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1. 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 en handlingsplan med några
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 har 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.
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Uppdateras vart 10:e år, men den digitala versionen kompletteras kontinuerligt
med ny information och nya områden utifrån tillkommande kunskap.

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.
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De åtgärder som finns med i naturvårds- och friluftsplanen är åtgärder där kommunen
antingen är ansvarig utförare eller en drivande samarbetspart. Utöver detta genomförs
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 2 – Karlstads natur och friluftsliv
Rapporten Karlstads natur och friluftsliv är en nulägesbeskrivning och en nulägesanalys. Här
beskrivs hur Karlstads kommun arbetar med naturvård och friluftsliv idag. De mest
intressanta naturtyperna beskrivs uppdelat på olika avsnitt som följer de nationella
miljökvalitetsmål som främst berör naturvård – Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap,
Myllrande våtmarker och Levande sjöar och vattendrag. Dessutom finns avsnitt som
behandlar naturvärden i bebyggda miljöer och geologiska värden. För varje naturtyp finns en
beskrivning av dess naturvärden och förekomst i kommunen samt en analys av eventuell
problembild. Situationen för kommunens rödlistade arter sammanfattas i ett särskilt avsnitt
och de arter som Karlstads kommun valt att utse som sina så kallade ansvarsarter presenteras
med beskrivningar. För friluftslivet beskrivs Karlstadsbornas fritidsvanor, tillgången på
värdefulla områden för friluftsliv och olika friluftsaktiviteters förutsättningar i kommunen.
I slutet av varje ämne som beskrivs finns ett avsnitt med rubriken identifierat åtgärdsbehov.
Där listas en rad av idéer och förslag till förändringar eller åtgärder som skulle kunna bidra till
att förbättra situationen för den verksamhet eller naturtyp etc som beskrivits. Alla dessa
åtgärder kan inte genomföras under den närmaste tidsperioden. Likväl fyller denna lista en
funktion genom att dels ge en bild av vilket åtgärdsbehov som finns och dels genom att vara
en idélista inför nästa handlingsplan eller för andra aktörer. De åtgärder som Karlstads
kommun planerar att genomföra fram till och med år 2020 anges i ”Naturvårds- och
friluftsplan för Karlstads kommun, del 1- Handlingsplan 2014-2020”.

6

Förslag till remissversion 2013-11-14

2. NATURVÅRSARBETET I KARLSTADS KOMMUN
Historik
Kommunerna i Sverige tog fram till mitten av 1980-talet sällan någon mer aktiv del i
naturvårdsarbetet. Naturvården sågs främst som en statlig arbetsuppgift. Karlstads kommun
har haft en biolog anställd för att jobba med naturvårdsfrågor sedan 1988 och kommunens
första naturvårdsprogram antogs av kommunfullmäktige 1995, vilket innebär att Karlstad var
i ett nationellt perspektiv tidigt ute med att ha ett strategiskt naturvårdsarbete. Sedan dess har
naturvårdsarbetet varit en självklar och etablerad del av kommunens arbete och ambitionen
har varit att Karlstads kommun ska ligga i framkant inom svensk naturvård. Kommunens
resurser till naturvård har successivt utökats till att omfatta fler tjänster och verksamheter.

Varför kommunal naturvård?
Det finns många goda anledningar för en kommun att lägga resurser på naturvårdsarbete. Den
biologiska mångfalden är grunden för vår existens och det finns många skäl för att bevara
den. Många arter är av direkt nytta för oss, t ex genom att vi får mat, skinn, virke,
pappersfiber och ämnen till mediciner från dem.
Ekosystemen utför många viktiga tjänster som vi mer eller mindre tar för givet så länge de
fungerar som de ”alltid” gjort, t ex pollinering, vatten- och luftrening, syreproduktion, naturlig
skadedjursbekämpning och utjämning av vattenflöden.
Naturen är också en fantastisk källa till rekreation och upplevelser för oss människor. Att
jobba med att underlätta för friluftslivet och 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. Undervisning om naturen och annan undervisning som är förlagd ute i
naturområden är en viktig del i att tidigt skapa en känsla för naturen och en medvetenhet som
ligger till grund för en hållbar utveckling hos barn och unga.
Karlstads kommun är en relativt stor markägare och framför allt är vi ägare till mycket
naturmark nära tätorterna. Den bostadsnära naturen har särskilt stor betydelse för invånarnas
möjlighet till vardaglig rekreation och regelbunden kontakt med naturen. Att i den
kommunala planeringen ta tillvara och bevara bostadsnära naturområden med höga
rekreationsvärden är viktigt för att skapa en attraktiv kommun med tillväxt. Människor väljer
att bosätta sig i trivsamma områden. Nya arbetstillfällen och tillväxt skapas i de kommuner
där människor väljer att leva.
Det finns också rent etiska skäl för att bevara rikedomen. Mångfalden i naturen har ett
egenvärde oavsett om den är lönsam för människan eller inte. Vi har ett ansvar för att bevara
den biologiska mångfalden och lämna den vidare till kommande generationer. Detta är också
något som vi som nation åtagit oss genom undertecknande av flera internationella
överenskommelser.

Kommunens naturvårdsorganisation
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige fattar övergripande beslut gällande naturvårdsfrågor genom fastställande
av den strategiska planen och de tre hållbarhetsstrategierna som innehåller övergripande mål
för arbetet med naturvård och friluftsliv samt översiktsplanen som också innehåller
inriktningsmål av betydelse för naturvårdsarbetet. Det är också kommunfullmäktige som
fastställer de kompletterande målen i naturvårds- och friluftsplanen och fattar beslut om
åtgärder i naturvårds- och friluftsplanen som är av stor strategisk betydelse för kommunen (?).
Under kommunfullmäktige är naturvårdsarbetet uppdelat på flera nämnder.
Nämnder och bolag

Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för det huvudsakliga arbetet med naturvård och
naturanknutet friluftsliv. Här ligger det övergripande ansvaret för att planera kommunens
arbete med naturvård och naturanknutet friluftsliv samt genomföra åtgärder gällande skydd,
restaurering och iordningställande av natur för att bibehålla och utveckla värden för biologisk
mångfald och friluftsliv samt sprida information om naturen och uppmuntra karlstadsborna att
besöka olika naturområden. Det är teknik- och fastighetsnämnden som fattar beslut om skydd
av områden enligt 7 kap Miljöbalken, det vill säga bildande av kommunala naturreservat och
biotopskydd. Teknik- och fastighetsnämnden har vidare ett ansvar för att bevaka
intresseaspekterna biologisk mångfald och naturanknutet friluftsliv i den kommunala
planeringen. Här ligger också förvaltningsansvaret för den kommunägda marken, vilket
innefattar både skog, jordbruksmark och vattenmiljöer samt parker och träd i stadsmiljön,
liksom förvaltning av ett stort antal friluftsområden, vandringsleder, badplatser och
småbåtshamnar. På teknik- och fastighetsförvaltningen sköts detta arbete av natur- och
parkenheten där det bland annat finns fyra naturvårdshandläggare anställda.
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för avvägningar av markanvändning enligt plan- och
bygglagen. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar även för planläggning av natur- och parkmark,
skydd av värdefull vegetation i detaljplan, grönstrukturplanering samt handläggning av
strandskyddsärenden i kommunen.
Miljönämnden ansvarar för bevakning av naturvårdens intressen ur ett myndighetsperspektiv i
form av yttranden enligt miljöbalken, plan- och bygglagen och väglagen i ärenden av
principiell betydelse. Detta inkluderar bland annat ärenden rörande grus- och bergtäkter och
vindkraftsetableringar. Enligt en överenskommelse mellan förvaltningarna ska
naturvårdskompetens i dessa ärenden inhämtas från teknik- och fastighetsförvaltningen.
Miljönämnden har haft ett ansvar för den övergripande vattenplaneringen, men från och med
2014 är det oklart vilken förvaltning som ska ta över denna funktion. Miljönämnden har också
haft det administrativa ansvaret för naturvårdsrådet, men från och med 2014 är det även här
oklart vilken förvaltning som kommer att ha detta ansvar.
Att förbättra möjligheterna för allmänhetens friluftsliv är ett delat ansvar mellan teknik- och
fastighetsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för
den fritidsverksamhet som sker i kommunens regi och även för stöd till föreningsdriven
fritidsverksamhet, bland annat olika friluftsaktiviteter.
Mariebergsskogen AB driver Naturum Värmland som har en utställning om den värmländska
naturen och information om olika utflyktsmål i naturen. Naturum Värmland ska bidra till ökad
kunskap om naturen, naturvård och andra aktuella miljöfrågor.
Barn- och ungdomsnämnden och gymnasienämnden berörs av naturvård genom det
pedagogiska arbetet. Karlstads kommun har en Naturskola som tillhör barn- och
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ungdomsnämnden. Den är en resurs för alla grundskolor i kommunen och tar med elever ut i
naturen, oftast med den fältutrustade Solbussen. Alla grundskolor och gymnasieskolor har
enligt aktuell läroplan ett ansvar för att bedriva undervisning om naturen, men också för att
lägga en grund för ungas förhållande till naturen. Även förskolorna har en viktig del i att tidigt
skapa ett engagemang och en känsla för naturen hos barn och unga.
Naturvårdsrådet

Karlstads kommun har sedan 1987 ett naturvårdsråd som utgörs av en ledamot för varje
politiskt parti som finns representerat i kommunfullmäktige samt fem ledamöter som
representerar verksamma organisationer med naturvårdsanknytning i kommunen.
Naturvårdsrådet skall verka för en god naturvård i kommunen, vara ett informationsforum för
naturvårdsfrågor och en remiss- och samarbetsinstans för frågor som berör naturvård.

Kommunala dokument som berör naturvård och friluftsliv
Naturvårds- och friluftsplanen ersätter det tidigare naturvårdsprogrammet från 1995.
Skötselplan för Vänerstranden inom Karlstads kommun och Skötselplan för Kroppkärrssjön,
båda från år 2000, har inarbetats i naturvårds- och friluftsplanen, varför dessa planer också
ersätts av naturvårds- och friluftsplanen gällande mål och åtgärder. Som kunskapsunderlag är
dessa skötselplaner dock fortfarande relevanta.
Förutom naturvårds- och friluftsplanen finns följande politiskt antagna kommunala dokument
som berör naturvård och friluftsliv:
Strategiska planen
Miljö- och klimatstrategin
Folkhälsostrategin
Översiktsplanen
Vattenplanen
Naturvårds- och friluftsplanen är också av betydelse för att uppnå målen i tillväxtstrategin.
En grönstrukturplan kommer att tas fram under ledning av stadsbyggnadsnämnden. Den
kommer att behandla frågor som ligger i gränssnittet mot naturvårds- och friluftsplanen.
Kultur- och fritidsnämnden leder ett pågående arbete med att ta fram en idrottsplan som
tangerar naturvårds- och friluftsplanens delar om friluftsliv.
En plan för skärgårdsutveckling i Karlstads kommun ska tas fram under ledning av
kommunstyrelsen.

Arbetsformer för kommunens naturvård
Till det kommunala naturvårdsarbetet räknar vi både konkreta åtgärder 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. Nedan beskrivs de olika delarna av naturvårdsarbetet.
Skydd och restaurering

De mest värdefulla naturområdena vill vi bevara för framtiden, antingen genom att de lämnas
orörda eller genom en anpassad skötsel. Dessa bör få ett långsiktigt skydd enligt miljöbalken
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som naturreservat eller biotopskydd. Karlstads kommun har fram till år 2013 beslutat om tre
kommunala naturreservat, Torrakberget, Rustad strandskog och Niklasdals lövskog. Dessa
ligger alla på privat mark. År 2008 skyddades 33 nyckelbiotoper på kommunägd mark
långsiktigt som biotopskydd. Kommunen har mål i miljö- och klimatstrategin om att skydda
ytterligare 1000 hektar skog senast år 2020. I naturvårds- och friluftsplanens handlingsplan
finns förslag på vilka skogar vi planerar att skydda de närmaste åren. Tre av de blivande
kommunala naturreservaten är under pågående arbete. Det rör sig om privatägda
ravinlövskogar med höga naturvärden utmed Ölman omfattande drygt 100 hektar, ett äldre
blandskogsbestånd på privat mark vid Prostgårdsälven och det kommunägda Skutberget som
är ett av Karlstads viktigaste friluftsområden.
I områden där naturvärdena börjat gå förlorade, t ex på grund av igenväxning eller ändrad
vattenregim, jobbar vi med restaurering. Karlstads kommun har fram till år 2013 restaurerat
omkring 268 hektar strandängsbeten utmed Vänerstranden, i Klarälvsdeltat samt vid
slättsjöarna Panken och Södra Hyn genom att stränderna röjts från sly, vass och tuvor,
stängslats in och åter börjat betas. Åtgärder på strandängar är även nu prioriterat i
naturvårdsarbetet. Vi har också restaurerat omkring 40 hektar hagmarker på torrare mark. I
fem strömmande vattendrag har bottenrestaureringar genomförts med syfte att förbättra
livsmiljön för strömvattenlevande arter. Sju småvatten har rensats från en del av vegetationen
och ett småvatten har vi nyskapat, något som framför allt gynnar groddjur och vattenlevande
insekter.
Arbete både med skydd och restaurering genomförs, för att uppnå den största
naturvårdsnyttan, både på kommunägda marker och i samarbete med markägare på privatägda
marker .
Identifierat åtgärdsbehov för att utveckla verksamheten
Åtgärdsbehovet beskrivs under respektive naturtyp i kapitel 3.
Hållbar skötsel av den kommunägda marken

Karlstads kommun äger drygt 7000 hektar skog och cirka 1000 hektar jordbruksmark. Vid
skötsel av den kommunägda marken ska natur- och rekreationsvärden alltid beaktas.
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.
Träd inom tätortens parker, gatumiljöer och bostadsnära skogsdungar som Karlstads kommun
äger sköts i största möjliga mån med hänsyn till naturvärden. Vid skötsel av träd i tätbebyggd
miljö övervägs alltid alternativ till avverkning. I de fall där det på grund av riskerna för
person eller egendom krävs avverkning av träd som kan ha naturvärde jobbar vi aktivt med att
använda oss av metoder för att minska de negativa effekterna. Främst jobbar vi med att skapa
högstubbar dvs. såga bort trädkronan och låta stammen vara kvar stående. I de fall högstubbe
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inte är lämpligt läggs trädstammen på faunadepå för att den döda veden ska ha möjlighet att
fortsätta gynna mångfalden på någon annan lokal i kommunen.
Kommunen arrenderar ut knappt 700 ha åkermark till privata brukare. KRAV-anslutna
brukare premieras genom förtur i kön och en 20 % lägre arrendeavgift. Omkring 150 hektar
av den kommunägda åkermarken är idag godkänd enligt KRAV. Naturbetesmarker arrenderas
ut med en lägre avgift än andra betesmarker. Kommunen har restaurerat ca 65 hektar
strandängar på egen mark samt några naturbetesmarker på torrare mark.
Årliga vassröjningsåtgärder genomförs i flera mindre sjöar inne i Karlstad, bland annat i
Rudstjärn och Kroppkärrssjön. Det gynnar växt- och djurlivet i sjöarna, såväl som
möjligheterna till bad och fiske.
Många kommunägda naturområden har utvecklats för friluftslivet genom anläggning av
motionsspår, vandringsleder och rastplatser med mera.
Identifierat åtgärdsbehov för att utveckla verksamheten
Åtgärdsbehovet beskrivs under respektive naturtyp i kapitel 3.
Tillgänglighet

Karlstadsborna och de människor som besöker kommunen ska ha tillgång till en rik natur att
vistas i för rekreation. Naturen är en fantastisk resurs för upplevelser och återhämtning och
helt enkelt en nödvändighet för ett samhälles trivsel, attraktion, hälsa och livskvalitet. Ett
aktivt friluftsliv medför att människor rör på sig ute i naturen. På så vis får de både
återhämtning och motion, vilket också leder till förbättrad folkhälsa.
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. Vi förvaltar i dag ett stort
antal motionsspår, leder och rastplatser i naturen samt badplatser och småbåtshamnar, belägna
både på kommunägd och privat mark. 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. Det ska vara lätt att hitta information om alternativen.
De senaste åren har vi tillgängliggjort ett antal naturområden i kommunen för personer med
funktionsnedsättning och jobbar successivt med att anpassa fler naturområden. Även
tillgänglighetsanpassade områden ska finnas spridda i kommunens olika delar och
representera olika naturtyper. I vissa områden gör dock de naturgivna förutsättningarna att det
är svårt att göra dem tillgängliga för alla, till exempel på grund av alltför kuperad terräng.
Badplatser och småbåtshamnar kommer också att göras tillgänglighetsanpassade i större
utsträckning.
Identifierat åtgärdsbehov för att utveckla verksamheten
Åtgärdsbehovet beskrivs i kapitel 5 som behandlar friluftsliv.
Naturvägledning
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Genom markerade leder och vägvisare gör vi det lätt för människor att hitta ut till trevliga
naturområden. Informationstavlor på plats ute i naturen berättar om naturen med syfte att öka
karlstadsbornas kunskap om naturen, men ska också väcka ett intresse och engagemang för
naturen. 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.
Vi genomför ibland guidningar i naturområden och när något nytt område blivit skyddat eller
har utvecklats för besökare brukar vi arrangera invigningar för att informera och locka
besökare till området.
Information om friluftsområden och vandringsleder som kommunen ställt i ordning finns dels
på vår webbplats och dels i form av broschyrer som tillhandahålls på turistbyrån och Naturum
Värmland. Friluftsområden och olika typer av friluftsanläggningar visas också på appen
Karlstadskartan.
En kanal för kommunens naturvägledning är Naturum Värmland som drivs av det kommunala
bolaget Mariebergsskogen AB. På naturum finns en basutställning som beskriver naturtyperna
skog, strandäng, Vänern och Klarälvsdeltat, samt en rovdjurshörna. Dessutom visas olika
tillfälliga utställningar med inriktning mot natur. Det finns en samling av foldrar med
information om kommunens och länets olika naturreservat och andra värdefulla
naturområden, samt en pekskärm där denna information även presenteras digitalt. Det finns
informationsfoldrar från Naturvårdsverket och kommunen med flera, samt utrymme för
föreningar, med inriktning mot friluftsliv att presentera sin verksamhet. Naturum Värmland
arrangerar året om programverksamhet med naturpedagogisk inriktning mot olika
målgrupper, som skollovsaktiviteter, tipspromenader, föredrag osv. Naturum Värmland håller
öppet med fri entré 6 dagar/vecka året om, samt dagligen alla skollov och har ca 100 000
besökare per år. Naturum är ett varumärke som ägs av Naturvårdsverket, som omprövar
rättigheterna att nyttja denna kvalitetsmärkning var femte år. Det finns ca 30 naturum i
Sverige, vilka ska fungera som en inspirationskälla och en port till naturen.
Identifierat åtgärdsbehov för att utveckla verksamheten
 Regelbundet genomföra guidningar och aktiviteter för allmänheten i naturområden –
gärna med inriktning mot olika målgrupper.
 Samordna informationen om de natur- och friluftsaktiviteter som anordnas i
närområdet av olika aktörer.
 Utveckla informationen om Karlstads natur och lämpliga naturutflykter, så att den når
fler målgrupper.
 Broschyrer och informationstavlor om besöksvärda naturområden bör översättas till
fler språk, både vanliga turistspråk och invandrarspråk.
 Utveckla appen Karlstadskartan med mer information om natur och friluftsområden.
 Förbättra informationen om tillgänglighetsanpassade naturområden.
Naturundervisning och utomhuspedagogik

Som en del av kommunens naturvårdsarbete behandlar vi all undervisning om naturen, men
också all undervisning som sker ute i naturområden oavsett vilket ämne det rör sig om, det vill
säga utomhuspedagogik.
Utomhuspedagogik
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Lärande för hållbar utveckling är ett tydligt förhållningssätt i skolornas läroplan och kan med
fördel användas i utemiljön där både de ekologiska och sociala aspekterna är stora.
Växelverkan mellan ute- och inomhusundervisning ger ett lärande kring helheter och sätter
ämnen i sitt verkliga sammanhang. Ny forskning visar att platsens betydelse för lärande är
stor.
Många skolor i Karlstad har en ”egen” skolskog på promenadavstånd från skolan som de
regelbundet besöker. På kartorna nedan visas skolskogarna och andra naturområden som ofta
används av skolor och förskolor.
Det är av stor vikt för skolornas och förskolornas utomhusverksamhet att det finns möjlighet
att ta sig till naturområden på gång- och cykelavstånd från skolan. Även naturområden som är
tillgängliga med kollektivtrafik kan vara av stor betydelse i undervisningssyfte.
Särskilt för lite äldre elever är det av vikt att ha möjlighet både till mer långväga utflykter och
fältarbete i närheten av skolan. En stor fördel med landskapet nära tätorterna är att det i dessa
delar finns flera exempel på naturområden som är relativt opåverkade av skogsbruk.
2013 gjordes en undersökning av hur skolor och förskolor i Karlstads kommun använder
utemiljön i undervisningen. Frågor ställdes till samtliga kommunala och privata förskolor,
grundskolor och gymnasieskolor i kommunen. Resultatet visar att ingen av de svarande
skolorna använder utemiljön varje vecka, utan snarare med ett snitt på en gång i månaden.
Huvuddelen av den utomhuspedagogiska verksamheten hålls inom promenadavstånd, men
oftast i direkt anslutning till skolan. Hälften av de svarande lärarna vill ha möjlighet till att
använda naturområden, men det är också lika många som inte har någon önskan om det. 15 %
är osäkra på om de vill ha möjligheten. Det är enligt undersökningen också tydligt att
uppslagen är få, rörande åtgärder som skulle kunna förbättra eller säkra miljön för
utomhusundervisning. 57 % svarar här att de inte vet om det idag finns förslag.
Nedan listas inom vilka ämnesområden som det utomhuspedagogiska arbetet i kommunen
bedrivs enligt undersökningen:
artkunskap 74 % av de svarande
provtagningar 27 %
lek 86 %
ekologi 57%
idrott 29 %
matematik 86 %
kemi 14 %
hemkunskap 14 %
värdegrundsarbete 43 %
övrigt, t ex fysik (kraftlära), ledarskap 15%
Sammansfattningsvis han man utläsa att intresset är relativt stort för utomhusundervisning i
kommunen. Däremot vet lärarna inte själva vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att
förenkla detta.
Naturskolan
Karlstads kommun har en naturskola sedan 25 år tillbaka. Naturskoleföreningen, som är den
samlande intresseorganisationen för naturskolorna, bildades fem år tidigare av de första
pionjärerna med stöd av Naturvårdsverket. Idag finns det 103 naturskolor i i Sverige och
Karlstads naturskola är den enda i Värmland.
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Naturskolan i Karlstad är ingen plats, utan ett arbetssätt och idén är att "lära in ute".
Naturskolan använder sig av det rullande klassrummet Solbussen, vilket precis som det låter
är en buss som tar med eleverna ut till olika ”uteklassrum” i vår kommun och i
kranskommunerna. I Solbussen finns också utrustning i form av mikroskop, stormkök,
böcker, kikare och annat. Allt för att kunna erbjuda en heldag av lärande på andra platser än i
klassrummet. Idag möter Karlstads Naturskola 4500 elever per år. Genom de 20 olika teman
som vi erbjuder elever från förskoleklass till årskurs 9 i Karlstads kommun, skapar vi
upplevelsedagar. Genom verksamheten ges kommunens elever och lärare även en bild av vår
kommuns rika variation av naturtyper samt friluftsvänliga platser.
Det grundläggande målet i naturskolans arbete är att skapa förutsättningar för att under skoltid
bygga varje elevs naturkänsla. Naturskolans uppdrag är:
-

att vara ett praktiskt komplement och stöd för lärarna i skolans NO- SO- undervisning.
att väcka intresse och nyfikenhet för vår natur.
att ge förståelse för ekologiska samband och naturvårdsfrågor.
att stimulera till fortsatta naturstudier på egen hand.

Naturskoleverksamheten ska alltså i första hand utveckla arbetsformerna i grundskolan och
påverka lärarna att se möjligheter i alternativa pedagogiska förhållningssätt. En viktig uppgift
blir därför att fortbilda lärare och bevaka den utveckling och tillämpning som sker i landet.
Naturskolans verksamhet styrs av de nationella miljömålen men framförallt av skolans
läroplaner. När den första naturskolan startade i Sverige, 1982, var det med tonvikt på natur
och miljö. Nu handlar det också om rörelse, folkhälsa och utomhuspedagogik som metod för
att arbeta med läroplanens mål i skolans ämnen.
Naturum Värmland
Naturum Värmland har särskilda guidningsupplägg för skolor med syfte att skapa en känsla
för och förståelse för naturen, exempelvis håvning, skogsdjursslinga, Värmlands natur,
kikarpromenad, rovdjursstund osv. Vissa upplägg genomförs i gammelskogen och kring
strandängarna utanför, andra inne i naturums utställningar eller hörsal. Naturum Värmlands
skolupplägg finns för förskola, grundskola, gymnasium och universitet. Ca 2000 elever deltar
årligen i Naturum Värmlands skolverksamhet.
Grundskolan
Läroplanen är grunden för hur undervisning bedrivs i våra skolor. I läroplanen för
grundskolan står bland annat följande med koppling till naturundervisning och
utomhuspedagogik:


Verksamheten ska medverka till att barn tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till
natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Den ska belysa hur
vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.
Verksamheten ska också bidra till att eleverna, från en naturvetenskaplig
utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och
ställningstaganden.



Verksamheten ska bidra till att barn utvecklar sin förmåga att iaktta och reflektera.
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för verksamheten.
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Verksamheten ska innefatta naturvetenskapliga arbetsmetoder som att formulera och
söka svar på frågor, göra systematiska observationer, planera och utföra experiment
och fältstudier samt bearbeta, tolka och kritiskt granska resultat och information.
Karlstads naturskola utgör, utöver den verksamhet som beskrivs ovan, också en stödfunktion
till kommunens grundskolor genom sitt arbete inom följande områden:
Lärarfortbildningar
Som resurs till kommunens lärare fortbildar Naturskolan dagligen lärare i utomhuspedagogik.
Det gör vi bland annat genom att inspirera och tipsa om olika övningar som läraren kan
använda i skolans närmiljö, till exempel i utematematik, utesvenska och uteteknik, men också
genom att lära ut grupphantering för att läraren ska bli trygg i att ta med eleverna utanför
klassrummet.
Karlstads kommun har idag inga stödfunktioner för lärare i arbetet med lärande för hållbar
utveckling. Ett förhållningssätt som är svårt för lärare att utveckla på egen hand.
Stöd för utveckling av skolskogar
Vi jobbar fortlöpande med att skolskogarna ska bli en viktig del av skolornas arbete. Det
erbjuds utbildningar och stöd till de skolor som vill utveckla eller skapa nya skolskogar.
Skolskogarna erbjuder bra möjligheter för skolorna att jobba med den sociala processen samt
biologisk mångfald och friluftsliv.
Processledning av skolgårdsutveckling mot grönare skolgårdar
Naturskolan kan bidra med inspiration till skolorna för att starta en process som leder till en
mer inbjudande och hälsosam skolgårdsmiljö. Skolgården är betydelsefull för elevers
lärandeprocesser och omvärldsuppfattning. Mycket av elevernas inlärning sker genom
spontana iakttagelser, i form av lek eller andra aktiviteter som inte är schemabundna. Genom
att ha en stimulerande utemiljö kan man ”leka in” många kunskaper och färdigheter och
dessutom få hälsobringande effekter. I nuläget satsas dock inte några ekonomiska resurser på
utveckling av grönare skolgårdar i kommunen.
Gymnasieskolan
Länge hade alla elever i gymnasieskolan ämnet naturkunskap på schemat, och majoriteten av
programmen har det ännu idag. Viss minskning av naturundervisningen har dock skett under
senare år. Från och med 2011 är inte naturkunskap längre ett obligatoriskt ämne på
teknikprogrammet, och miljöaspekter får då komma in i kurser inom fysik, kemi och hållbart
samhälle. Inte heller på naturvetenskapsprogrammet finns naturkunskap kvar. Biologi är i
stället ett obligatoriskt ämne endast för de elever som läser på naturvetenskapsprogrammet i
gymnasiet.
I Skolverkets anvisningar för naturkunskapskurser på olika nivåer finns inte direkt någon
uppmaning om fältstudier. Däremot i biologi står det tydligt i anvisningarna att fältstudier ska
vara en del av undervisningen. I Karlstads gymnasieskolor har viss utomhusundervisning
också skett inom ämnet naturkunskap, särskilt inom de studieförberedande programmen inom
den samhällsvetenskapliga sektorn. Tidigare fanns också kursen biologi-breddning, där man
kunde välja olika inriktningar, och eleverna hade möjlighet att läsa denna kurs flera gånger
med olika inriktning. Varje försommar under åren 1994-2012 arrangerades vid
Älvkullegymnasiet en variant av biologi-breddning, nämligen kursen ”fältbiologi med
artkunskap”, där mycket av undervisningen bedrevs i fält, både i närheten av skolan och på
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andra håll, som i Mariebergsskogen och vid Kummelön. Kursplanen var i stor utsträckning
lokalt utarbetad, eftersom Skolverket beträffande biologi-breddning mest uttryckte att det
skulle vara en ”fördjupning inom valt ämnesområde.”
I gymnasieskolan har en lärare sällan en klass under några längre pass, vilket försvårar att
göra långa utflykter i naturen. För att lyckas med en engagerad pedagogik med utomhusaktiviteter krävs därför att det finns olika intressanta områden i närheten av skolan, så att även
korta utomhusmoment kan genomföras på ett smidigt sätt. Inom flera kurser är det av stort
värde att kunna ha korta utomhusaktiviteter i nära anslutning till skolan, bland annat för att
hämta in material för vidare bearbetning och undersökning inomhus.

Identifierat åtgärdsbehov för att utveckla verksamheten


Skapa ett utomhuspedagogiskt nätverk med intresserade representanter från de olika
skolorna.



Anordna ”workshops” för lärare så att alla inom biologi-naturkunskapssektorn kan
lära varandra beträffande tänkbara utomhusaktiviteter.



Ta fram en utomhuspedagogisk förlänging av NTA-lådornas innehåll samt tips på hur
man kan jobba vidare med dem i verkligheten.



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



Skapa uteklassrum i anknytning till skolgårdarna.



Genomföra röjningsarbete i en del naturområden som är viktiga för skolornas
verksamhet.



Säkerställa naturområden som är betydelsefulla för skolors utomhusverksamhet, så att
det finns möjlighet att ta sig till naturområden på gång- och cykelavstånd från skolan.
Även skogar som är tillgängliga med kollektivtrafik kan vara av stor betydelse i
undervisningssyfte, särskilt för lite äldre elever.



Spara eller skapa grönytor i direkt anslutning till skolorna för kortare
utomhusaktiviteter.
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3. NATUREN I KARLSTADS KOMMUN
Karlstads kommun ligger i anslutning till den naturgeografiska norrlandsgränsen, vilket gör
att det finns både nordliga och sydliga inslag i naturlandskapet. Här finns en rik och varierad
natur, från magra barrskogar, myrar och småskaligt kulturlandskap i kommunens norra del till
slättbygd och mer storskaliga odlingslandskap med strandängar ner mot Vänern i söder. Det
som karaktäriserar Karlstads kommuns natur- och kulturlandskap är Klarälven med sitt delta,
Vänern och Vänerskärgården, strandängarna, ravinerna, sandtallskogarna vid Sörmon och
Brattforsheden, hyperitbergen och mossarna.

