Projektet ”Blotta sanden inom Karlstads kommun”

Inventering av sandstränder vid Vänern med fokus
på förekomsten av mindre myrlejonslända,
värdet för friluftslivet
samt vegetationens utbredning
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Sammanfattning
Undersökningar visar att Vänerns öppna strandmiljöer växer igen. Sandstränderna längs sjön
utgör bara tre promille av den totala strandlängden men är värda att uppmärksammas eftersom
de har höga biologiska och rekreativa värden. Med anledning av att det växer igen alltmer
sökte Karlstads kommun ett LONA-bidrag (lokal naturvårdssatsning) hösten 2012 för att
inventera vilken status sandstränderna vid Vänern i kommunen har. Syftet med projektet var
att kartlägga igenväxningssituationen och vilka skötselåtgärder som behöver vidtas. Ett annat
syfte var att kartlägga förekomsten av den rödlistade insekten mindre myrlejonslända. Målet
där var att minst tre sandstränder skulle restaureras för att gynna biologisk mångfald och
värden för friluftslivet.
Sommaren 2013 genomfördes inventeringen av 41 sandstränder. Den visade att 15 av de 41
sandstränderna bedöms ha höga eller mycket höga biologiska värden där flera ovanliga och
även rödlistade arter kan kopplas till de öppna, varma och solbelysta sandstränderna. Över
4 000 larver av den mindre myrlejonsländan räknades in på totalt 20 sandstränder. På elva av
dem har arten upptäckts för första gången. Under inventeringen av den mindre
myrlejonsländan kunde även andra arter observeras, bland annat dynvargspindeln som inte
tidigare har hittats i Värmland eller vid Vänern. Under hösten 2013 observerades också den
ovanliga svampen sandjordtunga på en sandstrand i Karlstads kommun. Sandstränderna som
bedöms ha högst biologiska värden är Kvinnholms sand, Långerudden V på södra Arnön och
Onsön i Segerstads skärgård.
Totalt bedöms 23 av de 41 stränderna ha högt eller mycket högt värde för friluftslivet.
Flertalet sandstränder är sydvända och därmed attraktiva för bad och rekreation. Speciellt
värdefulla sandstränder är Bomstadbaden i västra delen av kommunen samt Stora Björnrukan
i den östra delen. De här två sandstränderna är utmärkande och bedöms som de mest
värdefulla utifrån rekreativa värden.
Inventeringen visade att det är omfattande områden som har växt igen. Av de 41
sandstränderna är det 24 som kraftigt har växt igen och där finns det stort eller akut behov av
åtgärder. För några sandstränder har det växt igen så mycket att det knappt finns någon
solbelyst sand kvar och där höga värden därför har gått förlorade.
Inventeringen har visat att sandstränder i kommunen har höga värden men också att det finns
en stor hotbild eftersom det har växt igen i omfattande grad. Vegetationens utbredning på de
tidigare öppna sandytorna beror på flera faktorer. Största anledningen bedöms vara att vattnet
inte längre når upp och kan svämma sandytorna i den omfattning som krävs för att hålla
vegetationen borta. På sikt är Vänerns vattenreglering kärnfrågan där en större variation i
vattenståndet måste få förekomma för att bevara sandsträndernas speciella karaktär, flora och
fauna.
Under hösten 2014 genomfördes restaureringar av fem sandstränder: Alsters strandbad,
Långerudden V, Tallskär, Kvinnholms sand samt Stora Björnrukan. Åtgärderna syftade till att
återskapa blottade sandytor och bottnar, för att öka det rekreativa värdet samt bibehålla och
öka det biologiska värdet. Totalt blottlades över två hektar sand och sandbotten där flertalet
sandytor öppnades upp som tidigare varit helt överskuggade och igenväxta. Målsättningen
med att restaurera de fem sandstränderna anses uppnådda och åtgärderna väntas ha positiv
effekt dels på människans möjlighet till rekreation, dels för att bevara artrikedomen.

