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Inledning
Vad är naturvårds- och friluftsplanen?

Naturvårds- och friluftsplanen är Karlstads kommuns sammanställning av befintlig kunskap
om värdefulla natur- och friluftsområden inom hela kommunens yta. Den anger också hur
kommunens naturvårdsarbete ska bedrivas under de närmaste åren. Till det kommunala
naturvårdsarbetet räknar vi konkreta naturvårdsåtgärder som skydd och restaurering av
områden med särskilt höga naturvärden, såväl som iordningställande av friluftsområden samt
information till allmänheten om Karlstadsnaturen och undervisning om naturen. Detta är
Karlstads kommuns andra naturvårdsplan som ersätter det tidigare naturvårdsprogrammet från
1995. Planen ersätter även Skötselplan för Vänerstranden inom Karlstads kommun och
Skötselplan för Kroppkärrssjön, båda från år 2000, gällande mål och åtgärder. Naturvårdsoch friluftsplanen är samtidigt kommunens första friluftsplan
Karlstads kommuns verksamhetsstyrning grundas på en strategisk plan och tre tillhörande
hållbarhetsstrategier: miljö- och klimatstrategin, folkhälsostrategin och tillväxtstrategin.
Miljö- och klimatstrategin, som antogs av kommunfullmäktige år 2011, behandlar på ett
övergripande sätt miljötillståndet i kommunen samt anger lokala miljömål fram till år 2020.
Naturvårds- och friluftsplanen innehåller bland annat kompletterande inriktningsmål samt
åtgärder som behövs för att uppnå de naturvårdsanknutna målen i den strategiska planen, de
tre hållbarhetsstrategierna och de nya kompletterande inriktningsmålen. Naturvårds- och
friluftsplanen presenterar också de ur naturvårdssynpunkt mest värdefulla naturområdena och
naturtyperna i kommunen samt områden av värde för friluftslivet. De arter som Karlstads
kommun valt att ta ett särskilt ansvar för, så kallade ”kommunala ansvarsarter”, finns
utpekade och situationen för dessa beskrivs. Naturvårds- och friluftsplanen ska fungera som
underlag för hantering av natur- och friluftsvärden och naturmiljöer såväl i den kommunala
planeringen som för exploatörer, verksamhetsutövare och markägare. Den ska även ge
information om natur och friluftsliv till kommuninvånare och turister samt fungera som
utbildningsmaterial om kommunens naturområden.
Naturvårds- och friluftsplanen för Karlstads kommun består av tre delar:
Del 1 – Handlingsplan 2014-2020
Befintliga och kompletterande mål för naturvård och friluftsliv i Karlstads
kommun samt åtgärder som planeras fram till år 2020 för att uppnå målen.
Uppdateras vart 5:e år. Första upplagan gäller fram till år 2020 för att följa
samma tidplan som hållbarhetsstrategierna.
Del 2 – Karlstads natur och friluftsliv
Beskrivning av kommunens mest intressanta naturtyper och ansvarsarter,
nulägesbeskrivning av kommunens naturvårdsarbete och friluftsliv samt analys
av situationen för Karlstads natur och friluftsliv.
Uppdateras vart 10:e år.
Del 3 – Värdefulla naturområden
En objektskatalog med beskrivningar, åtgärdsbehov och kartor för de mest
värdefulla natur- och friluftsområdena.
Uppdateras vart 10:e år, men den digitala versionen kompletteras kontinuerligt
med ny information och nya områden utifrån tillkommande kunskap.
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Framtagande av naturvårds- och friluftsplanen

Teknik- och fastighetsnämnden är uppdragsgivare för framtagandet av den nya naturvårdsoch friluftsplanen.
En styrgrupp bestående av förvaltningscheferna för teknik- och fastighetsförvaltningen,
stadsbyggnadsförvaltningen, miljöförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och
ungdomsförvaltningen, gymnasieförvaltningen och vd för det kommunala bolaget
Mariebergsskogen AB har varit ledande för processen med framtagandet av naturvårds- och
friluftsplanen på en övergripande nivå.
En arbetsgrupp med tjänstemän från teknik- och fastighetsförvaltningen,
stadsbyggnadsförvaltningen, miljöförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och
ungdomsförvaltningen, gymnasieförvaltningen och Mariebergsskogen AB har arbetat fram
planens innehåll.
Kommunens naturvårdsråd har fungerat som en del av referensgruppen för naturvårds- och
friluftsplanen. Dessutom har intresseorganisationer som har kunskap om natur eller
verksamhet i naturområden inom Karlstads kommun bjudits in till att delta i en referensgrupp.
Särskilda samråd har skett med utvalda naturvårdsorganisationer.
Arbetet med den nya naturvårds- och friluftsplanen har beviljats både LONA-bidrag från
Länsstyrelsen, dvs bidrag till lokala naturvårdsprojekt, och del av kommunens särskilda medel
för klimat- och miljöinvesteringar 2012-2015.
Avgränsning av naturvårds- och friluftsplanen

Inom ramen för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag, behandlar naturvårds- och
friluftsplanen främst de biologiska värdena i vatten, medan vattenkvalitet med avseende på
kemiska faktorer behandlas mer ingående i kommunens vattenplan, VA-plan samt
åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt.
I tätorterna behandlas värden för biologisk mångfald i naturvårds- och friluftsplanen, men inte
parker och grönstruktur utifrån människans intresse. Det sistnämnda kommer i stället att
behandlas i en grönstrukturplan som kommer att tas fram av stadsbyggnadsnämnden. Dock
behandlas de lite större grönområden i anslutning till tätorterna som klassificeras som
närströvområden samt naturområden som är av betydelse för skolornas verksamhet.
Med friluftsliv menas i naturvårds- och friluftsplanen vistelse utomhus i natur- och
kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling. Aktiviteter som
bedrivs utomhus, men där man inte är beroende av naturen runt omkring behandlas däremot
inte. Den typen av aktiviteter kommer i stället att behandlas i kommunens idrottsplan som är
under framtagande av kultur- och fritidsnämnden.
Hushållning med naturresurser behandlas inte i naturvårds- och friluftsplanen, utan kommer
att behandlas i en masshanteringsplan som teknik- och fastighetsnämnden har i uppdrag att ta
fram.
De åtgärder som finns med i naturvårds- och friluftsplanen är åtgärder där kommunen
antingen är ansvarig utförare eller en drivande samarbetspart. Utöver detta genomförs

4

Förslag till remissversion 2013-11-14
åtgärder som är av positiv betydelse för naturvård och rörligt friluftsliv inom Karlstads
kommun t ex av Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, enskilda markägare och olika organisationer.
Del 1 - Handlingsplan 2014-2020, en läsanvisning

Handlingsplanen har delats in i olika avsnitt. De första har sin grund i de nationella
miljökvalitetsmål som främst berör arbetet med naturvård - Levande skogar, Ett rikt
odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och
djurliv. Dessutom finns avsnitt som behandlar naturvärden i bebyggda miljöer, geologiska
värden, friluftsliv och naturvägledning, naturundervisning och utomhuspedagogik samt
uppföljning.
För de kommunala mål inom naturvårdsområdet som fastställts tidigare i strategiska planen,
hållbarhetsstrategierna eller översiktsplanen står det tydligt angivet i förteckningen nedan var
de har sitt ursprung. Utöver dessa mål finns förslag till ett antal nya kompletterande
inriktningsmål som fastställs genom antagande av naturvårds- och friluftsplanen. Dessa
benämns i förteckningen som ”kommunens kompletterande inriktningsmål”.
Nationellt antagna mål.
Kommunens miljömål som tidigare antagits av kommunfullmäktige.
Kommunens kompletterande miljömål som antas vid antagande av naturvårds- och
friluftsplanen.

Vilken instans som ansvarar för att åtgärden genomförs i enlighet med handlingsplanen anges
med följande förkortningar:
KS = kommunstyrelsen
TFN = teknik- och fastighetsnämnden
SBN = stadsbyggnadsnämnden
KFN = kultur- och fritidsnämnden
MN = miljönämnden
BUN = barn- och ungdomsnämnden
GN = gymnasienämnden
MAB = Mariebergsskogen AB
LST = Länsstyrelsen
I kolumnen Kostnad anges beteckningarna:
* = bekostas inom befintlig rambudget
P = bekostas av redan beviljade projektmedel/investeringsmedel
Ä = särskilda investeringsmedel kommer att behövas, men någon kostnadsberäkning har
ännu inte kunnat göras
- = åtgärden medför ingen extra kostnad.
När en kostnad anges som en siffra avses den beräknade totalkostnaden utöver befintlig
rambudget eller beviljade projektmedel/investeringsmedel om inte annat anges.
I åtgärdlistan används också förkortningarna M, F och T där M=miljö- och klimatstrategin,
F=folkhälsostrategin, T=tillväxtstrategin. Ett X i respektive kolumn innebär att åtgärden
bidrar till uppfyllandet av målen i den markerade strategin.
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Övergripande mål och inriktning
Kommunens övergripande miljömål för natur och biologisk mångfald finns fastslagna i den
strategiska planen som antagits av kommunfullmäktige.
Nedan finns ytterligare några övergripande inriktningsmål för kommunens arbete med
naturvård som gäller generellt för alla naturtyper. Inriktningsmål som utgår från en specifik
naturtyp eller en viss del av naturvårdsarbetet återfinns under respektive kapitel nedan.
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Kommunens
övergripande
mål från
strategiska
planen 20122014

Naturen i Karlstads kommun, den biologiska mångfalden och
naturens värde för friluftslivet ska bevaras och utvecklas.

Kommunens
övergripande
mål från
strategiska
planen 20122014

Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och
hälsosamt liv med hänsyn till natur- och kulturvärden.

Kommunens
kompletterande
inriktningsmål

Alla i kommunen naturligt förekommande naturtyper samt deras funktioner
och ekosystemtjänster skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt.

Kommunens
kompletterande
inriktningsmål

Alla i kommunen naturligt förekommande växt- och djurarter, såväl på
land som i vatten, ges förutsättningar att fortleva i långsiktigt livskraftiga
populationer och att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden.