Berggrunden
Bergets form och sammansättning har mycket stor betydelse för hur växter, djur och
människor anpassat sig till landskapet. Berggrunden i Karlstads kommun är, liksom i hela
Värmland, präglad av storskaliga rörelser i jordskorpan. Jordens skorpa är inte hel, utan den är
fördelad på ett antal plattor av olika storlekar som ständigt rör på sig i förhållande till
varandra. Gränsen mellan två plattor av jordskorpan har gått i nordsydlig riktning genom
Värmland. Ibland har de båda plattorna glidit isär och det har bildats sprickor i
tänjningszonen, ibland har de kolliderat och då har de ursprungliga bergarterna krossats och
omvandlats. Omvandlingen beror delvis på den höga värme som uppstår. När plattorna
kolliderar bildas också sprickor. Ibland tvingas den ena plattan ner under den andra. I de
sprickor som bildas vid kollision och uttänjning tränger magma upp från jordens inre och
bildar nya bergarter.
Sedan bergarterna bildades har de under årmiljonerna utsatts för nedbrytande krafter som
vittring genom frostsprängning och kemiska förlopp samt erosion av rinnande vatten, vågor,
vindar och landisar. Slutstadiet är en flack berggrundsyta. Södra delen av kommunen består
av en sådan slätt. Mot norr och nordost övergår terrängen successivt i allt bergigare områden,
så kallad vågig bergkullterräng eller norrlandsterräng med höjder mellan 200 och 300 meter
över havet.
De berggrundsformationer som dominerar inom Karlstads kommun är:
1. Hammaröformationen som är äldst finns inom ett område mellan Arnön och Hammarö.
Den framträder tydligt på klippstränderna inom Arnöskärgården. Formationen är
ursprungligen över 1 800 miljoner år gammal men har påverkats av rörelser och uppvärmning
för ca 1 000 miljoner år sedan. Bildningen är svårtolkad och säregen. Den karakteriseras av
smala band med olika färg och innehåll, vilket ger en randig struktur. I den dominerande
gnejsen förekommer bland annat band av kvartsit, pegmatit, gråvacka, amfibolit och hyperit.
Dessa har olika hårdhet och nöts därmed ned i olika takt, vilket ytterligare bidrar till den
randiga strukturen.
2. Längst i öster, mot kommungränsen till Filipstads kommun, kommer en del av det stora
fältet med Värmlandsgraniter in i Karlstads kommun. Det har bildats när två plattor närmat
sig varandra och eventuellt stött samman. Graniterna innehåller både magma som trängde upp
när plattorna kolliderade och omvandlade rester från den ursprungliga ytbergarten. I graniten
finns inslag av grönstenar, dvs olika typer av basiska bergarter. Graniten är cirka 1 650
miljoner år gammal.
3. Den dominerande bergarten i Karlstads kommun är rödaktig gnejs eller förgnejsad
gnejsgranit. Denna är något äldre än graniterna eller cirka 1 750 miljoner år. Gnejsen består
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till stor del av omvandlad äldre granit. Gränsen mellan graniten i öster och gnejsen kan än
idag ses i terrängen som en markerad brant (förkastning) öster om Älvsbacka, vid gränsen för
Horssjöns skjutfält och öster om Ölmans dalgång. Graniter och gnejser bildades av magmor
och uppsmält jordskorpa som en följd av sammanpressning av två plattor. Detta skede följdes
av en motsatt rörelse då plattorna istället gled isär. Jordskorpan sprack då upp längs gamla
svaghetszoner i gnejsområdet som bildades under sammanpressningsskedet. I dessa sprickor
trängde magma upp från jordens inre. Denna magma bildade bergarten hyperit. Hyperitens
yngsta ålder är 1 550 miljoner år. De tidigare sammanhängande hyperitstråken drogs isär till
isolerade förekomster i samband med rörelser i jordskorpan för 900 till 1 400 miljoner år
sedan. Den svarta hyperiten innehåller kalkrika mineraler som gör att växtbetingelserna är
mycket goda i förhållande till den omgivande näringsfattiga gnejsen. Hyperiten är dessutom
en hård bergart som motstått de nedbrytande krafterna bättre än gnejserna. Hyperitbergen
kvarstår därför som höga, branta berg som i vissa områden, exempelvis kring Örtensjöarna,
helt sätter sin prägel på landskapet. Några hyperitberg är Nordbyberget, Råglandaberget och i
Karlstads tätort Lamberget, Kanikenäset och Svinbäcksberget.
4. I den västligaste delen av Karlstads kommun, längs Norsälvens dalgång, finns en zon där
ursprungsbergarterna granit och gnejs krossats och omvandlats genom rörelser i jordskorpan.
Denna zon, som brukar kallas mylonitzonen, sträcker sig genom hela Värmland och skiljer
graniterna och gnejserna i östra Värmland från den mer komplicerade berggrundsstrukturen i
väster. Höjdryggen längs Norsälven med Risåsen, Lompberget och Korpberget ingår i denna
zon.
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Jorden
När den senaste landisen började lämna Karlstads kommun för cirka 10 000 år sedan hade den
omformat landskapet på flera sätt. Dels hade den pressat ner jordskorpan genom sin tyngd så
att i stort sett hela kommunen låg under den dåtida havsytan. Dels hade den bearbetat
berggrunden genom isens egenrörelse så att bergsfragment av olika storlekar nötts loss. När
isen smält avlagrades bergsfragmenten som morän på berget.
De stora smältvattenströmmar som bildades när isen smälte sammanstrålade i mäktiga isälvar
som rann fram längs dalgångarna i landskapet som Fryksdalen, Klarälvdalen och Alsterdalen.
Med smältvattnet följde stora mängder material som isen eller vattnet eroderat från berget.
När vattenhastigheten minskade, exempelvis när vattnet nådde havet, föll materialet till
botten. Det tyngsta materialet föll först till botten, medan de lättare partiklarna fördes långt ut
i havet. Sådana isälvsavlagringar i form av rullstensåsar och isälvsdeltan finns på flera platser
i kommunen. De största är Brattforsheden och Sörmon.
När isen lämnat Karlstad för ca 9500 år sedan låg nästan hela kommunen under havsytan.
Längst i norr fanns ännu land och längre söderut en skärgård med enstaka öar som blev allt
fler vartefter landytan åter höjde sig. På exempelvis Torrakberget finns strandlinjer efter
havets största utbredning. Havet drog sig successivt tillbaka, Vänern snördes av från havet
och skärgården flyttades söderut till nuvarande läge. Havets och Vänerns successiva
tillbakadragande illustreras av serier av strandlinjer, exempelvis på Högemon serien av deltan
längs Klarälven. Klarälvens nuvarande fåra bildades sedan dess tidigare naturliga lopp längs
sprickdalen från Höljes i norr till Väse-trakten i söder avlänkats vid Edebäck. Brattforsheden,
som är ett av Sveriges största isälvsdeltan, bildades i Klarälvens forna fåra.
KARTA HÖGSTA KUSTLINJEN
Det senaste deltat i den serie av deltan som Klarälven avsatt efter istiden längs sin nuvarande
lopp, återfinns vid älvens mynning i Vänern. Karlstad är till stor del en stad på deltat.
Älvarmarna sätter sin prägel på staden.
När isälvar och andra vattendrag mynnade i havet skedde en sortering av materialet. Ju finare
partiklar, desto längre ut från mynningen. I vissa områden, oftast omedelbart nedströms grusoch sandavlagringarna, avsattes siltjordar (mo, mjäla). Dessa jordar är mycket lätteroderade.
Genom källsprång och nutida vattendrag har här skett ravinbildning genom jordflytning och
vattenerosion. I kommunen finns gott om raviner. De största ravinbildningarna är
Kilsravinerna och Ölmans ravinsystem.
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Människan i landskapet
När de första kommuninvånarna anlände under stenåldern (4-5 000 år f Kr) var stora delar av
Karlstads kommun ännu under Storvänerns yta. Man bosatte sig troligen vid dåvarande
strandlinje, eftersom fisket tillsammans med jakt och samlande var de viktigaste sätten att
skaffa mat. I kommunen finns inga spår av odling under stenåldern. Några boplatsfynd finns
men gravfynd saknas helt.
Genom landhöjningen kom mer och mer land att ligga ovanför strandlinjen. Även
bronsålderns Karlstadsbor bosatte sig längs Vänerstranden, som vid denna tid (1500- 500 f
Kr) låg ca 5-10 meter högre än idag. På denna nivå kan man idag se rikligt med rösen och
röseliknande bildningar i en kedja längs norra Vänerkusten. Området närmast Karlstad och
längs Klarälven till Skåre saknar bronsåldersrösen eftersom denna del fortfarande låg under
vatten. Gravrösena är ofta stora och belägna exponerat exempelvis på toppen av markerade
berg. Sådana rösen finns bl.a. på Korpberget vid Norsälvens utlopp. Även inne i landet, vid
Gaperns och Västra Örtens stränder finns bronsåldersrösen.
Bronsåldersmänniskan påverkade landskapet i allt större utsträckning. Även om fiske, jakt
och växtsamlande fortfarande var viktiga näringskällor började jordbruket sitt intåg i
Karlstadstraktens landskap. Ännu var åkrarna med primitiva sädesslag små, men
boskapsskötseln var omfattande och djuren började med hjälp av människan att omvandla
landskapet. Klimatet var varmt under bronsåldern och djuren kunde gå ute året runt. Troligen
fanns både permanenta bosättningar och en herdekultur med kringvandrande boskapsjordar.
De viktigaste betesmarkerna torde ha varit de högproducerande strandängarna längs Vänern.
När spannmålsodlingen så småningom ökade i betydelse ledde det till ett mer bofast
levnadssätt. Därigenom skapades mer permanent ett öppet odlingslandskap med betesmarker
och mindre åkrar. Delar av dagens odlingslandskap vid exempelvis Segerstad och Väse har
troligen brukats kontinuerligt sedan bronsåldern.
Under järnåldern (500 f.Kr.-1050 e.Kr.) skedde en förskjutning av bebyggelsen ut på slätterna
där vi även idag har bebyggelsen och den odlade marken. Järnålderslämningar som
gravhögar, stensättningar och gravfält ligger ofta på åkerholmar i direkt anslutning till den
nuvarande odlingsmarken och bebyggelsen. Det visar på en lång kontinuitet i landskapet som
är särskilt tydlig på segerstadsslätten vid exempelvis Hanevik, Årås och Malma samt kring
sjön Panken. I orostider anlades fornborgar på svåråtkomliga bergstoppar.
Under järnåldern inträffade en klimatförsämring som tvingade bönderna att hålla djuren
inomhus under vintern. Det innebar att människorna måste skaffa vinterfoder genom slåtter
och lövtäkt. Nya områden röjdes och lövträden tuktades. Landskapet förändrades kraftigt även
genom befolkningstillväxten. Samtidigt innebar järnplogens tillkomst att de svårbearbetade
lerjordarna, som idag utgör huvuddelen av åkermarken, kunde odlas upp. Under järnåldem
skapades det odlingslandskap av stora betes- och slåttermarker samt förhållandevis små
åkermarker som i det närmaste oförändrat levde kvar fram till 1800-talet. Innan konstgödselns
införande var arealen slåttermark, som producerade vinterfoder till djuren avgörande för hur
många djur man kunde ha och därmed hur mycket gödsel som fanns att sprida på åkrarna.
Arealen åker var alltså betingad av hur mycket slåttermark som fanns.
Från medeltiden och fram till1500-talet var norra delen av kommunen fortfarande obebodd.
Bebyggelsen var koncentrerad till lerslätterna närmast Vänern och Klarälven. Rester av
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kyrkor från äldre medeltid finns i Segerstad och Östra Fågelvik. Norra delen av kommunen
koloniserades under 1500-1800-talen.
Under 1600-talet anlades flera hyttor och bruk. Nyeds socken kring Molkom var med sina tio
järnbruk och tre hyttor en av de brukstätaste socknarna i landet. Bruken anlades längs
vattendragen. Vid Alstersälven fanns exempelvis bruk vid Forsnäs, Alstrum, Gunnerud och
Alster. På flera andra platser längs vattendrag anlades bruk, bl.a. vid Älvsbacka. Vid bruken
byggdes bruksherrgårdar och andra byggnader. Dessa finns ofta, vanligen om- och tillbygda,
kvar än idag. När bruken lades ner under 1800-talet blev de ofta jordbruksegendomar. Ibland
uppstod industrier med behov av vattenkraft som vid Molkom, Lindfors och Blombacka.
Bruken låg ofta i skogs- och mellanbygden. Ute på de bördiga slätterna i södra delen av
kommunen uppstod under 17- och 1800-talen stora jordbruksegendomar. Dessa ligger ofta
ensamma som små öar ute på slätten. Även jordbruksbyar fanns på slätterna och i
mellanbygden. Dessa sprängdes ofta under skiftena på 1800-talet. De enskilda gårdarna
placerades då spritt i landskapet nära gårdens ägor för att få en rationellare skötsel. Några
byar blev dock oförändrade varav radbyn i Segerstad är den mest kända. Under 1800-talet
etablerades också en rad små torp i norra delen av kommunen. Vid sekelskiftet 1900 nådde
jordbruksmarken sin största utbredning.
Skiftesreformerna tillsammans med mekanisering samt konstgödsel- och bekämpningsmedelsanvändning förändrade drastiskt järnålderns jordbrukslandskap. Förändringen startade
i början av 1900-talet men tog ordentlig fart efter andra världskriget. Ängs- och
naturbetesmarkerna blev överflödiga när man kunde öka produktionen på åkrarna med hjälp
av handelsgödsel så att det räckte till både människor och djur. Idag finns bara rester kvar av
de ängar och naturbetesmarker som en gång hävdats. Sammanslagning av åkrar, igenläggning
av diken, utdikning av våtmarker, invallning samt upplöjning av ängar är exempel på åtgärder
som sammantaget helt förändrat landskapet. Stora arealer jordbruksmark har i omgångar
under 1900-talet planterats igen med skog. Ännu finns dock områden med ett mer
ålderdomligt odlingslandskap kvar, framförallt i skogs- och mellanbygden. En del
naturbetesmarker, bland annat flera strandängsbeten har efter inträdet i EU restaurerats och
börjat betas igen.
I södra delen av kommunen har skogsmarken sedan järnåldern varit kraftigt påverkad av
vedhuggning, lövtäkt och betesdrift. I norra delen av kommunen var skogen troligen relativt
opåverkad fram till 1600-talet när de många bruken anlades. Dessa krävde stora mängder
träkol som kolades i kolmilor. Under 1800-talet tillkom sågverken och senare
massaindustrierna. Endast på svåråtkomliga bergstoppar och i några branter finns ännu
någorlunda opåverkad skog kvar i kommunen.

Ägoslagsfördelning och ägarförhållanden
Karlstads kommun domineras av skog i likhet med större delen av Sverige. Med del i Vänern
har vi har också en mycket stor andel vatten inom vår kommun. Den klart övervägande delen
av marken är privatägd. Fördelning av olika ägoslag och ägarförhållanden inom Karlstads
kommun visas i diagrammen nedan.
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Skyddad natur och natur av riksintresse
I Sverige är 10,6 % av landarealen långsiktigt skyddad som nationalpark, naturreservat,
naturvårdsområde eller växt- och djurskyddsområde. De stora nationalparkerna i fjällen bidrar
med stora arealer till denna siffra. I Karlstads kommun är 3,24 % av landarealen långsiktigt
skyddad och i Värmland är motsvarande siffra 2,7 %. I några av de stora naturreservaten i
Värmland; Glaskogen, Brattforsheden och Sörmon finns dock inga större begränsningar för
skogsbruket. Drygt 400 km2 av de värmländska skogarna ingår i naturreservat, men av dessa
är bara ungefär 100 km2 skyddade mot skogsbruk. Utöver detta skyddas många mindre
områden med biotopskydd eller naturvårdsavtal.
Inom Karlstads kommun finns 14 naturreservat varav tre, Torrakberget, Rustad strandskog
och Niklasdals lövskog, har bildats av kommunen. Några naturreservat ligger främst på
kommunägd mark, men har beslutats av Länsstyrelsen. Det gäller stora delar av Sörmon,
Högemon, Kaplansholmen och delar av skärgården. Brattforsheden är ett så kallat
naturvårdsområde, vilket är en äldre form av skydd som bildades enligt den tidigare
naturvårdslagen. När miljöbalken ersatte naturvårdslagen försvann begreppet
"naturvårdsområde". Områden som tidigare skyddats som naturvårdsområde ska därför enligt
miljöbalken anses vara naturreservat. I kommunen finns även ett kulturreservat (krigsflygfält
16 på Brattforsheden), ett naturminne (en ek vid Hammars gård) och 66
biotopskyddsområden, varav 35 är belägna på kommunal mark. 13 små skär och öar i Vänern
inom Karlstads kommun är skyddade som fågelskyddsområden.
16,4 % av kommunens yta har pekats ut som riksintresse för naturvård och elva områden har
pekats ut som Natura 2000-områden. Natura 2000 är EU:s nätverk för värdefull natur. Målet
med nätverket är att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. I Sverige finns drygt 3 500
Natura 2000-områden. Avsikten är att Sverige ska skydda dessa områden långsiktigt.
Vänerskärgården inom Karlstads kommun utgör riksintresse för friluftslivet. Hela Vänern
med öar och stränder utgör också riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1-2 §§
miljöbalken. Under perioden 2012-2014 pågår en översyn av vilka områden i Sverige som
bedöms vara riksintresseområden för friluftslivet.
Tabell X. Skyddad natur och natur av riksintresse inom Karlstads kommun.
Naturreservat och
Riksintressen för
Natura 2000-områden
naturvårdsområde (NVO)
naturvård
Brattforsheden (NVO)
Arnöskärgården
Alstersälven, Gunnerud
Dansarebacken
Brattforsheden
Brattforsheden
Högemon
Klarälvens nedre lopp
Kaplansholmen
Kaplansholmen
Klarälvsdeltat
Klarälvsdeltat
Kärrholmen
Norra Hyn
Nordbyberget
Lämpeshålan
Panken
Potten
Niklasdals lövskog
Riksmossen
Riksmossen
Nordbyberget
Segerstads skärgård
Råglandaberget
Rustad strandskog
Sörmon
Storområdet Örten
Råglandaberget
Älgåmossen
Torrakberget
Segerstads skärgård
Örtensjöarna
Värmlandsskärgården
Sörmon
Timmeröarna
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Torrakberget
Värmlandsskärgården
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Levande skogar
Beskrivning

Sverige är täckt av skog, över 70 % av landytan utgörs av skog. Från den skånska myllan i
söder med förekomst av granplanteringar och ädellövskog mellan odlingsmarkerna sträcker
sig skogslandskapet vidare norrut. Skogen tar sig över huvuddelen av Sverige med tall- och
grandominerade skogar som söder om den biologiska norrlandsgränsen ofta är lövrika och
kantas av odlingslandskap, sjöar och bebyggelse. Norr om den biologiska norrlandsgränsen
kvarstår tall- och grandominansen, men lövinslaget är i dessa delar ofta mer ensartat och
skogslandskapet delas i högre grad med sjöar, älvar och myrar än med odlingslandskap. Som
trädgräns mot fjäll och tundra i nordvästra och nordligaste Sverige sträcker huvudsakligen
stora sammanhängande fjällbjörkskogar ut sig.
Skogen har i alla tider som människan funnits i skogslandskapet varit föremål för människans
livsuppehälle. I nära 200 år har uttaget av virke ur svenska skogar varit av stor betydelse för
nationens ekonomi. De flesta naturliga störningar som naturen skapar har vi förhindrat för en
säkrare produktion och för att få utökade brukningsarealer. Under nära 100 år har
virkesproduktionen dessutom optimerats och skötseln effektiviserats mot stamtillväxt och mot
industriträdslagen tall och gran. Därmed har skötseln av Sveriges skogsmark med stor
effektivitet skapat enhetliga gran- och tallskogar med jämna dimensioner och täta, inbördes
likåldriga bestånd från norr till söder.
Naturvärden i skogen
De naturliga störningarna i skogen som t ex brand och översvämning har där människan
funnits påverkats av henne sedan långt tillbaka, men än mer omfattande under de senaste
hundra åren. Såväl människans hindrande av naturliga störningar som skapande av störningar
genom bruket av skogen har gett betydande effekter på vår skogs innehåll och struktur och
därmed även innehållet av biologisk mångfald.
I skogen lever en mängd arter som alla har sina behov av livsmiljö. De flesta av våra
skogsbundna rödlistade arter är beroende av gamla träd, grova träd, solexponerade eller
skuggade träd eller döda och döende träd av varierad kvalité. Det är framför allt gamla träd,
och där förutsättning finns också grova träd samt döende och döda träd som är en bristvara i
vårt skogslandskap idag. Även lövträd är en bristvara i många brukade skogar. Lövträd är
naturligt förekommande i en svensk skog vars trädslagsinnehåll inte har anpassats av
människans skötsel. När vi idag pratar om skog med höga naturvärden handlar det därför ofta
om gamla skogar eller lövskogar med god tillgång på död ved eller grova träd. En variation av
trädslag, träd i olika åldrar samt avsaknad av tydliga spår av skogsbrukspåverkan är andra
strukturer i skogen som tyder på höga naturvärden.
En förutsättning för långsiktig överlevnad för en specifik trädberoende art är att det ständigt
skapas nya träd, döda eller levande beroende på art, med den kvalité som just den arten
behöver, med lagom tidsintervall och på lagom avstånd. Vissa arter är dessutom beroende
eller gynnade av hög luftfuktighet, kalkrik berggrund och/eller vissa terrängegenskaper.
Andra är beroende av samverkan med andra arter. Många rödlistade arter gynnas av
störningar på landskapsnivå, beståndsnivå eller lokalt omfattande störning som i sig kan skapa
de kvalitéer och omgivande förutsättningar som arten behöver. Störningar av olika slag
förhindrar de konkurrensstarka arterna från att konkurrera ut de svagare konkurrenterna och
bli helt dominerande. På så vis uppstår en mer artrik miljö.
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Människans användning av skog och träd
Människan har så länge som hon funnits i skogslandskapet nyttjat skogen på en rad olika sätt.
Skogens träd ger ved till eld, virke till byggnader, möbler och redskap, kol och tjära och på
senare tid även massa till papper och flera biprodukter efter papperstillverkning. Skogen ger
jaktvilt-, nyttoväxter-, bär och svamp och den gav betesmark till ett med tiden allt mer
omfattande boskapshållande. Skogsmark bröts upp till odlingsmark, bland annat med
svedjebränning. Markbränning utfördes också för att förbättra betet. Löpande svedjebruk där
återbeskogning fick ske efter odlingsåren bedrevs som en del av odlingen, framförallt i
glesbebodda och nyligen bosatta landskap in på 1700-talet. Svedjebruk blev förbjudet när koloch tjärtillverkningen samt bergsbruket med järn- och kopparutvinning växte till omfattande
industrier. I mitten av 1600-talet gav detta regional virkesbrist.
Skogsbetet med frigående betesdjur som förekommit i skogen i årtusenden hade sin största
utbredning i Sverige efter 1800-talets mitt och minskade drastiskt under mellankrigstiden.
Idag förekommer skogsbete i några enstaka kulturbygder i Sverige. Några marklevande och
skogsbundna rödlistade arter kan ha varit gynnade av skogsbetet. Dels höll betet marken
fläckvis ren från underväxt av vedväxter som skuggar, dels orsakade tramp lokalt
markstörning så att mineraljord blottades. Dessa markstörningar var oregelbundna och
småskaliga och upprätthöll en mosaik av markstrukturer med olika vegetationssamhällen.
Idag ger Sveriges skogar i huvudsak nationalekonomiskt viktigt virke, pappersmassa och
energibränsle. Bruket är fordonsmaskinellt och industrin högteknologisk och flera produkter
genereras av restråvaror efter virkets förädling. Men skogen ger också välbehövlig rekreation,
jakt, bär och svamp. Alltmer tydligt, eftersom allt större landytor bebyggs och exploateras,
påvisar skogen så kallade ekosystemtjänster, där trädbevuxen skogsmark bidrar med
egenskaper som balanserar klimatförändringar och binder näring och koldioxid samt
balanserar vattenflöden och dämpar vattennivåvariationer med mera. Ekosystemtjänsterna är
ännu inte värderade ekonomiskt.
Utveckling /Problembild

Den negativa påverkan på den biologiska mångfalden i skogen som skett till följd av
människans nyttjande av skogen ökade kraftigt med de storskaliga förändringar av
brukningsmetoder som infördes från 1800-talet och framåt och intensifierades under 1900talet. Det var dels en effekt av industrialiseringen, men också ett behov för att tillgodose en
starkt växande befolkning med mat.
En allt mer storskalig användning av skogen
Virkesexport började få betydande ekonomiskt värde i Sverige vid 1800-talets inträde, då så
kallad dimensionshuggning påbörjades. Sverige förlorade en mycket stor del av de grova
träden i samband med dimensionshuggningarna. En kraftig sågverksexpansion utvecklades
från 1800-talets andra halva och dimensionskraven minskade allteftersom förekomsten av
grovt virke minskade. Pappersmassa från virke började användas i Sverige på 1850-talet då
efterfrågan på papper blev större än tillgången på lump som tidigare var huvudsaklig råvara
för papperstillverkning. Virkesbaserad papperstillverkning övertog helt pappersproduktionen
från lumptillverkat papper vid sekelskiftet mot 1900.
Omfattande utdikning och sjösänkning har företagits sedan 1800-talet, främst för att ge
odlings- och slåttermark. Senare, främst under 1900-talet, företogs detsamma även i
sumpskogar och i kantzoner ut i våtmarker för skogsodlingens skull. Med statligt stöd har
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även ett omfattande skogsvägnät med tillhörande vägdiken som idag är cirka 21 000 mil
fördelats över Sverige. Sedan 1800-talet fram till idag har arealen skog ökat. I sen tid har även
betes- och odlingsmarker planterats.
Från sekelskiftet 1900 har svenskt skogsbruk haft en expansiv och därtill i jämförelse med
halvseklet innan, hårdare kontrollerad näringsutveckling. Skogsvårdslagen fick sin första
prägel 1903 då skogsbristen påkallat att framför allt avverkningar skulle regleras med krav på
återbeskogning, och våra planterade skogar börjar uppträda mer i landskapet. 1948 års
skogsvårdslag gav villkor på yngsta avverkningsålder och åtgärder för att minska
insektsangrepp. Från 1950 fasades plockhuggning och den så kallade blädningen ut, för att på
bolagsmarker helt ersättas av kalhyggesbruket. Avverkningen skedde dels manuellt, dels
maskinmanuellt med utkörning av arbetshäst och snart även maskiner. Skogsbruksmaskiner
för fällning, skördare, fick vi på skogen först 1970.
Skogsbruket premierade barrträdslagen och använde från 50-talet och framåt hormoslyr, en
avlövande kemikalie som sprutades på kalhyggen och ungskogar, regionalt mycket
arealomfattande, fram till 1976. 1977 blev den dioxininnehållande kemikalien förbjuden. På
plantor använder man däremot än idag kemikalier, med skarpare krav på god hantering
jämfört med tidigare. Dagens medel, cypermetrin och lambda-cyhalotrin slår ut skadeinsekter
effektivt (t.ex. snytbaggar), men verkar även mot t.ex. bin och är mycket giftiga för fisk och
andra vattenlevande djur. Medlet imidakloprid är giftigt för fåglar. Det finns alternativ till
kemisk behandling idag.
Bekämpning av lövträd och inriktning mot trädslagsrena bestånd med gran eller tall, bedrevs
från 1950-talet och in på 1990-talet. Detta har tillsammans med kalhyggesmetoden och
underröjningar, gett oss brist på lövträd och trädslagsvariation i den brukade skogen. Lövskog
har istället etablerat sig på övergivna betesmarker som till exempel ravinsluttningar och sedan
länge igenväxande åkrar som en effekt av jordbrukets areella minskning.
1979 kom en skogsvårdslag som med sina krav ökat volymtillväxten men också påverkat
svensk skogsmark starkt ur biologisk synvinkel. Det blev krav på att röja ungskog och
premiera barrträd, skyldighet att gallra samt skyldighet att avverka lågproducerande skog. I
föreskrifterna till lagen föreskrevs i detalj vilka återväxtmetoder och vilka trädslag som skulle
användas på olika marker. Fältkontroll och uppföljning var ordentlig och skogsägare fick rätta
sig efter det som gällde eller fick tvångsutförande av anvisade åtgärder på sina marker.
Idag låter vi sällan skogen och dess träd få växa till hög ålder innan vi hugger ned med
kalhyggesmetoden. Lägsta tillåtna avverkningsålder är 60 år, undantagsvis även 40 år.
Vanligast är att skogen fälls vid en ålder mellan 80 – 120 år. I den brukade skogen, låter vi
inte heller individer stå extra glest för att bli grova. Skogsbruket har velat att tillväxten ska
lokaliseras till ekonomiskt lönsamt stamvirke. Står träden mycket glest lokaliseras istället en
stor del av tillväxten till barr och grenvirke och eventuell ekonomiskt värdelös underväxt. På
FSC-certiferad skogsmark ska däremot tio träd per hektar sparas som evighetsträd vid
föryngringsavverkning. Eventuellt kommer alltfler träd inom några decennier ge oss fler
hundraåriga träd även i våra brukade skogar. Det tar dock längre tid att skapa grova träd om
de inte friställs tidigt i skogens yngre faser.
Under 2000-talet står vi nu inför klimatförändringar och idéer om stubbrytning, införande av
ytterligare icke inhemska beståndsbildande trädslag. Import av virke sker till massaindustrin
från Östeuropa och vi vet inte vilka svampar och insekter som det virket kan ha med sig.
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Naturliga störningar i skogslandskapet förhindras
De naturliga störningarna, skogens egna föryngringsmetoder, har i möjligaste mån förhindrats
för att kunna utföra ett mer kontrollerat skogsbruk. Därför har livsutrymmet minskat betydligt
för de arter som är beroende av den naturliga svenska skogen med inslag av bränd mark och
ved, översvämmade skogsstränder och trädbaser, stormfällda trädområden m.m. Det
skogslandskap där naturens egna processer får plats, ser inte ut som det skogslandskap vi har
skapat i Sverige fram till idag.
Man har studerat historiska brandregimer och funnit att storskaliga skogsbränder om
hundratal hektar förkom med intervall om 80-100 år. Där människan bosatte sig blev
förekomsten av skogsbränder tätare, men arealerna per brand minskade. Från 1900-talet har
man i stort sett lyckats förhindra bränder på skogen. Branden är en förutsättning för förekomst
av flera arter av framför allt vedlevande insekter. Idag är en stor andel av dessa arter hotade,
eftersom skogsbränder förhindrats. Minskningen av bränder har också bidragit till att minska
lövandelen i skogen, eftersom löv är det som först etablerar sig efter en brand i en så kallad
lövbränna. Vårt förhindrande av bränder är därför också ett hot mot lövskogsarter som t ex
flera hackspettsarter. I viss mån utför Länsstyrelser och skogsbolag idag kontrollerade
bränningar av skog eller kalhyggen, för att öka förutsättningarna för brandgynnade arter.
Risken för insektsangrepp på ekonomiskt värdefullt virke fick fokus på 1940-talet och döda
och döende träd började städas bort, delvis mycket effektivt. Dessförinnan fanns även ett visst
uttag av döda träd som ved för bränsle. Medvetenheten om värdet av döda träd har idag
bidragit till en trend med ökande förekomst av döda träd i skogen sedan mätningar startade på
2000-talet. Det finns dock ett tak i skogsvårdslagen som anger att max 5 kubikmeter ved per
hektar från färska döda träd får ligga kvar i skogen.
Lokala små naturliga störningar inne i en skog är bland annat svampangrepp som röta,
snöbrott, småskaliga insektsangrepp, enstaka vindfällen, mindre översvämningar och
bäverfällen m.m. Dessa skapar kontinuerligt tillgång till döende och döda träd i en skog som
inte har utsatts för en större störning. Små lokala störningar förekommer även idag.
Stormfällningar förekommer än idag. Eftersom stormfällen skapar nydöda träd, som kan
locka insekter som skadar ekonomiskt värdefullt virke, städas fällena huvudsakligen bort.
Med den omfattande vattenreglering i form av dammar i vattendrag och dikning av våtmarker
som dragit över Sverige under 1900-talet, har vi i stort förlorat de regelbundna
översvämningarnas effekter. Översvämningarna kunde påverka skog och träd på en rad olika
sätt. Vi har med markskötsel och dikning arbetat bort en del vattenstress så som höga
vattenstånd för träden, det har bland annat gett rotstabilitet och också ökad tillväxt. Flera
trädbundna och fuktälskande arter har med dikning, vattenreglering och frånvaro av
översvämningens effekter hamnat på listan över rödlistade arter.
Skogens mångfald är hotad
Vårt historiskt småskaliga och mångfaldiga användande av skog och kulturlandskap har
ersatts av ett fåtal storskaligt omfattande metoder. Detta har skett på bekostnad av den
biologiska mångfald som naturen själv skapat samt på bekostnad av den mångfald som
människans småskaliga användning av skog och kulturlandskap skapade. I det historiska
landskapet fanns de förutsättningar som många av våra inhemska arter idag fortfarande
behöver, men idag endast finner i små fragment i vårt landskap. Flera av de inhemska arter
som är knutna till det historiska landskapet är därför hotade, i huvudsak som ett resultat av vår
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effektivisering av markanvändningen och storskaligheten i att använda en skogsbruksmetod
på all skogsmark.
Modern skogsskötsel ger helt andra förutsättningar för skogens mångfald än vad den nu kända
mångfalden utvecklats under. I 2010 års rödlista över hotade och nära hotade arter finns 2127
skogslevande arter listade. 1800 av dessa har sin huvudsakliga förekomst i skog. För 75 % av
de rödlistade skogsbundna arterna är det huvudsakliga hotet att biologiskt värdefulla
naturskogar har avverkats och fortfarande avverkas.
Naturvård i skogen
Tidig forskning om skogens värden har i huvudsak handlat om dess egenskaper som
virkesresurs. Detta dominerade ända fram till 1980-talet. Då hade föryngringsavverkningar
pågått i decennier. Skydd för naturområden bildades från 1910-talet och framåt. Andelen
ökade på 40-talet, men de skyddade områdena avsattes sällan med syfte att skydda
skogsmark, även om sådan ingick i den natur som huvudsakligen avsågs att skyddas. På 1970talet avsattes ofta stora skogsområden som naturreservat med avsikt att skydda friluftslivets
möjligheter och geologiska värden. I många av dem, exempelvis Sörmons naturreservat,
Brattforshedens naturvårdsområde och Högemons naturreservat, fick dock skogsbruket
fortsätta.
Föreningen Steget föres inventeringsmetoder av skog med naturvärden startade i Jokkmokk
under sent 1980-tal. Detta visade vägen för vad skogen saknade och vad som behövs för att
bevara dess naturvärden. Det var framför allt tydligt att bristen på döda och döende träd i den
brukade skogen är ett betydande hot mot den biologiska mångfalden. Bristen på skydd av
naturvärdesskog på den produktiva skogsmarken uppmärksammades också.
Den ökade medvetenheten om miljö- och naturvärden och miljömärkningen av produkter
nådde in i skogsbrukets egen värld på 90-talet. 1993 års uppföljning av skogsvårdslagen säger
att skogen ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska
mångfalden behålls. Dessa båda mål för skogen är jämställda i lagen.
Vid 1990-talets början påbörjades en landsomfattande inventering av naturvärden i skogen
genom den så kallade nyckelbiotopsinventeringen. Denna inventering skedde på uppdrag av
skogsvårdsstyrelsen på privat mark, medan flera skogsägande bolag tog eget initiativ till
nyckelbiotopsinventering. Det är en inventering som än idag kan utföras där brister i
kunskapen om skogsmarkers naturvärden upptäcks i landskapet. Naturvärdesbedömningen i
en nyckelbiotopsinventering baseras i hög grad av skogens struktur och förmåga att hysa
ovanliga och nära hotade arter, men kräver inte frånvaro av mänsklig påverkan. Med
föreningen Steget Före och nyckelbiotopsinventeringen får de skogliga naturvärdena ett större
nationellt fokus än någonsin tidigare.
Projekt för att rädda den akut hotade vitryggiga hackspetten tar vid 1990, och områden med
lämpliga skogar i dess utbredningsområden registreras för att med information om lämpliga
skogsbruksmetoder gynna hackspetten. Det är med den vitryggiga hackspetten som skogens
naturvärden blir högaktuella i Värmland. Så kallade vitryggsområden pekades ut, varav ett i
Örtenssjöområdet i Karlstads kommun.
Från år 1997 har skogsägare och brukare av skog kunnat miljömärka sin skogsmark, sitt
skogsbruk och sitt virke och produkter från detta med FSC, forest stewardship council, om de

38

Förslag till remissversion 2013-11-14
uppfyller uppställda svenska kriterier. PEFC, Pan European Forest Certification, bildades med
motsvarande syfte för mindre skogsägare från år 2000.
Flera formella former av skydd för skog har tagits fram utöver naturreservatet, bland annat
biotopskyddsområden och naturvårdsavtal. Detta har påskyndat skyddsarbetet. Eftersom
skogen även har ekonomiskt värde och ofta är privatägd, är takten med vilket skydd för skog
skapas långsam. Ur ekologisk synpunkt har vi därför svårt att nå såväl nationella som
regionala miljökvalitetsmål för skogen.
Skyddad skog i Sverige
Av den produktiva skogsmarken i Sverige är ca 3,3 % skyddad långsiktigt från skogligt uttag,
varav mindre än 2 % är skyddad nedan gränsen för fjällnära skog. I långsiktigt skydd av
skogsmark i detta sammanhang räknas även naturvårdsavtal som har en giltighet upp till 50
år.
Det finns även kortsiktigt skyddad skogsmark, i form av frivilliga avsättningar som inte
regleras i tid. Detta skydd bedöms öka arealen skyddad produktiv skogsmark till 8 %, varav 7
% nedan gränsen för fjällnära skog.
Det saknas ett erkänt värde för hur mycket naturskog arter med behov av naturskog och dess
skogliga ekosystem behöver, 5 %, 10 %, 17 % och 20 % av det svenska skogslandskapet
diskuteras mellan forskare och skogsbolag.
Situationen i Karlstads kommun

I Karlstads kommun breder skogen ut sig från Vänerns öar i söder, vidare upp på delvis
låglänt fastland till bergkulligt inland i norr. Detta ger en stor variation av skogliga naturtyper.
Den dominerande skogstypen i kommunen är tallskog som förekommer som frisk tallskog,
som vidsträckta sandtallskogar på de stora isälvsavlagringarna på Sörmon, Brattforsheden och
Arnön och som hällmarkstallskogar på magra bergbundna marker, bland annat på
klippstränder utmed Vänern, på öar i skärgården och på bergknallar i Karlstads närmaste
omgivning. Lövrika barrskogar finns bland annat i Örtensjöområdet och andra områden med
inslag av den kalkhaltiga bergarten hyperit i berggrunden. Vid sjöar och vattendrag finns här
och var, bland annat i Klarälvsdeltats yttre delar, lövsumpskogar och lövnaturskogar. Flera
skogsklädda raviner, ofta lövträdsrika, löper som ett grenverk genom kommunen och ansluter
till de större vattendragen. Omfattande ravinsystem finns i Ölmans övre del och
Kilsravinerna. Norr om Karlstads tätort finns en variation av frisk gran- och tallskog på
marker med huvudsakligen blåbärs- och lingonris i de äldre skogarna. Skog har även tagit
över de tidigare öppna stränder som förlorat tillräcklig störning efter att Vänern började
regleras 1937.
Skogen täcker omkring 60 % av landytan i Karlstads kommun och det är nästan uteslutande
produktiv skogsmark. Det är och har varit nära till väletablerad sågverks- och pappersindustri,
och nutida såväl som dåtida skogsbruk har därför satt och sätter fortfarande prägel på
landskapet över hela kommunen.

Skogar med höga naturvärden i Karlstads kommun
Karlstads kommun hyser flera skogliga naturtyper som under rätt förutsättningar ger höga
skogsbundna naturvärden. Höga naturvärden i skogsmiljöer inom Karlstads kommun är
främst knutna till:

39

Förslag till remissversion 2013-11-14




äldre skogar till exempel på de branta hyperitbergen i kommunens norra del, men
också nära Karlstad tätort finns flera äldre tallskogar med höga naturvärden,
sandtallskogarna på Sörmon och Brattforsheden, och
fuktiga, tidvis översvämmade lövskogar, till exempel utmed Vänerstranden och
Klarälven samt i ravinerna kring Ölman och Kilsravinerna.

