådliggörs. Kommunen bedömer samtidigt 
ravinområdena som en av de delar av kommunen 
där jordbrukets framtid är osäker. 
    Karlstads kommun har genom naturvårdsavtal 
med berörda markägare säkerställt cirka 15 ha 
värdefull lövskog inom Ölmans ravinsystem. För 
dessa skogar kommer kommunen att bilda ett 
kommunalt naturreservat. 
       Inom riksintresseområdet Ölmans ravinsys-
tem ligger även Åstorpsmossen och Sånebymos-
sen som är ett stort myrkomplex med två platå-
artade koncentriska mossar, smal kantskog med 
cirka 90 gölar och ett värdefullt fågelliv.

3.3 öRtensjöaRna
Inriktning
•	 De speciella naturförhållandena gör området 

attraktivt för naturanknuten turism och rörligt 
friluftsliv. Kommunen kan komma att med-
verka till en utveckling av sådan verksamhet 
genom att göra området mer tillgängligt. 

•	 Enligt kommunens uppfattning finns ingen an-
ledning till förordnande för hela området. Kra-
ven på anpassning till landskapsbild, allmän 
hänsyn till naturvärdena m.m. kan klaras inom 
ramen för gällande lagstiftning. För särskilt 
känsliga delar av området krävs dock starkare 
skydd i någon form.  



10

•	 Kommunen anser att det är väsentligt att 
intentionerna i naturvårdsprogrammet full-
följs för hela området. Särskilt viktigt är att 
befintligt reservat vid Nordbyberget utvidgas 
något. Även ytterligare reservatsbildningar/
biotopskydd kan behövas, liksom fortsatt 
arbete med olika former av hänsynstagande i 
mellanliggande områden. Både länsstyrelsen, 
kommunen och skogsstyrelsen bör arbeta med 
skydd av de mest värdefulla områdena. Det 
senare bör skogsstyrelsen bevaka inom ramen 
för hänsynsreglerna i skogsvårdslagen.

•	 Kommunen anser det vara av stor vikt att 
odlingslandskapet hävdas. Detta bör ske i 
samarbete mellan stat, kommun och berörda 
brukare inom ramen för miljöstödet inom 
jordbruket.

   Områdets främsta värde ligger i berggrund-
smorfologin. Den kraftigt kuperade terrängen är 
orsakad av bergarten hyperit. Inom området är 
hyperittopografin mycket accentuerad och fram-
träder särskilt tydligt i anslutning till sjön Västra 
Örten. Området är ca 5000 ha stort och ligger 
delvis (knappt hälften) inom Forshaga kommun.
 Berggrundsmorfologin i sig torde inte vara 
hotad. Större arbetsföretag som vägar, kraftled-
ningar, bergtäkter och viss bebyggelse kan dock 
orsaka mindre påverkan på terrängformationerna 
men framförallt påverka upplevelsen av området.
Inom området finns flera delområden med höga 
biologiska kvaliteter. Vissa av delområdena har 
biologiska värden betingade av hyperitberg-
grunden. Denna är kalkhaltig och ger i slutt-
ningar, ofta i samverkan med rörligt grundvatten, 
upphov till en rik flora och fauna. Den branta 
svårtillängliga topografin har medfört att vissa 
skogsområden har naturskogskaraktär. Det stora 
naturliga inslaget av lövskog ger, tillsammans 
med naturskogskaraktären, förutsättningar för en 
krävande flora och fauna.
     Inom området finns flera delområden med 
höga biologiska kvaliteter. Vissa av delområdena 
har biologiska värden betingade av hyperitberg-
grunden. Denna är kalkhaltig och ger i slutt-
ningar, ofta i samverkan med rörligt grundvatten, 
upphov till en rik flora och fauna. 

     Den branta svårtillängliga topografin har med-
fört att vissa skogsområden har naturskogskarak-
tär. Det stora naturliga inslaget av lövskog ger, 
tillsammans med naturskogskaraktären, förutsätt-
ningar för en krävande flora och fauna.
Andra delområden har naturvärden som inte har 
samband med hyperiten. Insatser har tidigare 
utförts för att bevara delar av naturtypen ”västlig 
taiga” med betoning på vissa hotade arter, främst 
vitryggig hackspett.
    Naturreservat har bildats för Torrakberget, 
delar av Nordbyberget samt Råglandaberget.
Kommunen har i naturvårdsprogrammet utförligt 
behandlat Örtenområdet både ur lövskogs- och 
naturskogssynpunkt. En strategi har lagts fast 
utifrån ett landskapsekologiskt perspektiv. Denna 
strategi har sedan dess ytterligare förfinats för 
delar av området. Skogsstyrelsen har tecknat ett 
stort antal naturvårdsavtal med markägare inom 
området. De har även bildat några biotopskydds-
områden och träffat överenskommelser med 
skogsbolag. Inom området finns även flera min-
dre odlingspartier med förekomst av ängs- och 
hagmark och rik flora. Dessa är av stor betydelse 
för upplevelsen av landskapet.

3.4 söRmon
Inriktning
•	 Kommunen bedömer att den eventuella skada 

som kan uppstå på riksintresset vid ombygg-
naden av E18 uppvägs av nyttan av att flytta 
vägen från influensområdet för Sörmons vat-
tentäkt. 

•	 Ungefär hälften av det centrala partiet av 
riksintresseområdet har idag tillfredsställande 
skydd som naturreservat. Skötselplanen och 
avgränsningen av Sörmons naturreservat hål-
ler på att ses över så att reservatet blir bättre 
anpassat till de befintliga naturvärdena i form 
av arter knutna till sandmarker och öppna 
skogsmiljöer. 

    Riksintresseområdet Sörmon omfattar ett stort 
sammanhängande centralt parti av det område 
som i dagligt tal avses med Sörmon. Gränsen 
för riksintresseorådet har reviderats. Törnemon 
och Högemon ingår inte längre i riksintresset. 
Varpnäsåsen ingår numer i det stora området. 
Områdets värde är i första hand geologiskt och 
betingas av isälvsavlagringar med ett flertal 
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Det är därtill av mycket stort värde som frilufts-
område i Karlstads närområde, med ett väl ut-
byggt system av spår och stigar. I vissa mindre de-
lar finns även biologiska värden. Kommunen har 
bland annat genomfört vissa åtgärder för att gynna 
sandödla och andra sandmarkslevande arter.
    Områdets värde kan skadas av täktverksam-
het och andra verksamheter som gör åverkan på 
ytformerna, samt av exploatering av exempelvis 
bebyggelse och vägar som inkräktar på frilufts-
livets intressen. E18:s framtida sträckning över 
Sörmon går tvärs genom det centrala partiet som 
också har skydd som naturreservat. 
     Merparten av det centrala partiet har angetts 
som friluftsområde i översiktsplanen och natur-
vårdsprogrammet. Inom friluftsområden ska det 
rörliga friluftslivets intressen prioriteras, varför 
hänsyn till detta ska tas i pågående och planerad 
markanvändning. 
En stor del av området är föreslaget som blivande 
vattenskyddsområde, vilket kommer att ställa 
höga krav vid eventuell exploatering i området. 

3.5 klaRÄlvsdeltat
Inriktning
•	 Deltaområdets stora naturvärden är en unik 

tillgång för Karlstad och en viktig resurs för 
stadens attraktivitet.

•	 Området prioriteras för naturvård,                
närrekreation, friluftsliv och naturturism. 

•	 Arbete pågår för att bilda naturreservat av stora 
delar av området. Översiktsplanens inriktning, 
naturreservatsbildningen och områdets skydd 
som Natura 2000-område bedöms säkerställa 
de värden som utgör riksintresse.

•	 Kaplansholmen är skyddad som naturreservat, 
vilket ger detta delområde ett fullgott skydd.

Klarälvsdeltat är Sveriges största aktiva delta 
nedanför fjällkedjan. De pågående deltabild-
ningsprocesserna och de formelement som därvid     
bildas är det främsta naturvärdet. Deltat har dess-
utom stora biologiska värden genom den vegeta-
tionsmosaik av framförallt olika våtmarkstyper 
som sätter sin prägel på det. De olika successions-
stadierna på ny mark bildad av deltaprocesserna är 
av särskilt intresse.