Kommunens
kompletterande
inriktningsmål

Främmande arter eller genetiskt modifierade organismer som kan föröka
sig och spridas skall inte introduceras i naturmiljöer inom Karlstads
kommun.

Kommunens
inriktning från
ÖP 2012

Områden med dokumenterat höga värden för naturvård eller friluftsliv ska
undvikas vid lokalisering av nya bostäder, arbetsplatser, vägar och annan
exploatering.

Kommunens
kompletterande
inriktningsmål

Den gröna infrastrukturen i landskapet, det vill säga det fysiska sambandet
mellan värdefulla naturområden, ska vara en betydande faktor när olika
typer av exploatering planeras.

Kommunens
inriktning från
ÖP 2012

Områden med höga naturvärden ska alltid beaktas och så långt möjligt
värnas i den fysiska planeringen. Även i bebyggda miljöer finns
naturvärden som ska värnas och utvecklas.

Kommunens
inriktning från
ÖP 2012

De mest värdefulla områdena bör säkerställas genom ett långsiktigt skydd
enligt miljöbalken.
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Levande skogar
Höga naturvärden i skogsmiljöer inom Karlstads kommun är främst knutna till:
 fuktiga, tidvis översvämmade lövskogar, till exempel utmed Vänerstranden och
Klarälven samt i ravinerna kring Ölman och Kilsravinerna,
 äldre skogar till exempel på de branta hyperitbergen i kommunens norra del, men
också nära Karlstad tätort finns flera äldre tallskogar med höga naturvärden, och
 sandtallskogarna på Sörmon och Brattforsheden.
Nationellt sett är miljömålet Levande skogar ett av de mål som är längst ifrån måluppfyllelse.
Inom Karlstads kommuns naturvårdsarbete kommer vi därför att prioritera skog högt under de
närmaste åren. Karlstads kommun, som en offentlig och relativt stor markägare, vill vara en
föregångare när det gäller skydd av och hänsyn till naturvärden, sociala värden och
kulturmiljöer. Naturvårdsarbetet i skogen kommer under den närmaste tidsperioden vara
inriktat på att skydda fler skogsområden, främst på kommunägd mark. Att långsiktigt skydda
skogar med höga natur- och rekreationsvärden är fortsatt den viktigaste åtgärden för att bidra
till uppfyllande av det nationella miljömålet om levande skogar. Med långsiktigt skydd menas
bildande av naturreservat eller biotopskydd enligt 7 kap miljöbalken. I nuläget är 1,9 % (1272
hektar) av skogen inom Karlstads kommun långsiktigt skyddad skog.
Karlstads kommun har före år 2014 beslutat om tre naturreservat. Bildning av ytterligare tre
kommunala naturreservat pågår, två på privata marker kring Ölman och Prostgårdsälven,
omfattande sammanlagt drygt 100 hektar, samt ett naturreservat på kommunägd mark på
Skutberget. Det finns också beslut om att bilda ett kommunalt reservat inom I2-området.
Dessutom arbetar Länsstyrelsen med reservatsbildning i Klarälvsdeltats yttre delar samt med
en utökning av Sörmons naturreservat.
Utöver detta kommer ett antal tätortsnära, kommunägda skogar ges ett långsiktigt skydd under
de närmaste åren. Den tätortsnära skogen har stor betydelse för många människor och är
viktig för såväl trivsel som för folkhälsa. Många skogsområden nära tätorterna har under lång
tid varit undantagna från ett traditionellt skogsbruk, vilket i flera fall genererat naturvärden
som annars inte är så vanliga i produktionsskogen. Att skogarna varit relativt orörda har
bidragit till att de är rika på död ved, har en naturlig skiktning och ett ofta påfallande stort
inslag av gamla träd, främst tall. Just gammal tall är ett karaktärsdrag för kommunens
tätortsnära skogar. Man ser här betydligt fler gammeltallar än vad som finns i de traditionellt
brukade skogarna norrut i kommunen.
En del skogstyper kräver skötsel för att naturvärden och rekreationsvärden ska bibehållas eller
utvecklas. Det kan till exempel handla om att hugga ur underväxande gran i ett
lövskogsbestånd eller att frihugga gamla, grova träd. Några sådana områden inom den
kommunägda skogen ska åtgärdas varje år.
Karlstads kommun äger drygt 7000 hektar skog. Kommunens skogsbruk är FSC-certifierat
sedan år 1999 och bedrivs med stor hänsyn till biologisk mångfald, friluftsliv, närboende och
kulturmiljö. Riktlinjer för kommunens skogsbruk finns framtagna och ligger till grund för alla
åtgärder som utförs i kommunens skog. I kommunens skogsbruksplan, som omfattar alla
kommunägda skogar utanför detaljplan, är drygt 20 % av arealen informellt avsatt för
naturvård och friluftsliv. Alla skogsbruksåtgärder som görs i dessa områden görs för att
förhöja värdena för naturvård och friluftsliv. Skogsmarken som ligger inom detaljplan sköts i
sin helhet för att gynna naturvärden, boendemiljö och upplevelsevärden.
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Sumpskogar berörs också av åtgärder i avsnittet om myllrande våtmarker.
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Ansvarig
nämnd

LEVANDE SKOGAR
Nationellt
miljömål

År

Kostnad

M

F

T

2020

P1 +
X
300 000 per
år för
skötsel +
100 000 per
år för
minskad
inkomst
från
kommunens
skogsbruk.

X X

År

Kostnad

F

Skogens och skogsmarkens värde för
biologisk produktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska
mångfalden bevaras samt
kulturmiljövärden och sociala värden
värnas.

Kommunens
övergripande
mål från
strategiska
planen 20122014

Naturen i Karlstads kommun, den
biologiska mångfalden och
naturens värde för friluftslivet ska
bevaras och utvecklas.

Kommunens
delmål från
miljö- och
klimatstrategin

År 2020 ska ytterligare minst 1000
hektar skog av värde för
naturvård eller rekreation vara
långsiktigt skyddade jämfört med
2010.
OMRÅDESSKYDD

Åtgärd

Ta fram skötselplaner och långsiktigt
TFN
säkerställa de skogar som listas i tabell 1
och visas på kartor på följande sidor
som naturreservat eller biotopskydd.

LEVANDE SKOGAR PÅ
KOMMUNÄGD MARK

Ansvarig
nämnd

M

SKÖTSEL

Kommunens
kompletterande
inriktningsmål

Kommunens
kompletterande
inriktningsmål

Karlstads kommun ska vara en
föregångare som skogsägare när det
gäller skydd av och hänsyn till
naturvärden, sociala värden och
kulturmiljöer i skogen.
Kommunen ska inte exploatera eller på
annat sätt förstöra nyckelbiotoper i
skogen.

1

Särskilt beviljade investeringsmedel för skydd av ekosystem år 2015 med önskad fortsättning till och med år
2020.
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Åtgärd

Åtgärd

Åtgärd

Varje år ska minst 10 ha skog röjas eller
gallras med inriktning mot framtida
rekreations- och upplevelsevärden.
Varje år ska naturvårdande åtgärder
genomföras på minst 20 ha skog.
Varje år ska minst 5 ha skogsmark
föryngras med lövskog.
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Tabell 1. Skogar inom Karlstads kommun som senast år 2020 ska vara långsiktigt skyddade
som naturreservat eller biotopskydd. Naturvärden respektive rekreationsvärden anges som
MH=mycket högt, H=högt M= måttligt eller L= lågt. Varje område finns beskrivet i
”Naturvårds- och friluftsplan för Karlstads kommun del 3 – Värdefulla naturområden”. I
tabellen redovisas också ett antal utredningsområden som är skogar med reservatskvalitéer
där ställningstagande till eventuellt skydd görs i en senare process.
Område

Skogstyp

Naturvärde

Friluftsvärde

Markägare

Areal
skog
(ha)

Total
areal
(ha)

OMRÅDEN UTAN KONFLIKT MED ANDRA KOMMUNALA INTRESSEN

Sörmon, utökning av
befintligt reservat
Klarälvsdeltat
Eriksberg, nord
Bergviks udde
Bellevueberget, öst
Ilanda-Skåre
Tyrskogen,
kommunägd del
Rudsskogen, norra
Lamberget
Svinbäcksberget
Kroppkärr
Lorensberg-Stockfallet
Kronoparken, öst
Älvenäs
Bergstorp
Björketorp,
kommunägd del
Prostgårdsälven
Lövskogar utmed Ölman
Summa areal

Sandtallskog
Lövskog,
Barrblandskog
Hällmarkstallskog
Hällmarkstallskog
Barrblandskog
Lövskog,
Barrblandskog
Hällmarkstallskog
Granskog
Hällmarkstallskog
Granskog
Hällmarkstallskog
Blandskog
Hällmarkstallskog
Hällmarkstallskog
Hällmarkstallskog
Barrblandskog
Lövskog,
Tallskog
Blandskog
Lövskog
Blandskog
Lövskog

H

MH

H
MH
MH
M

M
MH
H
MH

kommun +
privat
kommun +
privat
kommun
kommun
kommun
kommun

MH

MH

H

MH

kommun

H

MH

kommun

H

H

kommun

MH
M
M
H
H

H
MH
H
MH
H

kommun
kommun
kommun
kommun
kommun

H
H

L
M

privat
kommun

MH
MH

M
L

privata
privata

82

110

80
18
8
21

432
18
8
21

34

34

50

50

73

73

7
7
10
12
20

7
7
10
12
20

21
1,4
4

21
1,4

4,5
103
556

12
4,5
103
944

OMRÅDEN DÄR DETALJAVGRÄNSNING AVGÖRS I KOMMANDE
PLANERINGSPROCESS

Skutberget

M
H

MH
MH

kommun
kommun

I 2 –skogen2

Hällmarkstallskog
Hällmarkstallskog
Lövskog

Alhaget

Lövskog

H

H

kommun

Hällmarkstallskog
Granskog

H

MH

kommun

Rudsskogen, syd
2

16
ca 800

33
ca
1100

7

7

30

30

För I2-skogen har TFN fått i uppdrag från KF att tillskapa ett kommunalt naturreservat år 2015. KS har i uppdrag
att utreda lokalisering för en ny järnvägssträckning, den så kallade ”Vålbergsrakan”, genom I2-skogen under
2014.
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Kronoparken, väst