I Karlstads kommun förekommer 307 offentligt registrerade nyckelbiotoper enligt
Skogsstyrelsens inventering. Totalt omfattar dessa ca 690 ha, varav en del ingår i formellt
skyddade biotopskyddsområden. För skogsområden som på sikt kan utveckla höga
naturvärden finns klassningen naturvärdesområden. Inom Karlstads kommun finns 219
offentligt registrerade naturvärdesområden i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
Naturskogar
En naturskog är en skog som någon gång varit påverkad av mänskliga ingrepp, men som
lämnats orörd under lång tid och saknar tydlig påverkan av större avverkningar. Naturskogen
har utvecklats och fortsätter utvecklas i huvudsak genom naturliga händelser, vilket gör att
andelen gamla träd och döda träd successivt ökar. Urskog är en beteckning för en skog som är
helt orörd av människan. Några urskogar finns inte kvar i Götaland och Svealand, men
naturskog finns inom Karlstads kommun, om än i en mycket liten andel jämfört med den
totala arealen skog.
Naturskog finns framför allt i Örtensjöområdets lövrika barrskogar, där även det kommunala
naturreservat Torrakberget ligger. Utmed älvar, åar och utmed delar av Vänerstranden finns
inslag av lövnaturskog exempelvis vid Ölman och utmed Norsälven samt vid Alstersälvens
utlopp i Vänern. Naturskog med talldominans täcker också hällmarker i anslutning till Vänern
och på öar ute i Vänern. Även flera hällmarkstallskogar i Karlstads tätortsnära områden kan
betecknas som naturskogar. Rödlistade arter knutna till barrnaturskog är bland andra tallticka,
gränsticka, ryl och knärot.
Det saknas obrukad skog med tydlig brandpåverkan inom kommunen. Även om icke
föryngringsavverkad skog som har påverkats av brand förekommer, bidrar närheten till
bebyggelse att bränt virke och brända träd förmodligen har tagits tillvara.
Gamla tallar
Karlstads kommun har stora förutsättningar att skapa och tillvarata naturvärden knutna till
äldre tall. Gamla tallar och skogspartier med gammal tall förekommer på många platser i
Karlstads tätort. Många skogsområden nära tätorten har under lång tid varit undantagna från
traditionellt skogsbruk, vilket i flera fall genererat naturvärden som annars inte är så vanliga i
produktionsskogen. Det har skapat goda förutsättningar för sällsynta arter knutna till gammal
tall, så som reliktbock som vill ha solexponerade gamla tallar. I större, tätare tallskogar, där
Mariebergsskogen är ett exempel, dyker exempelvis tallticka upp på trädstammarna.
Gammal tall karaktäriseras till utseendet av sin plattbildande så kallade sköldpaddsbark, också
kallad krokodilbark eller pansarbark, och tallkronornas särskilt vridna grenar. På hällmarker
eller våtmarker kan även mycket små tallar vara mycket gamla och nämnda ålderskaraktärer
kan skönjas i mindre format.
Sandtallskogar
I kommunen förekommer fossila randdeltan och mindre isälvsavlagringar efter istidens isälvar
som utgör stora landskap med mo- och sandjordar. Dessa finns på Sörmon ned mot Bomstad
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och i Brattforshedens naturvårdsområde som sträcker sig från sjön Mången mot
Filipstadsgränsen och vidare fläckvis utmed kommungränsen upp till Horsjöns skjutfält. En
större isälvsavlagring finns också på södra Arnön och mindre områden med sandtallskogar
finns fläckvis utmed Vänerstranden och i skärgården. Dominans av sand och momark i
skogsmark gynnar talldominans, men gran kan ta över ibland där grundvatten ligger nära
markytan. Där sandheden är väldigt låglänt mot myr eller sjö, gynnas även vissa lövinslag.
Tallskogar på sandmark kan nå naturvärdesstatus när träden i skogen blivit gamla och när det
finns inslag av döda tallar. Naturvärden kan även förekomma om marken utsatts för
störningar som blottar sand, medan andra partier av marken blivit bevuxen med risvegetation
och att olika faser av tillväxt av vegetation från sand till ris förekommer. Ovanstående
mosaikliknande markegenskaper och solexponerade gamla tallar samt döda träd ger
förutsättning för förekomst av flora och fauna från flera organismgrupper som föredrar soliga
och sandiga miljöer. Sandödla och olika sandbin förekommer till exempel på Sörmon och
Brattforsheden.
Hyperitskogar
I Karlstads kommun är det särskilt i Örtensjöområdet som det förekommer hyperitskogar.
Lövrika barrnaturskogar delvis med inslag av lövdominans kläder områdets hyperitberg.
Dessa är bland annat naturreservaten Råglandaberget, Nordbyberget och Dansarebacken m.fl.
Rödlistade arter som förekommer här är bland andra kandelabersvamp, lunglav och grön
sköldmossa. Området har pekats ut som så kallad värdetrakt i Länsstyrelsens strategi för
skydd av skog, dels med avseende på sin förekomst av kalkbarrskogar, men också för att flera
av dessa lövrika skogar ingår i arbetet med att skapa förutsättningar för överlevnad av den
akut hotade vitryggiga hackspetten.
Förutom i Örtensjöområdet finns hyperitpåverkad skog även på Valserudshöjden,
Karlbergshöjden och Barsjöhöjden samt i Karlstads tätort på Lamberget, Kanikenäset,
Bellevueberget och Svinbäcksberget.
Hyperiten är en kalkhaltig basisk bergart. Eftersom hyperiten är hård har bergen ofta kvar en
del av de bildningar som karaktäriserar unga berg, d v s branter med berg i dagen, i skuggiga
lägen påvuxna med sjok av olika mossor. Hyperitbergen med sina branta sluttningar skapar
även en frisk översilning av markvatten. Detta är faktorer som ger förutsättningar för en
mycket rik tillväxt som påverkar såväl flora som fauna i stort och smått. Fuktiga sänkor i
hyperitbergen och där avrinning från dessa når, har ofta särskilt frodig vegetation och faunan
av ryggradslösa djur kan vara särskilt rik.
Inne i en fullvuxen hyperitgranskog går du omgiven av grova granar. Marken kan sakna
fältskikt, eftersom frodiga granar skuggar effektivt. Där solen når ned kan ett hav av blåsippor
breda ut sig och en dunge med lövträd intill når krontaket. Den förekommande
markvegetationen innehåller flera näringskrävande örter och mossor. Bland kärlväxtarter som
kännetecknar den typiska hyperitfloran kan nämnas sötvedel, vippärt, vårärt, dvärghäxört,
springkorn, trolldruva, blåsippa, underviol och tibast. I gläntor kan det finnas buskar som
hassel, brak- och benved. Förekommande äldre lövträd är ofta grova för sitt trädslag.
Ädellövinslag kan förekomma då näringsrikedomen och mullbildningen är gynnsam.
Lövskogar
Det finns många lövbundna arter som förlorat livsutrymme i de brukade skogarna när
lövandelen minskat. Lövskogsmiljöerna är därför av stor betydelse för bevarande av biologisk
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mångfald. I Karlstads kommun är det framför allt våra ravinsystem, våra älv- och åslänter,
våtmarker intill sjöar samt deltalandens svämmarker som hyser lövrena eller lövdominerade
skogar. Dessa lövskogsområden återfinns främst utmed Vänerstranden, i dalgångarna längs
Norsälven, Klarälven, Alstersälven och Ölman samt i Kilsravinerna. På hyperitbergen i
Örtensjöområdet finns även ovanligt lövrika blandskogar. Andra värdefulla lövskogsområden
finns t ex i kulturlandskap kring Edsvalla-Trossnäs, I2-skogens norra del samt i de mindre
ravinlandskapen i Mellerudstorp samt utmed Prostgårdsälven och Byckelsälven med
omgivningar.
Vid Klarälven finns lövskogsbundna naturvärden så som lågt liggande svämskog, bland annat
i anslutning till Gravas fossila deltasystem, i det nuvarande Klarälvsdeltats yttre delar och på
Kaplansholmen. Utmed älven Svämskog kan hysa den sällsynta mossan svämmossa.
Utmed Vänerstranden och Klarälvens stränder breder lövskogar i stor utsträckning ut sig på
äldre igenväxta ängs- och betesmarker. Flera av dessa marker hyser idag lövsumpskogar med
glasbjörk, klibbal och gråal. Dessa ger bland annat förutsättningar för häckning och födosök
av den nära hotade mindre hackspetten och den akut hotade vitryggiga hackspetten.
Igenväxning av före detta odlingslandskap kan också ses som ett hot mot vårt öppna
kulturlandskap. I naturvårdsarbetet måste en avvägning göras mellan kulturlandskapets
naturvärden och skogliga naturvärden. Båda dessa landskapsinslag har ofta höga naturvärden
och utgör bristvaror för landets rödlistade arter.
I Karlstads kommun utgörs de beståndsbildande lövträden i huvudsak av glasbjörk, gråal och
klibbal. Även asp och vårtbjörk kan vara beståndsbildande, men tillsammans med rönn och
sälg förekommer de ofta som fläckvisa eller enstaka inslag bland andra trädslag, liksom även
glasbjörk, gråal och klibbal kan göra.
I Karlstad befinner vi oss på nordgränsen för ädellövträdens utbredningsområde. Ädellövens
förekomst i Karlstad är därför ofta fröspridda exemplar från gårdarnas och tätortens
planterade ädellöv. Några mindre bestånd med äldre ädellövträd, framför allt alm, finns vid
Norsälven vid kraftverket i Edsvalla, vid Forsnäs vid Gaperns utlopp, samt utmed
Alstersälven i anslutning till Alsters herrgård. Ett litet askbestånd finns på Torskedshöjden i
Örtensjöområdet. Hassel utgör också ädellöv, men är inte knuten till skogsbestånd utan mer
till kulturlandskapet. Några små men delvis igenväxta hasseldungar finns vid Fantviken på
Jäverön, Älvenäsberget i Vålberg, i delar av Molkom och nordost om Skattkärr, på
Åsundaöns nordvästra del och på del av Råglandaberget norr om Molkom. Även om våra
ädellövskogsinslag i kommunen är små, kan de vara mycket värdefulla genetiskt. Alm och ask
är idag hotade på grund av askskottssjukan samt almsjukan. Båda sjukdomarna utgör
svampangrepp som specialiserat sig på ask respektive alm och de båda trädslagen har därför
klassats som sårbara (VU) i rödlistan.
Äldre lövdominerade skogar uppträder framför allt på skogsmark som utsätts för tillräckligt
täta och omfattande störningar för att barrträd inte ska trivas och börja etablera sig. Våra
vanligaste lövträd är pionjärer, dvs de första som koloniserar nybruten mark. Även tallen är en
pionjär, men den självsår sig i högre grad på sandiga marker. Översvämning är en
upprätthållande störningsregim för svämskogar, framför allt lövsumpskogar eller lövskogskärr
med gråal-, klibbal- och glasbjörk. I ravinsystem är det ofta rörlig mark eller rörligt
markytskikt som upprätthåller lövförekomsten. Ravinsystem kan därför ha en variation av
åldrar i skogen även om den är obrukad. Lövträd etablerar sig även naturligt på tidigare
odlingsmarker, mullmarker och i dåtid även på bränd skogsmark, vilket aspen varit särskilt
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bra på att utnyttja. Om ingen störning upprätthåller lövdominansen, övertas ofta skogen
underifrån av uppväxande gran.
Skyddad skog i Karlstads kommun
1,9 % av kommunens skogsareal är skyddad långsiktigt. Då har naturvårdsavtal med
begränsad avtalstid inte räknats med. Denna siffra ligger i nivå med motsvarande siffra för
Sverige.
SIFFRORNA I BÅDA TABELLERNA ÖVER SKYDDAD SKOG SKA KOLLAS!
Skyddad produktiv skogsmark i Karlstads kommun (2012‐12‐31)
Typ av formellt skydd
Antal skyddade
Total areal skyddad
Areal långsiktigt
områden
skogsmark inklusive
skyddad skog (ha)
skogsareal där skogsbruk
tillåts inom skyddade
områden, samt
tidsbegränsat skydd (ha)
Biotopskyddsområden MB 7 kap
66
201
201
Naturvårdsavtal, begränsad avtalstid
64
201
Naturvårdsavtal med rätt att bilda
naturreservat
19
103
103
Naturreservat (1) MB 7 kap
15
3160
959
164
3665
1263
Totalt
Andel av areal produktiv skogsmark (2)
5,5%
1,9%
1) Av dessa 15 naturreservat är 3 planerade och beslutade av Karlstads kommun
2) Areal produktiv skogsmark i Karlstads kommun är 66 343 ha

Skogsbruket i Karlstads kommun
Totalt inom Karlstads kommun är 23,6 % av den produktiva skogsmarken FSC-certifierad
2011. Omkring hälften av den svenska skogsmarken är FSC-certifierad.
PEFC-organisationen har inget uttag av statistik på kommunnivå, men däremot för de större
markägarkategorierna. Exempel på större markägare med PEFC-certifiering inom kommunen
är Karlstads stift och Bergvik skog som båda också är certifierade enligt FSC. Många mindre
privata markägare är också PEFC-certifierade genom skogsägarföreningarna.
Skogen inom kommunägd mark
Karlstads kommuns skogsmarksinnehav är 7019 ha, varav 6800 ha är produktiv skogsmark.
5900 ha produktiv skogsmark ligger utanför tätorterna och ca 900 ha produktiv skogsmark
inom tätorterna. I kommunens mångbruksplan med data från år 2012 är trädslagsfördelningen
uppskattad till 52 % tall, 31 % gran och 17 % löv där björk och asp dominerar. Medelvolymen
per hektar utanför tätorterna är mycket hög, 174 m3sk/ha, vilket visar att kommunen
överhåller skogliga bestånd. Det innebär att kommunen låter en stor andel äldre bestånd stå
flera år ytterligare efter att de nått avverkningsmogen ålder, vilket görs för att skapa goda
möjligheter för invånarnas rekreation och friluftsliv samt för att gynna naturvärden.
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Skyddad produktiv skogsmark i Karlstads kommun interna skogsmarksinnehav (2012‐12‐31)
Typ av formellt skydd
Antal skyddade
Total areal skyddad
Areal långsiktigt
områden
produktiv skog inklusive skyddad produktiv
produktiv skogsareal där skog (ha)
skogsbruk tillåts inom
skyddade områden (ha)
Biotopskyddsområden
Naturreservat (2)
Naturvårdsområde
Totalt
Andel av areal skogsmark (1)

35
6
1
42

133
725,6
69
927,6
13,6%

133
300,5
0
433,5
6,4%

1) Areal produktiv skogsmark i Karlstads kommuns interna innehav är 6800 ha
2) Ett av reservaten omfattar flera kommuner, Karlstads kommuns interna markinnehav i detta är en liten del.

Av kommunens interna skogsinnehav är 6,4 % långsiktigt skyddat och tillsammans med
informellt avsatt skog är mer än 20 % av kommunens tätortsnära skog skyddad. Informell
avsättning görs genom att skogsområden i mångbruksplanen planeras som orörd skog för
naturvård/rekreation. Vid försäljning av kommunal mark försvinner dock det informella
skyddet och vid exploatering kan delar av dessa skogsområden tas i anspråk.
51 av de offentligt registrerade nyckelbiotoperna inom Karlstads kommun ligger inom den
kommunägda skogen. År 2008 skyddades 33 av dessa, omkring 130 hektar, som
biotopskyddsområden.
Karlstad kommun har låtit FSC-certifiera den kommunägda skogsmarken sedan år 1999, och
därmed även det skogsbruk som bedrivs därpå. Detta medför att kommunen i sitt bruk av
skogen har en miljöinriktad standard med flera kriterier att hålla sig till för att certifieringen
ska få behållas. Genom att följa FSC-standarden tar skogsägaren och skogsbrukaren i större
grad än vad skogsvårdslagen kräver, hänsyn till biologisk mångfald och rekreationsvärden.
Ett kalhyggesfritt skogsbruk bedrivs rutinmässigt i skogen inom tätorterna. Där sker skötseln
av skogen främst genom plockhuggning och i viss mån luckhuggning. På den produktiva
skogsmarken utanför tätorterna förekommer kalhyggesfritt skogsbruk i ca 20 % av de
skogsområden där avverkning utförs. Där sker det kalhyggesfria bruket bland annat i skogliga
bestånd där det är lämpligt med hänseende till föryngringen och i viss mån utmed markerade
spår och leder samt även för att gynna förekommande naturvärden.
Med det skogsbruk kommunen utför och de formella och informella avsättningarna av skog
som kommunen har internt idag ökar förutsättningarna för ett utökat livsutrymme för arter
med större behov av gamla träd, död ved och lövinslag. I viss mån förbättras förutsättningarna
för arter med behov av naturskog.
Karlstads kommun har goda förutsättningar att förbättra livsvillkoren för flera arter knutna till
framför allt gammal solexponerad tall, eftersom förekomsten av gammal tall är rik inom
tätorterna. I tätorterna bidrar också många kantzoner och stränder till den goda förekomsten
av solexponerade lägen.
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Identifierat åtgärdsbehov för att behålla och utveckla naturvärdet i skogen
 Öka andelen långsiktigt skyddad skog.
 Öka andelen hyggesfritt brukad skog.
 Öka andelen god generell hänsyn i det brukade skogslandskapet.
 Minimera körskador i samband med skötsel- och drivningsåtgärder i skogslandskapet.
 Lämna riskträd i tätorternas skogsdungar och skogar som liggande naturvärdesträd
vid behov av fällning.
 Skapa och i landskapet, med tätorterna inbegripna, säkerställa en grön infrastruktur
för att det ska finnas möjlighet för skogslevande, hänsynskrävande arter att sprida sig,
mellan olika för arterna lämpliga skogsområden.
 Informera och förtydliga om naturvärdenas förekomst och deras behov av skogen och
informera om skogens ekologiska betydelse.
 Friställa befintliga gamla och/eller grova träd av lövträd och tall och röja fram nya
individer att bli grova träd, för att förlänga överlevnaden hos befintliga grova eller
gamla träd och påskynda stamtillväxten hos kommande individer.
 Inför planläggning inventera artförekomsten inom lämpliga artgrupper, där skogen
som kan bli berörd innehar observationer av signalarter och/eller rödlistade arter
eller förutsättningar för förekomst av rödlistade arter.
 Utveckla arbetet med kompensationsåtgärder i de fall skog med höga naturvärden tas
i anspråk vid planläggning och olika typer av exploatering.
 Upprätta skötselplaner med åtgärder och genomföra åtgärder i skogliga
naturvärdesbestånd där det betydande naturvärdet gynnas av specifika åtgärder
framför fri utveckling.
 Planera och prioritera för vilka tätortsskogar och övriga skogar där skogsbete kan
eller bör tillämpas och sättas i bruk.
 Planera och prioritera på vilka skogsmarker/skogliga bestånd som kontrollerad
bränning kan utföras inom kommunens skogsinnehav och utföra bränning.
 Planera för uppstyrda lagom markstörande evenemang/aktiviteter i skogsområden där
markerna behöver störning för att gynna naturvärdena och erbjud olika målgrupper
möjligheter utifrån det.
 Skapa integrationsmöjligheter och ökad kunskap om svenska skogen, exempelvis
genom att delta i SFI-utbildningar med erbjudande om en skogsdagsexkursion med
natur- och kulturvärdesinriktning.

Ett rikt odlingslandskap
Beskrivning

Till odlingslandskapet räknas det öppna landskapet som människan skapat med sin odling,
slåtter och betesdrift, dvs åkrar, slåtterängar och betesmarker. Ängar och naturbetesmarker är
gräsmarker som inte har gödslats, plöjts eller såtts in med vallväxter.
För drygt 6000 år sedan började de första bönderna forma det svenska odlingslandskapet. Till
en början kombinerades en viss djurhållning med jakt, fiske, växtsamlande och odling av
primitiva sädesslag. Då spannmålsodlingens betydelse ökade, blev också betesbrukets effekter
mer påtagliga. Slåtterbruket tillkom inte förrän långt senare, under järnåldern då det kärvare
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klimatet tvingade bonden att stalla sina djur under vintern. Kring år 1900 var arealen
ängsmark i Sverige som störst. Det fanns då betydligt mer äng än åker i vårt land. Idag finns
endast 3 promille kvar av det som en gång varit ängsmark i Värmland. De en gång så
omfattande naturliga slåtter- och betesmarkerna har ersatts av vallar på åkermark. Ängar och
hagar har till största delen blivit skogsodlingar eller åkrar.
Det öppna odlingslandskapet har stor betydelse för den biologiska mångfalden, för skönheten
i landskapet och för att förstå den kulturhistoriska kopplingen mellan bosättningen och det
landskap som formats under årtusenden av bonden. De naturliga fodermarkerna hyser en
mycket rik flora, jämfört med marker påverkade av kvävegödsel. På en kväveberikad mark
där näring finns i överflöd kommer ett fåtal konkurrensstarka arter att helt ta över om de inte
hålls tillbaka av slåtter eller bete. På en magrare mark gynnas de arter som bäst klarar
näringsbristen och det är oftast inte de konkurrensstarka arterna. Detta gör de kvävefattiga
markerna mer artrika, även om produktionen totalt sett är mindre.
När man pratar om naturvärden i odlingslandskapet brukar man också prata om så kallade
småbiotoper. Med småbiotoper menar man miljöer i landskapet som ligger utanför den mark
som levererar gröda eller foder. Det kan till exempel vara stenmurar, dikesrenar, småvatten,
vägrenar och åkerholmar. Genom att bevara småbiotoperna skapas bra förutsättningar för att
många växter och djur skall trivas. Ofta är också höga kulturmiljövärden knutna till dessa
miljöer.
Utveckling / Problembild

Största hotet mot odlingslandskapets höga värden är nedläggning av jordbruk och ökad
specialisering. En stor del av odlingslandskapets biologiska mångfald finns i ängs- och
betesmarker och idag finns endast en bråkdel av de ängs- och betesmarker som brukades före
1900-talets rationalisering kvar. Skötsel, främst bete, krävs för att bevara värdena i dessa
marker.
Många naturbetesmarker har lämnats åt igenväxning, beroende på att antalet betesdjur
minskat och att djurhållningen blivit koncentrerad till färre och större gårdar. Dagens
betesdjur går ofta på insådda, gödslade vallar med betydligt färre arter än naturliga
betesmarker. Slåtterängarna har minskat ännu kraftigare än naturbetesmarkerna. De behövs
inte längre för att ge vinterfoder, utan de få som finns kvar brukas främst för traditionens eller
landskapets eller den biologiska mångfaldens skull.
Upphörd hävd gynnar konkurrensstarka växter. Det är ofta högväxande och snabbväxande
arter som skuggar och konkurrerar ut de låga och långsamväxande som gynnas av störningar
som återkommande slåtter eller djurens tramp. Då vissa växtarter minskar eller försvinner,
minskar också fjärilar och andra insekter knutna till dessa växter, liksom vissa fågelarter.
Drygt 30 % av de rödlistade arterna i Sverige (2010 års rödlista) hör hemma i
odlingslandskapet.
Många småbiotoper i odlingslandskapet är idag skyddade av det generella biotopskyddet och
får inte skadas, t ex alléer, åkerholmar och de flesta småvatten. Igenväxning är ofta ett större
problem och minskningen av småbiotoper beror huvudsakligen på nedläggningen av jordbruk
och ändrade brukningsmetoder, t ex användning av mer och större maskiner, annan struktur
för bete och mer storskalighet.
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Situationen i Värmland

Miljömålet Ett rikt odlingslandskap påverkas i hög grad av EU:s jordbrukspolitik.
Landsbygdsprogrammet 2007-2013 har gett ökade möjligheter till restaurering av värdefulla
miljöer i odlingslandskapet.
Ängs- och betesmarker med miljöersättning och även tilläggsersättning ökade i Värmland
mellan 2000 och 2005 och de ökade procentuellt mer i Värmland än i Sverige som helhet.
Efter 2005 har arealen betesmark med miljöersättning minskat, men arealen betesmark med
särskilda värden har fortsatt att öka. Ökningen beror dels på restaurering, men också på att
marker som brukats under lång tid, fått del av stödet. Framtiden ser ljus ut för stora
sammanhängande strandbeten. Det är ofta svårare att hitta intresserade djurhållare till att beta
små hagmarker där man inte kan ha så många djur. Många av de finaste slåttermarkerna
brukas idag av en äldre generation och för dem är framtiden osäker.
Värmland hör till de län som drabbats hårdast av jordbruksnedläggning. Minskningen av
åkermark mellan 1927 och 1995 var i Värmlands län 42,1 % med en variation från 76,6 %
(Filipstads kommun) till 28,9 % (Kristinehamns kommun). Djurhållningen visar en liknande
utveckling. År 1927 fanns 97 000 kor i länet och 1999 hade antalet minskat till drygt 18 000.
Nedläggningen har gått i vågor, beroende på hur jordbrukspolitiken har förändrats. Den
senaste tiden har nedläggningen bromsats upp och i viss mån vänt som en följd av EU:s
jordbruksstöd. Antalet mjölkgårdar i Värmland fortsätter dock att minska. I ett
värmlandsperspektiv är utvecklingen mest positiv på vänerslätten och i dalgångarna.
Jordbruksproduktionen i Värmland domineras av djurhållning. Vallodling ökar och
spannmålsodling minskar. För småbiotoper i landskapet är kunskapsläget dåligt.
Situationen i Karlstads kommun

De största delarna av odlingslandskapet i Karlstad kommun finns i de södra delarna av
kommunen. Större sammanhängande arealer åkermark finns främst vid Segerstad – Nor,
Grava, Östra Fågelvik och Väse. Odlingslandskap med lång kontinuitet, höga
kulturmiljövärden och värdefull landskapsbild finns bland annat vid sjön Panken och i
Alsterdalen. Småskaliga odlingslandskap, i vissa fall med lång kontinuitet, finns spridda även
i de mer skogsdominerade delarna av kommunen, till exempel i Acksjön, Duvenäs,
Örtensjöområdet, Åstorp, Slängserudstorp, Hedås, Mosserud, Bjurerud och Ås.
Ängs- och naturbetesmark
Karlstads kommun har totalt sett inte så stora arealer äng och naturbetesmark. De högsta
naturvärdena i odlingslandskapet finns knutna till drygt 340 hektar strandängsbeten som
huvudsakligen är belägna utmed Vänerstranden, i Klarälvsdeltat och kring slättsjöarna Panken
och Södra Hyn.
Hävdade strandängar, dvs flacka fuktiga stränder som betas eller slåttras ända ner till vattnet,
är en mycket artrik miljö med avseende både på fåglar, växter och insekter. Öppna och
vidsträckta strandängar är en värdefull del av kulturlandskapet som också bidrar till en
tilltalande landskapsbild. Strandängarna formas främst av betet eller slåttern samt
återkommande översvämningar. De upprepade störningarna som ständigt omformar miljön,
gör det omöjligt för några få konkurrensstarka arter att bli dominerande. Den hävdade
strandängen utgörs av ett antal zoner med olika vattenförhållanden som alla hyser sitt
speciella växt- och djursamhälle, varför det totala artantalet blir stort. Längst ut i de lägre
delarna av strandängen som sällan torrläggs dominerar vassen. Innanför vassen, i
vattenbrynet, finns den så kallade blå bården. Den utgör ett stråk med öppet vatten och det är
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här man finner det rikaste fågellivet. Här finns gott om späda vattenväxter och små vattendjur
som utgör föda för fåglarna. Högre upp på stranden följer maden med starrdominerad
vegetation och därefter fuktängen med olika gräs och örter. Upphör betet eller slåttern sker en
snabb igenväxning av vass från sjösidan och träd och buskar från landsidan.
Hävdade strandängar var betydligt vanligare förr. När det inte längre fanns samma
ekonomiska intresse för foder från fuktängarna lämnades många av dessa marker att växa igen
från mitten av 1900-talet, efter flera hundra år av bete och slåtter. Kommunen har sedan
mitten av 1990-talet lagt ner stora resurser på att restaurera nära 270 hektar igenväxande
strandängar både på kommunal och på privat mark, vilket har återskapat höga värden för
naturvård, rekreation, landskapsbild och kulturmiljö.
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.
Större delen av Karlstads kommun är belägen under den högsta kustlinjen. Detta medför att de
ängs- och hagmarker som finns här är belägna på sedimentavlagringar, vilka är naturligt
näringsrika. De mest artrika ängs- och naturbetesmarkerna som man hittar på fattiga
moränjordar saknas alltså här och mer exklusiva hävdarter som slåttergubbe och slåtterfibbla
finns inte. Exempel på hävdberoende arter som däremot finns i Karlstads kommun är stagg,
knägräs, blåsuga, ormrot, mandelblom och ängsvädd. På de betade strandängarna finns bland
annat grönskära, nickskära, mannagräs, kärrkavle, tiggarranunkel och ältranunkel. Grönskäran
är en hotad art som troligen har ungefär halva sin svenska population i Värmland. I Karlstads
kommun förekommer grönskäran på ett stort antal strandängar, varför Karlstads kommun har
valt att utse grönskäran till en av sina ansvarsarter. Fågelarter som är knutna till de betade
strandängarna är exempelvis rödbena, tofsvipa, gulärla, skedand och årta. En stor strandäng
har i regel en mer artrik häckfågelfauna än flera små med samma totala areal. Det beror på att
vissa fågelarter kräver en sammanhängande öppen yta på minst 15-20 hektar.
Under 2012 återinventerade Karlstads kommun samtliga ängar och naturbetesmarker inom
kommunen. Totalt besöktes 91 områden med en sammanlagd areal på närmare 700 hektar. En
del av områdena utgörs av flera delområden som i denna beräkning har slagits samman.
Resultatet visar att det totalt finns 544 hektar ängs- och naturbetesmark inom kommunen som
betas eller slåttras, varav 344 hektar betade strandängar. Utöver detta finns cirka 240 hektar
som bedöms som restaurerbara.
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. Bland annat har
flera av strandängarna restaurerats och börjat betas igen under 2000-talet. För att kunna kallas
välhävdade är dock många av områdena i behov av åtgärder i form av röjning av sly, glesning
av trädskiktet och förbättrat betestryck. På strandängarna finns också behov av åtgärder som
betesputsning och fräsning.
Tabell X. Areal äng och naturbetesmark inom Karlstads kommun med bete respektive slåtter
samt restaurerbara marker vid Karlstads kommuns inventering år 2012 och Länsstyrelsens
inventering 2002-2004.
2012 totalt
(ha)

2012
2002-2004
strandängar Totalt (ha)
(ha)
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2002-2004
Strandängar
(ha)
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Bete
Slåtter
Totalt bete + slåtter
Restaurerbart

484
60
544
240

344
0
344
101
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377
4
381
52

266
0
266
38
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Åker
Åkermarken i Karlstads kommun har klassats ur produktionssynpunkt vid en inventering som
genomfördes 1976. Då bedömdes 12 267 hektar vara av klass 1 och 7 822 hektar av klass 2.1
Klass 1-markerna är de viktigaste ur produktionssynpunkt, medan klass 2-markerna omfattar
mer småskaliga odlingslandskap som många gånger har ett högre värde för biologisk
mångfald t ex genom förekomst av fler småbiotoper.
Karlstads kommun och Värmland ligger väldigt bra till jämfört med andra län när det gäller
ekologisk odling. År 2012 brukades 32,1 % av åkermarken inom Karlstads kommun
ekologiskt, vilket innebär att den ekologiskt odlade marken har mer än fördubblats sedan år
2000. Under samma period har andelen åkermark som är godkänd enligt KRAV ökat från 6,5
% till 19,3 %. Denna siffra kan jämföras med 9,7 % i landet och 15,7 % i Värmland. Samma
marker kan vara både KRAV-certifierade och få EU-stöd för ekologisk odling. 22 gårdar
inom Karlstads kommun är anslutna till Svenskt Sigill. Inga gårdar i kommunen är anslutna
till Demeter.

Tabell X. Åkerarealens förändring i Karlstads kommun mellan 1927 och 2012.
År
Areal (ha)
1927
32 752
1995
22 424
1999
23 417
2012
22 220
Tidsperiod
1927-1995
1995-1999
1999-2012
1927-2012

Förändring i areal (%)
-31,5 %
+ 4,4 %
- 5,1 %
-32,2 %

Småbiotoper
Kännedomen om var så kallade småbiotoper i odlingslandskapet, t ex åkerholmar,
odlingsrösen och öppna diken, förekommer är även i Karlstads kommun bristfällig.
Undantag är småvatten som vi har god dokumentation av. Småvatten behandlas under
avsnittet om Myllrande våtmarker.
Småskaliga odlingslandskap, där man också kan förvänta sig att hitta olika småbiotoper finns
t ex vid Kilsravinerna samt delar av Norsälven, Dingelsundet, Alsterdalen, Panken, ravinerna
utmed Ölman och dess tillflöden, Samstorp, Norra och Södra Rådom, Björketorp, Acksjön,
Örtensjömrådet, samt kring flera små byar mellan Molkom och Väse.
Odlingslandskapet inom kommunägd mark

1

, Klass 1 = Åker som är av väsentligt intresse för jordbruket. Denna åker bör i största möjliga
utsträckning förbehållas jordbruket., Klass 2= Åker som är av intresse för jordbruket men med
produktionsförutsättningar som är sämre än i klass 1
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På kommunal mark finns totalt 1005 ha jordbruksmark inklusive hagmark, varav knappt 700
ha åker. Den kommunägda åkermarken arrenderas ut och KRAV-anslutna brukare premieras
genom förtur i kön och 20 % lägre arrende. Omkring 150 hektar av den kommunägda
åkermarken är idag godkänt enligt KRAV. Framöver bör även brukare med EU-stöd för
ekologisk odling, utan KRAV-anslutning, belönas med ett lägre arrende.
Inom kommunägd mark finns 18 ängs- och naturbetesmarker. Flera av dessa är i nuläget i
behov av åtgärder för att markernas värden ska bibehållas och i vissa fall utvecklas.
Identifierat åtgärdsbehov för att bibehålla och utveckla naturvärdet i odlingslandskapet
 Restaurering och förbättring av ängs- och hagmarker där behov finns för att värdet ska
bibehållas eller återskapas.
 Kunskapsinsamling för att veta vilka småbiotoper som finns inom kommunen och vilket
åtgärdsbehov som finns för att bibehålla/återskapa värdet hos dessa. I ett första steg bör
småbiotoperna på kommunens egen mark kartläggas.
 Ökad information till markägare och jordbruksarrendatorer om värdet av småbiotoper
samt rådgivning angående skötsel och eventuellt tillgängligt restaureringsbidrag.
 Återkommande uppföljning av ängs- och naturbetesmarker vart 10:e år.
 Införa en premiering i form av lägre arrende även för brukare med EU-stöd för ekologisk
odling, utan KRAV-anslutning.