1. Introduktion
1.1 Bakgrund
Vänerns öppna strandmiljöer är kraftigt ingenväxta (Finsberg, 2013). Faktorer som gör att
stränderna växer igen anses till största del bero på att sjön mer sällan har högt vattenstånd
efter den reglering av sjön som startade år 1937. Före regleringen var höga vattennivåer mer
frekvent förekommande och det var stor variation mellan högsta- och lägstanivå men även
stor variation under året. När vattenståndet får minskad variation och stränderna inte längre
översvämmas kan vegetation få fäste och växa allt längre ned på stranden, vilket innebär att
de öppna strandmiljöerna krymper och försvinner i grönska. Det medför att de rekreativa och
biologiska värden som kopplas till de öppna strandmiljöerna minskar eller riskerar att
försvinna (Koffman, m.fl., 2013).
Vattenståndet, med sin historiskt stora naturliga variation, har resulterat i en öppen
strandmiljö med särpräglad flora och fauna. Här lever exempelvis flera nischade arter som
vanligtvis återfinns vid våra havskuster, exempelvis mindre myrlejonslända (Myrmeleon
bore) (Berglind, 2006). När vattenståndet mist sin naturliga variation och riktigt höga och låga
vattenstånd uteblir ändras också förutsättningarna för flora och fauna. Den breda och
vegetationsfria svallzonen, havskaraktären, där arter genom årtusenden anpassat sig till de
specifika förutsättningarna, riskerar att slås ut eller försvinna när den naturliga vattenregimen
ändras (Koffman, m.fl., 2013).
Efter det höga vattenståndet under åren 2000 och 2001 initierades en rad studier som visar att
det råder risk för liknande högvatten igen (Bergström, m.fl., 2010). Som svar på resultaten
från studierna testas från 2008 en ny regleringsstrategi. Den innebär att vattennivån i snitt
sänks 15 centimeter och att det högsta högvattnet sänks med 40 centimeter (Koffman, m.fl.,
2013). De extrema nivåerna jämnas ut och sjön får en än mer stabil vattennivå. För att
kartlägga effekterna av den nya regleringsstrategin initierades undersökningar av
vegetationens förändring vid stränderna. Resultaten från undersökningarna visar att de öppna
strandmiljöerna fått en explosionsartad vegetationsutbredning där vissa avsnitt av stranden
vuxit igen med flera tusen procent på tio år (Koffman, m.fl., 2013). Det innebär att sjöns
strandmiljöer genomgått stora förändringar och står inför än större prövningar om den nya
regleringsstrategin fortsätter att gälla. Man kan förvänta sig att många öppna strandmiljöer
växer igen och en unik flora och fauna får det allt svårare att vara kvar samt att de rekreativa
värdena minskar (Koffman, m.fl.,2013).
Som konsekvens av den stegrade hotbilden mot de rekreativa och biologiska värdena ansökte
Karlstads kommun hösten 2012 om ett LONA-bidrag (lokal naturvårdssatsning) hos
Länsstyrelsen i Värmland. Ansökan gjordes för att kunna kartlägga hur läget ser ut för
sandstränderna inom kommunen. Inventering av den rödlistade arten mindre myrlejonslända
genomfördes samt en bedömning av vegetationens utbredning och sandsträndernas värde för
friluftsliv och biologi. Utifrån resultaten från inventeringarna skulle åtgärder genomföras vid
minst tre sandstränder inom ramen för LONA-projektet för att återskapa öppna sandmiljöer.
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1.2 Syfte och mål
Syftet med projektet var att kartlägga hur igenväxta sandstränderna vid Vänern i Karlstads
kommun är samt beskriva vilka åtgärder som behöver vidtas för att bibehålla eller återskapa
öppna sandstränder. Syftet var också att kartlägga förekomsten av mindre myrlejonslända
(Myrmeleon bore) på sandstränder vid Vänern inom Karlstads kommun samt göra en
bedömning av sandsträndernas biologiska värde och värde för friluftslivet.
Resultatet från inventeringen skulle fungera som underlag för restaurering av minst tre
sandstränder inom LONA-projektet och vara underlag inför eventuella framtida arbeten med
sandstränderna.
1.3 Sandstränderna
1.3.1 Generell beskrivning av ”sandstranden”
Sandstränderna vid Vänern skiljer sig från havets i många avseenden, men liknar dem också i
andra avseenden. De kan ses som små mikrosandstränder i jämförelse med havets. Inom en
liten yta kan man finna endera blöt sand eller torr rörlig sand (flygsand) med mer eller mindre
utvecklade dynstrukturer. Variationen mellan de olika sandstränderna är stor och det är därför
svårt att ge en exakt bild över hur en sandstrand vid Vänern ser ut. Här görs dock ett litet
försök i mer generella termer. Den typiska karaktären för en något större sandstrand är en
öppen flack del som är 10-50 meter bred, ofta med driftvallar i varierande tjocklek och ålder.
Ovanför reser sig en synlig svallzon. Här, och ovanför, återfinns ofta små fördyner som gärna
är beväxta med mjölon, ibland med inslag av ljungris och enstaka yngre tallar. Därbakom
finns på de större sandstränderna en öppen sandyta och ibland sanddyner där äldre tallar växer
i en övergång i tilltagande skog/sandtallskog. Mosaiken med mjölon i fördynerna är typisk för
Vänerns norra sandstränder och förekommer mer sällsynt vid sjöns södra sandstränder.

Sandtallskog

Mjölon
n

Fördyner
Torr rörlig sand

Sandstrand
Driftvall

Blöt sand
(Lågt vatten)
Figur 1. Exempel på utseende för en sandstrand vid norra Vänern. Bredsanden, Segerstadhalvön.
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Vid sandstränderna finns i regel driftvallar som varierar i både mängd och ålder. De består
främst av uppspolad vass. De unga driftvallarna (som exempelvis kan studeras i figur 1
kastats upp under vinterns stormar och återfinns i regel på alla sandstränder som inte har
någon skötsel. I driftvallarna växer exempelvis frossört (Scutellaria galericulata) och
vanligtvis olika gräs- och starrarter. På norra Vänerns sandstränder växer även i ovanliga fall
grönskära (Bidens radiata) som är en rödlistad växt. Äldre driftvallar återfinns i regel högre
upp på stranden som följd av historiska högvatten och stormar. I de äldre driftvallarna har ofta
trädvegetation etablerat sig. Den kan observeras när träd i 30-60 års ålder växer i rader på
sandstranden.
1.3.2 Sanddyner vid Vänern
Även om dynmiljöerna inte undersökts i projektet är de värda att nämnas eftersom de är så
sammankopplade med sandstranden. Bland de naturtyper som beskrivs i Naturvårdsverkets
vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivet (2011) kan möjligen några olika
sanddyntyper urskiljas vid sjön. Eftersom beskrivningarna utgår från att sandstranden ligger
vid havet går beskrivningen inte att överföra till Vänerns sandstränder som klassificering, men
strukturen kan skönjas, även om de är i microstorlek jämfört med havets. I Kjellmans
undersökning av flora på sandstränderna framgår att dyner finns vid Vänern och att dessa har
en särprägel, eftersom växtsamhällena skiljer sig från de växtsamhällen som finns vid
dynområdena vid havet (Kjellman, 1906). Kjellman gör en uppdelning av sandstranden i två
partier: själva sandstranden och dynerna. Sandstranden delar han sedan upp i två delar: den
torra sandstranden och den våta sandstranden (Kjellman, 1906). Kjellman menar att
sanddynerna vid Vänern utvecklat egenarter och karaktärsdrag som därmed särskiljer dem
från de vid havet. För vidare förståelse av sandstränder, dynerna och dess växtsamhällen
hänvisas till Kjellman,1906. Här nedan görs en översiktlig genomgång av de dynstrukturer
som möjligen kan låta sig klassificeras.
Fördynerna är relativt enkla att lokalisera och urskilja, men sedan blir dynstrukturerna mer
otydliga. Ingen sandstrand är den andra lik och en stereotyp indelning låter sig inte göras vid
Vänern. Tydliga dynstrukturer kan ses vid till exempel Kvinnholms sand i Karlstads kommun
och Baggerud sand i Kristinehamns kommun. Även vid Bomstad har de funnits, men får i dag
anses vara borta till följd av exploatering. I Västra Götaland söder om Hindens rev, på
sandstranden vid Svalnäs, återfinns stora fossila dyner som är flertalet hundra meter långa,
upp till ett tiotal meter höga och i dag helt trädklädda. Men de ligger nära sjön och borde
rimligtvis varit aktiva inte allt för långt tillbaka i tiden. Figur 2 visar ett fotografi ur Kjellmans
botaniska studier på sandstränderna där man tydligt ser sanddyner vid Ursand år 1904
(Kjellman, 1906). I dag är troligen sanddynen borta, men bilden vittnar om att det funnits
aktiva, så kallade vita dyner, vid Vänern in i nutid.
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Figur 2. Sanddyn vid Ursand, Vänersborgs kommun i Västra Götaland, år 1904. (Kjellman, 1906)