Granskog
Barrblandskog

H

MH

kommun
34

34

OMRÅDEN DÄR ÄNDRING FÖRESLÅS JÄMFÖRT MED TIDIGARE ANTAGEN
PLAN

Gruvlyckeberget
Fiskartorpet

Hällmarkstallskog
Blandskog

H
H

MH
MH

kommun
kommun

7
6

7
6

OMRÅDEN MED RESERVATSKVALITÈER DÄR STÄLLNINGSTAGANDE OM SKYDD
GÖRS I KOMMANDE PBL-PROCESS ELLER MARKÄGARDISKUSSION3

Eriksberg, syd och öst
Grundviken
Bellevueberget, väst och
nord

Sandbäckstjärn
Tyrskogen, privatägd del
Gerholmen
Trollkoneberget
Alstersnäset
Kronoparken, sydväst
Vålbergsskogen
Björketorp, privatägd del

Hällmarkstallskog
Blandskog
Lövsumpskog
Barrblandskog
Barrblandskog

H

Tallskog
Barrblandskog
Lövsumpskog
Hällmarkstallskog
Granskog
Lövskog
Hällmarkstallskog
Tallskog Granskog
Lövskog
Barrblandskog
Lövskog,
Bäckravin
Lövskog

H

M

privat +
kommun
kommun

MH

H

kommun

H

MH

kommun

H

MH

privat

H
H
H

3

M

M
MH
MH

H
H

MH
M

H

M

kommun
kommun
privat +
kommun
privat
privat
privat

11

11

8

8

12

12

29

29

14
4
32

14
4
32

45
3

45
3

11
4

11
18

Kommunägda skogar som listas under denna rubrik ska lämnas orörda från exploatering och
skogsbruksåtgärder av annat slag än vad som kan motiveras av naturvårds- eller friluftslivsskäl tills ett slutligt
ställningstagande om eventuellt skydd har gjorts.
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Ett rikt odlingslandskap
En stor del av odlingslandskapets biologiska mångfald är knuten till betade och slåttrade ängsoch naturbetesmarker. För att bevara naturvärdena i odlingslandskapet krävs skötsel, främst i
form av betande djur. Karlstads kommun har som mål att de ängs- och naturbetesmarker som
finns inom kommunen i nuläget ska finnas kvar och att en stor del av dem ska skötas bättre än
idag.
Karlstads kommun har totalt sett inte så stora arealer äng och naturbetesmark. De högsta
naturvärdena i odlingslandskapet inom kommunen finns knutna till drygt 300 hektar
strandängsbeten som är belägna utmed Vänerstranden, i Klarälvsdeltat och kring slättsjöarna
Panken och Södra Hyn. Naturbetesmarker finns också i form av ravinbeten, främst i Ölmans
och Norsälvens dalgångar. Däremellan finns spridda hagmarker, varav några morän- eller
stenbundna, ofta belägna på större åkerholmar.
Under 2012 återinventerade Karlstads kommun samtliga ängar och naturbetesmarker inom
kommunen. Totalt finns 544 hektar ängs- och naturbetesmark som betas eller slåttras, varav
344 hektar betade strandängar. Utöver detta finns ca 240 hektar som bedöms som
restaurerbara. Av de ängs- och naturbetesmarker som beskrivs i det tidigare
naturvårdsprogrammet från 1995 så utgår några områden på grund av att de vuxit igen till en
sådan grad att de inte längre bedöms restaurerbara, men det har också tillkommit flera
områden där restaureringsåtgärder genomförts och bete har återupptagits efter 1995. Om vi
jämför med Länsstyrelsens inventering som genomfördes 2002-2004 så ser vi att det idag är
större arealer av kommunens ängs- och naturbetesmarker som hävdas. För att kunna kallas
välhävdade är dock många av områdena i behov av åtgärder i form av röjning av sly, glesning
av trädskiktet, förbättrat betestryck. På strandängarna finns även behov av åtgärder som
betesputsning och fräsning. Kommunen kommer att jobba med restaureringsåtgärder på ängsoch naturbetesmarker under de kommande åren. De betade strandängarna kommer att
prioriteras särskilt i detta arbete.
Inom den kommunägda jordbruksmarken vill vi också få en bättre bild av förekomsten av så
kallade småbiotoper, t ex åkerholmar, odlingsrösen, stenmurar och öppna diken, samt
förbättra skötseln av dessa. Inriktning för skötseln av kommunens jordbruksmark ska biläggas
de arrendeavtal som tecknas mellan kommunen och arrendatorer som brukar marken.
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ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP
Nationellt
miljömål

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens
värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Kommunens
övergripande
mål från
strategiska
planen 20122014

Naturen i Karlstads kommun, den
biologiska mångfalden och naturens
värde för friluftslivet ska bevaras och
utvecklas.

Kommunens
delmål från
miljö- och
klimatstrategin

År 2020 ska minst 550 ha äng och
naturbetesmark, varav minst 300 ha
strandängar, inom Karlstads
kommun vara väl betade eller
slåttrade.
ÄNGS- OCH NATURBETESMARKER

Åtgärd

Kommunens
kompletterande
inriktningsmål

Kommunens
kompletterande
inriktningsmål

Kommunen ska i samarbete med mark- och
djurägare genomföra lämpliga restaureringsåtgärder inom ängar och naturbetesmarker i
tillräcklig omfattning för att uppfylla målet.
Tabell 2 visar en prioriteringsordning för de
marker där det 2012 bedömts finnas ett
åtgärdsbehov.

TFN

2020

P4 +
1,5 milj

X

X X

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP
PÅ KOMMUNÄGD MARK

Ansvarig
nämnd

År

Kostnad

M

F

TFN
MAB

2020

se ovan

X

X X

T

Kommunens jordbruksmark ska skötas med
hänsyn till naturvärden, kulturmiljövärden
och upplevelsevärden samt utgöra en
värdefull naturresurs för ett långsiktigt och
uthålligt nyttjande för livsmedelsproduktion.
Kommunen ska inte exploatera eller på
annat sätt förstöra ängar eller
naturbetesmarker.
ÄNGS- OCH NATURBETESMARKER

Åtgärd

4

Kommunen ska genomföra lämpliga åtgärder för att samtliga ängar och
naturbetesmarker på kommunägd mark hålls

Beviljade medel inom ramen för kommunens klimat- och miljöinvesteringar 2012-2015.
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i gott skick och är väl betade eller slåttrade.
Tabell 2 visar en prioriteringsordning för de
marker där det 2012 bedömts finnas ett
åtgärdsbehov. De kommunägda områdena
har i tabellen markerats med fet stil.
SMÅBIOTOPER

Åtgärd

Åtgärd

Förekomsten av så kallade småbiotoper i det
kommunägda odlingslandskapet samt deras
åtgärdsbehov ska kartläggas.
Kommunens jordbruksarrendatorer ska
informeras om förekomst och värde av
småbiotoper i odlingslandskapet.

TFN

2018

100 000 X

TFN

2020

*

X

TFN

2015- *

X

EKOLOGISK ODLING

Åtgärd

En premiering ska införas för kommunens
jordbruksarrendatorer som är godkända för
ekologisk odling enligt EU:s bestämmelser.
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Tabell 2. Ängs- och naturbetesmarker inom Karlstads kommun där det år 2012 bedömts att
det finns behov av åtgärder för att marken ska vara väl betad eller slåttrad. Områdena har
delats in i tre kategorier beroende på hur högt prioriterade åtgärderna bedöms vara.
Prioritet 1 är de åtgärder som är mest angelägna. Verkligheten kan ändå bli att en åtgärd i
prioritetsklass 3 genomförs före det att alla åtgärder i prioritetsklass 1 och 2 har utförts med
anledning bland annat av möjligheten att träffa avtal med berörda markägare samt tillgången
till betesdjur i området. Varje område finns beskrivet i ”Naturvårds- och friluftsplan för
Karlstads kommun del 3 – Värdefulla naturområden”. Områden som ligger helt eller delvis
på kommunägd mark har i tabellen markerats med fet stil.
Prioritet 1
ÄNGS- OCH
NATURBETESMARKER
Dingelsundet
Vänsberg
Norra Forsnäs
Svedenäs
Björby
Mångstorp
Karforsängen
Malma
Norra Bottenvik
Ringsåker
Utterud
Vålbergsskogen

Prioritet 2

Prioritet 3

Sanna
Skåre
Sätter
Flatvik
Tjärn
Snåret
Jäverön
Backa
Hanevik
Norketorp
Stora Hornäs
Ängebäckstorp

Ängarna
Södra Forsnäs
Björketorp
Algustad
Aspberg
Hedebacka
Lermarken
Göranstorp
Sutterhöjden
Väse-Bäckelid
Åtorp
Nolby
Tollerud
Sundängarna

Grän
Östra Ve
Väse klockaregård
Helgetorp
Rör
Sund
Lund
Borssjön
Norra Barsjön
Mariebergs strandängar