Myllrande våtmarker
Beskrivning

Till våtmarkerna räknar vi myrmarker, skogstjärnar, småvatten, källor och limniska våtmarker
som till exempel Klarälvsdeltat och Herröns våtmark. De tangerande naturmiljöerna
sumpskogar behandlas i avsnittet Levande skogar och strandängar behandlas under Ett rikt
odlingslandskap.
Myrmarker förekommer rikligast i de delar av världen som täckts av inlandsis under de
gångna istiderna. Historiskt har våtmarkerna påverkats mycket kraftigt av olika mänskliga
aktiviteter i hela landet. Trots det har Sverige förblivit ett av världens tio våtmarksrikaste
länder. Våtmarker utgör cirka 20 % av landets yta. De orörda skandinaviska myrmarkerna
räknas till Europas minst påverkade ekosystem, vilket innebär att Sverige har ett stort ansvar
att bevara dessa. I Sverige finns cirka 6,3 miljoner hektar myrmark. 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 kan minska
översvämningar i omgivande marker.
Myr är ett samlingsnamn för torvbildande våtmarker som kan delas in i mossar och kärr.
Myrar bildas i vattenmättade och syrefria miljöer där nedbrytningen blir ofullständig och
växtresterna, främst bestående av vitmossor, i stället samlas i torvlager som med tiden kan bli
flera meter tjocka. Mossar skiljs från kärr genom att det vatten de tillförs helt kommer från
nederbörden, medan kärren får vatten och näringsämnen även från omgivande fastmark. Detta
gör att mossar är fattiga på näring och har mycket lågt pH, vilket leder till att de vanligen är
artfattiga. Att mossarna inte påverkas av berggrunds- och jordartsförhållanden gör också att
växtligheten på mossar är relativt enhetlig i hela landet. En myr kan bestå av både mosse- och

52

Förslag till remissversion 2013-11-14
kärrdelar. Till exempel omges en mosse ofta av så kallade laggkärr. I Karlstads kommun är
mosse den klart dominerande myrtypen.
I Sverige genomfördes en omfattande kartläggning av våtmarker under perioden 1981 till
2005, den så kallade våtmarksinventeringen (VMI). Genom framför allt flygbildstolkning har
cirka 35 000 våtmarksobjekt kartlagts, men mer än 10 % har också besökts i fält.
Utveckling / Problembild

Genom historien har våtmarker använts för många typer av brukande, bland annat till slåtter,
bete, vid malmutvinning och torvbrytning. Under 1900-talet dikades många våtmarker ut för
skogsbruket och gick på så sätt förlorade. Under slutet av 1970-talets ökade medvetenheten
om våtmarkernas värden samtidigt som våtmarksexploateringen ökade, bland annat genom
tilltagande dikningsaktiviteter. Enligt sammanställningen från våtmarksinventeringen kan
endast 20 % av de inventerade våtmarkerna räknas som opåverkade. Dikning är den
vanligaste påverkan på våtmarkerna, följt av skogsavverkningar och vägdragningar.
Mörkertalet för dikade våtmarker är stort, men sedan 1800-talets början kan så mycket som 3
miljoner hektar våtmarker i Sverige har blivit förstörda genom dikning, uppodling och annan
exploatering. Dikningen av våtmarker har dock minskat. Från och med 1986 krävs tillstånd
från Länsstyrelsen för markavvattning och i södra Sverige gäller generellt dikningsförbud
sedan 1994. I Karlstads kommun omfattas alla delar utom Älvsbacka och Nyeds församlingar
av dikningsförbudet.
Av hotade och missgynnande arter i Sverige är cirka 15 % av dessa knutna till våtmarker.
Flera av våra våtmarksmiljöer är utpekade som Natura 2000-områden, men saknar skydd. I
Sverige finns cirka 1700 Natura 2000-områden som utgörs av mossar, kärr eller källor. För att
kunna uppnå miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker måste hänsynen till vattenmiljöer och
våtmarker öka och fler våtmarker skyddas långsiktigt. Skogsbruket måste bli bättre på att visa
hänsyn, som till exempel att lämna kantzoner mot våtmarker samt undvika körskador på
våtmarker.
Situationen i Karlstads kommun

Myrmarker
I Karlstads kommun är mossar den dominerande våtmarkstypen. En koncentration av mossar
finns främst i kommunens sydöstra delar. Den vanligaste mossetypen i kommunen är
näringsfattiga högmossar med smågölar. Mossarna kan ingå i våtmarkskomplex med
sumpskogar och kärr som skapar skogsmyrmosaiker. I den norra delen av kommunen finns
några våtmarkskomplex med små skogstjärnar omgivna av myrmarker. I flera av dessa tjärnar
häckar den störningskänsliga smålommen.
I våtmarksinventeringen (VMI) har totalt 77 våtmarker i Karlstads kommun fått en
bedömning från klass 1-4, där klass 1 innebär att objektet har mycket höga naturvärden. Fem
våtmarker bedömdes ha mycket höga naturvärden. Dessa är Stormossen norr om Skattkärr,
Riksmossen, Älgåmossen (sydost om Älgånäs), Sånebymossen och Åstorpsmossen.
Riksmossen och Åstorpsmossen är också av riksintresse för naturvården och Riksmossen är
Natura 2000-område. Femton våtmarker i VMI bedömdes vara klass 2 ( höga naturvärden)
och 53 stycken klass 3 (våtmarker med påverkan). De fyra våtmarker som bedömdes som
klass 4 (objekt som saknar naturvärde och är starkt påverkade) kan ändå ha viktiga
hydrologiska funktioner för landskapet. Endast två av de 77 våtmarkerna i inventeringen
bedömdes vara opåverkade av dikning, vilket innebär att 96 % är dikningspåverkade.
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Gällande torvbrytning så är 47 % påverkade av torvtäktsverksamhet. I nuläget finns ingen
torvtäkt i Karlstads kommun, men en tillståndsansökan om att återuppta torvtäkt i
Åstorpsmossen är under hantering. Senaste torvtäkten i Karlstads kommun var verksam på
1960-talet.
I den nationella myrskyddsplanen som togs fram 1994 och uppdaterades 2007 finns två objekt
som ligger delvis inom Karlstads kommun. Det är Riksmossen som ligger på gränsen mellan
Karlstads och Kristinehamns kommuner och Brattforshedens myrar. Brattforshedens myrar
utgörs av ett femtontal olika myrområden inom det vidsträckta området Brattforsheden.
Några myrar inom området har mycket höga naturvärden, men även mindre värdefulla myrar
som ligger insprängda i det omgivande skogslandskapet har tagits med i avgränsningen.
Större delen av området och de mest värdefulla myrarna ligger inom Filipstads kommun och
inom Natura 2000-området Brattforsheden. När den uppdaterade myrskyddsplanen togs fram
2007 gjordes bedömningen att både Riksmossen och Brattforshedens myrar har ett skydd
genom Natura 2000, även om delar av Brattforshedens myrar inom Karlstads kommun ligger
utanför Natura 2000-området.
Tabell X. Våtmarker i Karlstads kommun som är utpekade som värdefulla i ett nationellt eller
internationellt perspektiv.
Natura 2000-områden som
berör våtmarker i
Karlstads kommun

Våtmarker inom
riksintressen för
naturvården i
Karlstads kommun

Våtmarker i Karlstads
kommun som tas upp i
den nationella
Myrskyddsplanen

Klarälvsdeltat

Klarälvsdeltat

Brattforshedens myrar

Riksmossen

Riksmossen

Riksmossen

Potten

Älgåmossen
ÅstorpsmossenSånebymossen (ligger
inom riksintresset
Ölmans ravinsystem)

Våtmarkerna i kommunen är viktiga fågellokaler för bland andra smålom, trana, tjäder och
orre. Under 2007 genomfördes en fågelinventering på 58 av kommunens våtmarker.
Inventeringen visade på att orrspel förekom på 38 av de 58 våtmarkerna. Inventeringen visade
också att storspov och sånglärka som minskat i odlingslandskapet fortfarande fanns kvar vid
mossarna. Storspov återfanns på 13 av våtmarkerna med sammanlagt 19 revir. Trana och
ängspiplärka var de vanligaste häckande fåglarna. Stormossen i Skattkärr är den största
lokalen för orrspel och vid inventeringen 2007 fanns där 38 spelande tuppar. Tran- och
Lommossen samt Fotlången är två andra mossar som har stora orrspel. Det rikaste fågellivet
återfinns på de stora gölrika mossarna, Åstorpsmossen, Sånebymossen, Västra- och Östra
Älgåmossen.
Limniska våtmarker
Klarälvsdeltat är Sveriges största aktiva delta nedanför fjällkedjan och bildar stora våtmarker
med höga naturvärden. Det stora deltakomplexet utgör viktiga livsmiljöer för
våtmarkslevande flora och fauna och omfattas till stor del av Natura 2000. Klarälvsdeltat
saknar idag skydd, men reservatsbildning pågår i Länsstyrelsens regi. Vegetationen är mycket
varierad från fuktiga lövskogar, till betade strandängar, vassar och olika mellanting av våta
marker. Många fågelarter häckar i området som också är en viktig rastlokal för flyttande

54

Förslag till remissversion 2013-11-14
fåglar. I Knappstadviken har över 700 fjärilsarter hittats, varav 25 nya arter för Värmland. I
strandbrinkarna finns åtskilliga boplatser för bäver som är lite av en karaktärsart för området.
Herröns våtmark utgör ytterligare en av Karlstads större våtmarker. Området har tidigare
använts som lertäktsområde. Under de senaste åren har kommunen genomfört
restaureringsarbeten vid Herrön för att återskapa en våtmarksmosaik där öppna vattenytor
finns omväxlande med vasspartier och små fastmarksholmar. Herrön har ett rikt fågelliv
knutet både till alkärr, videsnår, vass och öppen våtmark. Här finns exempelvis änder, gäss,
enkelbeckasiner och arter som näktergal, stjärtmes och pungmes. Under sommarnätterna hörs
vattenrall och rörhöna från våtmarken.
Både Klarälvsdeltat och Herröns våtmark utgör också fina miljöer för trollsländor, bland
annat citronfläckad kärrtrollslända som är listad i EU:s art- och habitatdirektiv.
Betade strandängar behandlas i under rubriken ”Ett rikt odlingslandskap”. Utmed
Vänerstranden finns också flera ohävdade strandängar som bildar ett gränsland mellan
fastmark och vatten.
Småvatten
Med småvatten menas små permanenta, ofta fisktomma dammar och tjärnar. De flesta
småvattnen är tidigare grävda brand- och kreatursdammar i jordbruksmark. Fiskfria småvatten
har stor betydelse för groddjur och vattenlevande insekter. Groddjuren behöver vatten vid sin
förökning, eftersom rom och yngel är helt beroende av vatten. Småvatten nyttjas också av vilt
som vattenhål och som boplatser till exempelvis för andfåglar.
När dammarnas betydelse för jordbruk, kreaturshållning och brandsläckning minskade har
många dammar fyllts igen eller lämnats för igenväxning, vilket innebär ett hot för grodor och
salamandrar som lever i dessa miljöer. Förr hade nästan alla större gårdar en egen damm,
vilket gynnade groddjur och vatteninsekter. Idag finns det ett ansvar som ligger på
fastighetsägaren, gällande säkerheten vid en damm. Detta har lett till att en del före detta
branddammar fyllts igen. Andra hot mot småvattnen är påverkan från försurning, utdikning av
våtmarker, inplantering av fisk och kräftor samt gifter från jordbruket. Småvatten i
skogslandskap påverkas främst av avverkningsåtgärder, utdikning av våtmarker och
inplantering av kräftor och fisk i fiskfria småvatten.
I Karlstads kommuns finns fem groddjursarter. Dessa är vanlig groda, åkergroda, vanlig
padda, mindre vattensalamander och större vattensalamander. Samtliga groddjur i Sverige är
fridlysta och omfattas också av artskyddsförordningen. I kommunen finns 98 inventerade
småvatten. De flesta av dessa bedöms som värdefulla groddjurslokaler och 17 småvatten har
eller har haft förekomst av den större vattensalamandern, vilket ger dem ett extra stort
naturvärde. Den större vattensalamandern har tidigare varit rödlistad och är det groddjur som
lever inom vår kommun som ställer mest specifika krav på sin livsmiljö. Karlstads kommun
har under 2007-2009 restaurerat sju stycken småvatten samt nyskapat ett småvatten med hjälp
av statliga naturvårdsbidrag, så kallade LONA-medel.
I kommunen finns det kluster av småvatten som ligger i jordbrukslandskap på Segerstadshalvön, inom I2-skogens strövområde och kring sjön Alstern. Studier har visat att en art som
större vattensalamander har en begränsad spridningsförmåga och kan vandra upp till 1000
meter och som längst 1300 meter. För artens långsiktiga överlevnad är det därför viktigt att
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det finns flera småvatten i närheten av varandra och att det finns möjliga spridningsvägar
mellan dem.
Ett mindre antal småvatten finns utspridda i skogsmark och norr om Molkom. Nordost om
Molkom finns Potten som är en naturlig fisktom liten skogstjärn med förekomst av större
vattensalamander. Potten har därför blivit klassad som ett Natura 2000-område.
Småvatten och våtmarker i jordbruksmark med en storlek på högst en hektar som ständigt
eller under en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta omfattas av det generella
biotopskyddet och är på så vis skyddade enligt miljöbalken.
Källor
I kommunen finns sju naturliga källor registrerade i SGU:s källdatabas. Dessa är
Nygårdskällan, Årbäckskällan, Rudsberg, Forsås järnkälla, Hasselbol, Örtenäs och
Brattforsheden. För att upptas i SGU:s källdatabas krävs att vissa parametrar uppfylls. Enligt
Skogsstyrelsen finns en källa norr om Kronoparken i skogsmark som är biotopskyddad och i
tio nyckelbiotoper är källor noterade. Det finns säkerligen ytterligare källor än de som är
registrerade.
Identifierat åtgärdsbehov för att bibehålla och utveckla naturvärdet i våtmarker
 Ytterligare torrläggning av våtmarker bör undvikas.
 Våtmarker som tas i anspråk för exploatering bör kompenseras.
 Våtmarker med särskilt högt naturvärde bör skyddas långsiktigt.
 Återkommande uppföljning av småvatten vart 5:e år
 Fortsatt arbete med underhåll och restaurering av småvatten som är viktiga för
groddjur för att hindra igenväxning.
 Återställning av utdikade våtmarker.
 Hänsyn till våtmarker i skogsbruket genom att spara kantzoner och undvika
körskador.
 Regelbundna skötselåtgärder för att bibehålla våtmarksmosaiken vid Herrön.
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Levande sjöar och vattendrag
Beskrivning

Många naturtyper är påverkade av vatten på ett eller annat sätt. I detta avsnitt behandlas sjöar
och vattendrag, men också skärgården, vassområden och de flesta typer av stränder.
Strandängar behandlas i avsnittet Ett rikt odlingslandskap, eftersom strandängar är beroende
av skötsel i form av bete, sumpskogar beskrivs i avsnittet Levande skogar och småvatten
under Myllrande våtmarker. Klarälvsdeltat nämns i detta kapitel, men beskrivs också i
avsnittet om Myllrande våtmarker. Naturvårds- och friluftsplanen behandlar 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.
Sverige är, i förhållande till sin yta, ett av världens mest sjörika länder. I Sverige finns ungefär
100 000 sjöar och 50 000 mil vattendrag, vilka utgör en stor del av Europas sötvatten. Detta
innebär att Sverige har ansvar för flera limniska naturtyper och arter.
Varje sjö utgör ett eget unikt ekosystem med sin egen artsammansättning. Den mest artrika
delen av en sjö är zonen utmed stranden. Vattenväxter växer ut till ett visst djup och det är i
detta vegetationsbälte som man också hittar det rikligaste djurlivet, bestående bland annat av
mängder av insektslarver, musslor, snäckor och iglar. Det är även i dessa grundområden som
fisken har sina reproduktions- och uppväxtområden.
Längs de rinnande vattnen finns några av vårt lands allra artrikaste miljöer. Skiftningarna i
vattennivå skapar en hel serie av zoner med olika livsvillkor för växter och djur. Vilken
artsammansättning som finns i ett vattendrag styrs av faktorer som vattenkemi, storlek,
bottenstruktur, strömhastighet, temperatur, konkurrens av andra arter, födotillgång och hur
vattendraget påverkats av olika aktiviteter bakåt i tiden. Olika vattendrag skiljer sig därför
mycket från varandra. I strömmande och forsande vatten hittar man arter som är beroende av
syrerika förhållanden och en bottenstruktur med sten och grus som ofta finns där
strömhastigheten är högre. Exempel på arter som trivs i dessa miljöer är bäcksländelarver,
öring, strömstare och forsärla. I lugnflytande vattendrag blir artsammansättningen mer lik den
man finner i sjöarna med insektsarter som lever bland vegetationen eller gräver ner sig i
bottnarna och fiskar som gädda, lake och abborre.
Utveckling /Problembild

Vattenmiljöerna utgör en stor resurs som nyttjas av människan på många sätt, bland annat
som dricksvatten, för vattenkraft, fiske, sjöfart och bevattning, men också i stor grad för
rekreation som bad och båtliv. Vattenanknutna miljöer blir också i många fall påverkade av
människans verksamheter.
Bland de största hoten mot att uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag är jord- och
skogsbruk, försurning samt reglering och utbyggnad av vattenkraft. Reglering med minskad
vattennivåvariation som följd, bidrar också kraftigt till igenväxning av stränder och grunda
vikar. Utsättning av fisk i fisktomma sjöar och utsättning av främmande arter i sjöar och
vattendrag kan slå ut de befintliga populationerna. Utsläpp från avlopp och industrier samt
byggnation intill vatten utgör också hot och störningar för vattenmiljöerna.
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För att lyckas med att bevara de värden som är knutna till sjöar och vattendrag krävs att
skogs- och jordbruk visar större hänsyn vid verksamhet i närheten av vattenmiljöer,
exempelvis genom att spara kantzoner mot vatten, vilket minskar läckage av näring från de
omkringliggande markerna och bidrar med skugga och födotillförsel för organismer som lever
i vattnet eller i strandkanten. Att undvika körskador i närheten av vattenmiljöer är viktigt för
att förhindra erosion och grumling i vattnet. Vid reglering av vattendrag bör hänsyn tas till
vattenmiljön genom bland annat skapande av vandringsvägar för fisk förbi dammar.
Regleringen bör i möjligaste mån bibehålla naturliga vattennivåvariationer över året för att en
naturlig sammansättning av växter och djur ska kunna fortsätta leva i det aktuella vattnet. I
många fall behövs, förutom hänsyn, också restaurering av vattendrag och stränder.
Situationen i Karlstads kommun

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.
Ungefär 20 % av kommunens yta utgörs av vatten, Vänern står för ungefär tre fjärdedelar av
ytan. I kommunen finns ca 28 sjöar större än tio hektar. Strandlängden kring sjöar och
vattendrag i kommunen uppgår till nästan 100 mil, varav drygt 20 mil är Vänerstrand.
Karlstads kommun kan delas upp i fem huvudsakliga avrinningsområden som alla mynnar ut i
Vänern. Dessa är från väster till öster:
 Norsälven avvattnar Fryksdalen, är reglerad på två ställen i den nedre delen och kantas
i vissa delar av frodiga lövravinskogar med höga naturvärden.
 Klarälven är utpekad som riksintresse för naturvården och mynnar ut i Klarälvsdeltat.
Till Klarälvens system hör även Örtensjöarna i Karlstads kommun.
 Alstersälvens avrinningsområde ligger helt inom Karlstads kommun och är ett sjörikt
system med sjöarna Mången, Stora och Lilla Böckeln, Borssjön, Molkomsjön, Gapern
och Alstern som sammanlänkas av Byckelsälven, Norumsälven och Alstersälven.
Vattensystemet är reglerat på flera platser.
 Glumman är ett sjöfattigt system som påverkas starkt av jordbrukslandskapet som den
flyter igenom.
 Ölman-Svartån är två av de få vattendrag i kommunen som kan ses som relativt
opåverkade. De kantas till stora delar av lövravinskogar med höga naturvärden. Ölman
har sina källor i kanten av Brattforsheden.
Vänern
Vänern är Sveriges största sjö och den tredje största sjön i Europa. Vänerskärgården är med
sina omkring 22 000 öar och skär norra Europas största sötvattensskärgård. På många sätt
påminner Vänern om ett innanhav. Så upplevs den även av vissa växt- och djurarter som
normalt finns vid våra kuster, men som här har anpassat sig till ett liv i sötvatten. Inom
Karlstads kommun finns två större skärgårdsområden, Arnöskärgården och Segerstads
skärgård med sammanlagt ca 2 000 öar och skär. Fastlandsstranden utmed Vänern
karaktäriseras av omväxlande exponerade uddar med klippstränder och gamla, magra
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hällmarkstallskogar och skyddade långgrunda vikar. I vikarna finns ofta stora vassområden
och stränderna utgörs antingen av öppna strandängar eller fuktiga lövskogar. Vänerskärgården
inom Karlstads kommun karaktäriseras av flacka, magra klippstränder med vindpinade
martallar och lavklädda hällar. Jordtäcket är på många platser tunt, på grund av landhöjningen
som medfört att jord spolats bort.
Det finns 38 olika fiskarter i Vänern, bland annat de unika stammarna av klarälvslax och
klarälvsöring samt gullspångslax och gullspångsöring. Det som gör laxstammarna unika är att
de lever hela sina liv i sötvatten. Laxstammarna härstammar ursprungligen från Atlanten. När
Vänern genom landhöjningen för cirka 9 000 år sedan avsnördes från västerhavet blev laxen
kvar i Vänern. Vänern är enda vattnet i Sverige med relikt sötvattenlevande atlantlax. I hela
Europa finns bara åtta sådana bestånd. Förr lekte lax och öringar i olika tillflöden till Vänern,
men på grund av vattenreglering har flera stammar dött ut då de inte längre kunde nå sina
lekområden. Både gullspångslaxen och klarälvslaxen är av nationellt intresse ur
bevarandesynpunkt. Varje år sätts odlade lax- och öringyngel ut i Vänern. För att skilja odlad
fisk från vild klipps fettfenan bort på den odlade. Lax eller öring med fettfenan kvar måste
släppas tillbaka i vattnet. Även de rödlistade arterna ål och flodnejonöga finns i Vänern.
Vid Vänern häckar flera hotade fågelarter. Skräntärnan och roskarlen är två av dem.
Havsörnen började åter häcka i Vänern år 2001, efter ett uppehåll på över hundra år.
Fiskgjusen, där Sverige har nästan halva den europeiska populationen (40 %), häckar på flera
platser vid Vänern. I Vänerskärgården finns ett stort antal fågelskär med stora kolonier av
måsar, tärnor och trutar. Även strandskata, skrake och storlom häckar i skärgården.
Vassar utgör viktiga livsmiljöer för vissa växter och djur. Rördrom och brun kärrhök är
exempel på två rödlistade fågelarter som behöver stora sammanhängande områden med vass.
I områden där det finns mycket växtnäringsämnen kan vassen dock bli mycket expansiv och
tränga undan andra arter, varför vassutbredning i dagsläget är ett större problem i Vänern.
Öppna sandstränder utmed Vänern har högt värde både för biologisk mångfald och för
friluftslivet, men Vänerns stränder håller nu på att växa igen i snabb takt. Mindre
myrlejonslända är en av de arter som behöver öppna sandytor och som hotas av
igenväxningen. Artens utbredning i Sverige är huvudsakligen knuten till havskusterna och den
har vid Vänerns stränder sina enda kända inlandslokaler. Karlstads kommun har valt att utse
mindre myrlejonslända till en av sina ansvarsarter. Även flera andra ovanliga arter som är i
behov av öppen sand förekommer på sandstränderna vid Vänern, bland annat sandvargspindel
och dynvargspindel samt växter som sandstarr, strandviol, strandlummer och dvärglin.
Kommunen genomför just nu ett LONA-projekt där sandstränderna utmed Vänerstranden
inventerats med avseende på igenväxningsstatus och förekomst av mindre myrlejonslända.
Under de närmaste åren kommer några av stränderna att restaureras för att motverka
igenväxningen och återskapa större ytor med öppen sand.
Slättsjöar, sprickdalssjöar och restsjöar
Förutom Vänern finns inom Karlstads kommun olika typer av sjöar. I södra delen av
kommunen finns de näringsrika slättsjöarna Panken och Södra Hyn. Dessa är grunda och
näringsrika och utgör några av kommunens mest värdefulla fågellokaler. Båda dessa sjöar
kantas av betade strandängar.
I kommunens norra del finns sprickdalssjöarna Östra och Västra Örten, omgivna av ett
dramatiskt och kraftigt kuperat hyperitlandskap. Dessa är näringsfattiga klarvattenssjöar.
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I ett nordsydligt stråk genom kommunen framträder bandet med sjöar i Alstersälvens
avrinningsområde – Horssjön, Stora och Lilla Böckeln, Mången, Borssjön, Molkomssjön,
Gapern och Alstern.
Inne i Karlstad tätort finns flera små restsjöar som avsnörts från älven under den pågående
deltabildningsprocessen. Dessa är bland annat Sundstatjärnet, Rudstjärnet, Örsholmstjärnet
och Kroppkärrssjön. Dessa bidrar till en stor vattenkontakt i stadsmiljön. Kroppkärrssjön är en
grund och näringsrik sjö med rikligt fågelliv och friluftsliv. Här finns möjligheter till bad och
fiske och runt sjön finns en iordningställd vandringsled som utmed sjöns norra strand är
tillgänglighetsanpassad, med iordningsställda rast- och grillplatser och fågeltorn.
Vattendrag
Vattendragen i Karlstads kommun är till största delen lugnflytande och endast ett fåtal är
forsande. I kommunen finns de två stora älvarna, Klarälven och Norsälven. Längs med
Klarälvens södra delar kantas stränderna av fuktiga lövskogar som periodvis översvämmas.
Klarälvens mynning i Vänern utgörs av flera älvarmar och en grävd kanal. Klarälvsdeltat är
Sveriges största aktiva delta nedanför fjällkedjan.
Under 2002 restaurerade Karlstads kommun genom ett så kallat LIP-projekt
några av de mindre vattendragen med de högsta naturvärdena i kommunen, Prostgårdsälven,
Horssjöälven, Byckelsälven, Svartån och Ölman med biflöden. Restaureringsarbetet syftade
till att förbättra livsmiljön för öring och andra strömvattenlevande arter genom att återställa
bottnar efter flottledsrensning och kompensera för ändrad vattenregim till följd av reglering.
Även i Klarälven och Norsälven har vissa biotopvårdsåtgärder genomförts för att gynna fisk
och fiske genom respektive fiskevårdsområdesförening där kommunen ingår.
Länsstyrelsen Värmland har under 2000-talet biotopkarterat ett stort antal vattendrag i
Värmland. I samband med detta har de registrerat potentiella limniska nyckelbiotoper i några
vattendrag i Karlstads kommun. En potentiell limnisk nyckelbiotop kan vara ett deltan,
korvsjöar, utströmningsområden, översilade klippor, skredärr, en öppen sedimentstrand med
mera. Vattendrag i Karlstads kommun där potentiella nyckelbiotoper registrerats är
Östanåsån, Näsälven, Horssjöälven, Prostgårdsälven, Byckelsälven, Tolerudsbäcken, Ölman
och Svartån.
Vattendragsanknutna arter som är speciella för Karlstad är de rödlistade arterna hårklomossa
som finns inom Natura 2000-området vid Gunnerud i Alstersälven, svämmossa som finns i
det kommunala naturreservatet Rustad strandskog intill Klarälven, bågsäven som växer längs
med Klarälven samt några av dess tillflöden och utter som sedan några år tillbaka åter finns
vid Alstersälven. Flodkräftan har funnits på flera lokaler, men idag är det tveksamt om den
finns kvar i kommunen. Flodkräftan hotas bland annat av signalkräftan som sprider kräftpest
samt av försurning och reglering.
Vattendragen i kommunen utgör viktiga livsmiljöer för många fiskarter, exempelvis finns den
rödlistade aspen i Alstersälvens och Glummans nedre delar. I Klarälven finns de genetiskt
unika stammarna av klarälvslax och klarälvsöring. Vattendragen utgör också viktiga
livsmiljöer för bland andra faren, nissöga och harr.
Kungsfiskare vill ha stillastående eller lugnflytande vatten och lummiga strandkanter.
Kungsfiskaren har observerats vid Alstersälven vid Alsters herrgård. Forsärla och strömstare
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trivs vid strömmande vatten. Forsärla häckar på flera platser i kommunen och även strömstare
förekommer som häckfågel.
KARTA SJÖAR OCH VATTENDRAG MED HÖGA NATURVÄRDEN
Vattenmiljöernas skyddsstatus i Karlstads kommun
Flera sjöar och vattendrag inom kommunen är av nationellt och/eller internationellt intresse.
Några ingår i naturreservat. Naturvårdsverket och Fiskeriverket har pekat ut vatten av
nationellt intresse som ett led i arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.
I tabell X listas dessa vatten.
Reservatsbildning i vattenmiljöer pågår för de yttre delarna av Klarälvsdeltat samt en
delsträcka av Prostgårdsälven.
Strandskyddet är utökat vid Vänern och vid några andra sjöar och vattendrag. En översyn av
det utökade strandskyddet pågår. Fågelskyddsområden som berör vattenmiljöer i Karlstads
kommun är nio stycken inom Segerstads skärgård och fem öar och skär inom
Arnöskärgården.
Tabell X. Vattenmiljöer i Karlstads kommun som är skyddade enligt miljöbalken eller
officiellt utpekade som värdefulla i ett nationellt eller internationellt perspektiv. N=utpekad
av Naturvårdsverket, F= utpekad av Fiskeriverket.
Naturreservat som berör
vattenmiljöer i Karlstads
kommun

Natura 2000-områden som
berör vattenmiljöer i
Karlstads kommun

Sjöar och vattendrag
som är utpekade som
nationellt värdefulla i
Karlstads kommun

Alstersälven, Gunnerud

Områden som är
klassade som
riksintresse för
naturvården i
Karlstads kommun
och rör vattenmiljöer
Arnöskärgården

Kaplansholmen
Kärrholmen

Kaplansholmen

Klarälvens nedre lopp

Alstern (F)

Segerstads skärgård

Klarälvsdeltat
Värmlandsskärgården

Klarälvsdeltat
Norra Hyn

Arnöfjorden (N)

Panken

Panken (N)

Segerstads skärgård

Klarälven (N, F)

Ölmans ravinsystem

Södra Hyn (N)

Örtensjöarna

Vänern (N, F)

Timmeröarna
Värmlandsskärgården
(Arnöskärgården ligger inom
Karlstads kommun)

Alstersälven (N, F)

Glumman (N, F)

Ölman, nedan
ravinsystemet (N, F)

Ekologisk status
År 2000 kom det gemensamma regelverket EU:s ramdirektiv för vatten, i dagligt tal kallat
vattendirektivet som alla EU:s medlemsländer ska arbeta efter. Direktivet omfattar allt vatten,
ytvattenförekomster som sjöar och vattendrag samt grundvattenförekomster. Av praktiska
skäl finns en nedre gräns för sjöar på 1 kvadratkilometer och vattendrag ska ha ett
avrinningsområde större än 10 kvadratkilometer för att klassas som en vattenförekomst.
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I Sverige finns fem vattenmyndigheter. Karlstad tillhör Västerhavets vattenmyndighet.
Vattenförekomsternas status bedöms efter ekologiska och kemiska kriterier. I
naturvårdsplanen behandlas i huvudsak ekologisk status. Om ett vatten inte uppnår god status
ska åtgärder vidtas. Orsaker till att vattenförekomster inte uppnår god status kan bero på
exempelvis försurning, övergödning, miljögifter eller morfologiska förhållanden. Arbetet med
vattenförvaltningen sker med en sexårig cykel. Den senaste startade 2009 och avslutas 2015.
Vattenmyndigheten har tagit fram förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplaner.
Det är kommunernas miljönämnder som i egenskap av tillsynsmyndighet för miljöbalken ska
se till att åtgärdsprogrammen följs. När sexårsperioden tar slut är det dags för en ny
bedömning av vattenförekomsternas status. I nuläget har Länsstyrelserna tagit fram förslag till
nya statusklassningar som ska beslutas år 2015. I tabell X summeras ekologisk status för
Karlstads kommuns större sjöar och vattendrag.
I kommunen klassades år 2009 54 stycken vattenförekomster (23 sjöar och 31 vattendrag) av
vattenmyndigheten. Av dessa bedömdes 8 av 31 vattendrag uppnå god ekologisk status,
vilket betyder att 23 vattendrag bedöms ha måttlig eller sämre ekologisk status. 9 av 23 sjöar
bedömdes ha god status. Ävjan som hör till Norsälvens avrinningsområde var det vatten som
bedömdes ha dålig ekologisk status.
I Länsstyrelsens förslag till ny statusklassning inför 2015 har bilden förändrats, så att endast 3
vattendrag och 2 sjöar i kommunen bedöms ha god ekologisk status. Förändringen beror
bland annat på att bedömningsgrunderna som ligger till grund för statusklassningen har
förändrats för parametern hydromorfologi. I denna parameter behandlas bland annat påverkan
av vattenreglering. Regleringen tillsammans med resultat från bottenfaunaprovtagningar som
tyder på hög näringsbelastning och syrefattiga förhållanden har gjort att hela Vänern inom
Karlstads kommun i det nya förslaget får måttlig i stället för god status. Sätterholmsfjärden,
som är en del av Vänern öster om Karlstad, föreslås få dålig ekologisk status i stället för
tidigare god status. Bedömningen baseras på provtagning av bottenfauna som visar att antalet
arter och individtäthet har minskat under senare år. Detta indikerar påverkan av hög
belastning av näringsämnen eller organiska ämnen. I vissa fall beror skillnader mellan de två
klassningarna på att man i det nya förslaget har mer underlag i form av olika biologiska
undersökningar att grunda bedömningen på. Ävjan anses fortfarande ha stor påverkan av
övergödning, men föreslås få otillfredsställande i stället för dålig status.
Tabell X. Bedömning av sjöar och vattendrags ekologiska status i Karlstads kommun, dels
beslutad status 2009 och dels förslag till ny statusklassning inför beslut 2015.
Bedömning av status
vattenförekomster (antal)
God
Måttlig
Otillfredsställande
Dålig
TOTALT

Sjöar ekologisk
status, beslutad
2009
9
14
0
0
23

Vattendrag
ekologisk status,
beslutad 2009
8
20
2
1
31

Sjöar ekologisk
status, förslag till
2015
2
17
5
1
25

Vattendrag
ekologisk status,
förslag till 2015
3
26
2
1
32

I Karlstads kommuns södra delar påverkas sjöar och vattendrag främst av näringsläckage från
åkermark, industriutsläpp och utsläpp av näringsämnen från enskilda avloppsanläggningar,
vilket leder till att de i vissa fall inte uppnår god status. I den norra delen av kommunen är det
främst försurning och/eller kraftverksdammar som är anledningen till att en del vatten inte
uppnår god status.
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Problembild för sjöar och vattendrag inom Karlstads kommun
De största hoten för Karlstads vattendrag, liksom för övriga Sverige, är försurning,
övergödning och reglering. Markavvattningsåtgärder såsom rensning av vattendrag, dikning
och invallning kan påverka vattenlevande organismer negativt.
Försurning
Försurning är ett problem för flera sjöar och vattendrag i kommunens norra del. Försurningen
beror bland annat på nedfall av kväve och svavel. Nedfallet av svavel har minskat betydligt
under de senaste tjugo åren, men ännu bedöms en tiondel av Sveriges sjöar vara försurade på
grund av människans olika verksamheter. Den näringsfattiga moränen och bidrar till att
återhämtningen av sjöar och vattendrag i dessa områden tar lång tid. Effekterna av kalkning
av försurade vatten är god och flera sjöar har fått bättre förutsättningar. I miljömålet ”Bara
naturlig försurning” är målet att det endast ska finnas naturligt försurade sjöar och vattendrag.
Genom att kalka sjöar och vattendrag kan den biologiska mångfalden upprätthållas. I
Karlstads kommun kalkas 11 sjöar och 43 våtmarker i främst kommunens norra delar. Totalt
sprids 774 ton kalk inom kommunen per år.
Övergödning
I södra delen av kommunen är det främst övergödning i form av läckande näringsämnen som
är det största problemet. Naturligt läckage av näringsämnen ger näringsrika sjöar som i sin tur
är viktiga för rastande och häckande våtmarksfåglar. Det är viktigt att det finns en naturlig
balans mellan näringsämnen och omgivande miljö. En obalans i näringsstatus kan leda till
algblomning, syrefria bottnar och fiskdöd, vilket på sikt kan leda till ett ändrat ekosystem i
sjöarna.
Reglering och igenväxning
Vattenreglering är ett hot mot vandrade fisk, utter och andra arter som rör sig i och utmed
strömmande vatten. Vattenreglering påverkar också flora och fauna längs stränderna
exempelvis genom ökad igenväxning. I Karlstads kommun är 90 % av vattendragen reglerade
och det finns sju vattenkraftverk. Det finns 37 stycken kända dammar, varav 23 är
funktionella. 29 dammar utgör vandringshinder för fisk.
Vänern började regleras 1937. Den naturliga vattennivåvariationen som förr höll stor del av
vass, busk- och slyvegetationen i skack har minskat sedan sedan dess och de senaste åren har
nivåvariationerna minskats ytterligare. För att minska risken för översvämning antogs en ny
vattenregleringsstrategi för Vänern under 2008. Strategin innebär att Vänerns
medelvattenstånd sänks med cirka 15 cm och att Vänerns högsta vattennivåer beräknas
minska med cirka 40 cm. Regleringen är betydande för samhällsnyttan, men förväntas få stora
negativa konsekvenser för Vänerns stränder, skärgårdar och vikar. Studier visar på att
Vänerns stränder växer igen i högt tempo. I den lägsta delen av strandzonen har en ökning av
småträd mellan år 2000 och 2009 uppmätts av Vänerns vattenvårdsförbund till 9000 %. Det
är ett problem för de arter som lever i zonen mellan vatten och land, men också ett stort hot
mot rekreationsvärden utmed stränderna. Något som också bidrar till igenväxningen är att
färre stränder betas. Många arter som hör hemma både på strandängar, sandstränder, klapperoch klippstränder kräver öppna, solbelysta stränder och då stränderna och skären växer igen
ökar beskuggningen och dessa arter missgynnas.
För att bevara de öppna stränderna och skären, krävs aktivt bete alternativt slåtter på
strandängarna och en naturlig vattenreglering. Med naturlig vattenregelring menas att stränder
tidvis får svämmas över.
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Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland har beviljats medel till ett Life-projekt där
man under perioden 2013-2018 kommer att röja igenväxande fågelskär och restaurera betesoch slåttermarker i och vid Vänern. I Karlstads kommun kommer ett antal fågelskär att
åtgärdas inom projektet.
Minskning av fisk i Klarälvens mynning
De senaste åren har rapporter kommit från yrkesfiskare i Vänern om att tillgången på fisk
utanför Klarälvens mynning har minskat drastiskt. Om detta rör sig om en reell minskning
eller naturliga beståndsvariationer och vad det kan bero på är oklart.
Planer på muddring i Klarälven
För att minska översvämningsrisken och för att öka framkomligheten för båtbussar och
fritidsbåtar i Klarälven i centrala Karlstad, håller Karlstads kommun på att ta fram en plan för
muddring i älven. Detta kan komma att påverka naturmiljön negativt, dels direkt genom
förändring av livsmiljöer och dels indirekt genom att den naturliga deltabildningsprocessen
och därmed bildandet av nya vatten och våtmarksområden längre ut i deltat delvis förhindras.
LIS – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Karlstads kommun håller på och tar fram ett förslag till LIS-områden, vilket innebär områden
där dispens från strandskyddet kan komma att beviljas för bebyggelse som bidrar till
utveckling av landsbygden. Detta kan komma att påverka värdet i vissa strandmiljöer
negativt. Utgångspunkten i strandskyddsbestämmelserna är dock att dispens inte får lämnas
om strandskyddets syften i ett långsiktigt perspektiv motverkas. Det finns också krav på att en
fri passage alltid ska lämnas närmast strandzonen.
Främmande arter
Främmande arter kan ha stor negativ påverkan på våra sjöar och vattendrag. En främmande
art som haft stor negativ inverkan på våra vattenmiljöer är signalkräfta, som slagit ut många
bestånd av den inhemska flodkräftan. Flodkräftan dör av den kräftpest som signalkräftan för
med sig. Idag har inte kommunen kännedom om några säkerställda flodkräftslokaler i
Karlstads kommun.
Risken att Vänern ska få in fler främmande arter är stor. Nya arter och sjukdomar kan komma
in med sjöfartens barlastvatten och vid utsättningar av fiskar, damm- och akvarieväxter eller
via fiskodlingar. En del främmande arter kan skada och påverka dricksvattnets kvalitet, sjöns
växter och djur och främmande fisksjukdomar är ett hot mot gullspångslaxens och
klarälvslaxens överlevnad.
Identifierat åtgärdsbehov för att bibehålla och utveckla naturvärdet






Fortsätta arbetet med de mål och åtgärdsprogram som tagits fram för vatten för att
uppnå god ekologisk status i samtliga sjöar och vattendrag i enlighet med
ramdirektivet för vatten.
Kunskapen om vattnets betydelse ökar i samhället och frågor om biologisk mångfald
och friluftsliv har blivit mer uppmärksammande i debatterna kring vattenmiljöerna.
Fortsatta informationsinsatser behövs.
De nya strandskyddsreglerna kan innebära omvärderingar av strandskyddet och
många intressen behöver vägas in.
Undersöka och inventera sjöar och vattendrag som har äldre uppgifter om flodkräfta,
samt motverka spridning av signalkräftor till fler vatten.
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Förbättra vandringsmöjligheter för fisk i våra vattendrag, genom att anlägga omlöp
och/eller fisktrappor.
Skydda viktiga lekområden för fiskarten asp.
Följa upp och komplettera åtgärder i de vattendrag där kommunen genomfört
restauering.
Motverka igenväxningen, främst vid Vänerns stränder och i Vänerskärgården, genom
manuell röjning av sly och annan vegetation.
Verka för att regleringen av Vänern i större grad efterliknar naturliga
vattenståndsvariationer över året jämfört med den regleringsstrategi som använts
sedan 2008.