Fördyner, som är en naturtyp som klassificeras i habitatdirektiven för Natura 2000, är små
embryonala vandrande dyner som återfinns vid sandstrandens lägre del. De är det första
stadiet av dynbildning vid en sandstrand (Naturvårdsverket, 2011). Fördynerna påverkas av
vind- och vågerosion och vid Vänern ombildas de troligen av högvatten och storm. Historiskt
har troligen detta skett, men när högvatten har uteblivit har vegetation etablerat sig på
fördynerna, framförallt mjölon vid norra Vänern. I fördynernas mer utbredda mjölonmattor
etablerar sig ibland ung tall vilket troligen förstör möjligheten för dynens fortsatta utveckling.
Troligen beror den här vegetationsetableringen på uteblivna högvatten men framförallt det
ökade kvävenedfallet. I figur 1 kan man se fördyner vid Bredsanden.
Vita dyner uppstår när rörlig flygsand blåser över stranden och bildar dyner längre upp på
stranden. Enligt klassificeringen finns bara vita dyner vid havet (Naturvårdsverket, 2011).
Vita dyner återfinns en bit upp på sandstranden. De är andra stadiet dyner och därmed högre
än fördynerna. Vita dyner är en relativt ovanlig naturtyp i Sverige (Naturvårdsverket, 2011).
De vita dynerna vid Vänern får i dagsläget anses som borta. Men strukturen är kvar, där den
aktiva delen av dynen blivit inaktiv till följd av att det har växt igen men även på grund av
exploatering (Exempel på vit dyn visas i figur 2, föreställande sandstrand vid Ursand).
Exempel på dynområden i Karlstads kommun där det troligen har funnits vita dyner är
Kvinnholms sand. Möjligen var det så att dynområdena på Kvinnholms sand planterades igen
för cirka 80 år sedan.
Vänerns dyner faller utanför Naturvårdsverkets klassificering. De bör studeras närmare för att
utreda artsammansättningar, geologiskt bildande m.m.
En viktig detalj kring bildandet av dynstrukturer vid Vänern är vattenregimen. Historiskt sett
har vi haft riktigt låga vattenstånd som har inneburit att stora sandytor torrlagts på sjöbotten
utanför sandstranden. Det gör att mängder sand kan transporteras upp från de torrlagda
bottnarna vid stark vind och bilda nya dyner osv. Processen för bildandet av sanddyner vid
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Vänern skiljer sig alltså från havets. Framförallt blir effekten av lågvatten och rörlig sand
tydlig vid långgrunda sandstränder som exempelvis Bomstad. Det är framförallt vid de
långgrunda sandstränderna som dynstrukturerna kan skönjas. Eftersom riktigt låga
vattennivåer blivit mycket ovanliga kan man anta att sandsträndernas naturliga dynamik
rubbats. Det är en av anledningarna till varför Vänerns dyner är viktiga att uppmärksamma.
1.3.3 Kort beskrivning av mindre myrlejonslända (Myrmeleon bore)
Som larv lever den mindre myrlejonsländan i öppen solbelyst sand nära kusten (Endrestöl,
2012). Myrlejonsländan är helt beroende av öppen solbelyst sand där den gräver små gropar i
sanden, som ser ut som kratrar, där den ligger i botten och lurar. Figur 3 visar fångstgropar
som larven gör i sanden, i exemplet vid Klommersand på Arnön. Groparna kan ligga ganska
tätt. När en myra, eller annan insekt, trillar ned i gropen sprätter myrlejonlarven sand på
fångsten så att bytet kommer allt längre ned i gropen. Längst ned i botten av gropen väntar
myrlejonlarven på att fånga in sitt byte. Om bytet hamnar i botten på gropen fångar
myrlejonlarven in bytet och drar ned det i sanden. Därefter suger den ur näringen ur kroppen
och kastar sedan iväg ”skalet”. Larven övervintrar minst en gång, sannolikt två gånger, och
förpuppar sig i en klotrund kokong av sand under vår- och försommar varefter sländan kläcks
under högsommaren (Berglind, 2006). Sländan svärmar runt solbelysta tallar och återvänder
sedan till sandytan där den lägger sina ägg.
Vanligtvis hittas den mindre myrlejonsländan längs sandstränder vid havet i Sverige,
framförallt längs östkusten, men den finns också vid Vänern där den har sin enda kända
inlandsförekomst (även känd från Sörmon som ligger inom Vänerns spridningsområde)
(Berglind, 2006). Troligen är förekomsten vid Vänern en relikt från tiden då inlandsisen drog
sig tillbaka och sjön var en del av havet (Berglind, m.fl., 2010). Mindre myrlejonslända var
fram till 2012 endast känd från tio lokaler vid sjön, Arnäs Udde, Onsö (2), inre delen av
segerstadhalvön (2), Bomstad, Arnön på Lilla och Stora Björnrukan, Långerudden samt
Brommö i Västra Götaland (Berglind, opubl.). Under 2013 inventerades några sandstränder
inom Västra Götalands län varvid mindre myrlejonslända hittades på fyra sandstränder på
Brommö (Leo, 2013). Det har fram tills nu varit oklart vilken utbredning den mindre
myrlejonsländan har inom Karlstads kommun och hur stor förekomsten är här.
Mindre myrlejonslända är känslig för störning som kan uppstå från t.ex. trampande badgäster,
fordon som kör på sandstranden eller annat typ av markslitage. En annan hotbild är att det
växer igen och därmed skuggar sandytorna där myrlejonen lever. Skuggas sanden försvinner
de från platsen och om ingen ny närliggande biotop återfinns så kan en population slås ut.
Andra hot som kan utpekas är exploatering av sandstränder och sandområden (Endrestöl,
2012).
Den mindre myrlejonsländan har troligen begränsad möjlighet att förflytta sig längre sträckor.
Därför är lokalerna vid Vänern sannolikt isolerade från övriga Sveriges lokaler och även
lokalerna i sydöstra Norge (Endrestöl, 2012). Det kan innebära att om myrlejonen försvinner
från Vänern så kan det troligen vara en permanent förlust. Den mindre myrlejonsländan är på
grund av de olika hotbilderna också föremål för ett nationellt åtgärdsprogram (ÅGP)
tillsammans med andra arter som är kopplade till sanddyner (Johansson, m.fl., 2013, manus).
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Figur 3. Fångstgropar av larven mindre myrlejonslända samt till höger en bild på en larv.