Bergvik
Margårdsviken
Hammar
Björkvik
Jäverön, Sundet

STRANDÄNGSBETEN
Hovlanda
Alsters herrgård
Jäverö gård
Knappstad
Södra Hyn

Tabell 3. Strandängar som varit obetade under lång tid och idag inte räknas som
naturbetesmarker, men som skulle kunna återskapas genom restaureringsåtgärder.
POTENTIELLA STRANDÄNGSBETEN
Dybottnen
Fågelviks-Rud
Ekholmen
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Nolby
Hjälmsviken
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Myllrande våtmarker
Till våtmarker räknar vi bland annat mossar, kärr och småvatten. I Karlstads kommun är
mossar den klart dominerande våtmarkstypen. En koncentration av mossar, främst öppna
högmossar, finns i kommunen östra del mellan Vänern och Molkom. Kärnområden med
småvatten finns t ex på Segerstadhalvön, inom I2-området samt kring sjön Alstern.
Våtmarkerna har många viktiga funktioner i landskapet. De utgör livsmiljöer för djur och
växter och utför ekosystemtjänster genom att rena vatten från läckande näringsämnen och
minska översvämningar i omgivande marker. Historiskt har våtmarkerna påverkats mycket
kraftigt av olika mänskliga aktiviteter i hela landet. Sjöar har sänkts, stränder har vallats in,
torv har brutits och en mycket stor andel våtmarker har dikats. Enligt VMI, svenska
våtmarksinventeringen, har inom Karlstads kommun endast två av 77 inventerade våtmarker
bedömts som opåverkade av dikning och torvbrytning. Vår målsättning är därför att arealen
värdefulla våtmarker inom Karlstads kommun inte ska tillåtas att minska mer.
Karlstads kommun har restaurerat och nyskapat flera småvatten av värde för groddjur, t ex
större vattensalamander och detta arbete kommer att fortsätta även de kommande åren.
Kommunen har även restaurerat våtmarker vid Herrön och i Klarälvsdeltat. Skötsel och
utveckling av dessa områden kommer också att fortsätta. Vi kommer dessutom att inleda ett
arbete med att lokalisera och återställa utdikade våtmarker i den kommunägda skogen.
I vatten utan fisk ökar möjligheterna för många groddjur, insekter och även andungar har en
högre överlevnadsgrad i vatten utan rovfisk. Fiskfria vatten är en förutsättning för att större
vattensalamander ska överleva. Många sjöar i Sverige hade varit fiskfria om inte människan
hade planterat ut fisk. I dag är det främst småvatten i form av vissa gårdsdammar och
branddammar som saknar fisk samt något enstaka exempel på naturliga små tjärnar. Vår
målsättning är att de vatten som fortfarande är fria från fisk ska förbli fiskfria.
Betade och slåttrade strandängar samt potentiellt hävdade strandängar behandlas under
miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap.
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MYLLRANDE VÅTMARKER
Nationellt
miljömål

Våtmarkernas ekologiska och
vattenhushållande funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla våtmarker
bevaras för framtiden.

Ansvarig
nämnd

År

Kostnad

M

I samverkan med markägare underhålla
småvatten som är särskilt värdefulla för
groddjur vid Björby och Lindrågen.

TFN

2018

*

X

Öka samverkan med privata markägare för
att bibehålla värdefulla småvatten i
kommunens övriga delar.

TFN

2015- *

X

Vid Herröns våtmark ska återkommande
röjning av vass och sly genomföras för att
underhålla de senaste årens
restaureringsarbeten.

TFN

2014- *

X

X

Klarälvsdeltats yttre delar ska skyddas som
naturreservat.

TFN,
Lst

2015

-

X

X X

MYLLRANDE VÅTMARKER PÅ
KOMMUNÄGD MARK

Ansvarig
nämnd

År

Kostnad

M

F

TFN

2018

*

X

Kommunens
övergripande
mål från
strategiska
planen 20122014

Naturen i Karlstads kommun, den
biologiska mångfalden och naturens
värde för friluftslivet ska bevaras och
utvecklas.

Kommunens
delmål från
miljö- och
klimatstrategin

Arealen våtmarker inom Karlstads
kommun som är ekologiskt eller
hydrologiskt värdefulla ska inte
minska från och med år 2011.

F

T

SMÅVATTEN

Åtgärd

Åtgärd

ÖVRIGA VÅTMARKER

Åtgärd

Åtgärd

Kommunens
kompletterande
inriktningsmål

Fiskfria småvatten ska förbli fiskfria.
SMÅVATTEN

Åtgärd

Underhålla småvatten som är särskilt
värdefulla för groddjur vid Marieberg och
Vänsberg inom I2-området.
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ÖVRIGA VÅTMARKER

Åtgärd

Åtgärd

Åtgärd

5

Ekologiskt eller hydrologiskt värdefulla
våtmarker som ianspråktas i exploatering
ska kompenseras med en nyanlagd våtmark
som har liknande hydrologiska och
ekologiska funktioner, inom
avrinningsområdet från och med 2014.
Lokalisera utdikade våtmarker i den
kommunägda skogen.
Restaurera minst en våtmark i den
kommunägda skogen.

TFN

2014- *+ P5

X

TFN

2018

*

X

TFN

2020

*

X

Kostnad för kompensationsåtgärder ska täckas inom budgeten för respektive exploateringsprojekt.
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Levande sjöar och vattendrag
Karlstads kommun är i hög grad präglad av vatten – belägen vid Sveriges största sjö, norra
Europas största insjöskärgård och med Karlstad tätort uppbyggd på Klarälvens delta. Staden
är rik på älvarmar och små restsjöar som ligger inne i bebyggelsen. I Klarälven vandrar
årligen de genetiskt unika stammarna av Klarälvslax och Klarälvsöring upp. Norsälven som
avvattnar Fryksdalen mynnar ut i Vänern i kommunens västra del. Utöver detta finns ett stort
antal sjöar och mindre vattendrag med höga naturvärden och upplevelsevärden, främst inom
Alstersälvens och Klarälvens avrinningsområden. Vissa delar av kommunen kan dock
betraktas som fattiga på sjöar och vattendrag, främst delarna längst i öster och längst i väster
där andelen öppet vatten är låg.
Ett av de största problemen för naturvärden i och kring sjöar och vattendrag inom kommunen
är igenväxning utmed stränderna – inte minst utmed Vänerns stränder. Där har småträd i de
lägsta delarna av stranden ökat med ca 9000 % mellan år 2000 och år 2009. Orsakerna till att
Vänerns stränder växer igen är troligen flera, men en regleringsstrategi med lägre vattenstånd
och minskade vattenståndsvariationer är en. Andra orsaker är övergödning, upphört bete och
slåtter samt minskad effekt på vegetationen av isrensning till följd av flera år med milda
vintrar och utebliven isläggning. Igenväxningen är något som påverkar både friluftsliv och
naturvärden vid Vänern negativt. Några möjliga åtgärder för att minska igenväxningstakten är
att tillåta högre vattenstånd och större vattenståndsvariationer, bete på fler stränder och
manuell röjning. De kommande åren planerar kommunen att genomföra röjningsinsatser på
några igenväxande sandstränder och fågelskär vid Vänern. Restaurering av betade strandängar
beskrivs under kapitlet Ett rikt odlingslandskap.
Andra betydande miljöproblem knutna till vattenmiljöer i Karlstads kommun är övergödning i
södra delen av kommunen och försurning i den norra delen av kommunen. Denna problematik
behandlas mer ingående i kommunens vattenplan, VA-plan samt åtgärdsprogram för
Västerhavets vattendistrikt. Många sjöar och vattendrag är också påverkade av reglering och
vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer.
I några av de mindre vattendragen i kommunen har vi tidigare genomfört restaureringsarbeten
för att förbättra livsmiljön för öring och andra strömvattenlevande arter genom att återställa
bottnar efter flottledsrensning och kompensera för ändrad vattenregim till följd av reglering.
Detta är åtgärder som vi under de kommande åren kommer att följa upp och vid behov
komplettera. Även i Klarälven och Norsälven har vissa biotopvårdsåtgärder genomförts för att
gynna fisk och fiske genom respektive fiskevårdsområdesförening där kommunen ingår.
Skogs- och jordbruk kan påverka vattenmiljöer negativt genom avverkning av kantzoner,
körskador, näringsläckage m.m. Denna påverkan kan dock minskas genom hänsynsfulla
brukningsmetoder. I Karlstads kommuns riktlinjer för skogsbruk finns angivet vilken hänsyn
som ska tas till vattenmiljöer i den kommunägda skogen.
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LEVANDE SJÖAR OCH
VATTENDRAG
Nationellt
miljömål

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt
hållbara och deras variationsrika
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig
produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets
ekologiska och vattenhushållande funktion
ska bevaras, samtidigt som förutsättningar
för friluftsliv värnas

Ansvarig
nämnd

År

Kostnad

M

MN
TFN

2014

P6

X

Restaurera minst tre igenväxande
sandstränder och två igenväxande fågelskär
i Vänern.

TFN

2020

*+P7

X

X

Ta fram en ny plan för vegetationsskötsel
och uppföljning i och kring Kroppkärrssjön.

TFN

2015

*

X

X

Vid samverkan kring Vänern där
kommunen deltar ska kommunen verka för
att regleringen av Vänern i större grad ska
efterlikna naturliga vattenståndsvariationer i

KS
SBN
TFN

2014- *

X

X

Kommunens
övergripande
mål från
strategiska
planen 20122014

Naturen i Karlstads kommun, den
biologiska mångfalden och naturens
värde för friluftslivet ska bevaras och
utvecklas.

Kommunens
delmål från
miljö- och
klimatstrategin

Sjöar och vattendrag i Karlstads
kommun ska vara ekologiskt hållbara
och deras variationsrika livsmiljöer
ska bevaras samtidigt som
förutsättningarna för friluftsliv ska
värnas.
Regleringen av Vänern bör i större grad
efterlikna naturliga vattenståndsvariationer
över året jämfört med den regleringsstrategi
som använts sedan 2008.

Kommunens
kompletterande
inriktningsmål

F

VATTENRÅD

Åtgärd

För Alstersälvens avrinningsområde ska ett
vattenråd bildas.
IGENVÄXNING

Åtgärd

Åtgärd

Åtgärd

6

Projektpengar som Klarälvens vattenråd beviljats från Vattenmyndigheten.
Beviljat bidrag till LONA-projektet Blotta sanden inom Karlstads kommun där restaurering av minst tre
sandstränder ingår.