Naturvärden i bebyggd miljö
Beskrivning

Även i bebyggda miljöer finns livsmiljöer för många arter och våra tätorter kan många gånger
hysa ett förvånansvärt rikt växt- och djurliv. För en del naturtyper som minskat i
naturlandskapet och det traditionella kulturlandskapet till följd av bland annat ändrade
brukningsmetoder av jord och skog finns substitut i de bebyggda miljöerna.
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, lavar,
insekter och fåglar. Ihåliga träd är särskilt intressanta för andra arter, vilket beror på att i
trädhålet bildas ofta ett brunaktigt spån som kallas mulm. Flera specialiserade arter av
småkryp lever just i mulm.
Bärande och blommande träd och även örter, bidrar till att upprätthålla en av våra mest
betydande ekologiska funktioner i vår natur, pollineringen som i sin tur är förutsättningen för
frön, bär- och frukt och nötter, d v s förökning, naturlivets fortsättning. Trädgårdar brukar
vara särskilt rika på träd och buskar med blommor och bär. Tätorten bidrar också till enorma
sträckor med kantzoner mot skog och natur, där bärande och blommande träd med en enkel
strategi kan gynnas. Detta genom att en variation av bärande träd friställs, och tas fram. Med
denna strategi skapar vi också en upplevelse av färger, blommor, dofter och former som
sträcker sig över hela barmarkssäsongen. Vanliga svenska träd och buskar som skapar
gynnsamma förhållande i denna aspekt är bl a sälg, rönn, hägg, hassel, olvon med flera, men
också kulturspridda växter som kornell, spirea, fläder även om vissa av de senare bör
begränsas i sin utbredning.
Inne i städer hittar man ibland fåglar som har sitt ursprung i ett berglandskap och även vissa
fladdermöss kan finnas i riklig mängd i tätortsmiljöer där de hittar gott om sovplatser och
övervintringsplatser i äldre hus.
Till ruderatmarker, det vill säga kraftigt störda och mer eller mindre nakna skräpmarker som
upplagsplatser, industri- och rivningstomter, bangårdar och hamnområden har växter vandrat
in från en rad olika håll. Resultatet har ofta blivit en märklig blandning av lövskogs- och
betesmarksväxter, rymlingar från trädgårdar och exotiska arter som förts in med transporter
från andra länder.
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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.
Utmed vägkanter har ängsfloran med tillhörande insekter, som trängts undan från
odlingslandskapet när arealerna ängs- och naturbetesmark minskat, funnit nya livsmiljöer.
Kraftledningsgator som genomkorsar det svenska skogslandskapet kan utgöra en god
livsmiljö för arter som förr hade sin huvudsakliga hemvist i jordbruksbygderna.
Sand- och grustäkter utgör värdefulla miljöer för många djur och växter som är hotade i
landet, eftersom de forna naturligt öppna sandiga och torra markerna minskat kraftigt. Om
täkten innehåller mycket sand och dessutom är solbelyst har den goda förutsättningar för att få
höga naturvärden och bli hemvist bland annat för många värmekrävande insekter. Lodräta
ytor kan bli till boplatser för backsvalor. Vattensamlingar som ibland skapas i täkter är
gynnsamma miljöer för grodor, paddor och vattensalamandrar. De stora naturvärden som ofta
uppkommer i täktmiljöer kräver fortsatt skötsel för att kunna bestå efter att täkten avslutats.
Utveckling/Problembild

Ianspråktagande av mark med höga naturvärden
Även om det finns gott om exempel på arter som hittar en lämplig livsmiljö i de bebyggda
områdena, i många fall en livsmiljö som av olika anledningar blivit mindre vanlig i det
omgivande natur- och kulturlandskapet, så har förstås också utbyggnaden av våra tätorter,
vägar, järnvägar, kraftledningar med mera, genom åren tagit stora naturvärden i anspråk.
Många gammelskogar, ängs- och hagmarker, våtmarker och andra områden med höga
biologiska värden har lagts under grus, asfalt och bebyggelse. Påverkan sträcker sig också
utanför de områden som tas i anspråk för själva bebyggelsen. Bullret från vägarna stör även
djurlivet och en del fågel- och fladdermusarter undviker till exempel områden i närheten av
vindkraftverk.
Barriäreffekter och spridningsvägar
Tätorter, vägar och järnvägar skapar barriärer för många arters förflyttning. Detta begränsar
deras möjlighet att sprida sig mellan olika områden med goda livsmiljöer och kan på så vis
begränsa artens utbredningsområde. När en naturtyp blir uppdelad i mindre områden, blir
också populationerna av den art som lever i just denna naturtyp fragmenterad i mindre
populationer. Det gör att arten på sikt kan få en försämrad möjlighet att överleva.
I den kommunala planeringen är det därför mycket viktigt att det landskapsekologiska
perspektivet finns med och att man inte bygger bort spridningsmöjligheter för växt- och
djurarter som naturligt hör hemma i området. Gröna kilar och stråk som sträcker sig in i
tätorten bör få finnas kvar. Landskapsekologiska analyser används alltmer som ett redskap vid
planering i större svenska städer. Syftet med en landskapsekologisk analys är att identifiera
viktiga nätverk av livsmiljöer och möjliga spridningsvägar i landskapet, lokalisera platser där
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nätverket kan förstärkas samt att förutsäga konsekvenserna av olika planeringsalternativ och
utifrån det göra prioriteringar.
Ett sätt att minska vägars och järnvägars inverkan på djurlivet, och även i viss mån minska
antalet viltolyckor, är att bygga så kallade faunapassager. Det kan vara broar, viadukter eller
tunnlar som gör det möjligt för olika slags djur att korsa vägarna, utan att ge sig ut i trafiken.
Exempel finns bland annat på groddjurstunnlar under vägar och viltpassager som går över
vägen. Vid anläggning av vägtrummor är det viktigt att inte skapa ett onödigt vandringshinder
för fisk och vattenlevande småkryp genom att lägga trumman för högt, så att den slutar med
ett litet vattenfall. Ett bättre alternativ är att lägga en halvtrumma där den naturliga botten får
finnas kvar under vägen.
Säkerhetsrisker med gamla träd
Gamla och grova träd med stora natur- och kulturhistoriska värden hotas dels av att tas bort i
snabbare takt än de nyskapas och dels av igenväxning med åtföljande beskuggning som ofta
minskar trädens värde som livsmiljö för hotade arter.
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 i vissa fall kan
öka. 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. 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. Ett gammalt grovt träd som dör eller avverkas kan fortsätta att vara en värdefull
livsmiljö för en mängd arter i många år efter sin död.
Situationen i Karlstads kommun

I Karlstads tätort finns höga naturvärden knutna till förekomsten av gamla grova tallar, som
står både enskilt och i mindre skogsdungar inne i stadsdelarna, gamla grova lövträd i parker,
gamla gårdsmiljöer och gatumiljöer samt värdefulla lövdungar som finns kvar mellan
bebyggelsen. Många små naturområden inne stadsdelarna som har fått utvecklas fritt och har
därmed uppnått vissa naturvärden. Dessa kan hysa ovanliga arter, men är också viktiga för
olika arters spridningsmöjligheter genom bebyggelsen.
Dessutom finns mycket höga naturvärden knutna till vatten och våtmarker inne i Karlstad.
Staden är uppbyggd på Klarälvens delta, vilket gör att älvgrenar och restsjöar finns mitt i
bebyggelsen. Klarälven och Klarälvsdeltat är av riksintresse för naturvården och deltaområdet
är även utpekat som Natura 2000-område. I Klarälven vandrar de genetiskt unika stammarna
av klarälvslax och klarälvsöring upp och här finns även de rödlistade fiskarterna asp och
nissöga. Klarälvsdeltat ligger mitt i ett viktigt flyttstråk för fåglar och får årligen besök av ett
stort antal rastande fåglar. Kroppkärrssjön utgör en av kommunens mest intressanta
fågellokaler och i några av restsjöarna finns bland annat bågsäv och rörhöna.
Det ligger ett tiotal biotopskyddsområden och ett naturreservat inom tätorten eller direkt
angränsande till tätorten. Utöver det pågår reservatsbildning i Klarälvsdeltats yttre delar och
uppdrag finns om att bilda naturreservat inom I2-skogen.
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Värdefulla träd
Länsstyrelsen Värmland i samarbete med Skogsstyrelsen har under perioden 2005-2010
genomfört en inventering av skyddsvärda träd i flera värmländska kommuner, bland annat
Karlstads kommun. De träd som har inventerats i projektet är träd med minst 70 cm i
diameter, hålträd oavsett grovlek samt träd i alléer. I Karlstads kommun finns nästan 500
jätteträd, dvs träd som är minst 1 meter i diameter. Genom projektet har ett antal intressanta
värdetrakter med särskilt hög koncentration av skyddsvärda träd identifierats. Två av åtta av
dessa värdetrakter ligger inom Karlstads kommun. Det är dels Karlstad tätort och dels
området kring Nor. Karlstad tätort är rikare på jätteträd än någon av de andra tätorterna i södra
Värmland. Här finns också en större blandning av olika trädslag bland de grova träden. Ek,
alm och poppel är särskilt talrika. Grova almar finns här i betydligt större antal än i någon av
de andra värdetrakterna. I Karlstad finns också ett stort antal alléer. Många av de grova träden
i Karlstad har sitt ursprung i äldre gårdar som när staden vuxit, blivit en del av tätorten. I
området kring Nor finns också en stor blandning av olika trädslag bland de skyddsvärda
träden. Bland jätteträden är alm, ek och lind vanligast. Skyddsvärda träd finns förstås också
utanför dessa två värdetrakter och då är de oftast knutna till gårdsmiljöer.
Två rödlistade arter som är knutna till gammal tall är reliktbock och tallticka. Reliktbocken
finns på solbelysta tallar och har hittats på träd utmed E18 i Karlstad, vid Norra fältet och
inom I2-skogen. Talltickan kan finnas både på gamla tallar som står solbelyst och på träd som
står inne i skogen. I Karlstads tätortsnära skogar är den relativt vanlig och finns bland annat i
Mariebergsskogen, på Svinbäcksberget, Lamberget och Trollkoneberget.
Karlstads kommun har under 2006 genomfört en inventering av biologiskt värdefulla
trädmiljöer i Karlstads, Vålbergs och Molkoms tätorter. Totalt inventerades 39 parker,
grönområde och alléer. Inventeringen omfattade fåglar, vedlevande insekter, mossor, lavar
och svampar. Resultatet visade att det i kommunens parker och grönområden häckar inte
mindre än ett 40-tal fågelarter. Karlstads fågelrikaste parker och grönområden är
Stadsträdgården, Gubbholmen, Älvenäsparken i Vålberg och Bruksparken i Molkom.
Inventeringen av vedlevande insekter, mossor, lavar och svampar visade att nio av områdena
utgör särskilt värdefulla trädmiljöer ur naturvårdssynpunkt. Bland de arter som påträffades
och som är särskilt intressanta finns blanksvart trädmyra, orangevingad rödrock, reliktbock
och korallticka.
För att gynna de arter som är knutna till våra parker och grönområden genomfördes
skötselåtgärder som röjning kring grova träd, röjning av stamskott och uppsättning av cirka
300 fågelholkar. Vid de fem mest värdefulla områdena finns informationstavlor som beskriver
områdets naturvärden och på de träd där det finns sällsynta eller rödlistade arter har mindre
skyltar satts upp som upplyser om att träden är ett värdträd.
Träd inom tätortens parker, gatumiljöer och bostadsnära skogsdungar som Karlstads kommun
äger sköts i största möjliga mån med hänsyn till naturvärden. Vid skötsel av träd i tätbebyggd
miljö övervägs alltid alternativ till avverkning. Även i de fall då träd i stadsmiljö bedöms som
farliga i sitt nuvarande skick, så finns ofta många alternativa åtgärder som kan väljas framför
avverkning. Det vanligaste är att träden beskärs eller kronstabiliseras, dvs att trädets krona
stadgas så att större grenar inte fläks sönder eller faller ned. I vissa fall är även friställning en
bra metod för att förlänga livet hos bland annat ekar och för att motverka att de bildar döda
grenar. I de fall där det på grund av riskerna för person eller egendom krävs avverkning av
träd som kan ha naturvärde, jobbar vi aktivt med att använda oss av metoder för att minska de
negativa effekterna. Främst jobbar vi med att skapa högstubbar, dvs såga bort trädkronan och
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låta stammen vara kvar stående. I de fall högstubbe inte är lämpligt läggs trädstammen på
faunadepå för att den döda veden ska få fortsätta att gynna mångfalden på annan lokal i
kommunen.
Artrika vägkanter
Vägverket fick 1993 i uppdrag från regeringen att ta fram ett program för hur verket skulle arbeta
för biologisk mångfald inom sitt verksamhetsområde. Uppdraget utmynnade bland annat i arbetet
med skyddsvärd flora längs de allmänna vägarna. Projektet Artrika vägkanter drog igång 1995
med inventeringar för att hitta vägkanter med särskilt värdefull flora. I Karlstads kommun har
man hittat fem vägsträckor så kallade artrika vägkanter och sju vägsträckor klassas som
hänsynsobjekt utmed de vägar som Trafikverket idag sköter. En artrik vägkant definieras som
ett vägområde med skyddsvärda eller hotade arter, vilka kräver anpassad skötsel och hänsyn.
Där ska slåtter av gräs och örter, samt röjning av vedväxter, ske årligen. Bortröjda vedväxter
ska samlas upp och transporteras bort. Slåttertidpunkten anpassas för att värdefulla arter ska
hinna blomma och sätta frön. Hänsynsobjekten är vägkanter med intressant flora, men som för
närvarande inte kräver anpassad skötsel. Någon motsvarande kunskap om vart artrika
vägkanter finns utmed de vägar som kommunen sköter finns inte i nuläget.
Täkter
Ett exempel inom Karlstads kommun på täktmiljöer där höga naturvärden har uppstått är den
nedlagda grustäkten vid Sörmon. Täktverksamheten i detta område avslutades omkring 1990
och därefter genomfördes en naturvårdsanpassad efterbehandling. Successivt har området
koloniserats av olika arter och idag har över 20 rödlistade arter och över 20 andra ovanliga
arter hittats i täktmiljön och dess närmaste omgivning. Bland annat finns arter som nattskärra,
smådopping, mindre myrlejonslända, bibagge, flygsandvägstekel, storfibblebi och harris.
Dessutom finns den hotade arten sandödla kvar i området i ett historiskt isolerat reliktbestånd
sedan en period efter den senaste istiden då klimatet var betydligt varmare än idag. Sandödlan
är beroende av öppna, solbelysta sandytor.
Idenitifierat åtgärdsbehov för att bibehålla och utveckla naturvärden i bebyggda miljöer









Kunskapen om naturvärden knutna till små dungar och stadsdelsskogar i tätorterna
inom kommunen bör i viss mån kompletteras.
Gräsmarker med artrik flora inom parkmarken i kommunens tätorter bör identifieras
och skötseln anpassas därefter.
Artrika vägkanter utmed vägar som kommunen sköter bör inventeras och skötseln
anpassas där det finns höga naturvärden.
Skötseln av träd i tätorterna bör utvecklas ytterligare för att gynna en ökad biologisk
mångfald. Detta gäller från att träden är unga tills den dagen då de måste avverkas
helt eller delvis.
Fler strategiska platser som kan fungera som faunadepåer för träd som måste
avverkas i tätorterna bör ses ut.
Skapa förutsättningar för vilda grannar i tätorterna genom att sätta ut fågelholkar,
fladdermusholkar, insektsholkar och liknande.
Analys av barriäreffekter för växter och djur i bebyggda miljöer och genomförande av
åtgärder för att bygga bort barriärer och öka arternas möjlighet att spridas inom sitt
naturliga utbredningsområde.
Tillämpning av ett landskapsekologiskt synsätt vid planering av nya vägar, järnvägar
och annan ny bebyggelse.
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Utveckla arbetet med kompensationsåtgärder i de fall höga naturvärden tas i anspråk
vid planläggning och olika typer av exploatering.
Fler dagvattenlösningar i tätorterna kan göras biologiskt anpassade, så att de t ex
också blir värdefulla för groddjur.
Tillämpning av naturvårdsanpassad skötsel av sand-, grus- och bergtäkter, både vid
drift och efterbehandling.

Geologiska värden
Beskrivning

När den senaste inlandsisen smälte bort från Karlstads kommun för ca 10 000 år sedan hade
den omformat landskapet på flera sätt. Den hade genom sin tyngd pressat ner jordskorpan så
att större delen av kommunen låg under den dåtida havsytan. Den hade slipat berggrunden och
lämnat spår efter sig i form av t ex isräfflor och rundhällar.
Partiklar som transporterats med isen avsattes som moränjordar. Moränjord består av kantiga
partiklar i blandade storlekar. Material som avsattes av isälvar i tunnlar i isen eller av
smältvatten vid iskantens front har en annan karaktär än moränen. Det materialet har dels
slipats av vattnet, vilket gjort partiklarna runda och dels sorterats efter partikelstorlek. Då en
isälv mynnade i havet minskade vattenhastigheten och materialet som älven förde med sig
sjönk till botten. De största partiklarna avsattes närmast mynningen och de minsta, som höll
sig flytande längre, avsattes längst bort. I tunnlarna i isen bildades rullstensåsar och framför
isfronten där isälven mynnade i havet tillkom isälvsdeltan. När isfronten stod still på samma
ställe under en längre tid bildades större isälvsdeltan, så kallade randdeltan.
Inom Karlstads kommun finns en stor variation och rik förekomst av geologiskt värdefulla
bildningar. Flera områden i kommunen har pekats ut som riksintressen för naturvård till stor
del grundat på geologiska värden. Detta är de mäktiga isälvsavlagringarna på Sörmon och
Brattforsheden, Ölmans ravinsystem, Klarälvsdeltat och Örtensjöområdet med sina
sprickdalssjöar och kraftigt kuperade hyperitberggrund.
En översiktlig beskrivning av berggrunden och jordarterna inom Karlstads kommun finns i
början av kapitlet ”Naturen i Karlstads kommun”
Isälvsavlagringar
Isälvsavlagringar finns på flera platser i kommunen. Brattforsheden är ett av Sveriges största
isälvsdeltan som har bildats i Klarälvens tidigare fåra. Detta ligger delvis inom Karlstads
kommun. Här finns en rad intressanta ytformer, såsom dyner, flygmoavlagringar,
rullstensåsar, kamélandskap, dödisgropar, raviner och meandrande vattendrag.
Värmlands näst största isälvsdelta är Sörmon som ingår i en serie isälvsavlagringar som ligger
mellan Vänern och Fryken. Till följd av landhöjningen har avlagringar lyfts upp ovanför
vattenytan och därefter omformats av vågor och vind som drivit sanden till dyner, strandvallar
och revlar.
I vissa områden, oftast omedelbart nedströms grus- och sandavlagringar, avsattes finare
material i form av siltjordar (mo och mjäla). Dessa jordar är mycket lätteroderade och vatten
har lätt kunnat skära sig ner och bilda omfattande ravinsystem. Detta har skett bland annat i
Ölmans dalgång och i Kilsravinerna. Dessa beskrivs vidare i texten nedan.
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Älvsedimentavlagringar och deltabildningar
Älvsedimentavlagringarna når sin största utbredning längs Klarälven. Efter den senaste istiden
tvingades Klarälven att ändra sitt lopp till följd av den stora isälvsavlagringen vid
Brattforsheden. Älven ändrade riktning och har sedan dess avsatt en rad deltan, då mynningen
i och med landhöjningen flyttats söderut. Det senaste deltat återfinns nu i Karlstad vid
Klarälvens mynning i Vänern. Spår efter tidigare deltabildning i Klarälven finns i området
mellan Grava i Karlstads kommun och Norra Hyn i Forshaga kommun. Där finns rester av
gamla älvgrenar, exempelvis vid Bohagen på älvens östra sida samt Torpnoret och Skårenoret
inne i Skåre. Södra Hyn, Ilandasjön, Stodenesjön och Farsjön är exempel på restsjöar i
Gravadeltat. Dessa har snörts av från älven när älvsediment har avsatts.
Det nuvarande Klarälvsdeltat är Sveriges största aktiva delta nedanför fjällkedjan. Deltat
uppvisar ett ovanligt mönster orsakat av det skärgårdslandskap det utbildats i. Bland annat
finns älvarmar, och därmed sammanhängande deltabildningar, som rinner tvärs mot deltats
huvudsakliga utbyggnadsriktning. I området finns både delar där de aktiva
deltabildningsprocesserna upphört och delar där uppbyggnadsprocesserna pågår i full
omfattning. Här finns en ovanlig mångfald av välutbildade formelement karaktäristiska för
deltan: älvvallar, levéer, mittbankar, krevasser, svämkäglor, avsnörda älvfåror, restsjöar,
deltaöar och interlevéområden av olika slag. Deltat är i dessa avseenden ett representativt
exempel på de processer som successivt bygger upp deltalandskap. Deltats yttre delar har
förutom höga geologiska värden även höga biologiska värden. Naturreservat håller på att
bildas för dessa delar. Kaplansholmen som är en mittbank som bildats i den östra älvgrenens
mynning är skyddad som naturreservat. Även inne i stadsmiljön finns talrika spår från
deltabildningen i form av älvgrenar, älvvallar, levéer och restsjöar. Sundstatjärn, Rudstjärn
och Kroppkärrssjön är några exempel på restsjöar.
Ett intressant delta finns också vid Byckelsälvens utlopp i Borssjön.
Moränavlagringar
Moränen i kommunen når sällan större mäktighet och de moränbetingade formelement som
förekommer är relativt få. Nästan all morän inom Karlstads kommun har svallats av
havsvågor. På flera ställen i kommunen finns dock välbevarade ändmoräner, dvs moränryggar
i öst-västlig riktning som avsattes vid isfronten då denna gjorde ett uppehåll i sitt
tillbakadragande. En del av dessa anses vara årsmoräner som bildats under vintrarna då
isfronten åter expanderat över ett nyligen blottlagt område och skjutit ihop material framför
sig. Genom att mäta avståndet mellan vallarna kan man få fram en ungefärlig hastighet på
isfrontens tillbakadragande. Ändmoränerna inom Karlstads kommun hittar man främst i ett
stråk från sjöarna Alstern och Gapern samt vidare norrut förbi Rådom och Västra Örten.
Ändmoränerna framträder tydligast i öppna odlingslandskap där de ofta utgör åkerholmar.
Åkerholmar som är högst 0,5 hektar stora skyddas genom miljöbalken som generella
biotopskydd.
Raviner
I kommunen finns två större ravinstystem, i Ölmans dalgång och Kilsravinerna. Ölmans
ravinsystem är av riksintresse för naturvården. Kilsravinerna är också högt värderade och av
länsintresse. Kring Mellerudstorp och kring Prostgårdsälven finns mindre ravinsystem av mer
lokalt intresse. Gemensamt för ravinområdena är att de också har höga biologiska värden.
Många ravinområden har på grund av den bördiga jordmånen och frodiga vegetationen
nyttjats som slåtter- och betesmark. Även idag finns flera ravinbetesmarker kvar i kommunen.
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I andra ravinmiljöer som vuxit igen efter upphörd hävd, eller som aldrig använts för bete eller
slåtter, finns ofta frodiga löv- eller blandskogsmiljöer med ett rikt och specialiserat växt- och
djurliv.
Berggrundsbetingade naturvärden
Det finns ett flertal berggrundsbetingade värden i kommunen. De mest utmärkande är
hyperitbergen, men även den tydligt utbildade förkastningsbranten mellan gnejs- och
granitberggrunden längs gränsen mot Kristinehamns kommun, Hammaröformationens vackra,
flerfärgade bandformer i Arnöskärgården och bergdrumlinerna kring Rådom är värdefulla
inslag i Karlstadsnaturen. Gemensamt för de berggrundsbetingade värdena är att de sällan är
hotade annat än av storskalig exploateringsverksamhet som exempelvis bergtäkter och
vägbyggnationer. Samtidigt är ofta bergskärningar enda möjligheten att åskådliggöra
lagerföljden i berg.
Det enda området som uppmärksammats i större utsträckning i naturvårdssammanhang är
Örtensjöområdet, där de branta hyperitbergen och sprickdalssjöarna helt präglar landskapet.
Området är av riksintresse för naturvården främst på grund av berggrundsformationerna.
Hyperitberggrunden är kalkhaltig och ger upphov till en mycket rik flora och fauna. Förutom i
Örtensjöområdet finns hyperitberggrund även på Valserudshöjden, Karlbergshöjden och
Barsjöhöjden samt i Karlstads tätort på Lamberget, Kanikenäset, Bellevueberget och
Svinbäcksberget.
Problembild

De geologiska naturvärdena skiljer sig från områden med höga biologiska värden på så sätt att
pågående markanvändning (jord- och skogsbruk) normalt inte utgör något hot mot de
geologiska värdena. I många fall sammanfaller dock geologiska värden även med höga
biologiska värden.
De främsta hoten mot de geologiska naturvärdena är:


Täktverksamhet, även husbehovstäkter. Ett flertal isälvsavlagringar i kommunen är
påverkade av tidigare och pågående täktverksamhet.



Exploateringsåtgärder som bebyggelse, vägar, järnvägar, schaktning, muddring,
tippning m.m.



Skogsbruksåtgärder som åstadkommer markskador till följd av körning med
skogsmaskiner, byggande av skogsbilvägar och kraftigare markberedning.



Jordbruksåtgärder, främst borttagande av odlingshinder, t ex ändmoräner och åskullar.

Identifierat åtgärdsbehov



Hänsyn bör alltid tas till eventuella geologiska naturvärden vid tillståndsgivning för
täkter, exploatering och annan verksamhet som påverkar jordtäckets former,



Särskilt stor hänsyn bör tas 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.
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Det finns en stor variation av geologiska värden inom Karlstads kommun, men
medvetenheten om dem är låg hos allmänheten. Information för att öka kunskapen om
de geologiska värdena hos karlstadsbor och besökare skulle behöva tas fram. Ett
sådant material skulle också vara till nytta för skolorna.
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4. BIOLOGISK MÅNGFALD I KARLSTADS KOMMUN
Ett rikt växt- och djurliv
Beskrivning

Med biologisk mångfald menas variationsrikedomen i naturen. Man brukar tala om biologisk
mångfald på tre nivåer:




Mångfalden av ekosystem
Mångfalden av arter
Den genetiska variationen inom arterna

Ett ekosystem utgörs av alla de organismer som lever tillsammans med varandra och sin miljö
inom ett visst område, t ex en sjö eller en skog. En variation av livsmiljöer, det vill säga olika
ekosystem är en förutsättning för stor artrikedom. Den genetiska variationen mellan individer
av samma art gör det möjligt för arter att anpassa sig till förändringar i miljö och klimat. Den
gör också att det på lång sikt uppstår nya arter.
Sveriges och Karlstads biologiska mångfald i nuläget är resultatet av klimat, geologiska
förutsättningar och människans olika verksamheter. Många av våra växter och djur, som i dag
är hotade, är på olika sätt gynnade eller till och med beroende av att landskapet sköts av
människor. Äldre småskaliga brukningsmetoder skapade en rik biologisk mångfald. Andra
arter är beroende av en livsmiljö som lämnas så orörd som möjligt från människans
verksamheter.
Utveckling / Problembild

Det är visserligen en naturlig process att vissa arter dör ut och andra arter uppkommer, men vi
vet att under de senaste 100 åren utrotas arter i en betydligt högre takt jämfört med de
naturliga förändringarna.
Trenden för den biologiska mångfalden fortsätter att vara negativ, även om flera
naturvårdande insatser under senare år haft positiv effekt på enskilda arter eller ekosystem.
Andelen rödlistade arter i landet har ökat något, men statusen har förbättrats för vissa arter
och försämrats för andra. Enligt 2010 års rödlista är 4127 arter rödlistade i Sverige. En analys
av den biologiska mångfald som omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv visar bland annat
att nästan tre fjärdedelar av naturtyperna och ungefär hälften av arterna inte har långsiktigt
livskraftiga bestånd.
Problembilden för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv hänger nära samman med
problembilden inom miljömålen Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, Levande sjöar och
vattendrag, Myllrande våtmarker och God bebyggd miljö. Fortfarande förstörs viktiga
livsmiljöer för den biologiska mångfalden t ex genom avverkning av nyckelbiotoper eller
igenväxning av ängs- och hagmarker, i ett högre tempo än vad liknande miljöer nyskapas.
Många skogsarter hotas av att deras livsmiljö brukas för mycket och för storskaligt, medan
många arter i kulturlandskapet hotas av att deras livsmiljöer slutat att skötas som de gjort
historiskt. Konkurrenssvaga arter trängs undan från sina ursprungliga livsmiljöer, blir allt
ovanligare och i förlängningen hotas deras långsiktiga överlevnad. En del arter hotas av
miljögifter och andra av främmande arter som kommit in i den svenska naturen och tränger
undan inhemska arter. Fragmentering av grönområden, t ex genom exploatering, som hindrar
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arter att sprida sig och beblanda sig med andra individer av samma art är ett annat betydande
hot, då många arter är beroende av vandringsvägar och spridningskorridorer för att kunna
överleva långsiktigt. Vandringsvägar för arter kan vara vattenstråk, grönstråk eller en
kombination av dessa. Vissa arter har lättare för att sprida sig och andra har mycket begränsad
spridningsförmåga.
Bevarande av ett rikt växt- och djurliv

För att bevara den biologiska mångfalden krävs givetvis att man har kunskaper om olika
arters miljökrav samt vart de hotade arterna finns. En del arter måste ha stora
sammanhängande arealer av sin livsmiljö för att inte populationen ska minska, medan andra
kräver en kombination av olika naturtyper inom sitt levnadsområde. Det krävs också kunskap
om hur olika arter sprider sig i landskapet för att veta t ex vad som är största acceptabla
avstånd mellan två livsmiljöer för en viss art och vad som krävs av området mellan de två
livsmiljöerna för att spridning däremellan ska vara möjlig.
Artrikedomen är ofta större i ett område med återkommande, rimliga och naturliga störningar
som arterna är anpassade till, än i ett stabilt område. Det kan exempelvis handla om tramp
från betesdjur, översvämningar eller skogsbränder. Till följd av störningarna skapas substrat
som konkurrenssvaga arter är anpassade till. I ett stabilt samhälle slår med tiden de starkaste
konkurrenterna ut övriga arter.
Att skydda värdefulla naturområden hör till de viktigaste åtgärderna för att rädda hotade arter.
I Karlstads kommun är 3,24 % av landarealen långsiktigt skyddad och i Värmland är
motsvarande siffra 2,7 %. Vidare är restaureringsåtgärder i naturmiljöer som förändrats till
följd av ändrade brukningsmetoder, igenväxning eller dylikt en mycket viktig del i att bevara
mångfalden. Karlstads kommun har bland annat jobbat med restaurering av naturbetesmarker,
småvatten, vattendrag och olika skogsmiljöer. Kommunen genomför också artinventeringar
av olika slag, dels för att öka kunskapen om ett område eller en art, och dels för att följa upp
effekten av restaureringsåtgärder som genomförts eller följa hur naturtillståndet utvecklas
iexempelvis i ett naturreservat.
Som komplement till det områdesinriktade naturvårdsarbetet arbetar länsstyrelserna sedan
2004 även med åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). Detta arbete samordnas av
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. De åtgärdsprogram som berör Värmland
finns listade i bilaga X. Några åtgärdsprogram för hotade arter som berör Karlstads kommun
är åtgärdsprogrammen för flodkräfta respektive skyddsvärda träd i kulturlandskapet.
Rödlistade arter

Rödlistade arter är arter som bedöms löpa risk att dö ut ur landet. Syftet med rödlistan är att
kunna bromsa arternas minskningstakt och undvika utdöenden. Den svenska rödlistan
upprättas av ArtDatabanken och en uppdatering av listan görs vart femte år. Bedömningarna
av respektive arts utdöenderisk grundar sig på kriterier från Internationella Naturvårdsunionen
(IUCN). Vid rödlistningsbedömningen utvärderas tillgängliga data från forskning,
miljöövervakning, museer, amatörbiologers rapporter, litteratur med mera. Arterna i rödlistan
placeras i olika kategorier utifrån hur hög utdöenderisken bedöms vara. Rödlistan ger en
överblick över vad som hotar arterna i vårt land och vilka naturtyper som påverkas negativt.
På så vis är rödlistan ett viktigt underlag vid planering av naturvårdsåtgärder och framtagande
av miljökonsekvensbeskrivningar.
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Bild X. Kategorierna som används i den svenska rödlistan och i andra länder som följer
Internationella naturvårdsunionens (IUCN) kategorier och kriterier för rödlistning.
I Karlstads kommun har påträffats 314 rödlistade arter (augusti 2010 – ska uppdateras) enligt
rödlistan 2010. Det finns ett flertal hotade arter inom Karlstads kommun som vi nationellt och
regionalt har ett särskilt ansvar för. Några exempel på sådana arter är mindre hackspett som
lever i lövskogar, grönskära som är en blomma som hittas på betade strandängar, reliktbock –
en skalbagge som lever på solbelysta gamla tallar t ex inom I2-skogen, utmed E18 och kring
Norra fältet i Karlstad. Sandödlan som lever i sandtallskogarna på Sörmon och Brattforsheden
finns kvar som ett historiskt isolerat reliktbestånd sedan en period efter den senaste istiden när
klimatet var betydligt varmare än idag och hårklomossan har vid Alstersälvens strand en av
två lokaler för arten i Värmland. Bland lite mer ovanliga arter kan nämnas den vitryggiga
hackspetten som förekommer tillfälligt bl a i Klarälvsdeltats lövnaturskogar. Havsörnen har
återkommit till Vänern efter att ha varit borta i ca 100 år och häckar numera på flera platser i
kommunen. Likaså har utter och varg återkommit till kommunen och i Klarälven lever de
unika fiskstammarna av klarälvslax och klarälvsöring.
Skyddade arter

Enligt jaktlagstiftningen är alla vilda fåglar och däggdjur i Sverige fredade, med undantag för
att det under vissa tider på året är jakttid på en del arter. Fiskar samt blötlevande kräftdjur,
musslor och liknande omfattas av fiskelagstiftningen.
Fridlysta arter
Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad och därför inte får plockas, dödas,
fångas, samlas eller på annat sätt skadas, inte heller dess frön, ägg, rom eller bon. Ett skäl till
fridlysning kan till exempel vara att arten är sällsynt och samtidigt attraktiv för insamling.
Regeringen beslutar om vilka arter som ska fridlysas. En art kan vara fridlyst i hela Sverige
eller i delar av landet. Mer än 300 växt- och djurarter är fridlysta i hela landet. Ytterligare 50
arter är fridlysta i ett enskilt län eller i en del av ett län. I Värmlands län är 35 arter fridlysta.
Dessa finns förtecknade i bilaga X. Samtliga Sveriges grod- och kräldjursarter och alla
svenska orkidéarter är fridlysta i hela landet under hela året.
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EU-arter
I EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv finns arter listade i bilagor som varje
medlemsland ska skydda. Skyddet är olika strikt för arterna i de olika bilagorna. Genom
artskyddsförordningen har en väsentlig del av bestämmelserna i EU:s fågeldirektiv och
habitatdirektiv införts i svensk lagstiftning. Förordningen omfattar dels de arter som skyddas
enligt de båda direktiven, dels vissa andra vilt levande arter som är hotade i Sverige.
Främmande arter

Den biologiska mångfalden kan påverkas starkt negativt av främmande arter som avsiktligt
eller oavsiktligt, med människans hjälp, har flyttats till ett område som ligger utanför
organismens naturliga och möjliga utbredningsområde. Invasiva främmande arter utgör ett
hot, eftersom de sprider sig invasionsartat och konkurrerar ut naturligt förekommande arter.
Exempel på främmande arter som spridit sig i Karlstadsområdet är mink, jättebjörnloka,
jättebalsamin, lupin och signalkräfta. Risken att Vänern ska få in fler främmande arter är stor.
Nya arter och sjukdomar kan komma in med sjöfartens barlastvatten och vid utsättningar av
fiskar, damm- och akvarieväxter eller via fiskodlingar.