1.3.4 Exempel på andra sällsynta arter vid sandstranden
Enligt Sven-Åke Berglind på Länsstyrelsen i Värmland är sandstränderna vid Vänern
betydelsefulla för insektsfaunan. Förutom den ovan nämnda mindre myrlejonsländan har
Berglind funnit över 30 arter av gaddsteklar på sandstranden vid Arnäs Udde (delområde 4-1),
däribland den rödlistade flygsandsvägstekeln (Arachnospila wesmaeli), den normalt
utpräglade havskustarten kamgökstekel (Evagetes pectinipes) och strandriddarstekel
(Episyron rufipes) (Berglind, opubl). Berglind har även vid ovan nämnda sandstrand noterat
elva olika arter av myror under sin inventering 1990 (Berglind, opubl.). Bland annat den mer
ovanliga skålrödmyran (Myrmica lonae), fältrödmyra (Myrmica schencki) och grästorvsmyra
(Tetramorium caespitum).
Även spindelfaunan är intressant vid de solvarma och torra sandstränderna. Under ett
fältarbete 1955 av Hans Lohmander observerades flertalet intressanta och ovanliga arter.
Angående spindeln strandvargspindel (Pardosa agricola), som han menar är kustart och
uppträder endast sporadiskt i inlandet, skriver Lohmander att ”dess relativt regelbundna
förekomst vid Vänerstranden är därför betydelsefull” (Lohmander, 1956). Strandvargspindeln
observerades framförallt vid sandstränder på södra Arnön. Den svartvita markspindeln
(Poecilochroa variana), som är en ovanlig art för inlandet, observerades också på de solvarma
sandstränderna. Den mycket ovanliga spindeln ögonhoppspindel (Sitticus zimmermanni)
återfanns exempelvis på sandstränder på södra Arnön och så även stackemyrespindeln
(Myrmarachne formicaria) (Lohmander, 1956). Lohmander omnämner även ett fynd av
sandvargspindel (Arctosa cinerea) från södra Arnön. Sandvargspindeln är en utpräglad kustart
och möjligen hittades den på samma plats där Berglind återfann den år 2006.
Kärlväxtfloran på sandstränderna är också intressant. Det saknas utförliga botaniska studier
från Vänerns nordliga sandstränder, men en studie från Vänerns södra sandstränder, som
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gjordes i början av 1900-talet, visar att karaktärsarterna är de nu rödlistade och ovanliga
strandlummer (Lycopodiella inundata) och dvärglin (Radiola linoides).
Även den rödlistade havsrelikta arten knutört (Lysimachia minima) kan finnas vid Vänerns
sandstränder (Skårman, 1934), (Kjellman, 1906). Fåtal fynd är kända från sandstränder vid
Vänern, exempelvis på Lurö. När det gäller mossor kopplade till sandstranden kan nämnas att
den ovanliga strandflikmossan (Lophozia capitata) observerats på Gåsen i Segerstad skärgård
vilket är Värmlands enda kända lokal (Hallingbäck, 1982). Även strandflikmossan är en
rödlistad art.
Vid de större sandstränderna finns i flera fall gamla vindpinade furor. Gamla grova tallar har
höga naturvärden och på/i dessa kan man exempelvis finna den rödlistade svampen tallticka
(Phellinus pini) och möjligen flertalet andra intressanta arter, exempelvis reliktbock
(Nothorhina muricata) som förekommer på flera platser i norra Vänerskärgården.
Fåglar rastar och söker gärna efter föda på långgrunda sandstränder, framförallt olika
vadarfåglar. Vanliga arter som har observerats är mindre strandpipare (Charadrius dubius)
och större strandpipare (Charadrius hiaticula) som också gärna häckar intill sandstränderna.
Bortsett från talltickan så missgynnas samtliga ovan nämnda arter av att det växer igen.

Figur 4. Sandstarr vid Bomstad V (delomr. 2) där den växer i sina typiska rader i sanden. Sandstarr anses vara
havsrelikt vid Vänern (Skårman, 1934) och har i Värmlands län sin enda kända förekomst vid sjön. Sandstarren
är en typisk dynart som klarar av att växa i rörlig sand tack vare sitt rotsystem.
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1.4 Metod – Inventering av sandstränder i Karlstads kommun 2013
1.4.1 Avgränsning och sandsträndernas geografiska läge
I möjligaste mån har alla sandstränder inventerats utmed Vänerstranden i Karlstads kommun.
Dock har det inte alltid gått att genomföra inventeringar eftersom några sandstränder ligger på
privat mark utan tillträde. De flesta av dessa sandstränder är mycket små och har ett läge som
gjort att de inte bedöms tillföra något till projektet.
Sandstränder har lokaliserats utifrån rapporten om öppna strandmiljöer från Vänerns
vattenvårdsförbund (Finsberg, 2012). Sandstränder har sedan lagts till utifrån Martin
Sandmarks uppsats om sandstränder vid Vänern (Sandmark, 2013). Materialet har bedömts
och små sandstränder har också lagts till som tidigare inte funnits med. Allt finns i digitalt
kartformat i så kallad shape-fil för GIS. Figur 5 visar samtliga delområden med öppen
sandstrand i kommunen som lokaliserats vid flygbilder.