7
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den mån det går utan att förvärra
översvämningsproblematiken.
OMRÅDESSKYDD

Åtgärd

Åtgärd

Ett förvaltningsövergripande samarbete ska
utvecklas för hanteringen av strandskyddsärenden för att i högre grad säkerställa att
strandskyddets syften tryggas.
Senast 2015 ska kommunen skydda en
delsträcka av Prostgårdsälven som
naturreservat.
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2014

*

X

TFN

2015

*

X
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Ett rikt växt- och djurliv
I Karlstads kommun har 314 rödlistade arter enligt rödlistan för hotade arter 2010 påträffats
(augusti 2010 – ska uppdateras).
Det finns flera arter i Karlstads kommun som nationellt eller regionalt sett är ovanliga och
som vi därför bör ta ett särskilt ansvar för. I naturvårds- och friluftsplanen pekar vi ut 15 st
arter som kommunens ansvarsarter. Dessa finns listade i tabell 3. Ansvarsarter är arter som är
relativt ovanliga i landet, i de flesta fall rödlistade, men där Karlstads kommun har en
betydande del av landets eller länets förekomst. Det finns fler arter som passar in på denna
definition, men kommunen har gjort ett urval där vi bland annat haft som målsättning att få
med arter från olika organismgrupper och olika naturtyper.
Kommunen har som ambition att under de närmaste åren jobba aktivt med att öka kunskapen
om och förbättra situationen för sina ansvarsarter. Strategin är att varje år fram till år 2020
starta upp arbetet med en ny ansvarsart. Arbetet inleds med inventering för att öka kunskapen
om artens förekomst och problembild inom kommunen. Därefter går arbetet vidare med
genomförande av åtgärder för att förbättra livsvillkoren för arten och information till
allmänheten om arten samt den naturtyp som den hör hemma i.
Tabell 3. Karlstads kommuns ansvarsarter samt naturtyp och rödlistekategori för respektive art.
Ansvarsart
Naturtyp
Rödlistan 2010
Mindre hackspett
Skog
Lövskogar
Nära hotad (NT)
Dendrocopos minor
Sandödla
Sandtallskogar, öppen
Sårbar (VU)
sand, ris- och buskmark
Lacerta agilis
Reliktbock
Solbelysta grova tallar
Nära hotad (NT)
Nothorhina muricata
Tallticka
Äldre tallskog
Nära hotad (NT)
Phellinus pini
Grönskära
Odlingslandskap
Hävdade strandängar
Sårbar (VU)
Bidens radiata
Brun gräsfjäril
Blomrika gräsmarker i
Nära hotad (NT)
skogsbygd
Coenonympha hero
Större vattensalamander
Våtmarker
Småvatten
Livskraftig (LC)
Triturus cristatus
Smålom
Små skogstjärnar och
Nära hotad (NT)
myrar
Gavia stellata
Liten myrlejonslända
Sjöar och vattendrag
Sandstränder vid Vänern
Nära hotad (NT)
Myrmeleon bore
Trastsångare
Näringsrika sjöar,
Nära hotad (NT)
vassområden
Acrocephalus arundinaceus
Rörhöna
_
Gallinula chloropus
Bågsäv
Näringsrika sjöar och
Nära hotad (NT)
vattendrag
Scirpus radicans
Daggvide
Stränder utmed Klarälven
Sårbar (VU)
Salix daphnoides ssp.
Hårklomossa
Strömmande vatten med
Nära hotad (NT)
stor årsamplitud
Dichelyma capillaceum
Asp
Vänern med tillflöden
Nära hotad (NT)
Aspius aspius
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ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV
Nationellt
miljömål

Den biologiska mångfalden ska bevaras och
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande
och framtida generationer. Arternas
livsmiljöer och ekosystemen samt deras
funktioner och processer ska värnas. Arter
ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga
bestånd med tillräcklig genetisk variation.
Människor ska ha tillgång till en god naturoch kulturmiljö med rik biologisk mångfald,
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Kommunens
övergripande
mål från
strategiska
planen 20122014

Naturen i Karlstads kommun, den
biologiska mångfalden och naturens
värde för friluftslivet ska bevaras och
utvecklas.

Kommunens
delmål från
miljö- och
klimatstrategin

Situationen i Karlstads kommun för
rödlistade arter i allmänhet, och för
kommunens ansvarsarter i synnerhet,
ska förbättras jämfört med 2011.

Ansvarig
nämnd

År

Kostnad

M

TFN

2020

*

X

ANSVARSARTER

Åtgärd

Kommunen ska jobba aktivt med att öka
kunskapen om och förbättra situationen för
sina ansvarsarter.8
Ett fördjupat arbete inriktat på en ny
ansvarsart påbörjas varje år enligt tabell 4
nedan och fortsätter sedan minst under en
tvåårsperiod. År 1 ägnas åt inventering av
artens förekomst, spridningsmöjligheter och
åtgärdsbehov samt framtagande av ett
åtgärdsprogram. År 2 ägnas åt genomförande
av åtgärder samt informationsspridning både
till allmänheten och till särskilt berörda. År 3
och framåt ägnas vid behov åt fortsatta
åtgärder.

8

Kommunens ansvarsarter finns listade i tabell 3 på föregående sida.

30

F

T

Förslag till remissversion 2013-11-14

Tabell 4. Kommunens arbete med att öka kunskapen om och förbättra situationen för sina
ansvarsarter ska fram till år 2020 ske efter nedanstående tidplan. Mer information om
kommunens ansvarsarter finns i Naturvårds- och friluftsplan för Karlstads kommun del 2 –
Karlstads natur och friluftsliv.
År
Ansvarsart
Naturtyp
2014Grönskära, Liten myrlejonslända
strandängar, sandstränder
2015Mindre hackspett, Daggvide
lövskog, älvstränder
2016Reliktbock
gamla solbelysta tallar
2017Smålom
små skogssjöar
2018Större vattensalamander
småvatten
2019Tallticka
äldre tallskog
2020Bågsäv
näringsrika sjöar och vattendrag
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Naturvärden i bebyggd miljö
Även i bebyggda miljöer finns livsmiljöer för många arter och våra tätorter kan många gånger
hysa ett förvånansvärt rikt växt- och djurliv. För arter som blivit undanträngda från sina
ursprungliga livsmiljöer till följd av bland annat ändrade brukningsmetoder av jord och skog
finns i vissa fall substitut att finna i de bebyggda miljöerna. Utmed vägkanter har till exempel
ängsfloran med tillhörande insekter som trängts undan från odlingslandskapet när arealerna
ängs- och naturbetesmark minskat funnit nya livsmiljöer. Sand- och grustäkter har blivit
tillflyktsorter för många arter som är beroende av blottad jord.
En artrik närmiljö berikar vardagen för de människor som bor i tätorterna och förhoppningsvis
bidrar detta också till att skapa en känsla och ett engagemang för naturen och dess invånare.
Natur- och grönområden inne i tätorterna har också en viktig funktion att fylla genom att ta
emot dagvatten från tätortens många hårdgjorda ytor och sänka avrinningshastigheterna och
minska de stora flödesfluktuationerna i de vattendrag som leder dagvatten ut från
stadsdelarna.
I parker, på kyrkogårdar och i gatumiljöer finns ofta gamla grova träd, inte sällan av ädla
trädslag. Dessa är ovanliga i våra skogar och kan utgöra livsmiljö för många svampar,
insekter och fåglar. I Karlstads kommun finns nästan 500 jätteträd, dvs träd som är minst en
meter i diameter. Länsstyrelsen har pekat ut två värdetrakter för skyddsvärda träd inom
Karlstads kommun, det vill säga områden där man finner en särskilt stor koncentration av
skyddsvärda träd. En av dessa värdetrakter är Karlstad stad som är rik på alléer och har ett
stort antal jätteträd av flera trädslag, bland annat många almar. Den andra värdetrakten är
området kring Nor.
Vi vill utveckla skötseln av träd i tätorterna för att gynna de arter som lever på träden. Det är
viktigt att vi tar väl hand om träden i stadsmiljön redan från början, så att de håller sig friska
och får möjlighet att bli gamla. I tätortsmiljöer är säkerheten alltid en särskilt viktig aspekt vid
hantering av träd. Det kan ibland stå i motsättning med att värdet för den biologiska
mångfalden ofta är högre hos gamla och grova träd. Har trädet dessutom fått en hålighet eller
påväxt av svampar bedöms värdet för den biologiska mångfalden som än högre samtidigt som
säkerhetsrisken kan öka. Vid skötsel av äldre träd är det viktigt att alltid ta hänsyn till de
biologiska värdena, att överväga alternativ till totalavverkning och vid avverkning låta
stammen fortsätta vara till nytta för lavar, svampar, insekter och insektsätande fåglar.
Stammar som avverkas bör så långt möjligt placeras på strategiskt placerade faunadepåer.
Vi vill också öka kännedomen om var det finns artrik flora utmed vägar, cykelvägar och på
gräsytor som kommunen sköter.
Ett annat sätt att gynna biologisk mångfald i bebyggda miljöer som vi vill utveckla är att
skapa förutsättningar för många vilda grannar genom att sätta upp fågelholkar och
insektsholkar med mera.
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M

F

2014- -

X

X

SBN

2014- -

X

Hänsyn ska alltid tas till värden för den
biologiska mångfalden vid skötsel och
hantering av gamla, grova träd i
tätortsmiljöer.

TFN

2014- *

X

När gamla grova träd i tätorten blir en
säkerhetsrisk ska alternativ till avverkning
prövas.

TFN

2014- *

X

Kommunen ska arbeta för att undvika skador
på träd i tätorterna i trädets alla livsskeden för
att på så sätt möjliggöra för träden att bli
gamla och därmed få ett ökat värde för
biologisk mångfald.

TFN

2014- *

X

NATURVÄRDEN I BEBYGGD
MILJÖ
Kommunens
övergripande
mål från
strategiska
planen 20122014

Naturen i Karlstads kommun, den
biologiska mångfalden och naturens
värde för friluftslivet ska bevaras och
utvecklas.