Karlstads kommuns ansvarsarter
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 friluftsplan för Karlstads
kommun, Del 1 – Handlingsplan 2014-2020” pekar vi ut 15 st arter som kommunens
ansvarsarter. Dessa finns listade i tabell X och beskrivs nedan. 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.
Tabell X. Karlstads kommuns ansvarsarter samt naturtyp och rödlistekategori för respektive art.
Ansvarsart
Mindre hackspett
Dendrocopos minor
Sandödla
Lacerta agilis
Reliktbock
Nothorhina muricata
Tallticka
Phellinus pini
Grönskära
Bidens radiata
Brun gräsfjäril
Coenonympha hero
Större vattensalamander
Triturus cristatus
Smålom
Gavia stellata
Mindre myrlejonslända
Myrmeleon bore

Naturtyp
Skog

Lövskogar

Rödlistan 2010
Nära hotad (NT)

Sandtallskogar, öppen
sand, ris- och buskmark
Solbelysta grova tallar

Sårbar (VU)

Äldre tallskog

Nära hotad (NT)

Odlingslandskap

Hävdade strandängar

Sårbar (VU)
Nära hotad (NT)

Våtmarker

Blomrika gräsmarker i
skogsbygd
Småvatten

Nära hotad (NT)

Sjöar och vattendrag

Små skogstjärnar och
myrar
Sandstränder vid Vänern
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Trastsångare
Acrocephalus arundinaceus
Rörhöna
Gallinula chloropus
Bågsäv
Scirpus radicans
Äkta daggvide
Salix daphnoides ssp.
daphnoides
Hårklomossa
Dichelyma capillaceum
Asp
Aspius aspius

Näringsrika sjöar,
vassområden

Nära hotad (NT)
_

Näringsrika sjöar och
vattendrag
Stränder utmed Klarälven

Nära hotad (NT)

Strömmande vatten med
stor årsamplitud
Vänern med tillflöden

Nära hotad (NT)

Sårbar (VU)

Nära hotad (NT)

Mindre hackspett

Representerar naturtyp
Lövskogar

Varför ansvarsart i Karlstad
Mindre hackspett och dess livsmiljö fuktiga lövskogar
förekommer relativt rikligt i Karlstads kommun, vilket ger
kommunen goda möjligheter att förbättra förutsättningarna för
arten och andra arter med liknande krav på livsmiljö.

Beskrivning: Mindre hackspettens livsmiljö består av löv- och blandskogar med inslag av
äldre lövträd och döda träd. Den livnär sig på vedlevande insekter som den hittar i den döda
och döende veden. Häckningsperioden är från maj till juni och ett par med framgångsrik
häckning behöver ungefär en halv kvadratkilometer äldre lövträdsrik skog. Par av mindre
hackspett stannar kvar i samma område resten av sitt liv om de hittat en lämplig
häckningsmiljö.
Utbredning: Arten förekommer i hela landet upp till fjällens björkbälte och i alla delar av
Värmlands län, men Sveriges populationer minskar relativt kraftigt. I Karlstads kommun
häckar den i ett flertal lövskogar utmed Vänerstranden, i Klarälvsdeltat utmed Klarälven och
Alstersälven. Även andra lövskogsområden i kommunen utgör häckningsmiljöer för mindre
hackspetten.
Hot: Hoten mot den mindre hackspetten utgörs av plantering, gallring och röjning som gynnar
barrträd och minskar tillgång på lövträd, främst gamla och döda lövträd, och på så vis
försämrar habitatkvaliteten.
Åtgärder: Åtgärder som bidrar till habitatförbättring är att upprätthålla inslag av äldre lövträd
och tillgång till murkna grenar och träd. Att bevara ett högt lövträdsinslag är en generell
åtgärd som säkerställer tillgången till lämpliga miljöer för mindre hackspett. Genom att
förbättra förutsättningar för mindre hackspetten kan man samtidigt hjälpa många andra arter
som delar dess krav på levnadsmiljö.

Sandödla

Representerar naturtyp
Sandtallskogar, öppen sand,
ris- och buskmark

Varför ansvarsart i Karlstad
Förekomsten av sandödla i Karlstads kommun är särskilt
intressant då arten här lever kvar i reliktbestånd från en tid med
varmare klimat.
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Beskrivning: Sandödlan är den ovanligaste av de tre ödlearter som lever i Sverige. Den blir
upp till drygt 20 cm lång. Den är vanligen gråbrun med ett fläckigt mönster, men under
parningstiden får hannarna grön färg på sidorna. Sandödlan har specifika krav på sin
livsmiljö. Den kräver tillgång till både soliga platser och skyddande vegetation. Öppna ytor
med sandmark i samband med ljung eller gräsvegetation med rik förekomst av örter passar
ödlan bra.
Utbredning: Arten har en fläckvis utbredning i södra och mellersta delen av Sverige. De
nordligaste populationerna förekommer isolerade i Dalarna och i Värmland. Karlstads
kommun har i sandtallskogarna på Sörmon och delar av Brattforsheden två kända miljöer där
sandödlan förekommer. Populationerna i Värmland och Dalarna anses vara reliktbestånd som,
efter att klimatet blev varmare efter senaste istiden, har varit historisk isolerade. Under
efterföljande kallare klimatperioder överlevde sandödlan bara på platser där miljön förblev
gynnsam.
Hot: Hot mot sandödlan är bland annat trädplantering eller spontan igenväxning,
beskuggning, eller exploatering av lämpliga livsmiljöer. Den är känslig för markslitage. Ett
problem i Karlstads kommun är t ex olovlig motocrosskörning på Sörmon. Mest känsliga för
störningar och slitage på marken är äggen under sin utvecklingsperiod. Små populationer
hotas dessutom av naturliga, slumpmässiga minskningar och inavelsdepressionseffekter.
Åtgärder: Åtgärder för att restaurera livsmiljön för sandödla, såsom framskrapande av öppna
sandytor och anpassade avverkningar, har genomförts på Sörmon i samarbete mellan
Karlstads kommun och Länsstyrelsen. Dessa åtgärder har haft stor positiv effekt. För att
åstadkomma populationsökningar krävs relativt stora åtgärder i lämpliga miljöer.
Länsstyrelsen arbetar med en utökning av Sörmons naturreservat och i den nya skötselplanen
planeras många anpassningar och åtgärder som gynnar sandödla. Åtgärder som gynnar
sandödlan har även visat positiv effekt på andra rödlistade arter såsom nattskärra och olika
insektsarter. Informationsinsatser kring problemet med olovlig terrängkörning bör också
fortsätta.
Reliktbock

Representerar naturtyp
Solbelysta grova tallar

Varför ansvarsart i Karlstad
Reliktbocken är ovanlig och Karlstads kommun har gott om
gamla solbelysta tallar, vilket ger kommunen goda möjligheter
att förbättra förutsättningarna för arten.

Beskrivning: Reliktbocken är en långsmal, rödbrun skalbagge. Den placerar sina larver under
barken av mycket gamla, levande och solexponerade tallar. Larverna utvecklas under en
tvåårsperiod där de gnager fram slingrande gångar som fylls med gulbrunt gnagmjöl. Det
leder till att man lätt kan känna igen ett träd där det finns larver, eftersom barken färgas
gulbrun i just detta område. De nykläckta reliktbockarna kan man se springande ovanpå
barken i solskenet kring midsommar. Ett träd kan utnyttjas i flera årtionden som boplats.
Reliktbocken kan alstra ett mycket hörbart, smattrande ljud genom att slå ryggen snabbt och
upprepat mot undersidan av en lös barkflaga.
Utbredning: Reliktbocken förekommer i hela landet, men är sällsynt. I Karlstads kommun
finns reliktbock bland annat på tallar utmed E18 vid Norra fältet och inom I2-skogen, strax
utanför Karlstads centrum. Man har även hittat gnagspår av reliktbockslarver på öar i
Segerstads skärgård.
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Hot: Hot mot reliktbockens bestånd består i att soliga platser med gamla tallar växer igen och
trädens bark beskuggas. Största hotet är dock att träd där skalbaggen redan finns avverkas på
grund av högt virkesvärde. Dessutom planteras för lite tall i lämplig miljö som kan bidra till
framtida förbättringar. Några av de tätortsnära lokalerna i Karlstad är dessutom utsatta för hot
om eventuell exploatering.
Åtgärder som gynnar reliktbocken är att motverka igenväxning av fristående tallar både för
att bevara redan befintliga populationer, men också för att skapa framtida livsmiljöer. Tallar
som redan finns i öppna lägen bör inte avverkas, utan bör tillåtas bli riktigt gamla.
Tallticka

Representerar naturtyp
Äldre tallskog

Varför ansvarsart i Karlstad
Talltickan minskar i landet, men Karlstads kommun har gott om
gamla tallskogar med goda förutsättningar för tallticka, bland
annat runt Karlstad tätort.

Beskrivning: Talltickan lever som parasit på gamla levande tallar. Fruktkroppar visar sig först
på tallar som är 100-150 år eller äldre. Tillräckligt gamla tallar med förutsättningar för
tallticka kommer därför inte att uppträda i produktionsskogar. Svampen är en väl känd och lätt
identifierbar art som även är signalart och därigenom noga eftersökt genom
nyckelbiotopsinventeringen som Skogsstyrelsen genomfört i Sveriges skogar.
Utbredning: Talltickan är spridd i stora delar av Sverige och finns framförallt i skogar med
naturskogsrester, i hällmarkstallskog eller där gamla tallar förekommer i kulturmark.
Karlstads kommun har gott om äldre hällmarkstallskogar, inte minst runt Karlstads tätort. Här
förekommer talltickan i flera områden, bland annat Mariebergsskogen, Svinbäcksberget,
Lamberget, Trollkoneberget och Bergviks udde. Den är också funnen på flera platser i
Vänerskärgården. Talltickan kan lokalt vara tämligen allmän men totalpopulationen bedöms
ha minskat som följd av kortare omloppstider i skogsbruket och att gamla tallar och tallskogar
avverkas. Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för
rödlistekategorin sårbar (VU).
Hot: Avverkning av äldre tallskogar.
Åtgärder: Undanta äldre tallmiljöer från produktionsskogsbruk alternativt spara gamla tallar
som tillåts växa in i det nya beståndet vid avverkning.

Grönskära

Representerar naturtyp
Hävdade strandängar

Varför ansvarsart i Karlstad
I Karlstads kommun finns en stor del av grönskärans svenska
population. Åtgärder krävs för att den rikliga förekomsten ska
bestå.

Beskrivning: Grönskära är en ettårig, korgblommig ört som blommar med gröna blommor
under sensommaren-hösten. Arten kan bli allt ifrån några centimeter till 5-10 decimeter hög.
Groningen börjar i juni och fortsätter under stor del av sommaren, allt beroende av
vattenståndsförhållandena. Grönskäran kan förväxlas med den närstående arten brunskära.
Grönskära är ljusgrön till färgen och har blomkorgar som är mycket bredare än höga.
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Grönskäran växer längs stränder där blottlagd lera finns omkring sommarvattenlinjen. Arten
är konkurrenssvag och gynnas av störning i form av muddring, vattenståndsvariationer och
bete. Grönskära trivs därför på betade strandängar där djur går och betar och trampar upp
marken. Arten kan också förekomma rikligt på torrlagda ytor vid lågt vattenstånd, ofta under
torrår. Grönskära sprider sig genom vattentransport och med hjälp av djur.
Utbredning: Grönskära har en oregelbunden utbredning i landet och de största lokalerna finns
i områdena kring Vänern, Hjälmaren, Hornborgasjön och i Norrbottens kustområde. Troligen
finns ungefär halva den svenska populationen av grönskära i Värmland. I Karlstads kommun
finns en relativt stor förekomst av grönskära och arten förekommer här främst på betade
strandängar vid Vänern, men även vid några av kommunens mindre sjöar. Under 2012
inventerades samtliga strandängar i kommunen och grönskära hittades på 19 av 29
strandängar.
Hot: Det största hotet mot grönskäran är att hävden avtar eller upphör på strandängarna.
Regleringen av Vänern och Klarälven har gjort att den naturliga vattenståndsvariationen
minskat, vilket medfört att de för grönskäran så viktiga regelbundna översvämningarna blivit
allt mer sällsynta. På de strandängar i kommunen som har svagare hävd eller i områden som
inte hävdas längre har grönskära minskat eller försvunnit. Om hävden upphör kommer
grönskäran troligtvis att konkurreras ut och försvinna.
Åtgärder: Genom att hålla strandängarna i kommunen välbetade och verka för ökad variation
av vattennivån i Vänern gynnas grönskäran.
Brun gräsfjäril

Representerar naturtyp
Blomrika gräsmarker i
skogsbygd

Varför ansvarsart i Karlstad
Karlstads kommun utgör en del av den bruna gräsfjärilens
kärnområde i Sverige och hela Västeuropa.

Beskrivning: Brun gräsfjäril förekommer främst på blomrika gräsmarker i skogslandskapet
och är främst knuten till områden med småskaligt jordbruk. När den bruna gräsfjärilen vilar
kan man lätt känna igen det typiska ögonfläckmönstret på bakvingens undersida. Normalt har
den sex orangeringade ögonfläckar och därefter ett vitt hackigt tvärband. Inre delen av vingen
är mörkt brun.
Utbredning: Brun gräsfjäril är i Sverige under de senaste 100 åren funnen inom två
skilda utbredningsområden, dels ett sydligt som från centrala Skåne sträcker sig ett litet stycke
in i sydöstra Kronobergs län, dels ett mellansvenskt i Värmland och södra halvan av Dalarna
samt angränsande områden. Artens kärnområde i Sverige, Norden och hela Västeuropa ligger
i Värmland och södra halvan av Dalarna. Områdets sydliga gräns ligger i Karlstads kommun.
Det flesta rapporterade observationerna inom kommunen är från området kring Örtensjöarna,
men fynd finns också vid Edsgatan och Djupdalen.
Hot: Arten hotas främst av igenväxning och igenplantering av lämpliga gräsmarker. Slåttrade
ängsmarker och vägkanter där det slagna höet/ växtdelar ligger kvar kan också försämra
förutsättningarna för fjärilen.
Åtgärder: Åtgärder som gynnar den bruna gräsfjärilen är att hålla gräsmarkerna öppna genom
regelbunden hävd där man fraktar bort den slagna vegetationen. En annan viktig åtgärd är att
lämna kvar före detta åkermarker utan nyplantering av träd. Positivt är också om det finns
spridningskorridorer mellan lämpliga områden där fjärilen kan förflytta sig mellan olika
gräsmarker.
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Större vattensalamander

Representerar naturtyp
Småvatten

Varför ansvarsart i Karlstad
Det finns en relativt stor förekomst av större vattensalamander i
kommunen. För att artens livsmiljö ska finnas kvar krävs
åtgärder, vilket Karlstads kommun jobbat med även tidigare.

Beskrivning: Den större vattensalamandern är ett svansgroddjur och som alla groddjur är den
beroende av fuktiga och varma livsmiljöer. För att kunna föröka sig behöver den tillgång till
fiskfria småvatten. Larverna utvecklas i vatten, medan de vuxna individerna är landlevande.
Vid tillgång till passande biotoper kan de bli upp till 18 år gamla.
Utbredning: Större vattensalamander förekommer i stora delar av södra och mellersta Sverige
upp till södra Norrland. I Karlstads kommun hittar man arten främst i fiskfria gårdsdammar i
jordbrukslandskapet, men även i den naturliga skogstjärnen Potten som pekats ut som Natura
2000-område. Det finns 17 kända småvatten som har eller har haft förekomst av större
vattensalamander i Karlstads kommun, till exempel inom I2-skogen, kring sjön Alstern samt
på Segerstadshalvön.
Hot: Arten har tidigare varit rödlistad, men klassas nu som livskraftig. De största hoten mot
småvattnen i jordbrukslandskap i kommunen är, liksom i övriga landet, igenväxning och
igenläggning. Främst beror igenväxningen på övergödning, som leder till att vattenspegeln
minskar och på sikt försvinner. Idag finns det ett ansvar som ligger på fastighetsägaren,
gällande säkerheten vid en damm. Detta har lett till att en del före detta branddammar fyllts
igen av säkerhetsskäl. Andra hot mot småvattnen är påverkan från försurning, utdikning av
våtmarker, inplantering av fisk och kräftor samt gifter från jordbruket. Småvatten i
skogslandskap påverkas främst av avverkningsåtgärder, utdikning av våtmarker och
inplantering av kräftor och fisk.
Åtgärder: Den viktigaste åtgärden för att gynna större vattensalamander, och även andra
groddjur, är restaurering av lämpliga småvatten, så att de hindras från att växa igen. Karlstads
kommun har under 2007-2009 restaurerat sju stycken småvatten samt nyskapat ett småvatten
med hjälp av statliga naturvårdsbidrag, så kallade LONA-medel. Andra viktiga åtgärder är att
undvika inplantering av fisk i fiskfria vatten samt att ta hänsyn till småvatten vid
skogsavverkning och olika typer av exploatering.
Smålom

Representerar naturtyp
Små skogstjärnar och myrar

Varför ansvarsart i Karlstad
Karlstads kommun utgör en del av smålommens kärnområde i
Sverige. Kunskap om arten är viktig t ex vid etablering av
vindkraft.

Beskrivning: Smålom är Värmlands landskapsfågel. Den är den minsta av lommarna, men
också en av Sveriges mest långlivade fågelarter som kan bli över 20 år gammal. Under
häckningstid känner man igen vuxna smålommar på bland annat den ganska enfärgat
gråbruna ryggen utan rutmönster, blygrått huvud och hals samt brunröd strupe. Smålommen
livnär sig nästan uteslutande på fisk, men däremot häckar smålommen vid små och oftast
fisktomma skogstjärnar och myrgölar med flacka stränder, flertalet av dem mindre än 1
hektar. En nedre gräns i häckningstjärnarnas storlek sätts av att lommarna behöver en
vattenyta som är tillräckligt stor för start och landning. Boet placeras precis i strandkanten,
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gärna på öar av gungflykaraktär som är lätta att komma iland på för fåglarna.
Häckningsmiljön ska ligga i närheten av fiskrika, större sjöar eller havet.
Utbredning: Sveriges bestånd finns huvudsakligen norr om den biologiska norrlandsgränsen
med en koncentration till Värmland-Bergslagen-Dalarna och mer glesa bestånd norr och söder
därom. I Karlstads kommun häckar smålom framför allt i småtjärnar och våtmarksmosaiker
som ligger norr om Molkom, men även på några av de större mossarna i kommunens östra
del. Vid en inventering av häckfågelfaunan på mossar i Karlstads kommun som genomfördes
2007 fann man fem mossar där smålom häckade, varav alla var större och gölrika mossar.
Flera rapporter om rastande eller födosökande smålom finns också från Södra Hyn.
Hot: Hot mot smålom är bland annat minskande bestånd av bytesfiskar till följd av
försurning. Eftersom smålommen är snävt inriktad mot lax- och mörtartad fisk upp till cirka
20 cm är den sårbar för förändringar i fiskbestånden. Den är också känslig för återkommande
störningar under ruvningstiden. Utbyggnad av vindkraftverk i dess häcknings- och
fiskeområde kan bidra till en minskning av beståndet. Smålommar flyger effektivt rakt fram,
men på grund av sina små vingar är de inte särskilt rörliga i luften och har svårt att snabbt väja
för hinder. Därför finns risk för kollisioner, särskilt om vindkraftverk placeras i flygstråket
mellan häckningsområde och fiskevatten. Man har också sett i smålommens övervintringsområden att de inte tycks vänja sig vid störningen från vindkraftverk och återkommer inte till
närområdet kring vindsnurrorna i samma utsträckning som andra arter. Dikning och rensning i
utlopp kan leda till en sänkt vattennivå i häckningstjärnarna, så att strandkanten blir för brant
för att lommen skall kunna ta sig upp till sin boplats och att häckningsöar blir mer tillgängliga
för rovdjur. Naturlig igenväxning av småvatten är ytterligare ett hot. Under flyttning och
övervintring förekommer en del dödsfall till följd av oljeskador och fångst i fiskeredskap.
Åtgärder: Åtgärder för att gynna smålom är att undvika utbyggnad av vindkraft i kända
häckningsområden för smålom samt i flygstråken mellan häckningsmiljö och fiskevatten.
Hänsyn bör också tas till lämpliga områden för smålom vid olika former av vattenverksamhet.
Motverkande av försurning i lämpliga fiskevatten och igenväxning i häckningsmiljöerna är
andra betydelsefulla åtgärder.

Mindre myrlejonslända

Representerar naturtyp
Sandstränder vid Vänern

Varför ansvarsart i Karlstad
Mindre myrlejonslända förekommer på många sandstränder vid
Vänern inom Karlstads kommun, men åtgärder krävs för att den
ska kunna finnas kvar. Vid Vänerns stränder samt på Sörmon
finns Sveriges enda inlandsfynd av arten.

Beskrivning: Denna kortlivade, trollsländeliknande dagslända tillbringar större delen av sitt
liv som larv. Larven kallas för ”myrlejon” och övervintrar minst en gång. Larven är ett
rovdjur som lever i öppen, solbelyst sand där den gräver små gropar i sanden och ligger och
lurar i botten av den. När en myra eller annan insekt trillar ned i gropen sprätter myrlejonet
sand på myran så att den får svårt att fly från gropen och den äts därefter upp av sländlarven.
Den fullbildade sländan lever i ca två månader för parning och äggläggning.
Utbredning: Artens utbredning i Sverige är framför allt knuten till sandstränder vid havet,
främst längs östkusten. Vid Vänerns stränder samt på Sörmon finns Sveriges enda
inlandsfynd av arten. Utöver detta har mindre myrlejonslända endast en annan känd
inlandsförekomst vid sjön Ladoga i Ryssland. 2013 har förekomsten av mindre
myrlejonslända inventerats på sandstränder utmed Vänern inom Karlstads kommun. Arten
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hittades då på 25 av 41 inventerade stränder och totalt räknades över 4000 larver av mindre
myrlejonslända. Inventeringen gav kunskap om 15 tidigare okända lokaler för mindre
myrlejonslända. Förekomsten vid Vänerns stränder är troligen kvarlevor från den tiden när
sjön var en del av det forna havet för ungefär 9000 år sedan.
Hot: Mindre myrlejonslända är känslig för störning som kan uppstå från exempelvis
trampande badgäster, fordon som kör på sandstranden eller annan typ av markslitage. En
annan hotbild är igenväxning som skuggar sandytorna där myrlejonen lever. Skuggas sanden
försvinner de från platsen och om ingen ny närliggande biotop återfinns så kan ett bestånd slås
ut. Andra hot är exploatering av sandstränder och sandområden. Den mindre myrlejonsländan
har troligen begränsad möjlighet att förflytta sig längre sträckor, varför lokalerna vid Vänern
sannolikt är isolerade från Sveriges övriga lokaler. Det innebär att om myrlejonen försvinner
från Vänern kan det troligen vara en permanent förlust.
Åtgärder: Röjning av igenväxande sandstränder krävs för att arten ska finnas kvar, men också
begränsning av alltför intensivt slitage på stränder.
Trastsångare

Representerar naturtyp
Näringsrika sjöar,
vassområden

Varför ansvarsart i Karlstad
Trastsångare och dess livsmiljö vassmosaik förekommer relativt
rikligt i Karlstads kommun.

Beskrivning: Trastsångaren är Sveriges största sångare och i storlek är den jämförbar med
stare. Den har en ljudlig sång som hörs på långt avstånd. Som livsmiljö väljer trastsångaren
bladvass i slättsjöar, mindre dammar eller större vassjöar. Trastsångaren trivs framförallt i
vassmosaik bestående av små, täta och höga bladvassruggar omväxlande med grunt öppet
vatten med rik bottenvegetation. Boet byggs i nära anslutning till öppet vatten.
Utbredning: Fågeln invandrade till Sverige i slutet av 1800-talet. Idag förekommer den lokalt,
men sällsynt i hela Götaland och Svealand samt på enstaka lokaler även i Norrland. Två
tredjedelar av det svenska beståndet förekommer på färre än tio lokaler, där Tåkern,
Hornborgasjön, Kvismaren, norra Vänern och Tämnaren hyser flest. I Karlstads kommun har
permanenta revir för trastsångare under det senaste decenniet rapporterats från flera områden,
bland annat Kroppskärrssjön, Alstern och Klarälvsdeltat. Ett flertal revir är också kända från
Vänerstranden, t ex vid Herrön, Segerstad och Bottenviken.
Hot: Artens livsmiljö är i allmänhet en relativt väl skyddad miljö, men den kan hotas vid
sjösänkning, vassröjning och våtmarksrestaurering av olika slag. Grågåsens kraftiga
expansion under 2000-talet har på vissa lokaler i landet medfört att lämpliga vassområden
minskat i areal och till och med försvunnit. Detta kan eventuellt bli ett framtida problem även
i våra trakter.
Åtgärder: Åtgärder som kan påverka vassområden bör planeras med hänsyn till förekomster
av trastsångaren och miljöer som kan vara lämpliga för arten.

Rörhöna

Representerar naturtyp
Näringsrika sjöar och
vassområden

Varför ansvarsart i Karlstad
Rörhönan förekommer på många lokaler i Karlstads tätort och
har i Karlstad sin största förekomst i Värmland.
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Beskrivning: Rörhönan liknar sothönan, men är brunsvart med röd näbb och pannbläs. Den
är knuten till näringsrika vatten med riklig vegetation. Den finns ofta i dammar, småsjöar och
långsamt rinnande vatten inne i städerna som kan vara ganska igenvuxna. Rörhönan har
mycket små krav på öppna vattenytor och kan nöja sig med tillgång på mycket små
vattenspeglar. Före häckningens början byggs i regel flera plattformar bland vattenväxter eller
i en buske. Av dessa plattformar förvandlas sedan en till bo och de andra plattformarna
använder ungarna som sina nattkvarter.
Utbredning: Rörhönan häckar i inlandet i södra och mellersta Sverige upp till centrala
Värmland, södra Dalarna och Gästrikland. I sydligaste Sverige är den tämligen allmän.
Rörhönor är dock betydligt mindre vanliga än sothönor, men i Karlstadtrakten förekommer de
på förhållandevis många platser och har så gjort under lång tid. I Karlstad har rörhönan sin
rikligaste förekomst i Värmland. Den häckar bland annat i flera av restsjöarna inne i Karlstad
tätort, så som Sundstatjärnet, Rudstjärnet, Nobeldammen, Svinbäckstjärnet, Kroppkärssjön,
Stodenetjärnet och dagvattendammarna vid Bergviks köpcenter. Den häckar också i
reningsdammarna vid Djupdalen och i Sörmons grustag.
Hot: Rörhönan räknas inte som en hotad eller rödlistad art. Den kan dock uppvisa kraftiga
beståndsförändringar till följd av variationer i vintervädret.
Åtgärder: Att nyskapa småvatten och att förhindra befintliga småvatten och vegetationsrika
småsjöar från total igenväxning gynnar rörhönan.
Bågsäv

Representerar naturtyp
Näringsrika sjöar och
vattendrag.

Varför ansvarsart i Karlstad
Karlstads kommun utgör en del av artens kärnområde i Sverige.

Beskrivning: Bågsäv är ett halvgräs som kan nå en meters höjd och som är snarlik den
betydligt vanligare skogssäven. Den växer på långgrunda stränder med näringsrik mark vid
sjöar och vid älvar. Platser där bågsäv förekommer är oftast artrika gällande både vattenväxter
och strandväxter. Den blir lätt utkonkurrerad om växtplatsen tillåts att växa igen för mycket.
Utbredning: Arten förekommer i ett stråk genom Värmland, Närke, Dalarna, Västmanland
och Uppland. I Karlstads kommun är förekomsten mest talrik vid Klarälvens stränder samt
Klarälvens små tillflöden Skårenoret och Torpnoret, men den förekommer också t ex på
Jäverön och vid några mindre sjöar såsom Panken, Kroppkärrssjön och Rudstjärnet.
Hot: Igenväxande stränder och minskade variationer av vattennivån påverkar bågsäven
negativt, eftersom den är väldigt känslig för konkurrens. Naturliga översvämningar och
lågvattensperioder gynnar arten, eftersom det medför periodiskt öppna stränder där den kan
etablera sig.
Åtgärder: Bete av strandängar, åtgärder som förhindrar igenväxning är åtgärder som hjälper
till att upprätthålla bågsävens bestånd. Vattennivån där bågsäven växer bör tillåtas att variera
mellan lågvatten och högvatten.
Äkta daggvide

Representerar naturtyp
Stränder utmed Klarälven

Varför ansvarsart i Karlstad
Klarälvens stränder hyser en stor del av den svenska
populationen. Åtgärder krävs för att daggvidet ska finnas kvar på
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sina lokaler inom kommunen.
Beskrivning: Daggvide är en stor buske eller träd som kan bli upp till 10 meter hög. Buskens
blad är långsmala med fint sågtandade kanter. Bladskaftet är kort. Daggvide är den enda av
Nordens videarter som har blådaggiga kvistar, vilket gör arten ganska lätt att hitta där den
växer. Daggvide växer på revlar av grus och sand vid älv-, å-, och sjöstränder. Naturliga
översvämningar och rörliga sandbankar gynnar arten som är konkurrenskänslig.
En annan underart av daggvide, ”spetsdaggvide” växer inte naturligt i Sverige, men
förekommer i odlad form som prydnadsbuskar i anslutning till bebyggelse.
Utbredning: Äkta daggvide förekommer naturligt i Sverige vid Klarälven och i Dalarna,
uppskattningsvis på totalt färre än 100 platser. Klarälvens stränder, från Grava i söder till
Höljes i norr, hyser en stor del av den svenska populationen. I Karlstads kommun har bara
enstaka fynd rapporteras strax utanför Karlstad vid Klarälvens strand, bland annat från
naturreservatet Rustad strandskog. Vid en återinventering i Rustad strandskog år 2013 kunde
arten dock inte återfinnas, så eventuellt har den utgått från området. Öster om Klarälven vid
Botorp finns en lokal där det år 2012 fanns sammanlagt 20 buskar och träd av daggvide. Flera
av dessa buskar växte dock i trängda lägen och kommer att försvinna inom en snar framtid om
inte åtgärder sätts in. Det är en allmän uppfattning att arten gått tillbaka kraftigt i landet under
de senaste decennierna. Inventeringar som utfördes vid Klarälven år 2012 visar på en
dramatisk minskning på flera näs i Övre Klarälvdalen.
Hot: Arten hotas av vattenreglering och igenväxning av strandkanter och sandrevlar, vilket
medför att det solälskande daggvidet konkurreras ut. Ett annat problem för daggvidet är bäver.
Lokalt kan allt daggvide vara avbitet, medan andra videarter intill har lämnats orörda.
Åtgärder: Åtgärder för att gynna arten är att minska vattenregleringen, så att nya revlar kan
bildas gnom naturliga översvämningar samt röjning av igenvuxna strandzoner så att daggvide
har möjlighet att återetablera sig.
Hårklomossa

Representerar naturtyp
Strömmande vatten med
stor årsamplitud

Varför ansvarsart i Karlstad
I Karlstads kommun finns hårklomossans viktigaste växtlokal i
Värmland. Förekomsten har lett till att området fastställts som ett
Natura 2000-område.

Beskrivning: Hårklomossan är en medelstor brungrön eller svartgrön mossa som växer på
trädstammar och sten intill vatten vid sjöstränder eller långsamt rinnande vattendrag. Mossans
levnadssätt är anpassat till att periodvis vara täckt av vatten, vilket gör den konkurrenskänslig
mot arter som klarar av längre perioder av torka. Arten förekommer både i reglerade och
oreglerade vattendrag. I reglerade vattendrag trivs den dock endast vid långtidsreglering.
Utbredning: Hårklomossan förekommer framför allt söder om Dalälven. Den är känd från
omkring 150 lokaler uppdelade på två huvudområden, dels i södra Sverige (södra Småland,
Blekinge, norra Skåne) och dels i Mellansverige (Dalsland, Värmland, Närke, Västmanland,
Uppland, Gästrikland). I Karlstads kommun vid Alstersälven i Gunnerud finns artens
viktigaste växtplats i hela Värmland. Denna förekomst har lett till att området har fastställts
som Natura 2000-område. Hårklomossan växer på rötter av klibbal utmed hela sträckan inom
Natura 2000-området. Arten har även återfunnits utanför Natura 2000-området, upptill sjön
Alstern i norr och ner till E18 i söder.
Hot: Största hotet mot hårklomossan är förändrad vattenregim på grund av vattenreglering.
Den försvinner om sjön eller vattendraget regleras så att man får en konstant vattennivå eller
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så att vattenståndet fluktuerar ofta. Vid regleringar där vattenståndet fluktuerar kraftigt i
längre perioder kan arten däremot trivas och till och med vara riktigt vanlig. Även
övergödning har troligen en negativ påverkan. Avverkning av lämpliga träd och buskar längs
vattendrag bidrar ytterligare till försämrade förhållanden för hårklomossan. Antalet bävrar har
ökat kraftigt i Alsterdalen under senare decennier. Allt för kraftigt bäverangrepp i lövbården
längs älven utgör ett potentiellt hot mot hårklomossan.
Åtgärder: Åtgärder som gynnar arten är fluktuerande vattennivåer med långvariga
högvattenperioder. Detta kan åstadkommas genom en anpassad reglering eller genom
naturliga oreglerade förhållanden.
Asp

Representerar naturtyp
Vänern med tillflöden

Varför ansvarsart i Karlstad
Aspen har minskat kraftigt under senare år. I Vänern finns en
betydande del av den svenska populationen och några lokaler
finns i Karlstads kommun.