Djurlivet och framförallt fågellivet är rikt och 
präglat av våtmarkerna. Flera ovanliga och hotade 
arter förekommer. Halva området ligger i Karl-

stads kommun och den andra hälften i Hammarö 
kommun. Inom Karlstads kommun omfattar riks-
intresset Knappstad (hela området söder om Björ-
kås), stranden utmed gamla flygplatsen, våtmarken 
söder om Mariebergsskogen, öarna Suttern, Tuvan 
och Bergholmen samt Kaplansholmen i öster med 
omgivande älvgrenar och älvrum. Hot mot deltats 
höga naturvärden kan vara ökat näringsläckage som 
påskyndar igenväxningen, minskat eller upphört 
bete som leder till igenväxning, ändrad reglering av 
Vänern med sänkt medelvattennivå som leder till 
färre översvämningar, avverkning i strandskogarna, 
dikning och annat som förändrar hydrologin, t ex 
körning med tunga fordon. Även friluftslivet kan 
riskera att störa fåglarna i området, varför det är 
viktigt med välplanerade anordningar för friluftsli-
vet i form av leder, fågeltorn och liknande. 

Karlstads stadsbebyggelse är till stor del byggd 
på deltat. Även under senare årtionden har staden 
växt ut i deltat och stora utfyllnader har gjorts, 
bland annat på Örsholmen. De oexploaterade 
deltadelarna inom riksintresset ligger i flera fall i 
direkt anslutning till stadsbebyggelsen. De utgör 
en unik tätortsnära resurs för friluftsliv, turism och 
naturstudier som en attraktion både för karlstads-
borna själva och för turister. Karlstads kommun har 
lagt ner ett omfattande utvecklingsarbete i området 
med restaurering av strandängsbeten, anläggande 
av vandringsleder, fågeltorn, rastplatser och natur-
information. I anslutning till området ligger också 
Naturum Värmland. 

Delar av området är utpekat som närströvområde 
i översiktsplanen och hela området är utpekat som 
friluftsområde, område för naturturism och natur-
värdesområde. 

Området har skydd som Natura 2000-område. 
Arbete pågår för att bilda naturreservat av stora 
delar av området. Karlstads kommun har tagit fram 
ett förslag till naturreservat som lämnats över till 
länsstyrelsen.
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3.6 segeRstads- och 
aRnö skÄRgåRdaR
Inriktning
•	 Områdena har ett tillfredställande skydd som 

naturreservat, Natura 2000-område och delvis 
som djur- och växtskyddsområde. 

•	 En översyn av befintliga skötsel- och bestäm-
melser bör ske på grund av ökad besöks-
frekvens och ökad förekomst av bland annat 
havsörn i området.

•	 Karlstads kommun vill tillsammans med 
övriga intressenter förbättra tillgängligheten 
till skärgårdsområdena för friluftslivets och 
turismens intressen, men utveckling av natur-
turism inom skärgårdsområdena bör ske med 
stor hänsyn till naturvärdena. 

De båda skärgårdsområdena utgör delar av Vä-
nerns unika skärgårdsnatur med allt från skogs-
klädda öar till kala skär. Inom Arnöskärgården 
finns öar med mycket frodig vegetation på grund 
av hyperitförekomster, i övrigt består vegetatio-
nen främst av artfattiga barrskogar och lavvegeta-
tion.
     Åtgärder som kan inverka menligt på natur-
värdet är exploatering, skogsbruk, slitage och 
störningar av fågellivet från besökare, ändrad 
reglering av Vänern med sänkt medelvattennivå 
som leder till färre översvämningar samt vatten-
föroreningar och oljeutsläpp. 
      Båda områdena är i sin helhet avsatta som na-
turreservat och Natura 2000-områden. Flera öar 
inom respektive skärgårdsområde är djur- växt-
skyddsområden (enligt 7 kap 12 § MB). Inom 
vissa partier råder landstigningsförbud under 
fåglarnas häckningssäsong. 

3.7 klaRÄlvens nedRe lopp
Inriktning
•	 Kommunens ska enligt naturvårdsprogram 

verka för naturliga uppsteg för Klarälvslaxen, 
fortsatt utsättning av smolt, biotopvårdsåtgär-
der för att tillskapa stånd- och lekplatser samt 
framtagande av en skötselplan för hela älven.

 
Området omfattar Klarälven med strandzon från 
utloppet i Vänern till Deje. 
   Cirka halva loppet ligger inom Karlstads kom-
mun. Riksintresset avser främst älvens värde som 
vandringsväg för de unika bestånden av Klarälv-

slax och Klarälvsöring. Älven har också stort 
kommunalt intresse som karaktärsskapare både 
för Karlstads stadsmiljö och för landskapet längs 
älven i övrigt.

3.8 noRRa hyn
Inriktning 
•	 Kommunen har inga planer för området som 

motverkar naturvårdsintresset. Kommunen 
kommer att beakta naturvårdsintresset i       
samband med tillståndsgivning av olika slag. 

Riksintresset utgörs av en fossil deltabildning 
längs Klarälven med en rik fågelsjö och ravin-
områden. En mycket liten del ligger inom Karl-
stads kommun. Denna del utgörs av ett flackt 
skogsbevuxet deltaplan mellan sjön Södra Hyn 
och Klarälven. Förutsättningarna för att bibehålla 
naturvärdena är att undvika ingrepp i form av 
täktverksamhet, bebyggelse, vägar, ledningar 
mm i de geologiska avlagringarna.

3.9 panken 
Inriktning
•	 Kommunen kommer att fortsätta verka för att 

markerna kring Panken hålls öppna och att 
bete eller slåtter bedrivs på naturbetesmar-
kerna närmast vattnet.

•	 Kommunen kommer inte att medverka till att 
kulturlandskapet förändras så att dess natur-
värden minskas

Riksintressets värden utgörs av odlingsland-
skapet med sammanhängande åkrar och betade 
strandängar kring den fågelrika slättsjön Panken. 
Området kring sjön Panken uppvisar många väl-
bevarade historiska spår som tecken på en lång 
obruten kontinuitet i boende och brukande sedan 
järnåldern. En förutsättning för värdenas beva-
rande är fortsatt jordbruksdrift med åkerbruk, 
ängsbruk och strandbete. 
       Karlstads kommun har i samarbete med 
djurägare och markägare genomfört ett omfat-
tande restaureringsarbete av strandängarna kring 
sjön. Fågeltorn och informationstavlor i anslut-
ning till sjön har också anlagts. Eventuellt be-
hövs ytterligare restaureringsinsatser i området.
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3.10 Riksmossen
Inriktning 
•	 Kommunen har inga planer för området som 

motverkar naturvårdsintresset. Kommunen 
kommer att beakta naturvårdsintresset i sam-
band med tillståndsgivning av olika slag.

•	  Skogsbevuxna myrholmar och sumpsko-
gar inom Riksmossen bör ges ett långsiktigt 
skydd som naturreservat, biotopskyddsom-
råde och/eller naturvårdsavtal.

Riksmossen utgörs av en ovanligt stor koncen-
trisk mosse som är representativ för den här 
naturgeografiska regionen. Största delen av 
mossen ligger inom Kristinehamns kommun och 
en mindre del inom Karlstads kommun. Förut-
sättningar för att bevara våtmarkens värde kräver 
att områdets hydrologi skyddas mot dränering, 
vattenreglering, dämning och torvtäkt samt att 
sumpskogar i kantzoner och på fastmarksholmar 
inte avverkas. Vissa delar av mossen bör ges ett 
långsiktigt skydd

3.11 Älgåmossen
Inriktning 
•	  Kommunen har inga planer för området som 

motverkar naturvårdsintresset. Kommunen 
kommer att beakta naturvårdsintresset i sam-
band med tillståndsgivning av olika slag.

Älgåmossen är en stor platåformigt välvd mosse 
som är representativ för den här naturgeografiska 
zonen. Förutsättningar för att bevara våtmarkens 
värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot 
dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt 
samt att sumpskogar i kantzoner och på fast-
marksholmar inte avverkas.
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områden som är av riksintresse för kulturvården 
inom karlstads kommun
alsterdalen segerstad 

Väse/Ve (Väse kyrka med omgivningar) karlstads stadskärna

4 kulturmIljö  

Samtliga riksintressen omfattas av de områden som är utpekade i översiktsplanen och som ska beaktas 
i efterföljande planering och lovgivning.
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4.1 segeRstad
Inriktning 
•	 Dåvarande byggnadsnämnden har beslutat att 

upprätta områdesbestämmelser ska för Seger-
stads by för att skydda området från bebyg-
gelseutveckling som kan komma att skada 
områdets kulturmiljövärden. 