Figur 5. Karta över delområden med sandstrand vid Vänern inom Karlstads kommun. Varje lila punkt motsvarar
ett delområde.

Tabell 1 visar en lista över alla inventerade sandstränder indelade i delområden. Alla
sandstränder har numrerats från väster till öster, där sandstrand nummer 1 (Götviken)
återfinns längst västerut i kommunen. Sedan följer numreringen kuststräckan österut hela
vägen till sandstrand nummer 41 som ligger längst österut i kommunen (Hultön). Hur
indelningen av delområdena har skett beskrivs i metodbeskrivningen i avsnitt 1.4.2. Totalt är
det 41 sandstränder som inventerats och som i sin tur delats in i 59 delområden.
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Tabell 1. Inventerade sandstränder i Karlstads kommun med delområden. Vart
sandstränderna ligger framgår av de nummer i första kolumnen som återfinns i kartan i figur
6 och 7 på följande sidor. Hur stor area som är solbelyst sand inom varje delområde
redovisas.

Nr Delomr Sandstrand
1
2
3
4
4
4
5
5
5
6
7
8
9
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
21

1-1
2-1
3-1
4-1
4-2
4-3
5-1
5-2
5-3
6-1
7-1
8-1
9-1
9-2
10-1
10-2
11-1
12-1
13-1
14-1
15-1
16-1
17-1
18-1
19-1
20-1
21-1
21-2
21-3

Götviken
L. Abborrtan
Sandön
Arnäs Udde
Arnäs Udde
Arnäs Udde
Gåsen
Gåsen
Gåsen
Tönnöarna
Hamnviken
Onsösundet
Onsön V
Onsön V
Onsön O
Onsön O
Onsön lilla
Bråthammarön
Bråthammarön
Torsviken
Hasselnäset
Båtviken
Bredsanden
Göviken
Randviken
Lövnäsviken
Bomstad V
Bomstad V
Bomstad V

Sand
kvm
år 2012
1067
1937
3835
2662
36
21
1248
162
0
111
356
350
1551
26
2845
0
27
804
776
801
529
1138
2822
1172
448
217
1365
1583
9040

Nr Delomr Sandstrand
22
22
22
23
24
25
26
27
27
28
29
30
31
31
32
33
33
34
35
35
36
37
38
38
38
38
39
39
40
41

22-1
22-2
22-3
23-1
23-1
25-1
26-1
27-1
27-2
28-1
29-1
30-1
31-1
31-2
32-1
33-1
33-2
34-1
35-1
35-2
36-1
37-1
38-1
38-2
38-3
38-4
39-1
39-2
40-1
41-1

59 st
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Bomstad O
Bomstad O
Bomstad O
Långudden
Lövnäsudden
Skutberget
Kattviken
Alsters strandbad
Alsters strandbad
Kungsnäs
Jäverön
Strandviks badplats
Klommersand
Klommersand
Göstasviken
Kvinnholms sand
Kvinnholms sand
Tallskär
Långerudden V
Långerudden V
Långholmen
Långerudden O
L. Björnrukan
L. Björnrukan
L. Björnrukan
L. Björnrukan
St. Björnrukan
St. Björnrukan
Bottenviken
Hultön
delområden

Sand
kvm
år 2012
1537
660
1635
63
300
1586
273
848
24
51
122
160
1353
1270
18
2966
140
228
2070
5520
360
3515
85
20
1753
22
204
6353
583
489
71137

Figur 6. Inventerade sandstränder väster om Karlstads tätort. Strändernas namn och areal finns i tabell 1.
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Figur 7. Inventerade sandstränder öster om Karlstads tätort. Strändernas namn och areal finns i tabell 1.
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1.4.2 Indelning av sandstränderna i delområden
Större sandstränder har i flera fall delats upp i mindre delområden eftersom olika delar av
stranden exempelvis kan ha olika igenväxningsgrad, tillgänglighet eller olika karaktärsdrag.
Avgränsningar har så långt som möjligt gjorts utifrån naturliga avgränsningar i landskapet
som lätt går att utskilja. Det kan exempelvis vara en utskjutande udde som naturligt delar upp
sandstranden i två mindre delområden. Det är viktigt, för att förstå resultaten som presenteras
i rapporten, att man känner till sandsträndernas delområden. Det kan vara klokt att man
studerar kartmaterialet noga och är väl förtrogen med områdesindelningen. Alla inventerade
sandstränder beskrivs i bilaga 1 där kartor visar indelningen i delområden.
Bomstadbaden, som i rapporten benämns som Bomstad V, delas exempelvis upp i tre
delområden. Delområde 3 är den sandstrand som heter Bomstadbaden och som avgränsas mot
väster med ett staket. Där övergår delområde 3 till delområde 2. Tillgängligheten är god i
delområde 3, men mindre god i delområde 2 eftersom staketet skapar en avgränsning mellan
de två delområdena. Skillnaden mellan vegetationens utbredning är också stor på var sida om
staketet. För att kunna göra en förståelig bedömning måste Bomstad V delas upp i mindre
delområden eftersom de olika bedömningsgrunderna kan variera kraftigt på en och samma
sandstrand. Figur 8 visar sandstranden Bomstad V som består av tre delområden. Delområde
3 är den kommunala badplatsen ”Bomstadbaden” som sträcker sig ungefärligt från den
sandrevel som i dag är utbyggd till campingområde i öster, till ett staket som avgränsar mot
delområde 2 i väster. Delområde 1 och 2 är privata och har också en annan igenväxningsgrad
än Bomstadbaden. Liknande indelning har skett vid andra större sandstränder och kan
studeras närmare i bilaga 1.