Kommunens
övergripande
mål från
strategiska
planen 20122014

Samhällsplaneringen ska ge
förutsättningar för ett hållbart och
hälsosamt liv med hänsyn till naturoch kulturvärden.

Ansvarig
nämnd

År

SBN

Kostnad

FYSISK PLANERING

Åtgärd

Åtgärd

Vid framtagande av fysiska planer ska, från
och med 2014, angränsande såväl som
ingående natur med värde för biologisk
mångfald, friluftsliv eller landskapsekologiskt
perspektiv inkluderas i planområdet som
natur, när avvägningen i planarbetet har gjorts
att området ska kvarstå som natur. Ett
långsiktigt skydd enligt miljöbalken ska
övervägas för områden med höga värden.
Nya detaljplaner i tätortsmiljö ska innehålla
bestämmelser om att träd av värde för den
biologiska mångfalden skyddas, där så är
lämpligt och motiverat.
TRÄD I BEBYGGDA MILJÖER

Åtgärd

Åtgärd

Åtgärd
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Åtgärd

Fler och mer genomtänkta faunadepåer för
träddelar som måste avverkas ska pekas ut.

TFN

2014

*

X

Lokalisera gräsytor med artrik flora inom
parkmarken i Karlstads kommuns tätorter.

TFN

2014

*

X

Anpassa skötseln för gräsytor med artrik flora
inom parkmarken i Karlstads kommuns
tätorter.

TFN

2016

*

X

ARTRIKA GRÄSYTOR

Åtgärd

Åtgärd

ARTRIKA VÄGKANTER

Lokalisera artrika vägkanter utmed bilvägar
och cykelvägar som kommunen sköter.

TFN

2017

100 000 X

Åtgärd

Utveckla skötseln och bibehålla naturvärdena
utmed de artrika kommunskötta vägkanterna.

TFN

2020

*

X

Åtgärd

TFN

2016

*

X

DJUR MED BOSTADSBRIST

Åtgärd

Gynna biologisk mångfald i bebyggda miljöer
genom att på lämpliga ställen sätta ut
exempelvis fågelholkar, fladdermusholkar,
insektsholkar och igelkottsbon.
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Geologiska värden
Det finns en stor variation och rik förekomst av geologiska värden inom Karlstads kommun.
Isälvsavlagringar finns på flera platser i kommunen. Brattforsheden är ett av Sveriges största
isälvsdeltan. Detta har bildats i Klarälvens tidigare fåra. Värmlands näst största isälvsdelta är
Sörmon som ingår i en serie isälvsavlagringar som ligger mellan Vänern och Fryken. Till
följd av Brattforshedens avlagring tvingades Klarälven att ändra sitt lopp efter den senaste
istiden och har sedan dess avsatt en rad deltan, då mynningen i och med landhöjningen flyttats
söderut. Ett tidigare delta ligger vid Grava och det senaste deltat återfinns nu i Karlstad vid
Klarälvens mynning i Vänern. Här byggs fortfarande land på av material som transporteras
med älven och Klarälvsdeltat är idag Sveriges största aktiva delta nedanför fjällkedjan. På
flera ställen i kommunen finns välbevarade ändmoräner, dvs moränryggar i öst-västlig
riktning som avsattes vid isfronten då denna gjorde ett uppehåll i sitt tillbakadragande. I
kommunen finns två större ravinstystem, i Ölmans dalgång och Kilsravinerna. Här och var
finns inslag av den kalkhaltiga bergarten hyperit i berggrunden. Främst i norra delen av
kommunen finns ett antal markant uppstickande hyperitberg.
De geologiska värdena är oftast inte hotade av pågående markanvändning som jord- och
skogsbruk, även om viss hänsyn behöver tas för att inte skada geologiska formationer.
Täktverksamhet, exploatering i form av bebyggelse och vägar, schaktning, tippning och
muddring är vanligen större hot mot de geologiska värdena och i sådana sammanhang är det
viktigt att hänsyn tas.
Den största åtgärden som planeras inom Karlstads kommun för att bevara geologiska värden
inom de närmaste åren är säkerställande av Klarälvsdeltats yttre delar, vilket Länsstyrelsen
arbetar med i samarbete med Karlstads kommun.
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GEOLOGISKA VÄRDEN
Kommunens
övergripande
mål från
strategiska
planen 20122014

År

Kostnad

M

F

T

TFN,
Lst

2015

-

X X X

Naturen i Karlstads kommun, den
biologiska mångfalden och
naturens värde för friluftslivet ska
bevaras och utvecklas.

Kommunens
kompletterande
inriktningsmål

Vid tillståndsgivning för täkter,
exploatering och annan verksamhet som
påverkar jordtäckets former, ska hänsyn
alltid tas till eventuella geologiska
naturvärden.

Kommunens
kompletterande
inriktningsmål

Inom de områden som pekats ut som
riksintressen för naturvård, till stor del
grundat på geologiska värden, dvs
Sörmon, Brattforsheden, Ölmans
ravinsystem, Örtensjöområdet och
Klarälvsdeltat, ska största möjliga
hänsyn tas till de geologiska värdena.

Åtgärd

Ansvarig
nämnd

Klarälvsdeltats yttre delar ska skyddas
som naturreservat.
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Friluftsliv och naturvägledning
Tillgången till en spännande och lättillgänglig natur är viktig för att skapa en attraktiv
kommun med god livskvalitet. Med friluftsliv menas i detta sammanhang vistelse utomhus i
natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.
Friluftslivet har utvecklats under årens lopp och mer krävande aktiviteter har fått ökad
betydelse. Friluftsaktiviteter kan vara allt från promenader och vandring, till bad och båtliv,
cykling i naturområden, skid- och skridskoåkning, klippklättring med mera.
Allemansrätten är grunden för att ett aktivt friluftsliv ska kunna bedrivas, men det behövs
också åtgärder som gör det lätt för människor att hitta ut till naturen. Karlstads kommun har
ställt i ordning ett stort antal områden med syfte att underlätta för allmänheten att komma ut i
naturen och bedriva ett aktivt friluftsliv. Målsättningen är att det ska finnas utflyktsmål i
Karlstadsnaturen med olika karaktärer, så att det finns möjlighet till en bredd av intressanta
upplevelser och något som tilltalar alla invånare. Vissa områden bör ligga nära tätorterna, vara
lätta att ta sig till och lätta att ta sig fram i, medan andra naturområden bör vara mer orörda
och vildmarksbetonade. Våra friluftsområden ska ligga spridda i kommunens olika delar och
erbjuda upplevelser i olika naturtyper.
En viktig uppgift för kommunen som äger mycket mark i närheten av tätorterna där många av
våra invånare bor är att säkerställa att områden som är attraktiva för friluftslivet finns kvar i
framtiden, även om tätorterna byggs ut. Karlstads kommun planerar att under de närmaste
åren skydda ett antal skogar med höga värden för friluftslivet som naturreservat eller
biotopskydd. Flera av dessa ligger i nära anslutning till bostadsområden. I avsnittet ”Levande
skogar” anges vilka skogar som kommer att skyddas.
Vi jobbar successivt med att anpassa fler naturområden så att de blir tillgängliga för personer
med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsanpassade naturområden av olika naturtyper ska på
sikt också finnas spridda i kommunens olika delar. I vissa områden gör dock de naturgivna
förutsättningarna att det är svårt att göra dem tillgängliga för alla, till exempel på grund av allt
för kuperad terräng. Arbetet med tillgänglighetsanpassning i fler lämpliga naturområden
kommer att fortsätta under de närmaste åren gällande både strövområden, badplatser och
småbåtshamnar.
Vi kommer också att fortsätta att utveckla tillgängligheten till Vänerskärgården för att stärka
Karlstads roll som en kommun vid Vänern och göra det möjligt för fler att uppleva den
fantastiska skärgården.
Vi vill utveckla arbetet med information om besöksmål i Karlstadsnaturen och dess värden för
biologisk mångfald så att fler målgrupper nås. Detta kommer att göras bland annat genom att
information tillhandahålls på fler språk, både turistspråk och de större invandrarspråken.
Information ska också spridas genom fler kanaler, exempelvis genom att kommunens app
Karlstadskartan utvecklas med mer information om natur och friluftsliv samt genom
guidningar för allmänheten och en utställning utomhus. Att locka människor ut i naturen
bidrar både till en bättre folkhälsa och även till att skapa en ökad kunskap om naturen och ett
ökat engagemang för naturen.
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FRILUFTSLIV OCH
NATURVÄGLEDNING
Nationellt
övergripande mål
för friluftspolitiken

Målet för friluftslivspolitiken är att stödja
människors möjligheter att vistas i
naturen och utöva friluftsliv där
allemansrätten är en grund för
friluftslivet. Alla ska ha möjlighet att få
naturupplevelser, välbefinnande, social
gemenskap och ökad kunskap om natur
och miljö.9

Kommunens
övergripande mål
från strategiska
planen 2012-2014

Naturen i Karlstads kommun, den
biologiska mångfalden och
naturens värde för friluftslivet ska
bevaras och utvecklas.

Kommunens
delmål från
folkhälsostrategin

Andelen Karlstadsbor som är
aktiva ökar (fysiskt och kulturellt)

Kommunens
inriktning från ÖP
2012

Alla kommuninvånare ska ha
tillgång till bostadsnära natur och
ska till fots eller med cykel enkelt
kunna ta sig till närströvområden
med höga friluftsvärden.

Kommunens
inriktning från ÖP
2012

Allmänhetens tillgång till stränder
bibehålls och utvecklas.

Kommunens
inriktning från ÖP
2012

Tillgängligheten till
Vänerskärgården och Klarälven
ska förbättras.

Kommunens
kompletterande
inriktningsmål

Kommuninvånare och besökare ska ha
goda möjligheter till vistelse och
friluftsliv i en rik och varierad natur.

Kommunens
kompletterande
inriktningsmål

Det ska finnas naturområden av olika
karaktär och naturtyp som är
iordningställda och inbjudande för
besökare av alla målgrupper.