Området sträcker sig från Norsälven - Vänerstran-
den i väster och drygt 3 km österut förbi Seger-
stad by med en utlöpare innefattande Segerstads 
kyrka och Hanevik i sydost. Det omfattar ett 
stycke välbevarad slättbygd med lämningar från 
brons- och järnålder, Segerstads gamla kyrkby av 
medeltida ursprung samt välbevarade gårdsbruk 
från 1700- och 1800-talen. Området i sin helhet 
åskådliggör den historiska utvecklingen med den 
successiva övergången från jakt- och fångstsam-
hälle till bondesamhälle. 
    Åtgärder som kan skada områdets värde är 
främst exploaterings- och anläggningsföretag 
som skär sönder området, kalavverkning av större 
arealer skogsmark respektive igenplantering av 
öppen mark och okänsliga förändringar eller till-
skott av bebyggelse. 

”Centralbygd med osedvanligt många 
och formmässigt varierade förhistoriska 
gravar.” ”Fullåkersbygd med runda, rek-
tangulära, kvadratiska och oregelbundna 
rösen, stensättningar och högar, två tre-
uddar, domarring, stenkrets, ensamlig-
gande, i gravgrupper samt sex gravfält 
och två fornborgar och Segerstads gamla 
kyrkby av oskiftad radbykaraktär.” 

              (Värdetext enligt Riksantikva-
rieämbetets beslut 1996-08-27)

4.2 alsteRdalen
Inriktning 
•	 Kommunen avser inte medverka till sådan 

ändring av markanvändningen som påtag-
ligt kan skada kulturmiljövårdens intressen. 
Kommunen har i samverkan med länsstyrel-
sen och berörda markägare utfört omfattan-
de landskapsvård i Alsterdalen. Dessutom 
har kommunen utfört informationssats-
ningar (informationstavlor, naturstig) och 
byggt en vandringsled (Frödingleden) samt 
ett fågeltorn. Natur- och kulturturism skulle 
kunna utvecklas på ett varsamt sätt i Alster-
dalen som helhet. 

•	 För bebyggelsemiljöerna vid Gunnerud och 
kring Alsters kyrka – Alstrums gård ska 
områdesbestämmelser upprättas om utveck-
lingen riskerar att påtagligt påverka områ-
dets kulturvärden negativt.

Området av riksintresse omfattar Området av 
riksintresse omfattar kulturlandskapet på båda 
sidor om Alstersälven mellan Vänern i söder 
och sjön Alstern i norr, samt vidare norrut 
området öster om Alstern och Alstersälven till 
och med Alstrums gård. Hela området är jord-
bruksbygd, i söder småbrutet med varierande 
odlingsmark, betesmark och skogspartier och 
längre norrut öppnare och mer sammanhäng-
ande jordbruksmark. Vid Alsters, Gunneruds 
och Alstrums gårdar har tidigare funnits kvarn- 
och järnbruksrörelser. Många gårdar och platser 
i området har stark anknytning till Gustaf 
Frödings diktning. Den slingrande landsvägen 
och bebyggelsegrupperna bidrar också till det 
kulturhistoriska värdet.  
   Områdets värde förutsätter att det växlande 
kulturlandskapet i stort sett bibehålls. Omfat-
tande kalavverkningar eller igenplanteringar är 
inte förenliga med riksintresset.
    För hela området finns förordnande om land-
skapsskydd enligt 19 § NVL (bör behandlas 
som kulturreservat enligt 7 kap 9 § MB efter-
som förordnandet motiveras av det kulturpräg-
lade landskapet mm). 
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Avsikten är dels att värna om den vackra land-
skapsbilden, dels att främja det rörliga friluftsli-
vets intressen. Delar av området ingår i ett östligt 
tätortsnära strövområde i anslutning till Karlstads 
tätort. Inom detta ska friluftslivets intressen 
prioriteras. 

4.3 vÄse kyRka med 
omgivningaR
Inriktning 
•	 Kommunen kommer inte att medverka till att 

kulturlandskapet och dess bebyggelse för-
ändras så att områdets kulturhistoriska värde 
förvanskas. 

•	 Områdesbestämmelser ska upprättas om be-
byggelseutvecklingen riskerar påverka områ-
dets kulturvärden negativt. 

•	 Skyddsbestämmelser för vissa byggnader/mil-
jöer kan också övervägas. Möjligheterna till 
skydd av odlingslandskap som har betydelse 
för det kulturhistoriska värdet ska beaktas. 

Området består av ett ca 3 km långt och 500 m 
brett parti norr om sjön Panken utmed gamla 
E18. Inom området ligger förutom Väse kyrka 
också prästgård, kronofogdeboställe, f d gäst-
giveri och tingshus, kyrkstallar samt ett antal 
jordbruksgårdar i traditionellt utförande. Mark-
området utmed sjön består av sanka, betade 
strandängar. Kyrkbyn utgör ett ålderdomligt 
sockencentrum med rötter så långt tillbaka som i 
järnåldern. 

För delar av riksobjektet finns förordnande 
om landskapsskydd. Området innehåller även 
byggnadsminnen och många fornlämningar, 
t.ex. en runsten som finns med i länsstyrelsens 
fornvårdsprogram.
      Kommunen har tillsammans med läns-
styrelsen och berörda markägare genomfört 
ett strandängsprojekt för strandängarna längs 
Panken och Arnöfjorden för att åstadkomma 
intensifierad hävd och därmed ökade biologiska 
värden och ett mer ursprungligt kulturlandskap. 
Panken och de omgivande strandängarna är 
en värdefull fågelmiljö och i närheten av Väse 
kyrka har kommunen anlagt fågeltorn och 
informationstavlor.

4.4 kaRlstads stadskÄRna
Inriktning
•	  I samband med detaljplaneändringar som 

berör riksintresset Karlstads stadskärna 
kommer införande av skyddsbestämmelser 
för byggnader och miljöer inom området att 
övervägas samt höga krav på miljöanpass-
ning att ställas på tillkommande bebyggelse.

•	  Vid bygglovgivning kommer stor hänsyn att 
tas till områdets kulturhistoriska värde så att 
detta inte förvanskas.  

En stor del av Karlstads stadskärna är av riksin-
tresse för kulturmiljövården. Området omfattar 
miljöerna kring Kungsgatan och Tingvallaga-
tan, miljöerna utmed Älvgatan och Museigatan, 
Sandgrundsudden samt Pråmkanalen norr om 
järnvägsbron. 

”Dalgångsbygd med bruksherrgårdar 
som levandegöres av Frödings dikt-
ning.” 

”Alsters, Gunneruds och Alstrums 
herrgårdar i nyklassicistisk arkitektur. 
Alsters träkyrka från 1696. Minnessten 
över Gustaf Fröding från 1921.” 

”Fornlämningsmiljö med ett 20-tal sten-
sättningar med kal stenfyllning, röse, 
hög och hällkista.” 

(Värdetext enligt Riksantikvarieämbe-
tets beslut 1996-08-27) 

”Bygdecentrum vid Vänerstranden med 
lång kontinuitet.” ”Rikt sockencentrum 
med nyklassicistisk kyrka, prästgård, 
klockargård, sockenstuga, skola och 
kyrkstallar. Kronofogdebostället i Ve 
och hembygdsgården Mölntorp. Översil-
ningsängar, fyra gravfält av yngre järn-
ålders typ med högar och övertorvade 
stensättningar, milstolpar och stenvalvs-
bro längs gammalt kommunikationsstråk 
och runsten.” 

(Värdetext enligt Riksantikvarieämbe-
tets beslut 1996-08-27) 
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”Residens- och stiftsstad som speglar stads-
byggandet kring 1800-talets mitt.” 

”Rutnätsstad med breda gator och stort torg 
präglad av den sista stora stadsplaneregle-
ringen i 1600-talets stadsbyggnadstradition. 
Institutionsbyggnader och annan bebyg-
gelse som hör samman med funktionen av 
förvaltningsstad runt de centrala stadsrum-
men och Klarälvens västra gren. Trästads-
bebyggelse utmed Älvgatan som överlevde 
branden 1865.” 