Område 2

Område 3
Område 1

Figur 8. Sandstranden Bomstad V med tre delområden.
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1.4.3 Förändringen på 50 år
Martin Sandmark har i sin uppsats studerat förändringen av öppen solbelyst sand de senaste
50 åren för Vänerns sandstränder. Grunden i studien var att jämföra flygfotografier tagna i
början av 60-talet med dagens flygbilder (Sandmark, 2013). I den här rapporten har vi använt
siffrorna och kartorna från uppsatsen för att tydliggöra förändringen av den långt pågående
igenväxningen. Siffrorna för de inventerade sandstränderna redovisas i avsnitt 2.1
1.4.4 Biologiskt värde och förekomst av mindre myrlejonslända (Myrmeleon bore)
Larver av den mindre myrlejonsländan inventerades genom att gå i transekter över
sandstranden med 2-2,5 meters mellanrum och söka av ytan och alla gropar med blicken.
Stickprov på utvalda gropar/larver togs för artbestämning. En skopa sand grävdes försiktigt
upp med hjälp av en sked. Sanden sållades i handen tills myrlejonlarven kom fram. Genom att
bedöma teckningsmönster på ryggen och avsaknaden av fläckar på benen (genom att vända
myrlejonet på ryggen) kunde artbestämning ske. Förväxling kan ske med större
myrlejonslända (Myrmeleon formicarius) men den har tydliga fläckar på sina ben och en
annan teckning på ryggen än sin släkting mindre myrlejonslända (Berglind, 2006). Dessutom
kan man utifrån groparnas läge på stranden göra en första grov bedömning om det är större
eller mindre myrlejonslända eftersom den större oftare återfinns vid träd och bryn och inte i
lika stor omfattning ute på en öppen sandstrand (Berglind, muntl.). I de fall där det har varit
oklart om groparna har innehållit större eller mindre myrlejonslända, har stickproven gjorts
tätare. Fotografering av flera fynd har gjorts och några har skickats till Sven-Åke Berglind på
Länsstyrelsen i Värmland för att få bekräftelse av fyndet.
Sandstrandens biologiska värde har bedömts utifrån förekomsten av mindre myrlejonslända
men också utifrån det allmänna intrycket av förekomsten av flora och fauna i mycket
generella termer. Ofta observerades olika steklar, spindlar och andra småkryp vilket gav en
bild av om stranden är artrik eller inte. Vid vissa sandstränder observerades sällsynt flora
vilket också vägs in bedömningen. Bilden av biologisk mångfald är ytterst översiktlig och
ingen ingående inventering av flora och fauna har gjorts. Bedömningen av värdet utgår
således från intrycket av hur artrik stranden är och görs utifårn en skala på mellan 1-4, där 1 är
lågt och 4 är mycket högt.
1.4.5 Friluftsliv och rekreativt värde
Värdet för friluftslivet har bedömts i en fyrgradig skala där 1 är lågt och 4 är mycket högt.
Tillgänglighet, upplevt rekreativt värde och besökstryck har sammanvägts i bedömningen.
Sandstränder med högt besökstryck, närhet till boende och vägar/stigar, har gjort att stranden
fått en högre bedömning. Exempelvis bedöms Skutbergets sandstrand ha högt värde på grund
av god tillgänglighet och högt besökstryck, medan sandstranden längst inne i Kattviken
(nordost om Skutberget) får lågt värde eftersom den upplevs privat och inte tillgänglig för
allmänheten. Värdet av sandstränder i kommunens yttre delar är ofta inte lika lätt att bedöma
eftersom de kan ha högt friluftsvärde (naturskönt) men är otillgängliga (ex. bommad väg).
1.4.6 Vegetationens utbredning och åtgärdsbehovet
Vid bedömning av igenväxningsgraden på stränderna har vi jämfört vegetationens utbredning
på stränderna idag jämfört med tiden före regleringen av sjön. Denna bedömning kan göras
med en enklare visuell åldersbedömning av trädvegetationen.
Ekonomiska kartan visar hur mycket öppen sandstrand det fanns för cirka 50 år sedan och det
har varit ett stöd i tolkningen (Sandmark, 2013). I de flesta fall kan man med hjälp av
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landskapstolkning och trädens ålder bedöma igenväxningens omfattning. Den tidigare högsta
svallzonen, som eroderat sanden och skapat en vegetationsfri zon, kan ofta ses och avgränsar
yngre och äldre vegetation från varandra. Igenväxningen och därmed åtgärdsbehovet har
bedömts i en fyrgradig skala från inget till akut.
Andelen solbelyst sandyta har bedömts och det har gjorts anteckningar kring
markvegetationens täckning av sandstranden och typen av vegetation. Trädens krontäckning
(skuggning av sandytan) har bedömts och vilken typ av trädslag som finns på stranden. OM
det finns särskilt värdefulla träd på stranden (framförallt äldre tallar) så har det antecknats.
Det har också noterats om det finns vassvegetation och i vilken omfattning. Kartor har
använts för att göra stödanteckningar under inventeringen för att exempelvis beskriva var
träden växer, vart vassen finns osv. Åtgärdsbehovet har beskrivits för varje delområde.
Vidare har fotografier tagits från olika vinklar på sandstranden som visar vegetationens
utbredning som komplement till kartorna. Fotografierna fungerar också som en
dokumentation och kan i framtiden användas när det tas nya foton för att se förändringen från
2013 och framåt.