Beskrivning: Aspen är den största karpfisken som naturligt förekommer i Sverige och även
den mest utpräglade rovfisken i karpfiskfamiljen. Fisken kan bli över 20 år gammal, över en
meter lång och kan väga upp till 10 kilo. Den har relativt stora fjäll på en avlång kropp.
Fenorna är svagt rödbrunfärgade och huvudet relativt spetsigt med en betydligt framstående
underkäke. Aspen förekommer främst i sjöar, men även i vissa större åar. På våren efter
islossningen, vanligen i den senare delen av april, vandrar aspen upp i strömmande vatten för
lek. Idag är det förbjudet att fiska efter asp under perioden 1 april – 31 maj i alla tillrinnande
vattendrag till Vänern, Mälaren och Hjälmaren.
Utbredning: Sveriges bestånd av asp finns i Vänern, Mälaren och Hjälmaren med tillflöden,
samt i Göta älv med biflöden. Den finns även i Östergötland samt i små, lokala bestånd i
Dalälven och Emån. I Karlstads kommun finns den i Vänern och vandrar upp för lek i
Alstersälvens och Glummans nedre delar. Bestånden i de stora sjöarna verkar ha minskat
kraftigt under de senaste 50 åren.
Hot: Utbyggnad av vattenkraft samt kanalisering och torrläggningsprojekt anses vara de
största anledningarna till aspens tillbakagång i landet. Dessa åtgärder skapar vandringshinder
som hindrar fisken från att nå sina lekområden och minskar antalet lämpliga lekplatser.
Övergödning kan innebära ett hot genom sedimentation och påväxt på lämpliga lekbottnar. En
del asp fångas också som bifångst av yrkesfiskare i Vänern.
Åtgärder: Fiskeförbudet skulle behöva utökas. Idag täcker det inte alla populationer i landet
och det skyddar inte heller fisk som är på väg genom sjön upp till lekplatserna. Andra åtgärder
är att inrätta områdesskydd enligt miljöbalken för områden som utgör viktiga lekplatser för
asp och att förbättra biotoperna, t ex genom att anordna vandringsvägar för asp förbi
kraftverksdammar.

Identifierat åtgärdsbehov för att bevarande och utveckling av ett rikt växt- och djurliv
 Inventering av alla ansvarsarter i kommunen.
 Upprätta åtgärdsprogram för respektive ansvarsart.
 Olika former av åtgärder för att gynna förekomsten och spridningsmöjligheter för de
arter som Karlstads kommun valt att utse som sina ansvarsarter. Behovet av åtgärder
ser olika ut för de olika arterna och exemplifieras i beskrivningarna ovan.
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Ökad takt i arbetet med skydd av områden
Ökad naturhänsyn i produktionsskogsbruket
Skötsel i skyddade områden.
Restaurering och fortsatt hävd av ängs- och hagmarker
Hänsyn till landskapsperspektivet och potentiella spridningsvägar för arter vid alla
former av markplanering.
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5. FRILUFTSLIV I KARLSTADS KOMMUN
Allmänt om friluftsliv
Med friluftsliv menas i naturvårds- och friluftsplanen vistelse utomhus i natur- och
kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling. Friluftslivet kan
utövas som en form av rekreation eller som ett sätt att utmana sig själv genom att utöva någon
form av friluftsaktivitet. Under senare år har friluftslivet utvecklats så att mer krävande
aktiviteter har fått en ökad betydelse. Friluftsliv kan innefatta en lång rad olika aktiviteter så
som:
Promenader och vandring
Natur- och kulturstudier
Fågelskådning
Bär- och svampplockning
Tältning
Längdskidåkning
Utförsåkning
Skridskoåkning
Bad
Båtliv
Fritidsfiske
Jakt
Löpning
Orientering
Terrängcykling
Ridning
Diskgolf
Geocaching
Klippklättring
Det finns också många sporter och andra fritidsaktiviteter som utövas utomhus, men där man i
hög grad är knuten till en anläggning och inte beroende av det omkringliggande natur- och
kulturlandskapet. Dessa räknar vi i naturvårds- och friluftsplanen inte som friluftsliv.
Att människor vistas ute i naturen ger möjligheter till naturupplevelser och ger ett annat
förhållningssätt till växter, djur och landskap. Det kan öka kunskapen och förståelsen för
natur- och miljövård samt öka förståelsen för att bevara biologisk mångfald. Detta är av stor
vikt idag när allt fler invånare bor i tätorter. Att satsa på att stärka friluftslivet och att locka
människor ut i naturen genom att göra naturen mer lättillgänglig på olika sätt är därför en
strategiskt viktig del av kommunens naturvårdsarbete.
Naturen, och särskilt den tätorts- och bostadsnära naturen, är en fantastisk resurs för
upplevelser och återhämtning och helt enkelt en nödvändighet för ett samhälles trivsel,
attraktion, hälsa och livskvalitet. För en kommun finns det därför all anledning att skapa bra
förutsättningar för friluftslivet och invånarnas möjlighet att lätt ta sig ut i naturen på sin fritid.
Ett aktivt friluftsliv medför att människor rör på sig ute i naturen. På så vis får de både
återhämtning och motion, vilket också leder till förbättrad folkhälsa.
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Nationellt sett har friluftslivet blivit en större fråga på den politiska agendan under de senaste
åren efter ett minskat intresse för friluftsfrågor hos politiker och myndigheter under 1980- och
1990-talen. Många av de nationella miljökvalitetsmålen som antogs 1998 har en indirekt
betydelse för friluftslivet, eftersom de värnar om upplevelsevärden som utgör grunden för
friluftslivet. År 2001 antogs en regeringsskrivelse om samlad naturvårdspolitik där det anges
att den tätortsnära naturen ska stärkas, och att landskapet ska ses i en helhet där såväl
friluftslivets, naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen hör hemma. I december 2012
beslutade regeringen om tio nationella mål för friluftspolitiken. Dessa redovisas i kapitel 6.
Målet för den nationella friluftspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas ute i
naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor
ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap
om natur och miljö.
Kostnader för friluftslivet är inte i första hand förknippade med byggande av anläggningar.
Det handlar i stället oftast om möjligheten att bevara områden för friluftsliv. Resurser i form
av minskade intäkter från skogsbruket, för alternativ dragning av vägar, för en anpassad
planering av ny bebyggelse eller för inköp av mark. Dessa kostnader måste också ställas mot
de positiva effekter som friluftslivet har för samhället i form av bättre hälsa och högre
livskvalitet.

Fritidsvanor i Karlstads kommun
De flesta människor har idag mer fritid än för några tiotal år sedan. Friluftslivet är en av de
vanligaste formerna av fysisk aktivitet i Sverige. Enligt SCB:s fritidsundersökning 2006-07
svarar ca 78 % av befolkningen över 16 år att de någon gång per år strövar i skog och mark
och ca 37 % av befolkningen svarar att de strövat i skog och mark mer än 20 gånger under de
senaste 12 månaderna.
Karlstads kommun har vid tre tillfällen, 2002, 2006 och 2010, genomfört en kultur- och
fritidsvaneundersökning bland invånarna. Resultatet visar att natur- och friluftsaktiviteter är
mycket omtyckta bland Karlstadsborna. Dessa verksamheter är de mest vanligt
förekommande fritidsaktiviteterna förutom kommunikation och nyhetsinhämtning. I 2010 års
undersökning framgår att natur- och friluftsaktiviteter över lag har ökat jämfört med de
tidigare undersökningarna 2002 och 2006. 87 % anger att de någon gång per år eller oftare har
promenerat/strövat i skog och mark och 65 % har vandrat på vandringsled någon gång per år
eller oftare.
Tabell X. Andel Karlstadsbor som utövar olika natur- och friluftsaktiviteter någon gång per
år eller oftare samt andel av de som inte är utövare som är intresserade. Siffrorna är
hämtade från Karlstads kommuns kultur- och fritidsvaneundersökningar 2002, 2006 och 2010
och anger andel i procent av de svarande.
Aktivitet
Andel utövare
Andel intresserade
2002 2006 2010 2002 2006 2010
Promenerat/cyklat som motion
85
91
88
4
3
4
Promenerat, strövat i skog och mark
83
90
87
5
3
3
Plockat bär och svamp
66
64
73
14
16
10
Vandrat på vandringsled eller naturstig 54
62
65
23
19
16
Besökt strövområden/ naturstigar i
55
56
60
22
22
18
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Mariebergsskogen
Besökt naturreservat/ annat
iordningställt naturutflyktsmål
Besökt utomhusbad i kommunen
Fiskat
Fågelskådat eller tittat efter djur/ växter
Använt iordningställt skidspår
Använt Klarälvsbanan för utflykt/
motion
Åkt skridsko/ skrinning/
långfärdsskridsko
Kört båt/ seglat i Vänerskärgården
Paddlat kanot/ kajak
Seglat/ vindsurfat
Utövat jakt

44

53

59

27

22

17

60
35
30
-

60
33
32
34
31

51
33
32
32
32

14
15
27
-

15
16
21
26
32

17
18
21
22
29

28

28

29

22

24

24

32
15
7
7

29
15
7
7

23
13
6
6

29
25
9
9

29
28
8
8

23
30
10
10

I SCB:s medborgarundersökning som genomfördes i Karlstads kommun senast våren 2013
fick invånarna svara på hur de ser på tillgången till parker, grönområden och natur i sin
kommun. Medborgarna besvarar frågorna på en 10-gradig skala, där 1 är lägsta betyg och 10
är högsta betyg. Det sammanvägda betygsindexet för denna fråga blev 8,1, vilket får tolkas
som att invånarna generellt är mycket nöjda med tillgången.
Enligt enkätundersökningen ”Karlstads framtida utveckling” från 2005 framgår det att närhet
till grönområden är en av de allra viktigaste attraktivitetsfaktorerna för kommuninvånarna.

Områden för friluftslivet i Karlstads kommun
I Karlstads kommun finns fantastiska möjligheter att njuta av friluftsliv med stor variation.
Vänern med sin skärgård erbjuder möjligheter till friluftsliv och rekreation för människor,
både genom aktiviteter som båtliv, fiske, bad, fågelskådning, skridskoåkning, vandring med
mera, men också genom att det är ett stort område med orörd, och på många ställen tyst, natur
som kan upplevas antingen ute i skärgården eller från en klippa på fastlandsstranden där man
kan sitta och bara titta ut över de stora öppna vattenytorna och den unika insjöskärgården.
Klarälvsdeltat med sina älvarmar och restsjöar utgör ett påtagligt inslag i Karlstads stadsbild.
Strax söder om staden finns en mer orörd del av deltat med våtmarker och fuktiga,
djungelliknande lövskogar som går bra att upptäcka till fots utmed någon vandringsled
alternativt från vattensidan med kanot, mindre båt eller båtbuss.
Karlstads stadspark Mariebergsskogen, som gränsar både mot staden och deltats mer orörda
delar, nyttjas i stor omfattning för friluftsliv. Området bjuder på en varierad natur, med betade
strandängar, närkontakt med älven, lövskogar samt mäktiga tallar i gammelskogen. Stora
delar av Mariebergsskogens strövområden är tillgängliga med rullstol, exemplevis stigar i
gammelskogen, spänger och fågeltorn. I Mariebergsskogen finns även friluftsbad och
djurpark med lantraser. Området är lättillgängligt genom centralt läge, cykelväg,
stadsbusshållplats, stor fri parkering, samt faciliteter som toaletter, grillplatser och elbelysta
skogsvägar.
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Kring tätorterna i kommunen är det i de flesta fall nära till skogen. Särskilt utmärkande är de
äldre hällmarkstallskogarna som ligger både mellan och utanför Karlstads bostadsområden.
Dessa skogar är lättframkomliga och lämpar sig väl för vardagens promenader, lek och
motion. En stor tillgång för Karlstad är I2-skogens strövområde, ett ca 1000 hektar stort
naturområde med flera mil grusvägar, motionsspår och stigar i ett varierat skogs- och
jordbrukslandskap i direkt anslutning till flera stadsdelar. Tidigare var området ett militärt
övningsområde, vilket är anledningen till att ett så stort naturområde lämnats obebyggt precis
intill staden.
Väster om Karlstad ligger Sörmon som är Värmlands näst största randdelta och ingår i en
serie isälvsavlagringar som ligger mellan Vänern och Fryksdalen. Området har därför ett högt
geologiskt värde, men också ett stort värde för friluftslivet med ett väl utbyggt system av spår,
leder och stigar. Skutberget, som ligger sydöst om Sörmon, är ett av Karlstads viktigaste
rekreationsområden. Här finns bland annat camping, badplats, motionsspår, stigar och
mountainbikespår. Skutberget har utvecklats som ett motions- och friluftsområde för
Karlstadsborna sedan slutet av 1940-talet.
I kommunens södra del finns flera vackra odlingslandskap med intressanta kulturmiljöer, till
exempel kring slättsjöarna Panken och Södra Hyn med sina betade stränder och rika fågelliv. I
Alsterdalen möter du ett vackert kulturlandskap med många kopplingar till Gustaf Frödings
diktning.
Längre norrut i kommunen övergår landskapet i vidsträckta skogar med insprängda sjöar.
Brattforsheden i nordöst har med sin lättframkomliga hedtallskog och sina stora vidder ett
mycket stort värde för friluftsliv. Här finns ett väl utbyggt system av vandringsleder
omfattande ca 75 km led, som dock till största delen ligger inom Filipstads kommun. Inom
Karlstads kommun finns områdets entré i sydväst med badplats och camping vid sjön Mangen
samt ca 4 km vandringled från Mangen och vidare in i området.
Området kring Örtensjöarna är ett stort vildmarksbetonat område som karaktäriseras av ett
mycket kuperat landskap och de mellanliggande sprickdalssjöarna Västra och Östra Örten.
Naturreservat har bildats för några delområden där det också finns anlagda leder. I övrigt
saknar Örtensjöområdet i nuläget anläggningar för friluftslivet, men området har potential att
utvecklas betydligt för olika typer av vildmarksliv och naturturism.
Att ett område bedöms ha höga värden för friluftslivet har sin utgångspunkt dels i de
naturgivna och skapade förutsättningarna för friluftsliv och dels i hur tillgängligt och
välbesökt området är av människor.
Faktorer som är av särskild betydelse vid bedömning av ett områdes värde för friluftslivet är:
 områdets kvalitet, dvs natur- och kulturgivna värden, men också frånvaro av buller,
närliggande exploateringar med mera.
 framkomlighet, dvs möjligheter att använda området beroende på natur och topografi
 vilka typer av friluftsaktiviteter som kan utövas i området, vilket i hög grad beror på
områdets specifika kvaliteter men också på vilka åtgärder som gjorts och vilka
anordningar för friluftslivet som finns i området.
 avstånd till bostaden.
 möjligheter att nå området via gång- och cykelvägar med mera.
 samband mellan olika friluftsområden och stråk från bostadsområden.
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I Översiktsplan 2012 för Karlstads kommun redovisas närströvområden, friluftsområden och
områden med potential för naturturism på karta. I naturvårds- och friluftsplanen har kartan
kompletterats med några närstövområden och friluftsområden samt badplatser,
småbåtshamnar, båtramper, kanotvatten, fiskevatten, skridskoområden, motionsspår, ridleder,
mountainbikeled, diskgolfbana, skidbacke och klätterområden. Områden med potential för
naturturism redovisas inte som egen kategori här.
I ”Naturvårds- och friluftsplan för Karlstads kommun del 3 – Värdefulla naturområden”
beskrivs de närströvområden och friluftsområden som identifierats inom Karlstads kommun
samt riksintressen för friluftslivet. Där redovisas också åtgärdsbehov för de olika områdena.
Ett område kan klassas både som närströvområde, friluftsområde och riksintresse för
friluftslivet. Vad vi menar med närströvområden respektive friluftsområden definieras nedan.
Badplatser, småbåtshamnar, båtramper, kanotvatten, fiskevatten, skridskoområden,
motionsspår, ridleder, mountainbikeled, diskgolfbana, skidbacke och klätterområden
redovisas endast på karta.
Även mindre naturområden och parker inne i bebyggelsen, liksom gröna ytor lämpliga för
spontanaktiviteter är av mycket stor vikt för invånarnas vardagliga naturkontakt och möjlighet
till friluftsliv och rekreation. Stadsbyggnadsnämnden ska ta fram en grönstrukturplan som
bland annat kommer att behandla människors närhet till grönområden.
Närströvområden

Närströvområden ligger nära bostadsbebyggelsen och nyttjas främst av dem som bor på
promenadavstånd från området, det vill säga attraktionsvärdet är främst lokalt.
Närströvområden har stor betydelse för möjligheten att vistas i naturen för boende i de
omkringliggande stadsdelarna. Huvudsaklig användning är t.ex. motion, långpromenader, lek
för barn och liknande. Närströvområdena har särskilt stor betydelse för den vardagliga
rekreationen och möjlighet till friluftsliv i närmiljön, men de är samtidigt av mycket stort
värde för kommuninvånarnas folkhälsa och upplevelse av livskvalitet.
Närströvområden bör vara av sådan storlek att det inom området både går att uppleva
ostördhet och att stimulera till rekreation och friluftsliv. Eventuellt kan i dessa områden finnas
anläggningar som stimulerar till lek och aktivitet. I många närströvområden inom kommunen
finns bland annat motionsspår. Den trend och utveckling vi ser är att andelen engagerade i det
traditionella föreningslivet minskar och vi ser ett ökat intresse för spontana och oplanerade
aktiviteter. För att människor ska ha goda förutsättningar för ett fysiskt aktivt liv krävs
tillgängliga och användbara miljöer för detta. Närströvområden utgör en kategori av områden
som har en viktig funktion att fylla för detta ändamål. En avgörande faktor för att de ska bli
välanvända är just att det är nära från bostaden sett. Stora avstånd blir ett hinder.
Kring Karlstads tätort är tillgången till närströvområden naturligt nog mycket god i anslutning
till de yttre stadsdelarna där tätorten gränsar mot obebyggda områden. I och kring de mer
centralt belägna stadsdelarna är tillgången mer begränsad. Några områden har endast tillgång
till mindre naturområden, vilket är fallet till exempel på Sundsta, Norrstrand och Hagalund.
Råtorp och Älvåker ligger intill den stora I2-skogen, men järnvägen mellan bebyggelsen och
naturen utgör en stor barriär för människor att lätt ta sig ut i naturen om man inte bor i
närheten av någon av de få passager som finns.
Kommunens övriga tätorter har tillgång till närströvområden med motionsspår, men i några
fall till exempel i Väse, Vallargärdet och Edsvalla ligger dessa områden helt eller delvis på
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privat mark, vilket gör att kommunen har mindre inflytande över markens framtida
användning och skogarnas skötsel.
Friluftsområden

Friluftsområden är områden som har besökare från många delar av kommunen och har ofta
besöksvärde även för turister. Attraktionsvärdet i ett friluftsområde kan vara kommunalt,
regionalt eller nationellt/internationellt. I områdena finns oftast anläggningar för friluftslivet i
form av informationstavlor, markerade leder, rastplatser eller liknande. Även friluftsområdena
har stor betydelse för kommuninvånarnas folkhälsa och upplevelse av livskvalitet. Dessutom
kan dessa områden vara av värde för turismnäringen.
Tillgången till friluftsområden i Karlstads kommun är generellt god och det finns ett stort
utbud av attraktiva områden med olika naturtyper, vilket beskrivits ovan. Det finns däremot
ett behov av att utveckla vissa områden för fler typer av friluftsaktiviteter och för fler
målgrupper, vilket beskrivs mer nedan.
Riksintressen för friluftslivet

Områden som bedöms vara av nationell betydelse för friluftslivet kan av regeringen pekas ut
som riksintresse för friluftsliv. Områden som är av riksintresse ska enligt miljöbalken (MB)
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada deras värden eller möjligheterna att använda
dem för avsett ändamål. Hela Vänern med öar och stränder utgör riksintresse för det rörliga
friluftslivet (enligt 4 kap 1-2 §§ MB). Norra Vänerskärgården utgör dessutom riksintresse för
friluftslivet (enligt 3 kap 6 § MB). År 2012-2014 pågår en översyn av vilka områden i Sverige
som bedöms vara riksintresseområden för friluftslivet.
Identifierat åtgärdsbehov för bevarande och utveckling av områden för friluftslivet




Områden som är av betydelse som närströvområden och friluftsområden bör så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dessa värden.
Särskilt attraktiva områden för friluftslivet bör skyddas långsiktigt som naturreservat
eller biotopskydd. Detta är av särskild vikt i närheten av tätorterna, för att de ska
finnas kvar även när tätorterna expanderar.
Närströvområden på privat mark bör köpas in av kommunen. Alternativt bör frivilliga
avtal skrivas med markägarna om en anpassad skötsel.

Friluftsliv för alla
Människor utövar friluftsliv av olika orsaker och söker också olika typer av upplevelser. Det
bör därför finnas friluftsområden av olika karaktärer och naturtyper, så att det finns möjlighet
till många olika aktiviteter och skilda slag av naturupplevelser. Friluftsområdena bör finnas
spridda i hela kommunen.
Vissa områden bör ligga nära tätorterna, vara lätta att ta sig till och lätta att ta sig fram i.
Dessa områden är de som används mest i vardagen och blir invånarnas främsta kontakt med
natur.
En del områden bör vara anpassade på ett sådant sätt att det blir möjligt för personer med
funktionsnedsättning att komma ut i naturen. Med en stenmjölsbelagd led eller en byggd
spång blir det möjligt för rullstolsburna och även för rullatorer och barnvagnar att komma
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fram i området. 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.
Det är också viktigt att det finns områden med mindre tillgänglighetsgrad, längre bort från
tätorterna för de som har stora krav på naturupplevelser, exempelvis önskemål om att se vilda
djur i sin naturliga miljö, och söker områden med stor vildmarkskänsla. En förutsättning för
att de mer allmänt skall utnyttjas för friluftslivet är att det ändå finns viss service i form av
parkeringsplatser, informationstavlor och eventuellt markerade leder samt att det finns
information om området som går att tillgå innan man hittat ut till det.
Några områden bör utvecklas för ett aktivt friluftsliv som kräver mer anläggningar, medan
andra områden bör få behålla känslan av orörd natur. Idag är det främst Skutberget som är
försett med anläggningar som saknas i andra områden bland annat motionscentral,
mountainbikeled och diskgolfbana. Skutberget är också ett område där ytterligare aktiviteter
kan komma att utvecklas framöver, liksom delar av I2-skogen. Området kring Bryngfjorden
håller på att utvecklas bland annat för mountainbike. I framtiden kan även ett område mellan
Universitet och sjön Alstern vara lämpligt att utveckla för fler anläggningsbundna
friluftsaktiviteter.
Identifierat åtgärdsbehov för bevarande och utveckling av friluftsliv för alla
 För att göra det lätt för Karlstadsborna att besöka områden av alla olika naturtyper
bör tillgängligheten till en mosse förbättras.
 Fler naturområden bör tillgänglighetsanpassas för personer med funktionsnedsättning, så att det finns tillgängliga områden av fler naturtyper och med en större
spridning i kommunen.
 Några områden utvecklas med inriktning för barn, exempelvis genom anläggande av
motorikbana eller skogslekpark.
 Skutberget, delar av I2 och ett område i anslutning till Kronoparken kan på sikt
utvecklas för att tillgodose fler anläggningsbundna friluftsaktiviteter.

Friluftsaktiviteter i Karlstads kommun
Strövtåg, vandring och naturupplevelser

I en mängd undersökningar som gjorts anges ”vandra och ströva i skog och mark” som en av
de allra mest populära fritidsaktiviteterna.
För att underlätta för karlstadsbor och besökare att komma ut i naturen har Karlstads kommun
utvecklat ett stort antal naturområden för vandring och naturupplevelser. Vi har röjt fram
stigar, anlagt markerade vandringsleder, rastplatser, grillplatser och parkeringsplatser samt
satt upp informationstavlor för att göra områdena välkomnande och trevliga att vistas i. Vi
sköter idag 18 vandringsleder med en sammanlagd sträcka på över 12 mil och vi har över 100
informationstavlor uppsatta ute i olika naturområden.
De flesta vandringsleder som finns inom Karlstads kommun har ställts i ordning och sköts av
kommunen. Några leder förvaltas av Länsstyrelsen och ytterligare ett par av olika
organisationer.
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Lederna är av olika längder, från under en kilometer till över två mil. De korta lederna visar
vägen ut till ett utflyktsmål, som till exempel de två väneruddarna Göteborgsudden och
Bergviks udde väster om Karlstad, medan de längre lederna erbjuder möjlighet till
dagsvandringar och antingen tar vandraren från en plats till en annan eller runt på en längre
rundtur. På Jäveröleden och Acksjöleden finns rundslingor där man har möjlighet att välja på
tre olika längder. Brattforsheden med sina sammanlagt 75 km vandringsleder är det område
som kan erbjuda det största sammanhängande ledsystemet. Större delen av området ligger
dock inom Filipstads kommun. Sammankopplat med dessa leder finns inom Karlstads
kommun ca 16 km led, från Molkom till kommungränsen i öster.
Vandringsleder som tillgänglighetsanpassats för personer med funktionsnedsättning finns på
Göteborgsudden, Skutberget, vid Kroppkärrssjön, i Mariebergsskogen och på
Segerstadhalvön. Detta arbete bör fortsätta så att fler naturområden blir tillgängliga för alla
och med en strävan att dessa områden ska finnas bättre spridda i kommunen.
Jäveröleden har, som en av de två första lederna, under 2012 blivit certifierad som
”Värmlandsled”. Det innebär att den kvalitetssäkrats av föreningen Värmlandsleder som
syftar till att förbättra allmänhetens förutsättningar till vandring samt turistföretagens
förutsättningar att utveckla vandringsturism.
Karlstads kommun har gott om vandringsleder och ett brett utbud med avseende på varierad
längd, geografisk spridning inom kommunen och olika naturtyper från skärgård och andra
vattennära miljöer och våtmarker till betesmarker och skogslandskap. För att täcka in
ytterligare en naturtyp skulle vi vilja förbättra tillgängligheten till en mosse. Det finns gott om
mossar i Karlstads kommun och det är en naturtyp som människor inte så ofta besöker.
Identifierat åtgärdsbehov för bevarande och utveckling av strövområden för friluftslivet
 En större samlingsplats i naturen bör anläggas. Denna kan bli användbar bland annat
för naturskolan och andra skolutflykter.
 För att göra det lätt för Karlstadsborna att besöka områden av alla olika naturtyper
bör tillgängligheten till en mosse förbättras.
 Fler naturområden bör tillgänglighetsanpassas för personer med funktionsnedsättning, så att det finns tillgängliga områden av fler naturtyper och med en större
spridning i kommunen.
 Informationen om våra utflyktsmål i naturen bör utvecklas så att den når fler
målgrupper.
Naturstudier

En populär form av naturstudier är fågelskådning. I kultur- och fritidsvanestudien från 2010
svarade 32 % av Karlstadsborna att de någon gång per år eller oftare ägnar sig åt
fågelskådning eller skådning av andra djur eller växter. Fågellivet i Karlstads kommun är
särskilt rikt och intressant på de betade strandängarna som är belägna främst utmed
Vänerstranden, i Klarälvsdeltat och kring slättsjöarna Panken och Södra Hyn. Kroppkärrssjön
i centrala Karlstad har också ett rikt fågelliv. Fågeltorn finns vid ett flertal av de betade
strandängarna, bland annat i Knappstadviken, vid Mariebergs strandängar, vid Södra Hyn, vid
Alsternäset och Alsters strandäng utmed Frödingleden, vid Kroppkärrssjön, Herröns våtmark,
Hovlanda vid Arnöfjorden söder om Väse och vid Panken. Fågeltornen är omtyckta
utsiktspunkter även av dem som inte specialiserat sig på fågellivet.

100

Förslag till remissversion 2013-11-14
Naturstigar med skyltar som informerar om den omgivande naturen utmed stigen finns i
nuläget på I2-området, Skutberget, på Jäverön och i Alsterdalen.
Bland andra typer av naturstudier kan bäversafari i Klarälvsdeltats älvgrenar nämnas som
särskilt intressant. Här finns goda chanser att se bäver om du tar dig fram på tyst sätt, till
exempel med kanot. Utöver detta finns givetvis massor av möjligheter att ge sig ut i
Karlstadsnaturen och botanisera efter eget intresse.
Identifierat åtgärdsbehov för bevarande och utveckling av möjligheter till naturstudier
 Förnyad restaurering och ett förbättrat betestryck på några av strandängarna där det
idag finns fågeltorn skulle förbättra förutsättningarna för ett rikt fågelliv och därmed
ge större möjlighet till attraktiv fågelskådning i områdena.
Skidåkning

Längdskidåkning
Flera snörika vintrar de senaste åren har gjort att intresset för skidåkning ökat markant, en
trend som syns i hela landet. År 2013 var 66 000 personer anmälda till vasaloppet. Detta är
något som märks både i längdspåren och i sportbutikerna. Det ökade intresset för
längdskidåkning är tydligt även på lokal nivå och förfrågningarna om längdspår är många. De
senaste åren har kommunen i samarbete med föreningar, när vädret tillåtit det, lagt skidspår i
Tuggeliteskogen med omnejd, Molkom, Edsvalla, Skattkärr, Väse, Ulvsby och Tyrskogen.
Kommunen gör även längdspår på Skutberget, Sörmon, Kronoparken och i Mariebergsviken.
Ofta förläggs längdåkningsspåren till de kommunala motionsspåren. Detta är dock inte
optimalt ur ett skidåkningsperspektiv. Motionsspåren är anlagda på 70-talet och har ofta en
kuperad terräng med många backar och snäva kurvor. Detta gör att spåren blir svåråkta för
den medelgoda skidåkaren. 32 % av karlstadsborna angav i kultur- och
fritidsvaneundersökningen 2010 att de minst någon gång per år använt ett iordninggjort
skidspår.
Det ökade intresset för längdskidåkning som motionsform är positivt inte minst ur ett
folkhälsoperspektiv. Om skidåkningen ska fortsätta att utvecklas finns behovet av att ha bra
belysta möjligheter till skidåkning. Spåren bör då inte vara för korta samt inte allt för
kuperade. Önskemålen gäller att ha en bra anläggning som fungerar både för träning och för
åkning på en enklare nivå. Vintertid är det mörkt tidigt och om det ska vara möjligt att ge sig
ut i skidspåren på vardagar bör spåren vara belysta. För att trygga snötillgången skulle det
finnas möjlighet till konstsnöbeläggning.
Utförsåkning/Slalom/Snowboard
Inom Karlstads kommun finns det en slalombacke, Bryngfjordsbacken. Backen ligger inte
långt från centrum och är öppen från december till och med mars. Slalombacken är mycket
välbesökt. Här har slalomklubben verksamhet, skolan har bokningar och övrig tid är backen
öppen för allmänhetens åkning.
Identifierat åtgärdsbehov för bevarande och utveckling av skidåkning
 Fler spår för längdskidåkning i mindre kuperad terräng, med bra belysning och
möjlighet till konstsnöbeläggning kan behöva utvecklas på sikt.
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Skridskoåkning

Långfärdsskridskoturer är populärt och tillgången till naturisar brukar vintertid vara god.
Klimatet kring Karlstad är gynnsamt för skridskoåkning, eftersom sjöarna normalt fryser till
relativt tidigt på säsongen, medan snömängderna brukar vara förhållandevis små. Både
Vänern, Klarälven och de mindre sjöarna används flitigt. På Mariebergsviken i centrala
Karlstad har en bana för skridskoåkning plogats upp under de senaste vintrarna, genom ett
samarbete mellan Solstaskäret LK, KBAB, Mariebergsskogen och Karlstads kommun.
Information om isläget i Mariebergsviken har då spridits till allmänheten via webben och
banan har lockat stora mängder av besökare.
Friluftsbad

Karlstads kommun har goda möjligheter till bad både i Vänern, i de små restsjöarna inne i
Karlstad och i övriga sjöar. Kommunen sköter 20 badplatser, varav fem i centrala Karlstad. På
dessa kontrolleras vattenkvaliteten regelbundet. Sommartid anordnar kommunen gratis
simskola på ungefär hälften av badplatserna.
Badvattenkvaliteten i Vänern är generellt sett god. I de mindre sjöarna med relativt lång
omsättningstid, till exempel Sundstatjärnet och Kroppkärrssjön brukar anmärkningar
förekomma på grund av höga bakteriehalter. Det är däremot ovanligt med bakteriehalter som
gör vattnet otjänligt för bad. Kraftiga algblomningar inträffar vissa år i en del sjöar och vikar,
ofta mot slutet av sommaren och blir ibland ett problem för badvattenkvaliteten. Karlstads
kommun har tidvis avrått från bad vid badplatsen i centralt belägna Sundstatjärnet då
vattenkvalitén varit dålig till följd av algblomning. Alla kommunala badplatser är indelade
efter fyra olika klasser, ”utmärkt”, ”bra”, ”tillfredsställande” och ”dålig”. Klasserna bygger på
provtagning av vattenkvaliteten under en fyraårsperiod. I Karlstad har 17 badplatser fått
högsta betyget ”utmärkt” och tre badplatser har betyget ”bra”.
I Karlstads kommun är de officiella badplatser som i snitt har minst cirka 200 besökare per
dag under högsäsong märkta som EU-bad. EU-bad fungerar som en kvalitetsstämpel gällande
badvattenkvalité. I Karlstads kommun är 15 av de 20 kommunala badplatserna märkta som
EU-bad.
En ramp för personer med funktionsnedsättning finns vid Skutbergets badplats. Arbetet med
tillgänglighetsanpassning vid badplatser bör fortsätta så att fler badplatser blir anpassad för
personer med funktionsnedsättning.
Identifierat åtgärdsbehov för bevarande och utveckling av friluftsbad
 Möjligheterna att förbättra vattenkvaliteten i Sundstatjärnet bör utredas och åtgärder
genomföras.
 Fler badplatser bör tillgänglighetsanpassas för personer med funktionsnedsättning.
 Flera sandstränder utmed Vänern håller på och växer igen. Badmöjligheterna och
strändernas värde för friluftslivet skulle kunna förbättras väsentligt om igenväxningen
motverkas genom återkommande röjning av vass, sly och annan markvegetation.
Exempelvis Alsters strandbad, som i mitten av 1900-talet var nästan dubbelt så stor,
skulle kunna utvecklas genom röjning av sly och annan vegetation.
 Sandstranden på södra Jäverön, som i dag inte är en kommunal badplats, skulle
kunna utvecklas genom vegetationsröjning och komplettering av sand för att utveckla
badmöjligheterna på Jäverön och öka besöksvärdet på södra Jäverön.
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Båtliv och vattensport