Kommunens
kompletterande
inriktningsmål

Informationen till invånarna i Karlstads
kommun om värdet av biologisk mångfald

9

Ansvarig
nämnd

År

Kostnad

M

F

Detta övergripande mål har 2012 preciserats i tio nationella mål för friluftspolitiken. De presenteras i Naturvårdsoch friluftsplan för Karlstads kommun, del 2 – Karlstads natur och friluftsliv
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och utflyktsmål i naturen ska utvecklas
och nå fler målgrupper.

OMRÅDESSKYDD
Åtgärd

Flera skogsområden av stor betydelse för
friluftslivet ska säkerställas som
naturreservat eller biotopskydd - se
avsnittet Levande skogar.

Åtgärd

Riktlinjer ska tas fram för tillståndsgivning för större arrangemang i
kommunägda friluftsområden och
närströvområden.
Ett förvaltningsövergripande samarbete
ska utvecklas för hanteringen av
strandskyddsärenden för att i högre grad
säkerställa att strandskyddets syften
tryggas.

Åtgärd

TFN

2020

Se
X
avsnittet
Levande
skogar

X X

TFN

2014

*

X

SBN
TFN
MN

2014

*

X

X X

TFN

2020

P10

X

X X

TFN,
KFN

2014

*+P

X

X X

TFN

2020

Se
X
avsnitt
Levande
skogar

X X

TFN

2015

*

X

X

TFN

2016

300 000

X

X

STRÖVOMRÅDEN OCH VANDRINGSLEDER
Åtgärd

Åtgärd

Åtgärd

Åtgärd

Ytterligare naturområden som ska
tillgänglighetsanpassas för att underlätta
för fler personer med funktionsnedsättning att komma ut i naturen är:
- Herrön-Fiskartorpet
- Del av I2-området
- Östanås
- Molkomsmossen
- Minst två fiskeplatser
I2-området utvecklas för besökare genom
fler markerade vandringsleder,
rastplatser, vägvisare och
informationstavlor. Fler säkra passager
för gående över/under järnvägen ska
utredas.
De nya naturreservaten som bildas i
kommunen ska iordningställas med
informationstavla och andra anläggningar
för friluftslivet i enlighet med varje
områdes skötselplan.
Undersöka möjligheten att flytta
Kroppkärrsleden till sjöns strand i den
nordöstra delen förbi koloniträdgården
och Kroppkärrs gård.
En samlingsplats med eldstad och

Åtgärd
10

Särskilda investeringsmedel finns avsatta för tillgänglighetsanpassningar inom TFN:s verksamhet från och med
år 2015.
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vindskydd som lämpar sig för större
grupper, t ex en skolklass anläggs i ett
naturområde på cykelavstånd från
Karlstad centrum.
TERRÄNGRIDNING
Åtgärd

Ta fram information om befintliga
ridvägar i naturområden.

KFN,
TFN

2016

*

X

X

TFN

2018

*

X

X

TFN
MN

2014

*

X

TFN

2015

*

X

KS

2014

*

X

X X

TFN

2016

P11

X

X X

TFN
SBN

2015

Ä12

X X

TFN,
SBN

2015- Ä13
2020

X X

TERRÄNGCYKLING
Åtgärd

Iordningställa minst en längre
mountainbike-led.
BAD

Åtgärd

Möjligheterna att förbättra
badvattenkvaliteten i Sundstatjärnet ska
utredas.

Åtgärd

Ytterligare två badplatser ska
tillgänglighetsanpassas för personer med
funktionsnedsättning.
BÅTLIV

Åtgärd

Åtgärd

Åtgärd

Åtgärd

En plan för skärgårdsutveckling i
Karlstads kommun tas fram.
Ytterligare ett besöksmål i
Vänerskärgården ska utvecklas med
brygga för passagerarbåtar.
Ytterligare angöringsmöjligheter för
båtar i centrala Karlstad,
Mariebergsviken och Bergviksområdet
ska utredas och lämpliga platser ska
iordningsställas.
Fler båtplatser som allmänheten kan hyra
ska tillskapas. Platser som ska utredas är:
Tuvan-Bergholmen
Örsholmen
Inre hamn
Tullholmsviken
Katrineberg

11

Beviljade investeringsmedel för att anordna ytterligare en angöring för båtbuss mellan Karlstad och
Kristinehamn.
12
Kostnadsberäkning och äskande av medel görs efter utredningsfasen.
13
Kostnadsberäkning och äskande av medel görs efter utredningsfasen.
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Herrön
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P14

TFN

2015

X

MAB,
TFN

2015- *

X

X

MAB

2015- *

X

X

TFN

2014- *

X

X X

TFN

2020

*+ P15

X

X

TFN
MAB

2020

*

X

X

TFN
MAB

2020

*

X

X

MAB

2015

*

X

X

TFN

2015

*

X

X

MAB

2015

*

X

X

Ytterligare minst en småbåtshamn ska
tillgänglighetsanpassas för personer med
funktionsnedsättning.
NATURVÄGLEDNING
Åtgärd

Åtgärd

Åtgärd

Åtgärd

Åtgärd

Åtgärd

Åtgärd

Åtgärd

Åtgärd

Kommunen ska varje år genomföra
guidningar för allmänheten i olika
naturområden, dels genom Naturum
Värmland och dels genom natur- och
parkenheten. Vissa guidningar ska ordnas
så att de passar särskilt bra för antingen
barnfamiljer, personer med funktionsnedsättning eller Karlstadsbor med
utländsk härkomst.
Naturum Värmland programsätter årligen
i sin verksamhet aktiviteter och
utställningar som förmedlar kunskap om
naturskydd, förståelse för biologisk
mångfald samt inspiration till
naturupplevelser.
I samband med att de nya naturreservaten
bildas (se avsnittet om Levande skogar)
ska allmänheten informeras och bjudas in
till invigningar och guidningar.
En återkommande utställning om
Karlstadsnaturen ska visas utomhus i
centrala Karlstad minst tre gånger fram
till år 2020. Innehållet ska förnyas från
ett år till ett annat.
Engelskspråkig information ska tas fram
om samtliga utflyktsmål i naturområden
som kommunen förvaltar.
Information om minst 5 utflyktsmål i
naturområden ska tas fram på de
viktigaste invandrarspråken.
Ett informationsmaterial om svensk natur
för nysvenskar som kan användas t ex för
SFI-grupper ska tas fram.
Informationen om tillgänglighetsanpassade naturområden ska utvecklas
med avseende på vilka områden som
finns samt grad av tillgänglighetsanpassning i respektive område.
Den publika digitala pekskärm som finns
på Naturum Värmland med information
om naturreservat och naturutflyktsmål i

14

Beviljade medel för upprustning och utbyggnad av Tullholmsvikens småbåtshamn.
Medel har beviljats för uppbyggnad av den första naturutställningen inom ramen för kommunens klimat- och
miljöinvesteringar 2012-2015.
15
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Åtgärd

Åtgärd

Värmland, utvecklas med mer
bilder/information om utflyktsmålen,
samt kompletteras successivt med
nytillkomna områden.
Informationen om våra utflyktsmål i
naturområden som finns i kommunens
app ”Karlstadskartan” ska utvecklas.
Evenemangskalendern som finns på
kommunens webbplats ska kompletteras
med en kategori för natur- och
friluftsaktiviteter.
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TFN
KFN
SBN

2015

*

X

X

TFN,
KFN,
MAB

2015- *

X

X
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Naturundervisning och utomhuspedagogik
Undervisning om naturen och annan undervisning som är förlagd ute i naturområden, är en
viktig del i att tidigt skapa ett engagemang och en känsla för naturen hos barn och unga.
Naturundervisning bedrivs på Karlstads kommuns för- grund- och gymnasieskolor enligt
aktuell läroplan. Många av skolorna nyttjar särskilda skolskogar. Inom barn- och
ungdomsförvaltningen finns även Karlstads Naturskola som arbetar med utomhuspedagogik
och tar med grundskoleelever ut i naturen, oftast med den fältutrustade Solbussen. Inom
Mariebergsskogen AB bedrivs naturundervisning genom Naturum Värmlands särskilda
naturvägledning för skolklasser i olika åldrar.
Det utomhuspedagogiska arbetet i kommunens skolor och förskolor vill vi utveckla, så att det
används mer och av fler. Genom fortbildning av personal och utveckling av verktygen för
utomhuspedagogik vill vi stimulera till att utomhuspedagogik på sikt blir ett självklart
arbetssätt i Karlstads skolor och förskolor. Verksamheten ska väcka elevernas nyfikenhet för
naturen och ge dem möjlighet att bygga sin naturkänsla. Den ska också medverka till att
eleverna förstår sin delaktighet i naturens kretslopp och belysa hur vårt sätt att leva och arbeta
kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.
En förutsättning för det utomhuspedagogiska arbetet är förstås att det finns intressanta
naturområden inom gång- och cykelavstånd från skolorna och förskolorna. En viktig uppgift
för kommunen som äger mycket mark i närheten av tätorterna är att säkerställa att
naturområden som är betydelsefulla för skolor och förskolor får finnas kvar. Karlstads
kommun planerar att under de närmaste åren skydda flera skogsområden som är av värde för
skolornas och förskolornas verksamhet. I avsnittet ”Levande skogar” anges vilka skogar som
kommer att skyddas.
Samarbetet med Karlstads universitet och andra universitet med relevanta utbildningar inom
naturvård vill vi utveckla genom att ta fram fler förslag till uppsatsämnen. Då får studenterna
möjlighet att välja intressanta projektarbeten och examensarbeten kopplade till arbetslivet
samtidigt som kommunen kan dra nytta av resultaten. Vi vill också fortsätta att regelbundet
erbjuda praktikplatser.
När naturvårds- och friluftsplanen är antagen ska information om planen och dess innehåll
spridas både till skolor, allmänhet och berörda markägare. En populärversion ska tas fram
som ska vara ett led i att sprida information om vad som är utmärkande för Karlstads natur,
vad som är speciellt värdefullt att bevara och hur problembilden ser ut för olika naturtyper och
arter. Den ska tipsa om intressanta utflyktsmål i naturen och vart olika friluftsaktiviteter kan
utövas. Populärversionen ska också berätta om Karlstads kommuns arbete med naturvård och
friluftsliv. Naturvårds- och friluftsplanens innehåll ska förankras brett bland kommunens
politiker och tjänstemän.
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NATURUNDERVISNING OCH
UTOMHUSPEDAGOGIK
Mål från
verksamhetsplan för
grundskolan

Grundskolans verksamhet ska
medverka till att barn tillägnar sig ett
varsamt förhållningssätt till natur
och miljö och förstår sin delaktighet
i naturens kretslopp.