Figur 9. Exempel på översiktligt fotografi av sandstrand, Skutberget.
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2. Resultat av inventeringen 2013
Inventeringen omfattade att kartlägga förekomsten av mindre myrlejonslända, bedöma värdet
för biologisk mångfald och friluftslivet samt att kartlägga sandsträndernas igenväxningsgrad
och åtgärdsbehov. Bedömningen för varje delområde redovisas först separat, sedan ges en
helhetsbild.
Totalt har 41 sandstränder besökts. De flesta större sandstränder har delats upp i mindre
delområden för att lättare kunna inventeras och beskrivas. Totalt har 59 delområden
inventerats under perioden 25:e maj – 18:e juli 2013 med en total area av öppen solbelyst
sand på cirka 7 hektar. Den inventerade ytan är betydligt större då stora områden som tidigare
varit solbelysta numera är helt igenväxta. Figur 5 i avsnitt 1.4.1 visar en karta över alla
sandstränder.
Utseendet för sandstränderna är mycket varierande, allt från stora öppna sandstränder som till
exempel Bomstadbaden, till mycket små som exempelvis Göstasviken på Arnön. Karaktären
är skiftande, men också hur välbesökta stränderna är skiljer dem åt. Vissa ligger på privat
mark, andra är kommunala badplatser som också kan ligga på privat mark och vissa ligger
inom naturreservat som förvaltas av staten. Vissa har en stor artrikedom, medan andra upplevs
som artfattiga. De flesta sandstränder ligger mycket naturskönt, i många fall i sydvända lägen,
vilket gör dem attraktiva för badgäster, men det är också en viktig faktor för artrikedom. En
koncentration av sandstränder finns på södra Arnön samt utmed Kattfjorden. Det är också här
som de största sandstränderna finns. Generellt så gäller, att ju större sandstrand, desto högre
värden. Undantag finns såklart, exempelvis de natursköna sandstränderna i Segerstads
skärgård där små sandstränder med hög artrikedom och höga rekreativa värden finns på öar.
Exempelvis kan den lilla sandstranden på Norra Tönnön, som är 111 kvadratmeter, nämnas.
Sandstranden består, vid lågt vatten, av en sandrevel mellan två öar med öppet vatten på båda
sidor och uppspolad fin sand mot norra Tönnön. Stranden har ett mycket högt friluftsvärde.
Sandstranden syns knappt på flygfotografierna och kan lätt förbises på grund av sin ringa
storlek. Men den är mycket värdefull för friluftslivet och det vore en stor förlust om en sådan
liten pärla växer igen, vilket den håller på att göra.
2.1 Förändringen på 50 år
I inledningen nämndes att Sandmark har undersökt förändringen av den solbelysta sandytan
vid Vänern under den senate 50-årsperioden. Uppsatsen visar att inom Karlstads kommun har
den öppna solbelysta sandytan minskat med över 60 procent och att det ser liknande ut runt
hela sjön (Sandmark, 2013). En jämförelse med situationen för 50 år sedan har kunnat göras
för 45 delområden i den här rapporten (data har inte varit tillgänglig för alla delområden) och
den visar att kommunen har 64 % mindre öppen solbelyst sandyta i dag. Det innebär en
tillbakagång av öppen solbelyst sand från 18,5 hektar till dagens 6,5 hektar för de undersökta
delområdena. I tabell 2 redovisas förändringen för alla de inventerade delområdena där data
har funnits tillgänglig.
Ingen djupare analys av data från Sandmarks uppsats redovisas i den här rapporten. Det är
dock viktigt att förstå att dagens andel öppen solbelyst sand redan är betydligt mindre än för
50 år sedan och att förändringen pågått under en lång tid.
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Tabell 2. Förändringen av öppen solbelyst sand under 50 år för varje delområde
Nr Delomr Sandstrand
1
2
3
4
4
4
5
5
5
8
9
9
10
10
11
12
13
15
16
17
18
21
21
21
22
22
22
23
27
27
31
31
33
33
34
35
35
36
37
38
38
38
38
39
39

1-1
2-1
3-1
4-1
4-2
4-3
5-1
5-2
5-3
8-1
9-1
9-2
10-1
10-2
11-1
12-1
13-1
15-1
16-1
17-1
18-1
21-1
21-2
21-3
22-1
22-2
22-3
23-1
27-1
27-2
31-1
31-2
33-1
33-2
34-1
35-1
35-2
36-1
37-1
38-1
38-2
38-3
38-4
39-1
39-2

45 st

Götviken
L. Abborrtan (sandtag)
Sandön
Arnäs Udde
Arnäs Udde
Arnäs Udde
Gåsen
Gåsen
Gåsen
Onsösundet
Onsön V
Onsön V
Onsön O
Onsön O
Onsön lilla
Bråthammarön
Bråthammarön
Hasselnäset
Båtviken
Bredsanden
Göviken
Bomstad V
Bomstad V
Bomstad V (Bomstabaden)

Bomstad O
Bomstad O
Bomstad O
Långudden
Alsters strandbad
Alsters strandbad
Klommersand
Klommersand
Kvinnholms sand
Kvinnholms sand
Tallskär
Långerudden V
Långerudden V
Långholmen
Långerudden O
L. Björnrukan
L. Björnrukan
L. Björnrukan
L. Björnrukan
St. Björnrukan
St. Björnrukan
delområden

Sand
Sand
kvm
kvm
år 1962 år 2012
3122
1067
13443
1937
4753
3835
5863
2662
1753
36
415
21
2861
1248
174
162
569
0
1469
350
3429
1551
1528
26
4504
2845
3985
0
268
27
1289
804
1530
776
2118
529
2529
1138
8536
2822
2013
1172
3026
1365
4060
1583
13024
9040
3130
1537
4385
660
7145
1635
956
63
842
848
447
24
1897
1353
14626
1270
6790
2966
2582
140
5709
228
2692
2070
12979
5520
1183
360
10171
3515
1994
85
2857
20
2973
1753
3240
22
3610
204
8149
6353
184618 65622
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Förändring
i%
-66%
-86%
-19%
-55%
-98%
-95%
-56%
-7%
-100%
-76%
-55%
-98%
-37%
-100%
-90%
-38%
-49%
-75%
-55%
-67%
-42%
-55%
-61%
-31%
-51%
-85%
-77%
-93%
1%
-95%
-29%
-91%
-56%
-95%
-96%
-23%
-57%
-70%
-65%
-96%
-99%
-41%
-99%
-94%
-22%
-64%