(Värdetext enligt Riksantikvarieämbetets 
beslut 1996-08-27) 

0 100 200 300 400 500 m

  Inom området finns bebyggelsemiljöer av 
olika slag - stora institutionsbyggnader från 
tiden omedelbart efter branden 1865, gammal 
träbebyggelse från 1700-talet och villabebyg-
gelse från 1900-talets första decennier mm. 
Bebyggelsen och stadsplanemönstret repre-
senterar ett viktigt skede i Karlstads bebyg-
gelsehistoriska utveckling med branden 1865 
som den stora omvälvningspunkten. Flera av de 
enskilda byggnaderna inom området är bygg-
nadsminnen.
      Riksintresset överensstämmer i huvudsak 
med det område som angetts som ”kulturhis-
toriskt värdefull miljö” i kommunens bebyg-
gelsehistoriska inventering från 1984. Kom-
munfullmäktige beslutade den 15 november 
1984 att godkänna urvalet av byggnader och 
miljöer i denna, och att dessa ska ska betraktas 
som särskilt värdefull bebyggelse enligt 3 kap 
12 § PBL. 
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 5 frIluftslIv  

5.1 vÄneRskÄRgåRden  
Inriktning
•	 Det finns ett starkt kommunalt intresse av att 

bevara grunden för det rörliga friluftslivet 
och turismen inom området. 

•	 Kommunen arbetar tillsammans med övriga 
intressenter för att förbättra tillgängligheten 
till skärgårdsområdena för friluftslivets och 
turismens intressen, dock under stort hän-
synstagande till naturvärdena. 
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•	 Kommunen kommer även i framtiden att ha en 
mycket restriktiv hållning till verksamheter som 
kan inkräkta på det rörliga friluftslivets intressen 
inom området. Detta kommer bl a till uttryck i 
behandlingen av strandskyddsdispenser för vilka 
en särskild hanteringsordning har beslutats av 
byggnadsnämnden (2004-02-25, § 11). 

•	 En stor del av skärgårdsområdet är idag naturre-
servat. Kommunen anser att befintliga förordnan-
den är tillfredsställande för att säkerställa värdena 
i riksintresset, men en översyn bör göras av gäl-
lande skötselplaner för naturreservaten i samband 
med att tillgängligheten till skärgården förbättras.

.
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    Norra Vänerskärgården är det enda område 
som är av riksintresse för friluftsliv inom kom-
munen. Riksobjektet omfattar hela skärgårdsom-
rådet samt Vänerstranden inom Karlstads kom-
mun.  
 Avsikten med riksobjektet är att skydda Värm-
landsdelen av Europas största sötvattensskärgård
         Skärgårdsområdena och Vänerstranden 
har i sig höga naturvärden (se riksintressena för 
naturvård i Segerstads skärgård och Arnöskärgår-
den ovan). Dessutom finns de unika bestånden av 
lax och öring De naturliga förutsättningarna för 
högkvalitativt friluftsliv är således mycket goda.   
De främsta aktiviteterna är sportfiske, båtsport, 
bad och naturstudier. Kommunen har tagit fram 
en skötselplan för Vänerstranden inom Karlstads 
kommun och utvecklat möjligheterna för fri-
luftsliv inom delar av området (Jäverön, Göte-
borgsudden, Bergviks udde m.m). ”Sommaren 
2010 började Karlstadsbuss att köra båtbusstrafik 
till Västra Långhomen och Jäverön.
       

      En ändrad reglering av Vänern med lägre 
medelvattenstånd och färre översvämningar som 
följd, kan bidra till en ökad igenväxningstakt av 
Vänerns stränder, vilket kan inverka negativt på 
friluftslivet. Konsekvenserna kan då bli att kom-
munen tvingas göra erforderliga åtgärder för att 
undvika negativ påverkan på friluftslivet.
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 6 anläggnIngar

Anläggningar och områden av riksintresse enligt 
ovan ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anlägg-
ningarna. För riksintresseområden för kommuni-
kationer är det dess funktion och inte anläggning-
en i sig som ska skyddas mot påtaglig skada. 

6.1 luftfaRt
Inriktning
•	  Karlstads bebyggelseutveckling ska ske på 

ett sådant sätt att flygplatsens funktion inte 
påtagligt skadas. 

•	  Nya byggnader för bostadsändamål (perma-
nent- och fritidshus) bör inte tillkomma inom 
det av Transportstyrelsen beslutade influens-
området för flygbuller.

•	  Inom en övergångsperiod, till dess att MD80 
är helt taget ur bruk, bör bullerisolering krävas 
vid tillkommande bostadsbebyggelse inom det 
tidigare influensområdet för flygbuller. Buller-
nivån inomhus nattetid ska inte överstiga 45 
dB (A).

•	  Inom områden med bullernivå högre än 80 
dBA maximalnivå tillåts ny bebyggelse för 
bostadsändamål, vård och utbildning endast 
inom områden med gällande detaljplan för 
ändamålet. 

Flygplatsens funktion kan skadas genom att 
markanvändningen inom flygplatsområdet, eller 
inom dess influensområde, direkt eller indirekt 
utgör ett hinder mot flyg- eller flygplatsverk-
samheten. Det innebär att även influensområden 
utanför flygplatsområdet har betydelse för dess 
funktion och därmed kan skada riksintresset. 
Det finns tre olika typer av influensområden för 
luftfartens riksintressen: 

•	 influensområden med hänsyn till fysiska 
flyghinder 

•	 influensområden för flygbuller
•	 influensområden för utrustning för kommu-

nikation, navigation och övervakning (CNS-
utrustning). 

Influensområdet för flygbuller består av det om-
råde som enligt flygplatsens miljötillstånd (kon-
cession) kan komma att utsättas för bullernivåer 
överstigande 70 dBA maximalvärde. Områdets 
utbredning baseras på en bedömning av flygets 
omfattning och utgår ifrån en dimensionerande 
flygplanstyp. Tidigare har influensområdet på en 
beräkning som baseras på MD-80 som dimensio-
nerande flygplanstyp. Eftersom MD 80 håller på 
att tas ur bruk har Transportstyrelsen beslutat om 
nya influensområden för flygbuller som istäl-
let baserar på Boeing 737 som dimensionerande 
flygplanstyp. Detta har medfört att influensområ-
dena för flygbuller minskar avsevärt inom Karl-
stads kommun. 
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Mot bakgrund av den osäkerhet som råder kring 
flygnäringens framtid, samt osäkerheten kring 
den framtida verksamheten på Karlstads flygplats, 
kommer kommunen att vara restriktiv avseende 
byggande i flygplatsens närhet. Ny bostads- eller 
fritidsbebyggelse bör inte tillkomma inom influ-
ensområdet för flygbuller. Under en övergångspe-
riod, till dess att MD80 är helt taget ur bruk, bör 
krav på bullerisolering även krävas vid tillkom-
mande bebyggelse inom det tidigare influensom-
rådet för flygbuller. Därför ska bullernivån 45 
dBA inomhus nattetid fortsätta att gälla inom det 
tidigare influensområdet. 
    Influensområden för hinderfrihet innebär 
att byggnader och andra anläggningar (master, 
vindkraftverk, byggnader m.m.) inte får sticka 
upp ovanför en yta som begränsas av ett horison-
tellt plan på höjden +152,2 meter som sträcker 
sig 4 km från landningsbanan i alla riktningar, 
och där utanför ett lutande plan med lutningen 
1:20 ytterligare 100 meter upp i höjdled. I banans 
längdriktning är lutningen på det lutande planet 
som inte får genomträngas 1:80. 
   Influensområden för utrustning för kommunika-
tion, navigation och övervakning är svårare att 
avgränsa geografiskt. Samråd krävs med Karl-
stads flygplats och Luftfartsverket från fall till 
fall. 

6.2 vÄgaR
Inriktning 
•	 Vägarna av riksintresse är av stor betydelse i 

kommunens trafiknät. Möjligheten att trafikera 
dem i nödvändig omfattning ska inte försvåras 
genom åtgärder i anslutning till vägarna. 