Fritidsbåtar och båtbussar
Båtlivet inom Karlstads kommun sker till största delen i Vänern. Med norra Europas största
sötvattensskärgård är förutsättningarna för båtlivet i Vänern mycket goda och skärgården
nyttjas också av ett stort antal fritidsbåtar. Jämfört med andra delar av Vänern har norra delen
av sjön ändå en relativt låg besöksfrekvens. Anledningen till detta kan vara dålig
marknadsföring, avsaknad av större attraktioner i stil med Läckö slott eller brist på bra
gästhamnar. I kommunens kultur- och fritidsvaneundersökning 2010 angav 23 % av
kommuninvånarna att de kört båt eller seglat i Vänerskärgården någon gång per år. Här kunde
man också se att det finns ett intresse hos många fler att utöva denna aktivitet. En lika stor
andel (23 %) som idag inte är utövare angav att de var intresserade.
Karlstads kommun har en vilja att utveckla Karlstads läge som en stad vid Vänern och göra
den norra Vänerskärgården mer tillgänglig för kommuninvånare och besökare. Detta är också
något som kommunen har arbetat aktivt med under de senaste åren. Sommaren 2008 började
båtbussar, det vill säga kommunal kollektivtrafik till sjöss, att trafikera älvgrenarna inne i
Karlstad. Båtbusstrafik i skärgården startades upp sommaren 2010, något som har möjliggjort
för betydligt fler människor att ta sig ut och uppleva Vänerskärgården. Båtbussarna trafikerar
nu Jäverön och Västra Långholmen samt sträckan mellan Karlstad, Hammarö och
Kristinehamn med angöring vid Rävön, Långön och Alvön. Karlstads kommun har byggt
bryggor på Jäverön, Kärrholmen, Västra Långholmen och Rävön. På Jäverön har
vandringsleder anlagts och på Västra Långholmen har en tillgänglighetsanpassad spång
byggts tvärs över ön, vilket möjliggör för rullstolsbundna, rullatorer och barnvagnar att ta sig
fram över ön och komma ut till den öppna horisonten i den yttre delen av Vänerskärgården.
Nya toaletter och grillplatser har också anlagts på flera platser i skärgården. En särskild plan
för skärgårdsutveckling i Karlstads kommun håller på att tas fram.
Karlstads kommun sköter fem småbåtshamnar i centrala Karlstad med sammanlagt 617
båtplatser. För närvarande står ca 330 personer i kö för båtplats i Karlstad. Arbete pågår med
att utöka antalet platser i några av de befintliga småbåtshamnarna och en utredning pågår
inom kommunen med att hitta en lokalisering för nya småbåtshamnar.
Förutom de kommunala småbåtshamnarna finns ett antal föreningsdrivna hamnar runtom i
kommunen främst vid Vänern, men också i Norsälven och Gapern.
I kommunen pågår även projekt inom vilka det finns planer på att skapa fler tillfälliga
angöringsmöjligheter för båtar i centrala Karlstad i syfte att öka tillgängligheten till staden
från vattnet. Ett exempel är projektet ”Älvpromenaden” där tillfälliga angöringsmöjligheter i
form av bryggdäck och flytbryggor planeras. En särskild plan för att skapa fler båtplatser och
angöringsmöjligheter i Karlstads kommun håller på att tas fram
Tillgänglighetsanpassning
Båtplatser som tillgänglighetsanpassats för personer med funktionsnedsättning finns i
Mariebergsviken och Lambergstjärn. Vid Tullholmsviken kommer ytterligare en brygga att
tillgänglighetsanpassas i samband med att nya båtplatser tillskapas i småbåtshamnen.
Vid KSS i Kanikenäshamnen finns även en tillgänglighetsanpassad brygga med hiss som är
öppen för allmänheten.
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Gästhamnen
I Inre hamn i centrala Karlstad finns Karlstads gästhamn som utgör ett viktigt skyltfönster och
en entré till staden. Under 2011-2012 byggdes stora delar av gästhamnen om, vilket bland
annat innebar att en latrintömningsstation tillkom på platsen. Gästhamnen har högsta betyg på
många punkter enligt gästhamnsguiden och under juli månad 2013 hade gästhamnen en 70procentig ökning av antalet gästnätter jämfört med samma månad under 2012.
Kanot
På Karlstads fritidskarta finns kanotleder utmärkta i Alsterälvens och Klarälvens
vattensystem. I Klarälven omfattas hela dess sträckning inom kommunen och hela
deltaområdet. Första hindret uppströms stöter man på i Forshaga. Alsterälvens system bjuder
på den längsta kanotleden inom kommunen. Här ges möjlighet att kombinera sjöpaddling med
åpaddling från Molkom till Vänern, en sträcka på över tre mil. Utefter vägen tvingas man
dock göra fem lyft för att ta sig förbi olika regleringsdammar. Hela Vänerskärgården är en
stor tillgång och mycket attraktiv för kajakpaddling. Norsälven har fördelen att erbjuda öppet
vatten längre in på vintersässongen än sjöarna och Klarälven. Det går också bra att paddla i
Örtensjöarna som omgivna av branta berg bjuder på storslagna vyer.
Identifierat åtgärdsbehov för bevarande och utveckling av båtlivet
 Tillgängligheten till Vänerskärgården skulle kunna utvecklas ytterligare, i första hand
öster om Karlstad, men på sikt även i skärgården väster om Karlstad.
 Landstigning med kanot eller annan mindre båt bör möjliggöras vid fler strandpartier
i deltaområdet genom att en del vass och sly röjs bort och eventuellt ställs i ordning
med enkla bryggor. Dessa platser skulle även bli tillgängliga för fritidsfiske från
stranden.
 Utmed kanotleden från Molkom till Vänern bör en översyn och förbättringar göras av
upptagnings- och isättningsplatser för kanoter på regleringsdammarnas respektive
sidor. Utmed leden skulle två eller tre vindskydd kunna anläggas på lämpliga platser.
 Även i sjöarna Östra och Västra Örten skulle lämpliga isättnings- och
upptagningsplatser för kanoter kunna märkas ut.
 Antalet båtplatser i Karlstad behöver utökas.
 Arbetet med tillgänglighetsanpassning vid småbåtshamnarna bör fortsätta så att alla
småbåtshamnar har minst en brygga som är anpassad för personer med
funktionsnedsättning.
 Skyltningen till de befintliga sjösättningsramperna bör förbättras.

Fritidsfiske

Fiske är en omtyckt fritidsaktivitet både bland karlstadsborna själva och tillfälliga besökare.
Det kan bedrivas året runt och i stort sett oavsett ålder och kön. I kommunens
fritidsvaneundersökning 2010 svarade 33 % att de fiskat någon gång per år eller oftare.
Kommunen har ett mycket variationsrikt fiske att bjuda på med möjligheter både till
trollingfiske på Vänern som tillhör Europas bästa lax- och öringtrollingvatten, flugfiske efter
lax, öring och harr i Klarälven och Norsälven, mete efter vitfisk som mört, braxen, karp och id
samt spinnfiske efter gädda, gös och abborre i de mindre sjöarna. Kroppkärrssjön i Karlstad är
känd för sitt karpfiske. I sjöarna norr om Karlstad förekommer vintertid ett frekvent
pimpelfiske, främst efter abborre. Sommartid fiskas mycket gös i sjöarna Gapern,
104

Förslag till remissversion 2013-11-14
Molkomssjön samt Västra och Östra Örten. I två tjärnar, Björntjärnen och Svarttjärnen, i
kommunens norra del bedrivs sedan många år tillbaka så kallat put and take-fiske med årlig
isättning av regnbågslax.
Utmed Vänerns stränder samt i Klarälvens nedre lopp och i de angränsande restsjöarna i
Karlstad tätort är fiske med handredskap fritt, från E18 ner till älvgrenarnas mynningar i
Vänern. Fisket i älven och restsjöarna är mycket lättillgängligt. Flera andra fiskevatten är
också tillgängliga för handredskap efter att man har löst fiskekort för berört fiskevårdsområde.
I Klarälvens mynningsområde finns fredningsområden för älvens lax och öring. I
Vänervikarna Arnöfjorden-Panken och Bottenviken finns fredningsområden för gös. I dessa
områden gäller fiskeförbud under bestämda tider på året.
Det finns stora möjligheter att utveckla fisket i Karlstad ytterligare, kanske främst genom att
göra det lättillgängliga fisket i Karlstads älvgrenar och restsjöar mer känt samt genom att
förbättra en del fiskeplatser.
Identifierat åtgärdsbehov för bevarande och utveckling av fritidsfiske




Fler strandområden bör göras tillgängliga för fritidsfiske genom att vass och en del
sly och buskar röjs bort, framför allt för vitfiskmete i Klarälvens deltaområde samt i
Lambergstjärnet, Rudstjärnet och utmed Klarälven vid Skåre. Några platser bör göras
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Platser som iordningställs för
fisket kan också fungera som landstigningsplatser för kanoter och andra mindre båtar.
Informationen om fisket i Klarälvsdeltat bör utvecklas.

Jakt

I kommunens fritidsvaneundersökning 2010 svarade 6 % att man ägnat sig åt jakt någon gång
per år eller oftare. Jakt som fritidsintresse är stark knutet till markägandet och den eller de
personer som vissa markägare upplåter sin jakträtt till. Att jaga utan jakträtt på marken är
förbjudet. Jägaren ska förutom jakträtten på marken, ha jägarexamen, statligt jaktkort och
vapenlicens.
Allt vilt är fredat och möjligheten till jakt innebär att en jägare med ovanstående tillstånd får
jaga under specifika jakttider under året då några av landets viltarter har undantag från
fredningen. Vanligast och mest omtalad är älgjakten, i Karlstad med jakttid från den andra
måndagen i oktober till 31 januari. Rådjursjakt är också populär bland jägare, med en kort tids
bockjakt med start 16 augusti, och sedan rådjursjakt från oktober till och med januari.
Vildsvinet är jaktbegärligt och håller på och sprider sig ut till flera jakträtthavares marker
inom Karlstads kommun. Tjäder, orre och järpe samt hare är populärt så kallat småvilt och
jagas där förekomsten av dem är god. Tjädern minskar i vårt skogslandskap och är rödlistad,
men jakt är ändå tillåten på den. De mest hängivna jägarna jagar till exempel även grävling,
räv, bäver, vissa gäss och änder och enstaka jägare jagar även kråkfågel.
Förutom jaktutövandet, är jakthundsinnehavet en betydande del av svensk jakt. Träning av
dessa för eftersök av påskjutet vilt, apport, stötning av hare, ståndskall på tjäder är några av
aktiviteterna inom jakten. På jaktmarkerna vill man även gynna förekomsten och
överlevnaden av det jaktbara viltet, så många jägare utfodrar och sätter ut saltstenar, och fäller
lövträd för grenåtkomst under vintern.
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Inom Karlstads kommun jaktbara markinnehav är markerna indelade i jaktarrendeområden för
enskilda jaktlag med specifika jakträttshavare. Omsättningen på jägare inom jaktlagen är låg
och därför blir det sällan tillgång till mark för jakt för jägare som söker jakträtt på
kommunens mark. Undantaget utgörs av den kommunägda delen av I2-skogen där kvinnor,
ungdomar och män som nyligen tagit jägarexamen har möjlighet att prova på jakt vid ett antal
tillfällen per år.
Löpning och orientering

Orientering är en aktivitet som har en positiv trend och antalet medlemmar i orienteringsklubbarna har ökat de senaste två åren. En annan form av orientering på en mer spontan nivå
som fått ett stort genomslag de senaste åren är satsningen ”friska karlstad” där man letar upp
stolpar i naturen. Friska Karlstad arrangeras av OK Tyr i samarbete med Karlstads kommun
och engagerar många karlstadsbor.
Terrängcykling

Mountainbikeidrotten är inne i en boom i Sverige. Intresset för sporten ökar, vilket syns både i
tävlingssammanhang som ökat deltagarantal och ute på vägar och i skog och mark. Intresset
för cykling är stort både för mountainbike och för tävlingscykling. Detta märks på det ökade
antalet cykeltävlingar och deltagarantal till etablerade cykeltävlingar. 2013 var till exempel ett
rekordår för cykeltävlingen Vätternrundan med 19 406 startande, varav 18 475 klarade
målgång. Detta kan jämföras med 2008 då 17 786 var anmälda medan endast 15 232 klarade
målgång.
På lokal nivå märks det ökade intresset för cykling inte minst genom den nyligen etablerade
”Bikeparken” i Bryngfjordsbacken. I bikeparken kan du sommartid cykla i och omkring
slalombacken med olika svårighetsgrader. Verksamheten har under sommaren haft många
besökare.
I Karlstad finns i dag endast ett markerat mountainbikespår, vilket är beläget på Skutberget
och det finns ett stort behov av att utveckla fler spår för detta ändamål. I dag är det främst I2skogen som används för att tillgodose cykelåkarnas behov av stora och kuperade skogar att
cykla i. I2-skogen har mycket bra förutsättningar för cykling med lagom kuperad terräng och
många spår och stigar. Genom att markera ut en MTB-led i detta område kan man genom
bättre infrastruktur även undvika konflikter med andra typer av friluftsliv. Eftersom cyklister
tar sig fram i hög hastighet kan det lätt uppstå konflikt med människor som nyttjar samma
område för att vandra och ströva.
Identifierat åtgärdsbehov för bevarande och utveckling av terrängcykling
 Fler leder för mountainbike behöver markeras ut, både för att tillgodose intresset för
terrängcykling, men också för att minska konflikten med andra typer av friluftsliv.

Diskgolf

Discgolf, som också kan kallas frisbeegolf, är en sport som spelas med en disc (frisbee).
Deltagarna spelar en bana med 9 eller 18 korgar från början till slut med så få kast som
möjligt. Discgolf är både lättillgängligt och billigt att utöva och kan spelas även utan
förkunskaper. Flera banor i Sverige är uppsatta i parkmiljö och kostnadsfria att besöka. I
Karlstad finns en discgolfbana på Skutbergets friluftsområde.
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Geocaching

Geocaching är en sysselsättning som nyligen tillkommit som en modern form av friluftsliv.
Geocaching kan utövas av alla som har en bärbar GPS-enhet, t ex en smartphone. Det är en
form av skattjakt där någon gömmer en burk innehållande en loggbok och en penna som
viktigaste innehåll, därefter publiceras så exakta koordinater som möjligt på en webbplats på
internet. Vem som helst kan sedan leta upp gömman och anteckna sig i loggboken. Om det
ligger föremål i burken kan man ta något men måste då lägga dit något i utbyte.
Företeelsen Geocaching kommer från USA, där det startade i maj 2000 efter att den så kallade
SA-störsignalen som påverkade noggrannheten i GPS-systemet stängts av. Den 3 maj 2000
lade Dave Ullmer ut en hink med småprylar utanför Portland i Oregon och meddelade detta i
ett diskussionsforum på internet och så etablerades aktiviteten.
Geocaching är en aktivitet som formar sig själv och behöver inga speciella miljöer eller
förutsättningar, saker kan gömmas vart som helst, i skog och mark eller i stadsmiljö.
Klippklättring

Klippklättring kräver speciella naturgivna förutsättningar i form av lämpliga berg. Klättring
förekommer på några olika platser i kommunen. I Karlstadsområdet utövas främst en gren
inom klippklättringen som kallas bouldering. Bouldering sker på lämpliga klippblock och
med en matta på marken som skydd för fall. Bouldering bygger på styrka och teknik och
kräver inget rep. Klättring sker främst på fyra områden där de naturgivna förutsättningarna
finns, områdena är; Färjestad, Dye (I2-skogen), Anneberg och Djupdalen.

Konflikter med friluftsliv
Störande friluftsliv

Vissa friluftsaktiviteter är av olika skäl svårförenliga med annat friluftsliv och i vissa fall även
med annan markanvändning. Det gäller till exempel bullrande verksamheter som motorsport,
vattenskoteråkning och skytte. Mountainbike och ridning är två andra exempel på aktiviteter
som kan komma i konflikt med naturvärden och annat friluftsliv, både för att man med
mountainbike och till häst ibland tar sig fram i ett högre tempo än till exempel gående och för
att dessa verksamheter sliter på marken.
Många marker som nyttjas för friluftsliv är privatägda. Friluftslivet kan innebära problem för
skogens skötsel och tyvärr uppstår ibland problem med nedskräpning, slitage och ökad
brandrisk.
En del områden med höga naturvärden är mer känsliga för störningar än andra och är därmed
mindre lämpade för ett aktivt friluftsliv med många besökare. Det kan bero på att marken är
känslig för slitage eller att naturtypen i sig är svårframkomlig och stora ingrepp krävs för att
området ska kunna göras tillgängligt för besökare. Det kan också bero på att det finns
störningskänsliga arter i området. Naturen är överlag mer känslig på våren och försommaren
när många fåglar och andra djur har ungar.
Vid planering av områden för friluftsliv är det viktigt att styra friluftsliv som kan komma i
konflikt med andra aktiviteter till lämpliga områden, men också till lämpliga tider på året.
Med anlagda leder, rastplatser och övriga anläggningar för friluftsaktiviteter kanaliseras
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människor. Det gör att slitaget på den omgivande naturen ofta blir mycket litet. Att anlägga
skilda leder för olika ändamål, exempelvis olika spår för vandring, mountainbike och ridning
minskar konflikterna.
Det är viktigt att även människor som utövar bullrande friluftsverksamhet får möjlighet att
göra detta i relativ närhet till staden. Risken finns annars att man får en okontrollerad
motorcykelåkning med mera i skogar och andra områden där konflikten med andra intressen
blir större. För motorsport har ett område vid Djupdalen upplåtits av kommunen.
Arrangemang där friluftsliv utövas av större grupper vid samma tillfälle riskerar att leda till
större slitage på marken och större störningar på djurlivet. Vid den typen av arrangemang
krävs markägarens och polisens tillstånd samt samråd med Länsstyrelsen enligt miljöbalken
kap 12:6. Det blir då ännu viktigare att välja plats och tid på året med hänsyn till att minska
påverkan på naturen. Fåglarnas häckningstider och tider på året när djurens årsungar ännu inte
har möjlighet att fly fältet utgör betydande faktorer. Vissa tider på året när marken är blöt är
den också mer känslig för slitage. Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd om
orientering och andra friluftsarrangemang. I dessa finns rekommenderade hänsynstider för
arrangemang inom olika regioner i Sverige angivna.
Hot mot friluftsområden

Exploatering
Vid planer på ny bebyggelse, vägar och järnvägar berörs ibland obebyggda områden av värde
för friluftsliv och rekreation. Motstående intressen ställs mot varandra och avvägningar måste
göras i den kommunala planeringen. Detta är ett hot särskilt mot tätortsnära områden med
höga värden för friluftslivet.
Planer finns i kommunens översiktsplan på en ny järnvägssträckning tvärs över I2-skogens
strövområde, den så kallade ”Vålbergsrakan”. Den kommer att innebära en stor konflikt med
friluftsintresset och naturvärden i området och det är av stor vikt att man gör vad som går för
att minska järnvägens barriäreffekter genom att skapa många säkra passager för människor
som nyttjar I2-skogen för friluftsliv.
E18 kommer att få en ny sträckning över Sörmons friluftsområde. Även i detta fall är det
mycket viktigt för friluftslivet att minska barriäreffekterna av den stora vägen genom området
i möjligaste mån.
Reglering
Större vattenregleringar kan i hög grad inskränka förutsättningarna för fiske, båtliv och bad.
Tillgängligheten till stränder utmed reglerade sjöar kan vissa tider på året blir försämrad.
Regleringsdammar kan i sig utgöra ett hinder för att ta sig fram med båt eller kanot. Utmed
Vänerns stränder pågår en kraftig igenväxning, bland annat till följd av att regleringen
minskar den naturliga vattennivåvariationen i sjön. Igenväxningen försämrar förutsättningarna
för friluftsliv utmed stränderna.
Skogsbruk
På större delen av den svenska skogsmarken kan ett produktionsinriktat skogsbruk bedrivas
utan att det medför allvarliga hinder för friluftslivet. En viss motsättning mellan rationellt
jord- och skogsbruk och friluftslivets önskemål om naturupplevelser finns dock. I
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välutnyttjade friluftsområden och i områden där det inte finns alternativa skogsområden av
samma kvalitet i närheten blir det viktigt att skogsbruket bedrivs med hänsyn till friluftslivet.
För många människor är upplevelsen av gammal skog en viktig del av friluftsutövandet och
det finns därför ett önskemål om en större andel gammal skog i friluftsområden än vad som
normalt finns i områden med ett produktionsinriktat skogsbruk.
Körskador på marken är ett vanligt problem som uppkommer i samband med
skogsbruksåtgärder. Körskadorna påverkar skogens värde för friluftslivet mycket negativt.
Terrängkörning
Olaglig körning med terrängfordon i friluftsområden utgör en allvarlig konflikt. Dels upplevs
det som mycket störande för besökare och dels kan det leda till stort markslitage och
störningar för djurlivet. Det största problemet i kommunen är körning med motocross och
fyrhjuling på några av våra markerade vandringsleder. Det skapar körskador på lederna som
vid blöt väderlek omvandlas till vattenfyllda spår och gör lederna mycket svårframkomliga
för gående.
Identifierat åtgärdsbehov för bevarande och utveckling av friluftslivet






Riktlinjer bör tas fram för tillståndsgivning för större arrangemang i kommunägda
friluftsområden och närströvområden.
Ytterligare minst en längre led särskilt för mountainbike bör anläggas.
Information bör spridas om problematiken med terrängkörning.
Möjligheten att flytta skytteverksamheten från I2-skogens strövområde.
Utveckla kommunens skogsbruk, så att det i ännu högre grad tar hänsyn till
friluftslivets behov.
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6. NATIONELLA MÅL, ÅTAGANDEN, LAGAR OCH
UTPEKANDEN
Nationella miljökvalitetsmål
I april 1999 antog riksdagen 15 miljökvalitetsmål och i november 2005 antogs ett 16:e
miljökvalitetsmål. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
Naturvårds- och friluftsplanen berörs främst av miljömålen Levande skogar, Ett rikt
odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag, God bebyggd miljö och
Ett rikt växt- och djurliv. Dessa definieras enligt nedan.
Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.
Levande sjöar och vattendrag
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.
God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Ett rikt växt- och djurliv
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 natur- och kulturmiljö med
rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
För att konkretisera miljöarbetet antog riksdagen 2001-2002 delmål fram till år 2010. År 2010
fattades beslut om en ny målstruktur som utgörs av generationsmål, miljökvalitetsmål och
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etappmål. Av de miljökvalitetsmål som berör naturvårds- och friluftsplanen har etappmål
hittills tagits fram för Ett rikt växt- och djurliv.

Nationella mål för friluftspolitiken
I en proposition 2009 formulerades ett övergripande mål för friluftspolitiken på följande sätt:
”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.”
I december 2012 beslutade regeringen om tio preciserade mål för friluftspolitiken som
presenteras nedan:
1. Tillgänglig natur för alla
Naturen ska vara tillgänglig för alla. Det innebär att möjligheten att vistas i och njuta av
natur- och kulturlandskapet är stor och människors olika behov är tillgodosedda. Områden
med god tillgänglighet finns utpekade, är kända och uppskattade och förvaltas långsiktigt.
Tillgänglighet har hög prioritet inom planering, information och förvaltning av natur- och
kulturlandskapet samt andra områden av betydelse för friluftslivet.
2. Starkt engagemang och samverkan
Ett starkt engagemang och samverkan där personligt och ideellt engagemang står i centrum.
Organisationerna bör i högre grad än i dag samverka. Ökad samverkan kan bidra till att fler
människor ägnar sig oftare åt friluftsliv. Det bör även finnas etablerade strukturer för dialog
och samordning av friluftslivet lokalt, regionalt och nationellt.
3. Allemansrätten
Allemansrätten är grunden för friluftslivet. Det innebär att allemansrätten värnas och
allmänhet, markägare, föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten.
4. Tillgång till natur för friluftsliv
Det finns tillgång till natur för friluftslivet. Det innebär att samhällsplanering och
markanvändning tar hänsyn till friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och
kulturlandskap.
5. Attraktiv tätortsnära natur
Det finns attraktiv tätortsnära natur för friluftslivet. Det innebär att befolkningen har tillgång
till grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur- och
kulturmiljövärden.
6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
Att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling och regional tillväxt i alla delar av landet.
Detta bör innebära att friluftsliv samt natur- och kulturturism bidrar till att stärka den lokala
och regionala attraktiviteten och medverkar till en stark och hållbar utveckling och regional
tillväxt. Natur- och kulturturism bör uppmärksammas och prioriteras som strategiska
verksamheter inom besöksnäringen. Upplevelserna bör kännetecknas av hållbarhet, kvalitet,
värdeskapande, tillgänglighet och säkerhet.
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7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet
Att skyddade områden är en resurs för friluftslivet. Det innebär att skyddade områden med
värden för friluftslivet skapar goda förutsättningar för utevistelse genom förvaltning och
skötsel som främjar friluftsliv och rekreation.
8. Ett rikt friluftsliv i skolan
Ett rikt friluftsliv i skolan. Det innebär att förskolor, förskoleklasser, grundskolor och
motsvarande skolformer samt fritidshem bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om
förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling i enlighet med verksamheternas
styrdokument. Barn och elever bör ges goda möjligheter att vistas utomhus.
9. Friluftsliv för god folkhälsa
Att skapa goda förutsättningar för att människor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i naturoch kulturlandskapet. Det innebär att evidensbaserade kunskaper om insatser som skapar
förutsättningar för friluftsliv och främjar hälsa sammanställs och sprids till kommuner,
landsting, ideella organisationer och andra berörda aktörer.
10. God kunskap om friluftslivet
Det finns god kunskap om friluftslivet. Det innebär att det finns etablerad forskning och
statistikinsamling kring friluftsliv som utgår från ämnesfältets bredd och mångvetenskapliga
karaktär, är långsiktig över tiden och bygger på behoven hos friluftslivets aktörer.
Myndigheter, organisationer, kommuner, markägare och företag bör ha god kunskap och
kompetens i frågor om friluftsliv, landskapets utformning, hållbart nyttjande och natur- och
kulturturism.

Svensk lagstiftning
I miljöbalken finns bland annat bestämmelser om hushållning med mark och vatten,
miljökonsekvensbeskrivningar, skydd av natur, skydd för djur- och växtarter, miljöfarlig
verksamhet, vattenverksamhet och täktverksamhet. Miljöbalken syftar till att främja en
hållbar utveckling.
Skogsvårdslagen handlar om hur skogsmark ska skötas. Här finns bestämmelser om
virkesproduktion och miljöhänsyn i skogsbruket. Lagen jämställer målen om produktion och
miljö.
Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om byggande och planläggning av mark och
vatten. Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun bland annat ha en aktuell översiktsplan
som ska omfatta hela kommunen. Lagen syftar till att främja en samhällsutveckling med
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö.
Enligt jaktlagen är alla vilda fåglar och däggdjur i Sverige samt deras bon, ägg och ungar
fredade, med undantag för att det under vissa tider på året är jakttid på en del arter.
I EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv finns arter listade som varje medlemsland ska
skydda. Genom artskyddsförordningen har en väsentlig del av bestämmelserna i EU:s
fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv införts i svensk lagstiftning. I artskyddsförordningen
finns också bestämmelser om fridlysta arter samt reglering av handel med olika arter.
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Allemansrätten innebär att alla ska ha rätt att vistas i naturen utan att fråga markägaren om
lov, att man tillfälligt har rätt att uppehålla sig där och till exempel plocka bär och svamp.
Med rätten följer krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och
mot andra människor. Allemansrätten står angiven i regeringsformen.

EU:s lagstiftning
Inom EU stiftas lagar som kallas för direktiv. Dessa måste medlemsländerna följa och införa i
sin egen lagstiftning. Några direktiv som har stor betydelse för naturvårdsarbetet är
fågeldirektivet, art- och habitatdirektivet och ramdirektivet för vatten.
Fågeldirektivet handlar om skydd av vilda fåglar. Art- och habitatdirektivet handlar om
skydd av andra djur och växter och deras habitat, det vill säga livsmiljöer. Dessa direktiv
innebär bland annat att varje medlemsland måste peka ut områden där olika naturtyper ska
bevaras och ingå i ett europeiskt nätverk av naturområden. Nätverket kallas Natura 2000.
Ramdirektivet för vatten omfattar allt vatten, ytvattenförekomster som sjöar och vattendrag
samt grundvattenförekomster. Vattenförekomsternas status bedöms efter ekologiska och
kemiska kriterier. Om ett vatten inte uppnår god status ska åtgärder vidtas.

Internationella avtal
Att bevara den biologiska mångfalden är inte bara en angelägenhet för varje land – det är
också mänsklighetens gemensamma ansvar gentemot framtidens människor. Därför finns det
flera olika internationella samarbeten som handlar om detta. Några av de viktigaste är Bernkonventionen, Bonn-konventionen, Ramsar-konventionen, CITES-konventionen och Riokonventionen om biologisk mångfald.
Bern-konventionen är ett europeiskt samarbete som handlar just om att länderna ska skydda
hotade arter och deras livsmiljöer. Bonn-konventionen handlar om skydd för arter som flyttar
mellan olika länder, såsom många flyttfåglar. Ramsar-konventionen handlar om att staterna
ska bevara viktiga våtmarksområden. CITES-konventionen handlar om att reglera och
begränsa handel med hotade djur och växter. Rio-konventionen om biologisk mångfald är
ett världsomspännande samarbete som handlar om att biologisk mångfald ska bevaras och
utnyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.
Enligt världsarvskonventionen kan ett område utses till världsarv för att det anses vara så
ovärderligt för mänskligheten att det ska skyddas och bevaras för all framtid. Världsarvslistan
grundar sig på FN-organet UNESCO:s konvention till skydd för världens natur- och kulturarv,
som antogs 1972. Sverige undertecknade konventionen 1985 och har idag 15 av de totalt nära
1000 världsarven i världen. I Värmland finns ännu inte något världsarvsobjekt.

Olika former av områdesskydd
Ett naturreservat är ett område där särskilda föreskrifter gäller till skydd för naturvärdena.
Föreskrifterna kan variera mellan olika naturreservat, beroende på vilka naturvärden det är
som skyddas. När naturreservat bildas kan markägaren antingen sälja marken eller behålla
äganderätten och få en intrångsersättning som motsvarar värdeminskningen på grund av
föreskrifterna. Naturreservat kan bildas i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och
bevara värdefulla naturmiljöer, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller
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livsmiljöer för skyddsvärda arter samt för att tillgodose behov av områden för friluftslivet.
Naturreservat kan bildas av Länsstyrelsen eller kommunen. Den som bildat ett naturreservat
ska också fastställa en skötselplan för reservatet.
Ett kulturreservat är ungefär som ett naturreservat men bildas i syfte att bevara värdefulla
kulturpräglade landskap. Sådana landskap innehåller ofta också värdefulla naturmiljöer och
livsmiljöer för skyddsvärda arter.
En nationalpark är ett större område, oftast större än 10 kvadratkilometer, som skyddas i
syfte att bevara det i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick. För att bilda en
nationalpark måste marken ägas av staten. Nationalparker beslutas av regeringen och
riksdagen. I övrigt fungerar en nationalpark som ett naturreservat.
Biotopskyddsområden finns av några olika slag. Dels finns det generella biotopskyddet,
som innebär att bland annat alléer, åkerholmar, småvatten och våtmarker i jordbruksmark
samt stenmurar i jordbruksmark alltid är skyddade och inte får förstöras. Dels kan
Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen eller kommunen peka ut mindre områden av vissa naturtyper
och förklara dem som biotopskyddsområden. När en myndighet på det viset pekar ut ett
område som biotopskyddsområde har markägaren rätt till ekonomisk ersättning på samma
villkor som om det hade blivit ett litet naturreservat.
Naturminne är ett skydd för särpräglade naturföremål som behöver skyddas eller vårdas
särskilt, samt ofta även för det område på marken som behövs för att bevara naturföremålet.
Många av våra naturminnen är gamla fina ekar eller andra särskilt gamla eller märkvärdiga
träd. Naturminnen kan inrättas av Länsstyrelsen eller kommunen. Ett naturminne medför inte
någon rätt till ersättning för markägaren.
Djurskyddsområde och växtskyddsområde används för att skydda t.ex. häckningsplatser
för störningskänsliga fåglar och växtplatser för sällsynta växter som är känsliga för tramp och
slitage. Skyddet innebär oftast ett förbud för allmänheten att gå där under en del av året. Djuroch växtskyddsområden beslutas av Länsstyrelsen eller kommunen.
Ett naturvårdsavtal är ett avtal mellan kommunen eller staten och en markägare som innebär
att markägaren för en viss tid, högst 50 år, avstår från att utnyttja sin mark på ett visst sätt som
annars skulle vara tillåtet. Markägaren får en viss ekonomisk ersättning av staten, men
betydligt mindre än om marken istället hade skyddats varaktigt som naturreservat eller
biotopskyddsområde. Om markägaren även ska sköta områdets naturvärden kan
naturvårdsavtalet kompletteras med ett skötselavtal som gäller en kortare tid.
Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att
bevara goda livsvillkor för djur och växter på land och i vatten. Det generella strandskyddet är
100 meter från strandlinjen vid normalvattenstånd och sträcker sig både 100 meter upp på
land och 100 meter ut i vattnet. Det omfattar alla sjöar och tjärnar som är upptagna på den
topografiska kartan samt alla vattendrag som på samma karta redovisas med dubbla
strandlinjer. Strandskyddet kan utökas till som mest 300 meter. För att exempelvis få uppföra
en byggnad inom strandskyddat område krävs dispens från strandskyddet.
Landskapsbildsskydd är en gammal skyddsform som bildades före 1975 enligt den tidigare
naturvårdslagen för att bevara landskapsbilder. Syftet med skyddet var att reglera bebyggelse,
vägar och andra anläggningar som kunde påverka landskapsbilden negativt.
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Naturvårdsområde är en äldre form av områdesskydd som bildades enligt den tidigare
naturvårdslagen. När miljöbalken ersatte naturvårdslagen försvann begreppet
naturvårdsområde. Områden som tidigare skyddats som naturvårdsområde ska därför enligt
miljöbalken anses vara naturreservat.

Utpekanden av höga naturvärden
Natura 2000-område är ett område som Sverige har pekat ut och lovat bevara som en del av
nätverket Natura 2000 inom EU. Inom och i närheten av ett Natura 2000-område får man inte
göra någonting som kan skada de naturtyper och arter som Natura 2000-området är till för att
bevara. Natura 2000-områden skiljer sig alltså från de andra formerna av områdesskydd och
utpekanden, genom att det även kan påverka vad man får göra utanför det avgränsade
området.
Riksintressen för naturvård och friluftsliv pekas ut av Naturvårdsverket enligt 3 kap
miljöbalken. Områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada deras värden eller möjligheterna att använda dem för avsett ändamål. I 4 kap
miljöbalken har riksdagen angivit några riksintresseområden för turismens och friluftslivets
intressen direkt i lagen, bland annat Vänern med öar och strandområden.
Nyckelbiotop är ett skogsområde med en speciell naturtyp som har stor betydelse för skogens
flora och fauna och har förutsättningar att hysa rödlistade arter. Många nyckelbiotoper känns
lätt igen på att det är gott om olika nyckelelement såsom död ved, gamla träd, hamlade träd,
mossklädda stenblock och bergväggar. Nyckelbiotopsinventeringen har genomförts i hela
landet med en gemensam metod som tagits fram av Skogsstyrelsen.
Myrskyddsplanen är Naturvårdsverkets sammanställning av landets mest värdefulla
myrområden som bör säkerställas som naturreservat eller liknande.
Nationellt värdefulla vatten har pekats ut av Naturvårdsverket, Fiskeriverket och
Riksantikvarieämbetet ur respektive myndighets intresse som ett led i arbetet med
miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Tanken är att jobba med åtgärdsplaner,
restaurering och långsiktigt skydd för de sjöar och vattendrag där behov finns.
Kommunala naturvårdsplaner brukar peka ut särskilt värdefulla naturområden. I Karlstads
kommuns naturvårds- och friluftsplan – Del 3 Värdefulla naturområden, klassificeras
områden med höga naturvärden i en tregradig skala i enlighet med Naturvårdsverkets råd och
ett system som använts av länsstyrelser och kommuner sedan 1980-talet. Värderingen bygger
på en sammanvägning av den samlade kunskap som finns tillgänglig om området. Områden
med höga värden för friluftslivet redovisas i Karlstads kommuns naturvårds- och friluftsplan
som friluftsområden och närströvområden, vilket tidigare definierats i kommunens
översiktsplan från 2012.
Kommunala ansvarsarter är arter som kommunen själv valt att ta ett särskilt ansvar för. I
Karlstads kommun definierar vi våra ansvarsarter som sådana 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 ett flertal arter som passar in på den definitionen, men
kommunen har gjort ett urval.
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