Kommunens
övergripande
mål från
strategiska
planen 20122014

Naturen i Karlstads kommun, den
biologiska mångfalden och naturens
värde för friluftslivet ska bevaras
och utvecklas.
Utomhuspedagogik skall stimuleras så att
det på sikt blir ett självklart arbetssätt i
skolor och förskolor. Detta arbete ska
genomsyras av lärande för hållbar
utveckling.

Kommunens
kompletterande
inriktningsmål

Kommunens
kompletterande
inriktningsmål

Ansvarig
nämnd

År

Kostnad

M

F

BUN

2014- *

X X

BUN

2014- *

X X

BUN

2014

X X

Vid framtagande av nya detaljplaner och
andra former av exploatering ska hänsyn
tas till naturområden som är viktiga för
skolorna. Områden av detta slag som
ianspråktas ska ersättas så att skolan inte
får försämrad tillgång till natur.16
UTOMHUSPEDAGOGIK

Åtgärd

Åtgärd

Åtgärd

Genomföra fortbildning av personal om
hur undervisning kan bedrivas utanför
klassrummet och hur man kan utnyttja
skolgården och närområdet som lärmiljö.

Vidga NTA-lådornas innehåll med hjälp av
utomhuspedagogiska angreppssätt.
*

Naturskolan upprättar ett utomhuspedagogiskt nätverk med intresserade
representanter från skolorna i kommunen.
SKYDD OCH UTVECKLING AV NATUROMRÅDEN SOM
ANVÄNDS AV SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

16

Skolskogar och andra naturområden som används av skolorna visas på karta i Naturvårds- och friluftsplan för
Karlstads kommun, Del 2 – Karlstads natur och friluftsliv

45

T

Förslag till remissversion 2013-11-14
TFN
Åtgärd

Åtgärd

Flera skogsområden av stor betydelse för
skolor och förskolor ska säkerställas som
naturreservat eller biotopskydd - se
avsnittet Levande skogar.
En samlingsplats med eldstad och
vindskydd som lämpar sig för större
grupper, t ex en skolklass anläggs i ett
naturområde på cykelavstånd från Karlstad
centrum. Denna kan bli användbar för
naturskolan och andra skolutflykter.

2020

Se
avsnittet
Levande
skogar

X

X X

Se
avsnittet
friluftsliv
och
naturvägl
edning

X

X

TFN

2016

TFN
MAB

2014- *

TFN

2014

* + P17

X

TFN

2014

*

X

TFN

2014

*

SAMARBETE MED UNIVERSITET
Åtgärd

Fler förslag till uppsatsämnen för
universitetsstudenter ska tas fram för att
knyta fler examensarbeten till kommunens
naturvårdsverksamhet.

X X

INFORMATION OM NATURVÅRDS- OCH
FRILUFTSPLANEN
Åtgärd

Åtgärd

Åtgärd

En populärversion av naturvårds- och
friluftsplanen ska tas fram och spridas till
skolor och allmänhet.
Information om naturvårds- och
friluftsplanens innehåll ska delges alla
markägare som berörs av värdefulla
områden som pekas ut i planen. Undantag
görs för nyckelbiotoper, eftersom
skogsstyrelsen redan spridit denna
information till berörda markägare.
Information om naturvårds- och
friluftsplanens innehåll ska spridas internt
till kommunens politiker och tjänstemän.

17

X

Arbetet med naturvårds- och friluftsplanen har beviljats medel inom kommunens klimat och miljöinvesteringar
2012-2015 samt statligt LONA-bidrag.
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Uppföljning
I detta avsnitt beskrivs dels hur naturvårds- och friluftsplanen ska följas upp och dels hur
Karlstads kommun arbetar med uppföljning av tillståndet i naturen, det vill säga
miljöövervakning.
Miljöövervakning ger en lägesbeskrivning av tillståndet i miljön och varnar för störningar.
Arbetet bygger på återkommande, systematiskt upplagda undersökningar, vars resultat kan
jämföras med tidigare undersökningar som genomförts på samma sätt. På så vis blir det
möjligt att se om tillståndet i naturen och förutsättningarna för den biologiska mångfalden
försämras eller förbättras. Det är också ett sätt att följa upp om genomförda åtgärder fått
önskad effekt eller inte. Ofta behövs undersökningar under långa tidsperioder för att man ska
kunna konstatera förändringar för den biologiska mångfalden. Miljöövervakning i
naturområden kan exempelvis genomföras som mätning av olika substrat och strukturer, t ex
förekomst av död ved eller öppna sandytor, som fotouppföljning eller inventering av en utvald
art eller artgrupp. För att få ett mått på hur nyttjat ett naturområde är för allmänhetens
friluftsliv kan besöksräknare användas.
Karlstads kommun ansvarar för uppföljning av tillståndet i de kommunala naturreservaten. Vi
har också en ambition att följa upp tillståndet i områden där vi tidigare genomfört omfattande
inventeringar eller restaureringsåtgärder, t ex utmed Vänerstranden, på betade strandängar, i
strömmande vatten och småvatten. I några friluftsområden har vi besöksräknare utplacerade.
På nationell nivå ansvarar Naturvårdsverket för att samordna den svenska
miljöövervakningen. För vissa typer av data finns nationella system dit inventeringsresultaten
ska rapporteras in för att kunna användas för analyser i ett större sammanhang.
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UPPFÖLJNING
Kommunens
övergripande
mål från
strategiska
planen 20122014

Ansvarig
nämnd

År

Kostnad

M

F

T

TFN
SBN
KFN
MN
BUN
GN
MAB

2019

*

X

X X

Naturen i Karlstads kommun, den
biologiska mångfalden och naturens
värde för friluftslivet ska bevaras och
utvecklas.
UPPFÖLJNING AV NATURVÅRDS- OCH
FRILUFTSPLANEN

Åtgärd

En uppföljning görs av hur naturvårds- och
friluftsplanen har efterlevts och hur effekterna
av åtgärderna har blivit i förhållande till
målen. 18

STATUS FÖR DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN I DET
KOMMUNALA NATURRESERVATET RUSTAD
STRANDSKOG.

Häckande fåglar följs upp vart 5:e år. Senast
genomfört 2011.

TFN

2016

*

X

Åtgärd

Krytptogamer och salixarter följs upp vart
10:e år. Senast genomfört 2003.

TFN

2014

*

X

Åtgärd

STATUS FÖR DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN I DET
KOMMUNALA NATURRESERVATET NIKLASDALS
LÖVSKOG

Häckande fåglar följs upp vart 10:e år. Senast
genomfört 2011.

TFN

2021

*

X

Åtgärd

Kryptogamer och vedinsekter följs upp vart
10:e år. Senast genomfört 2005.

TFN

2015

*

X

Åtgärd

Fjärilar följs upp vart 10:e år. Senast
genomfört 2005.

TFN

2015

*

X

Åtgärd

TFN

2016

*

X

STATUS FÖR DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN UTMED
VÄNERSTRANDEN INOM KARLSTADS KOMMUN

Åtgärd

18

Fåglar följs upp på strandängar vart 5:e år.
Senast genomfört 2011.

Målen i miljö- och klimatstrategin följs upp årligen och en mer ingående uppföljning görs 2015 och 2018.
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Fåglar följs upp i lövskogar vart 10:e år.
Senast genomfört 2011.

TFN

2021

*

X

Åtgärd

Fåglar följs upp i vassområden vart 10:e år.
Senast genomfört 1999.

TFN

2014

*

X

Åtgärd

Jordlöpare följs upp på strandängar vart 10:e
år. Senast genomfört 2004.

TFN

2014

*

X

Åtgärd

Fiskfaunan följs upp i fyra vattendrag på
sammanlagt 14 lokaler vart 10:e år. Senast
genomfört 2006 på 9 lokaler.

TFN

2016

*

X

Bottenfaunan följs upp i fyra vattendrag på
sammanlagt 5 lokaler vart 10:e år. Senast
genomfört 2001.

TFN

2014

*

X

Förekomst och häckning av fågelarterna
strömstare och forsärla följs upp i fem
vattendrag vid sammanlagt 26 strömsträckor
vart 10:e år. Senast genomfört 2002.

TFN

2015

*

X

TFN

2017

*

X

TFN

2017- *

X

TFN

2015

*

X

TFN

2015- *

X

STATUS FÖR DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN I
VATTENDRAGEN PROSTGÅRDSÄLVEN,
HORSSJÖÄLVEN-MOBÄCKEN, BYCKELSÄLVEN, ÖLMAN
MED BIFLÖDEN OCH SVARTÅN DÄR KOMMUNEN
GENOMFÖRT ÅTGÄRDER

Åtgärd

Åtgärd

Åtgärd

HERRÖNS VÅTMARK
Åtgärd

Fågellivet på Herröns våtmark följs upp vart
5:e år. Senast genomfört 2012.
ANSVARSARTER

Åtgärd

Åtgärd

Samtliga ansvarsarter följs upp med 5-10 års
mellanrum.
Kända lokaler med förekomst av större
vattensalamander följs upp vart 5:e år. Senast
genomfört 2010.
SANDSTRÄNDER

De sandstränder som restaureras ska följas
upp genom årlig okulärbesiktning minst fem
år efter genomförd åtgärd.
FRILUFTSLIV
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Åtgärd

Besöksräknare ska finnas i minst fyra
friluftsområden.

50

TFN
MAB

2014- *

X