Följande vägar inom kommunen är av riksin-
tresse:
•	 E18
•	 E45 Fagerås - Vålberg 
•	 Riksväg 61 Karlstad - Kil
•	 Riksväg 63 Karlstad – Filipstad
•	 Väg 236 Hammaröleden
•	 Väg 707 tillfartsväg till Karlstads flygplats 

i Våldalen

Dessutom har riksväg 62 mellan Karlstad och 
Forshaga föreslagits som riksintresse.

Karlstads kommun har på senare tid förskotterat 
stora resurser för ombyggnad av E18 öster och 
väster om Karlstad. Se översiktsplanens avsnitt 
7.4. om kommunikationer för mer information 
om E18:s nya sträckning väster om Karlstad och 
avsnitt 4.3.8. för mer information om Eriksberg.

6.3 jÄRnvÄgaR
Inriktning
•	 Kommunen verkar för att järnvägstrafiken 

utvecklas bl.a. genom att bidra till resecen-
trums tillkomst, att förbättra bankapaciteten 
på Värmlandsbanan och genom att medverka 
till Vålbergsrakans förverkligande. 

Samtliga järnvägar inom kommunen är av riksin-
tresse för kommunikationer.

6.4 sjöfaRt
Inriktning
•	 Beslut om kommande markanvändning vid 

Wermlandskajen ska inte försämra de långsik-
tiga förutsättningarna för Vänerhamns verk-
samhet.

•	 Den sydöstra delen av Kalholmen reserveras 
tillsvidare för framtida bulkhamn.  

Sjöfartsverket har enligt beslut 2001 pekat ut 
Vänernhamn i Karlstad som riksintresse för 
kommunikationsanläggningar.
 
6.5 vindBRuk
Inriktning
•	 Kommunen kommer inte att medverka till åt-

gärder som försvårar tillkomsten av vindkraft 
i de utpekade områdena. 

•	 I kommunens kommande vindkraftsplan kom-
mer kommunen att peka ut S002 och S004 
som ett sammanhängande område för vind-
kraft. 

•	 Område S009 prioriteras endast om område 
S002 och S004 är fullt utbyggda.

•	 En förutsättning för att kommunen ska prio-
ritera område S002, S004 och S009 är att 
område S019, S020 och S021 utgår som riks-
intressen för vindkraft. 

Energimyndigheten har pekat ut tre riksintres-
seområden för vindbruk. Dessa är område S002, 
S004 och S009.
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S004
Område ligger vid Gässlingegrunden och ligger 
till cirka två tredjedelar i Karlstads kommun och 
en tredjedel i Hammarö kommun. Området är i 
princip utbyggt i samband med färdigställandet 
av Vindpark Vänern. 

S002
Område är ett stort vattenområde söder om Gäss-
lingegrunden som även omfattar stora ytor inom 
Hammarö och Säffle kommuner. Området ses 
som en naturlig fortsättning på Vindpark Vänern. 
I kommunens kommande vindkraftsplan kommer 
område S002 och S004 att redovisas som ett sam-
manhängande område.

0 500250 Meter

Riksintressen sjöfarten
Hamn (enligt Trafikverket)

Hamn (kommunens tolkning)

Farled ¨

S009
Område är ett mindre grundområde utanför Skog-
hallsverken som huvudsakligen ligger i Hammarö 
kommun. Området bör prioriteras efter S002 och 
S004. 

Vid 2008 års revidering av riksintresseområden 
för vindkraft föreslog Länsstyrelsen i Värmland 
att riksintresseområdena S019, S020 och S021 i 
Hammarö kommun skulle utgå. Karlstads kom-
mun bifaller länsstyrelsen och anser att dessa 
områden påtagligt skadar upplevelsen av Vänern 
som ett innanhav. I detta fall bör riksintresset för 
Vänern med öar och stränder ges företräde fram-
för vindkraftsetableringar. 
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 7 totalförsvaret

7.1 hoRssjöns skjutfÄlt
Inriktning:
•	 Försvaret behåller Horssjön som övningsom-

råde och området kvarstår som riksintresse.
•	 Tillkommande störningskänslig bebyggelse 

bör inte tillåtas inom det angivna påverkans-
området. 

•	 Höga objekt ska undvikas inom det angivna 
området för hinderfrihet för flygverksamhet. 
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Hinderfritt pga flygverksamhet

Endast ett område inom kommunen är av riks-
intresse för totalförsvaret – Horssjöns skjutfält. 
Runt skjutfältet finns ett påverkansområde för 
buller, säkerhet eller andra aspekter. Inom detta 
område bör alla plan- och lovärenden remitteras 
till Försvarsmakten.
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Horssjöns övnings- och skutfält har varit riksin-
tresse för totalförsvaret sedan 1989. Behovet av 
skjutfält har inte minskat till följd av övergången 
från invasionsförsvar till insatsförsvar. Övningar 
måste även fortsättningsvis kunna genomföras 
med skarp ammunition utan risk för tredje man. 
Vid en framtida omprövning av miljötillstån-
det för skutfältet är det av stor betydelse att ny 
störningskänslig bebyggelse inte tillåts i sådan 
närhet av fältet att det uppstår risk för begräns-
ningar av verksamheten, det vill säga påtaglig 
skada på riksintresset. Horssjöns skjutfält skall 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 
Tillkommande störningskänslig bebyggelse bör 
därför inte tillåtas inom påverkansområdet. 

Höga objekt i närheten av skjutfältet kan påverka 
möjligheterna till samverkan med flygförband 
och därmed skada riksintresset. Höga objekt ska 
därför undvikas inom det angivna området för 
hinderfrihet för flygverksamhet. Samtliga plan- 
och lovärenden inom det påverkansområdet ska 
remitteras till Försvarsmakten och Fortifikations-
verket. Även ärenden avseende höga objekt inom 
området för hinderfrihet för flygverksamhet ska 
remitteras till Försvarsmakten och Fortifikations-
verket. 
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 8 särskIlda 
hushållnIngsbestämmelser 

8.1 vÄneRn med öaR och 
stRandomRåden 
Inriktning:
•	 Enligt kommunens tolkning av 4 kap 2 § 

MB är det främsta syftet att värna områden 
som, tack vare dess vattennära läge och sina 
samlade natur- och kulturvärden (knutna till 
vattenläget), är av särskilt värde för turism och 
friluftsliv för den breda allmänheten. 

•	 Karlstads kommun delar inte länsstyrelsens 
tolkning av områdets avgränsning väster om 
Karlstad. Kommunens uppfattning är att riks-
intressets avgränsning ska utgöras av E18:s 
sträckning. 

•	 Någon ytterligare hänsyn utöver vad som har 
angetts för riksintresset norra Väner-skärgår-
den och andra inom området befintliga riksin-
tresseområden bedöms inte vara nödvändig

Vissa större sammanhängande områden i landet 
är i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de 
samlade natur- och kulturvärdena i området. Ett 
sådant område är Vänern med öar och strandom-
råden. Inom detta ska enligt miljöbalken turis-
mens och friluftslivets, främst det rörliga frilufts-
livets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen 
av tillåtligheten av exploateringsföretag eller 
andra ingrepp i miljön.. 
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Karlstads kommun delar inte länsstyrelsens tolk-
ning av områdets avgränsning väster om Karl-
stad.
       Kommunens uppfattning är att riksintressets 
avgränsning ska utgöras av E18:s sträckning. 
E18:s barriäreffekt medför att det friluftsliv som 
bedrivs norr om E18 inte kan anses ha någon 
koppling till värden av intresse för turism och 
rörligt friluftsliv i Vänern med öar och strän-
der. De kulturhistoriska och naturvetenskapliga 
värdena i området bör värnas med hjälp av andra 
instrument än ett riksintresse som syftar till att 
värna områden för turism och rörligt friluftsliv i 
Vänern med öar och stränder. 

Områden med geografiska hushållningsbestäm-
melser utgör inget hinder för utveckling av 
befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.
Inom Karlstads kommun sammanfaller detta 
område i stora delar med norra Vänerskärgården, 
som även är av riksintresse för friluftsliv (3 kap 6 
§ MB). 
   Gränsen för området med hushållningsbestäm-
ser följer E18:s sträckning. Från Skattkärr till 
östra kommungränsen följer den E18:s tidigare 
sträckning, norr om Panken. Det innebär att även 
jordbruksområdena i Östra Fågelvik och Väse 
samt Arnön och Segerstadshalvön är av riksin-
tresse. 
     Det är framförallt större industriella anlägg-
ningar och täktverksamhet mm som utgör hot 
mot bevarandevärdena liksom exploatering med 
fritidsbebyggelse som utestänger allmänheten 
från att utnyttja områdena för bad och strövande 
etc. 
      Länsstyrelsen har i december 1996 föreslagit 
attområdet väster om Karlstad utökas till att även 
omfatta större delar av Sörmon och jordbruks-
områdena mellan E18 och gamla E18 öster om 
Norsälven. Motivet är att hela isälvsavlagringen 
Sörmon, som har tydliga spår av Vänerns olika 
strandlinjer, samt fornlämningar som har anknyt-
ning till Vänerns tidigare utbredning bör ingå i 
området. 
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 9 natura 2000 

Natura 2000 är ett nätverk av områden som EU:s 
medlemsstater ska bidra till att skapa enligt EU:s 
Habitatdirektiv och Fågeldirektiv. Båda direkti-
ven är sedan den 1 juli 2001 implementerade i 
den svenska lagstiftningen. Natura 2000-områ-
den är skyddade enligt 7 kap MB och betraktas 
även som riksintresse enligt 4 kap MB. 
    I bilagor till ovanstående direktiv listas de 
arter och naturtyper för vilka områden ska pekas 
ut. Medlemsländerna är skyldiga att naturtyperna 
och arterna har gynnsam bevarandestatus, dvs. 
att de genom att vidta bevarandeåtgärder säker-
ställer att de finns kvar i en långsiktigt hållbar 
omfattning. 

områden klassade som natura 2000-områdeninom 
karlstads kommun

storområdet Örten

torrakberget

nordbyberget

råglandaberget

Brattforsheden

Potten

alsterälven, vid Gunnerud

riksmossen (nordost om Väse)

klarälvsdeltat

kaplansholmen

Värmlandsskärgården

Hur medlemsstaterna gör detta avgör de själva. 
Olika typer av skydd enligt MB eller andra typer 
av avtal utgör möjliga bevarandeåtgärder. Viktigt 
är också att områdena sköts på rätt sätt.
      Förutom bevarandet finns också bestämmel-
ser som ska hindra att verksamheter och
åtgärder på ett betydande sätt kan skada eller stö-
ra de arter och naturtyper som Natura 2000-om-
rådena valts ut för. Natura 2000-prövning kan 
krävas inom eller utanför utpekade områden om 
risk för betydande påverkan på områdets värden 
kan antas. 
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9.1 stoRomRådet öRten
9.1 stoRomRådet öRten
Inriktning:
•	 De delområden inom Natura 2000-området 

som idag saknar skydd bör skyddas långsik-
tigt. Fortsatt arbete bör ske även med olika 
former av hänsynstagande i mellanliggande 
områden. Både länsstyrelsen, kommunen och 
skogsstyrelsen bör arbeta med skydd av de 
mest värdefulla områdena. Det senare bör 
skogsstyrelsen bevaka inom ramen för hän-
synsreglerna i skogsvårdslagen

•	 I den mån det ankommer på kommunen kom-
mer åtgärder som kan innebära skada på de 
särskilt känsliga områdena inte att tillåtas. 
Detta gäller både de delområden som ingår i 
Natura 2000-området och omgivande viktiga 
skogsområden.

•	 De speciella naturförhållandena kring Örten-
sjöarna gör området attraktivt för naturanknu-
ten turism och rörligt friluftsliv. Kommunen 
kan komma att medverka till en utveckling 
av sådan verksamhet genom att göra området 
mer tillgängligt. Detta ska i så fall ske med 
stor hänsyn till områdets naturvärden

Natura 2000-området Storområdet Örten består 
av 38 mindre (upp till 14 ha stora) skogsområ-
den inom ett starkt kuperat skogslandskap kring 
Örtensjöarna som även är klassat som riksintres-
seområde för naturvården (med undantag för ett 
delområde). 37 av dessa delområden ligger inom 
Karlstads kommun. Lodytor och blockiga branter 
är karaktäristiskt för området. Rörligt markvatten 
och förekomst av hyperit i berggrunden skapar 
goda förutsättningar för en rik flora och fauna. 
Skogen i bergsbranterna består till stor del av 
äldre naturskogsartade blandskogsbestånd med 
gott om döda träd. Det rika inslaget av lövträd, 
gamla och grova träd, döda träd och hålträd gör 
att området är viktigt för ett stort antal fåglar, 
speciellt för hackspettar och andra hålbyggande 
fågelarter. Natura 2000-området har pekats ut för 
att bidra till bevarande av följande fågelarter i 
fågeldirektivet: bivråk, järpe, tjäder, orre, ber-
guv, sparvuggla, pärluggla, gråspett, spillkråka, 
vitryggig hackspett och tretåig hackspett.

Skogsbruket utgör det största hotet mot dessa 
fågelarter, framför allt genom fragmentering 
av skogslandskapet och minskning av gammal 
naturskogsartad skog, vilket medför brist på 
boplatser och föda. De flesta delområdena inom 
Natura 2000-området är skyddade genom natur-
reservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal. Fem 
delområden inom Karlstads kommun saknar helt 
eller delvis skydd. För att tillfredsställa fåglarnas 
skydd krävs också en god hänsyn vid skogs-
bruksåtgärder i skogarna som omger de utpekade 
delområdena.

9.2 toRRakBeRget
Inriktning:
•	 Torrakberget är skyddat som naturreservat, 

vilket bedöms ge ett fullgott skydd för den 
skyddsvärda naturtypen.

•	  De speciella naturförhållandena kring Örten-
sjöarna gör området attraktivt för naturanknu-
ten turism och rörligt friluftsliv. Kommunen 
kan komma att medverka till en utveckling 
av sådan verksamhet genom att göra området 
mer tillgängligt. Detta ska i så fall ske med 
stor hänsyn till områdets naturvärden.

Torrakberget är ett brant berg med gammal, tall-
dominerad naturskog inom riksintresse¬området 
Örtensjöarna. Berggrunden är av gnejs till skill-
nad från många andra berg i området kring Örten-
sjöarna som domineras av hyperit. Tallskogen är i 
huvudsak över 200 år och den äldsta borrade tal-
len är 380 år gammal. Natura 2000-området har 
pekats ut för att bidra till bevarande av naturtypen 
”Västlig taiga”. Torrakberget är skyddat som na-
turreservat bildat av kommunen. I den inre zonen 
får skogen utvecklas fritt och i den yttre zonen 
får inga skogsbruksåtgärder vidtas utan samråd 
med kommunen. Detta bedöms på ett fullgott sätt 
hantera den främsta hotbilden mot denna naturtyp 
som är produktionsskogsbruk.

9.3 noRdByBeRget
Inriktning 
•	 Nordbybergets Natura 2000-område är i sin 

helhet skyddat som naturreservat, vilket ger 
det örtrika skogsbeståndet ett fullgott skydd.
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•	 Naturreservatet och Natura 2000-området bör 
utökas något för att bevara de naturvärden som 
finns i angränsande skog.

•	 De speciella naturförhållandena kring Örten-
sjöarna gör området attraktivt för naturanknu-
ten turism och rörligt friluftsliv. Kommunen 
kan komma att medverka till en utveckling av 
sådan verksamhet genom att göra området mer 
tillgängligt. Detta ska i så fall ske med stor 
hänsyn till områdets naturvärden

Natura 2000-området utgörs av ett äldre och va-
rierat skogsbestånd i den branta östsluttningen på 
hyperitberget Nordbyberget. 
Hyperitberggrunden ger upphov till en rik och 
skyddsvärd flora. Natura 2000-områdets syfte är 
att bidra till bevarande av naturtypen ”Örtrika, nä-
ringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ”. 
Främsta hotet mot naturvärdena i denna naturtyp 
är produktionsskogsbruk. Nordbybergets Natura 
2000-område är skyddat som naturreservat och 
utgör en del av ett större riksintresseområde för 
naturvård. Naturreservatet ger ett fullgott skydd 
mot den traditionella hotbilden mot den naturtyp 
som finns i området

9.4 RåglandaBeRget
Inriktning:
•	 Råglandabergets Natura 2000-område är i sin 

helhet skyddat som naturreservat,      vilket ger 
den örtrika skogen och den gröna sköldmossan 
som förekommer i området ett fullgott skydd.

•	 De speciella naturförhållandena kring Örten-
sjöarna gör området attraktivt för naturanknu-
ten turism och rörligt friluftsliv. Kommunen 
kan komma att medverka till en utveckling av 
sådan verksamhet genom att göra området mer 
tillgängligt. Detta ska i så fall ske med stor 
hänsyn till områdets naturvärden

Natura 2000-området Råglandaberget är ett natur-
skogsartat skogsområde på sluttningen av ett hy-
peritberg. På krönet växer gammal tallskog medan 
granen dominerar i sluttningen. Ett betydande 
inslag av lövträd finns också och kärlväxtfloran 
är rik, vilket är typiskt för hyperitberggrunden. 
Grön sköldmossa, som är rödlistad, fridlyst och 
en art som tas upp i habitatdirektivet, förekommer 
i området. Denna mossa växer på döda, liggande 
trädstammar. Natura 2000-området är utpekat för 

att bidra till bevarande av naturtypen ”Örtrika, 
näringsrika skogar med gran av fennoskandisk 
typ” samt den gröna sköldmossan. Råglandaber-
get är skyddat som naturreservat (länsstyrelsen 
och kommunen har bildat naturreservatet i sam-
arbete) och utgör en del av ett större riksintresse-
område för naturvård.

9.5 BRattfoRsheden
Inriktning:
•	 Områdets värden för naturvård och friluftsliv 

ska skyddas och kommunen bedömer att be-
fintliga förordnanden ger ett tillfredsställande 
skydd. Hela området är naturreservat och 
en liten del är kulturreservat. Länsstyrelsen 
kommer att revidera skötselplanen för natur-
reservatet.

•	 Brattforsheden är ett stort grundvattenmaga-
sin och har diskuterats som möjlig reservvat-
tentäkt för Karlstad och Kristinehamn. Detta 
torde inte innebära någon skada på Natura 
2000-området.

Området består av ett omfattande isranddelta som 
formades av mäktiga isälvar under inlandsisens 
avsmältning för ca 10 000 år sedan. Detta ligger 
inom Karlstads, Filipstads och Hagfors kommu-
ner. Heden är uppbyggd av isälvsgrus och isälvs-
sand och många välbevarade, geologiskt intres-
santa landformer, såsom dödisgropar, rullstenså-
sar och fält med flygsanddyner finns i området. 
På de sandiga markerna växer torr och mager 
tallskog. Inom området finns också ett flertal my-
rar med mycket högt skyddsvärde. Inom delar av 
området finns också intressanta och skyddsvärda 
djurarter som t ex sandödla. Utöver detta har 
Brattforsheden mycket stort värde för friluftsliv. 
Natura 2000-området syftar till bevarandet av 
naturtyperna: ”Oligotrofa mineralfattiga sjöar i 
slättområden”, ”Dystrofa sjöar och småvatten”, 
Naturliga större vattendrag av fennoskandisk 
typ”, ”Vattendrag med flytbladsvegetation eller 
akvatiska mossor”, ”Högmossar”, ”Öppna svagt 
välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och 
gungfly”, ”Barrskogar på eller i anslutning till 
rullstensåsar”. Alla dessa naturtyper finns inte 
representerade inom Karlstads kommuns del av 
området. 
     En förutsättning för naturvärdenas bevarande 
är att de geologiska formerna samt naturskog och 
myrmark lämnas orörda. Områdets värde kan 
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påverkas negativt av tunga maskiner, vägbyggnad, 
avverkning, täktverksamhet, markavvattning, ökad 
näringstillförsel till sjöar och vattendrag m.m. 
Hela Natura 2000-området inom Karlstads kom-
mun är skyddat som naturreservat och en mindre 
del som kulturreservat. Skogsbruk är dock tillåtet 
inom större delarna naturreservatet och en mindre 
del som kulturreservat. Länsstyrelsen kommer att 
revidera skötselplanen för naturreservatet.

9.6 potten
Inriktning:
•	 Kommunen har inga planer för området som 

motverkar naturvårdsintresset. Kommunen 
kommer att beakta naturvårdsintresset i sam-
band med tillståndsgivning av olika slag. 

Potten ligger fem kilometer nordost om Blombacka 
och är en liten permanent vattensamling som är 
omgiven av en gungflymatta med vitmossor. En-
staka småtallar finns runt vattenspegeln. I övrigt är 
den närmaste omgivningen helt öppen. Vattensam-
lingen fungerar som lekplats för större vattensala-
mander som är en art som Natura 2000-området är 
utpekat att bidra till bevarandet av jämte naturty-
pen ”Dystrofa sjöar och småvatten”. För att områ-
dets värden ska bevaras krävs en opåverkad hy-
drologi, hänsynstagande i skogsbruket, ett fiskfritt 
vatten utan föroreningar och utan alltför kraftig 
beskuggning. Hotbilden bedöms vara låg både gäl-
lande mänskliga aktiviteter och igenväxning

9.7 alsteRsÄlven, gunneRud
Inriktning:
•	 Kommunen har deltagit i ett omfattande restau-

reringsarbete av det omgivande kulturlandska-
pet i Alsterdalen.

•	 Alsterdalens natur- och kulturvärden gör om-
rådet attraktivt för utveckling av naturturism. 
Kommunen kan komma att medverka till en så-
dan utveckling, men detta ska i så fall ske med 
stor hänsyn till både natur- och kulturvärden. 

•	 Kommunen har inga planer för Natura 
2000-området som motverkar naturvårdsintres-
set. Kommunen kommer att beakta naturvårds-
intresset i samband med tillståndsgivning av 
olika slag. 

Detta Natura 2000-område utgörs av ett avsnitt av 
Alstersälven vid Gunnerud där älven är långsamt 

rinnande och kantas av klibbal. I vattenlinjen, 
på frameroderade rötter av klibbal växer den 
fridlysta och rödlistade arten hårklomossa.
      Natura 2000-området syftar till att bidra till 
bevarandet av denna art. Hårklomossan är knu-
ten till den zon av stranden som översvämmas 
varje år och växer bara vid stränder med ganska 
stora vattenståndsväxlingar. Arten försvninner 
om vattennivån blir konstant eller om vatten-
ståndet fluktuerar ofta. Den förekommer både 
i reglerade och oreglerade vattendrag. För att 
hårklomossan ska kunna bevaras i Alstersälven 
krävs att regleringen inte ändras påtagligt och 
att en bård av klibbal och videbuskar finns kvar 
i strandkanten. Ändrad vattenreglering, skogs-
avverkning, ökat antal bävrar och övergödning 
kan utgöra hot. Området ligger inom landskaps-
skyddsområde och är av riksintresse för kultur-
miljövården.

9.8 Riksmossen
Inriktning 
•	 Skogsbevuxna myrholmar och sumpsko-

gar inom Riksmossen bör ges ett långsiktigt 
skydd som naturreservat, biotopskyddsom-
råde och/eller naturvårdsavtal.

•	 Kommunen har inga planer för området som 
motverkar naturvårdsintresset. Kommunen 
kommer att beakta naturvårdsintresset i sam-
band med tillståndsgivning av olika slag. 

Riksmossen, som även är av riksintresse för na-
turvården, är utpekad som Natura 2000-område 
för att bidra till att bevara naturtypen ”Högmos-
sar”. 
     Den utgörs av en ovanligt stor koncentrisk 
mosse som är representativ för den här natur-
geografiska regionen. En stor del av mossen 
utgörs av s k lösbotten och mjukmattor, vilket 
gör mossen mycket våt. Den har mycket höga 
botaniska värden, både gällande kärlväxter och 
mossor. Största delen av mossen ligger inom 
Kristinehamns kommun och en mindre del inom 
Karlstads kommun.
     Förutsättningar för att bevara mossens värde 
kräver att områdets hydrologi skyddas mot drä-
nering, vattenreglering, dämning och torvtäkt, 
kalkning och andra åtgärder som kan påverka 
vattenkemin samt att sumpskogar i kantzoner 
och på fastmarksholmar inte avverkas.



9.9 klaRÄlvsdeltat
Inriktning:
•	 Deltaområdets stora naturvärden är en unik 

tillgång för Karlstad och en viktig resurs för 
stadens attraktivitet

•	 Området prioriteras för naturvård, närrekrea-
tion, friluftsliv och naturturism

•	 Arbete pågår för att bilda naturreservat av 
hela området. Översiktsplanens inriktning, 
naturreservatsbildningen och områdets skydd 
som Natura 2000-område bedöms säkerställa 
områdets natur- och friluftsvärden. 

Klarälvsdeltat är Sveriges största aktiva delta 
nedanför fjällkedjan. Deltaområdets stora natur-
värden är en unik tillgång för Karlstad och en 
viktig resurs för stadens attraktivitet.
Klarälvsdeltats bevarandevärden är både bio-
logiska och geologiska. Här finns exempel på 
många intressanta formelement, typiska för delta-
bildningsprocesser. 
        Halva området ligger i Karlstads kommun 
och den andra hälften i Hammarö kommun. Inom 
Karlstads kommun omfattar Natura 2000-områ-
det Knappstad (hela området söder om Björkås), 
stranden utmed gamla flygplatsen, våtmarken 
söder om Mariebergsskogen, öarna Suttern, Tu-
van och Bergholmen. De naturtyper som Natura 
2000-området syftar till att bevara är ”Naturligt 
eutrofa sjöar med nate- och dybladsvegetation”, 
”Fuktängar med blåtåtel och starr”, ”Lövsump-
skogar av fennoskandisk typ” och ”Alluviala 
lövskogar som tidvis är översvämmade” och 
utpekade arter är fisken asp, citronfläckad kärr-
trollslända samt fåglarna rördrom, brun kärrhök, 
småfläckig sumphöna, brushane och grönbena.
Hot mot dessa naturtyper och arter kan vara ökat 
näringsläckage som påskyndar igenväxningen, 
minskat eller upphört bete som leder till igen-
växning, ändrad reglering av Vänern med sänkt 
medelvattennivå som leder till färre översväm-
ningar, avverkning i strandskogarna, dikning och 
annat som förändrar hydrologin, t ex körning 
med tunga fordon. Även friluftslivet kan riskera 
att störa fåglarna i området, varför det är viktigt 
med välplanerade anordningar för friluftslivet i 
form av leder, fågeltorn etc. Deltats obebyggda 
delar utgör en unik tätortsnära resurs för frilufts-
liv, turism och naturstudier som är en attraktion 
både för karlstadsborna själva och för turister.

 Karlstads kommun har lagt ner ett omfattande 
utvecklingsarbete i området med restaurering 
av strandängsbeten, anläggande av vandringsle-
der, fågeltorn, rastplatser och naturinformation. 
I anslutning till området ligger också Naturum 
Värmland. Delar av området är utpekat som när-
strövområde i översiktsplanen och hela området 
är utpekat som friluftsområde, område för natur-
turism och naturvärdesområde. 
Arbete pågår för att bilda naturreservat av hela 
Natura 2000-området. Karlstads kommun har ta-
git fram ett förslag till naturreservat som lämnats 
över till länsstyrelsen.

9.10 kaplansholmen
Inriktning:
•	 Kaplansholmen är skyddad som naturreservat, 

vilket ger skogen och de geologiska formerna 
ett fullgott skydd. Färre översvämningar kan 
leda till en ökad graninvandring.

•	 Möjligheterna att anlägga en gångbro till 
holmen bör utredas för att gynna det rörliga 
friluftslivet.

Kaplansholmen är belägen i mynningen av 
Klarälvens östra älvgren i Vänern. Dess stora na-
turvärden är en unik tillgång för Karlstad. Klaräl-
vens delta är landets största aktiva delta nedanför 
fjällkedjan. Kaplansholmen är ett av få områden 
inom deltat som fram till nutid har haft en relativt 
opåverkad utveckling. Holmen uppvisar en rad 
av de ytformer som de deltabildande processerna 
skapat. Vegetationen består av björkdominerad 
lövskog, videbuskage och fuktig tuväng med 
olika starrarter. Området är av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv samt skyddat som natur-
reservat. Syftet med Natura 2000-området är att 
bidra till att upprätthålla gynnsam bevarandesta-
tus för naturtypen ”Alluvial lövskogar som tidvis 
är översvämmade”. En förutsättning för detta är 
bl a tidvisa översvämningar, varför en förändrad 
reglering av Vänern med sänkt medelvattennivå 
kan vara ett hot. Extrema högvatten kan före-
komma även idag, men var 4 ggr vanligare före 
Vänerns reglering (1937). Färre översvämningar 
kan leda till ökad graninvandring i området, 
varför skötselåtgärder kan bli viktiga. I nuläget 
kan området endast nås med båt. En gångbro över 
Klockareådran över till holmen vore positivt för 
det rörliga friluftslivet.
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9.11 vÄRmlandsskÄRgåRden
Inriktning:
•	 Områdena inom Karlstads kommun har i sin 

helhet ett tillfredställande skydd som natur-
reservat och delvis som djur- och växtskydds-
område. 

•	 En översyn av befintliga skötselplaner och 
bestämmelser bör dock ske på grund av bl a 
ökad besöksfrekvens och ökad förekomst av 
bl a havsörn i området. 

•	 Karlstads kommun vill tillsammans med 
övriga intressenter förbättra tillgängligheten 
till skärgårdsområdena för friluftslivets och 
turismens intressen, men utveckling av natur-
turism inom skärgårdsområdena bör ske med 
stor hänsyn till naturvärdena. 

Skärgården inom Natura 2000-området inom 
Karlstads kommun omfattar dels Segerstads 
skärgård och dels Arnöskärgården. Båda skär-
gårdsområdena utgör delar av Vänerns unika 
skärgårdsnatur med allt från skogsklädda öar till 
kala skär och i viss mån fastlandsuddar utmed 
Vänerns strand. Inom Arnöskärgården finns 
öar med mycket frodig vegetation på grund av 
hyperitförekomster, i övrigt består vegetationen 
främst av artfattiga barrskogar och lavvegeta-
tion. Det milda klimatet vid Vänern bidrar till 
en lång vegetationsperiod, vilket gör att många 
arter normalt sett har sitt utbredningsområde 
längre söderut kan leva i kustområdet. Här finns 
därför en blandning av både nordliga och sydliga 
arter, vilket bidrar till hög artrikedom. Natura 
2000-området är utpekat med syfte att bidra till 
bevarandet av naturtyperna ”Pionjärvegetation 
på silikatrika bergytor”, ”Västlig taiga” och 
”Lövsumpskogar av fennoskandisk typ” samt 
arterna citronfläckad kärrtrollslända, fiskarna lax 
och asp, fåglarna storlom, rördrom, vitkindad 
gås, havsörn, brun kärrhök, fiskgjuse, skräntärna, 
fisktärna och silvertärna. som normalt sett har 
sitt utbredningsområde längre söderut kan leva 
i kustområdet. Här finns därför en blandning av 
både nordliga och sydliga arter, vilket bidrar till 
hög artrikedom.

Natura 2000-området är utpekat med syfte att 
bidra till bevarandet av naturtyperna ”Pionjärve-
getation på silikatrika bergytor”, ”Västlig taiga” 
och ”Lövsumpskogar av fennoskandisk typ” samt 
arterna citronfläckad kärrtrollslända, fiskarna lax 
och asp, fåglarna storlom, rördrom, vitkindad 
gås, havsörn, brun kärrhök, fiskgjuse, skräntärna, 
fisktärna och silvertärna.
      Åtgärder som kan inverka menligt på natur-
värdet är exploatering, skogsbruk, ändrad vat-
tenreglering av Vänern, slitage och störningar av 
fågellivet från besökare samt försurning, andra 
vattenföroreningar och oljeutsläpp. En viss osä-
kerhet råder om vilken påverkan eventuell vind-
kraftsetablering kan ha på de skyddade fågelar-
terna. Hela Natura 2000-området Värmlands-
skärgården inom Karlstads kommun är avsatt 
som naturreservat och utpekat som riksintresse 
för naturvården. Flera öar är djur- växtskyddsom-
råden (enligt 7 kap 12 § MB). Inom vissa partier 
råder landstigningsförbud under fåglarnas häck-
ningssäsong.  
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