2.2 Förekomst av mindre myrlejonslända (Myrmeleon bore)
Mindre myrlejonslända förekommer på alla större sandstränder i kommunen. Figur 10 visar
vid vilka sandstränder mindre myrlejonsländan finns. I inventeringen räknades det in 4 034
larvgropar på 25 sandstränder eller totalt 29 delområden. Genom inventeringen har mindre
myrlejonslända upptäckts på elva nya sandstränder i Karlstads kommun. I tabell 3 kan man se
vilka sandstränder det är. Flest fångstgropar, 1 153 stycken, kunde observeras på Kvinnholms
sand på södra Arnön. Långerudden V (826 st), som ligger någon kilometer söder om
Kvinnholms sand, utgör tillsammans med Kvinnholms sand ett kärnområde för mindre
myrlejonslända i kommunen. Tallskär, en strand mellan Kvinnholms sand och Långerudden
V, är också värd att nämna i sammanhanget. Den är i förhållande till sin kraftiga igenväxning
relativt individrik med 70 larvgropar. På Klommersand, norr om Kvinnholms sand,
påträffades över 300 larvgropar med mindre myrlejonsländor med en ganska tydlig
koncentration på en liten igenväxt del längst söderut på sandstranden. På Stora Björnrukan,
som har den största öppna sandytan på Arnön, fanns få myrlejonlarver i förhållande till den
stora öppna sandytan. Lilla Björnrukan, som ligger något väster om Stora Björnrukan, har fler
myrlejonlarver trots att den öppna sandytan är mindre. Stora Björnrukan har troligen ett
mycket högre besökstryck, och därmed större markslitage, än Lilla Björnrukan vilket skulle
kunna vara en förklaring till varför det är färre myrlejonlarver på den större sandstranden vid
Stora Björnrukan.
På de små sandstränderna i den inre skärgården öster om Karlstad saknades den mindre
myrlejonsländan. Väster om Karlstad observerades mindre myrlejonslända vid Bomstads
sandstränder med totalt 327 larvgropar för hela Bomstads sandstrand (Bomstad O och
Bomstad V). Tidigare har den större myrlejonsländan påträffats här, men den observerades
däremot inte under den senaste inventeringen (Berglind, opubl.). Trots det mycket höga
markslitaget på Bomstadbaden finns myrlejonlarver där, även om de återfinns i ytterområdena
av sandstranden dit de troligen ”flyr” på grund av trampet. Längre in i Kattfjorden, i dess
västra och nordvästra hörn, fanns små populationer och t.ex. på Bredsanden observerades 103
st1 larvgropar.
Den sydligaste förekomsten observerades på ön Gåsen i Segerstads skärgård med 30
larvgropar. Längst västerut i kommunen finns några sandstränder, Götviken och
sandstranden/sandtaget vid L. Abborrtan, där inga larvgropar kunde observeras, trots lämplig
biotop, framförallt i Götviken.

Figur 10. Förekomst av mindre myrlejonslända vid sandstränder i Karlstads kommun
1

Bredsanden inventerades efter regn. Antalet mindre myrlejonsländor kan därför ha underskattats.
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Oväntade observationer av myrlejonlarver gjordes i ett sandtag på Arnön (väster om Lerviken
vid vägen ut mot Långerudden) och i den lilla viken Göstasviken på Arnöns sydvästra del.
Trots lämplig biotop och närheten till de stora populationerna på Arnön observerades inga
myrlejonlarver på Hultön öster om Bottenviken. Möjligen ligger Hultön utanför den mindre
myrlejonsländas spridningsområde. Inga myrlejonlarver kunde heller observeras på
sandstränderna vid Bråthammarön i Kattfjorden trots att myrlejon finns både söder och norr
där om. Kanske är Bråthammaröns östligt vända sandstrand allt för skuggig, vilket i så fall
visar på att den mindre myrlejonsländans habitatkrav är ganska snävt.
Det är tydligt att de mindre myrlejonsländorna är koncentrerade till två områden som ligger
öster och väster om Karlstad tätort, troligen två metapopulationer (se figur 10). Det är i
dagsläget inte känt om det finns några lokaler däremellan (ex. sandstränderna på Hammarö).
Om spridning sker mellan metapopulationerna är också oklart.
Avståndet mellan den västligt liggande metapopulationen (Segerstad, inre Kattfjorden och
Sörmon) och den östligt liggande (Arnön) är några mil vilket gör att spridning troligen inte är
möjlig även om det inte kan uteslutas. Blottad sand i Klarälvsdeltat skulle kunna fungera som
lämplig biotop och en ”brygga” mellan de öst- västliga utbredningarna. Historiskt kan den
mindre myrlejonsländan ha funnits i Klarälvsdeltat där stora sandavlagringar finns, även om
det inte finns några kända observationer därifrån. Det verkar dock som att det krävs lång
kontinuitet av öppen solbelyst sand för att den mindre myrlejonsländan ska finnas, vilket de
två metapopulationerna karaktäriseras av. Dels återfinns stora sandiga områden på södra
Arnön, dels vid Segerstadshalvön vidare mot inre Kattfjorden och norrut mot Sörmon.
Möjligen kan de två metapopulationerna visa på att det krävs lång kontinuitet av öppen
solbelyst sand för att de mindre myrlejonsländorna ska finnas. Metapopulationerna visar
också att biotopen, med öppen solbelyst sand, troligtvis alltid har funnits vid Vänern alltsedan
sjön var en del av havet och myrlejonen först etablerade sig för tusentals år sedan.
Tabell 3 visar en sammanställning av det inventerade resultatet och vid vilka sandstränder den
mindre myrlejonsländan observerades och i vilket antal. I tabell 3 framgår vilken förändring
av öppen solbelyst sand som har skett under de senaste 50 åren (Sandmark, 2013) och hur
många myrlejonlarver som observerats per andelen kvadratmeter öppen solbelyst sand. En
möjlig tolkning är att den stora förändringen av solexponerad sand som har skett under de
senaste 50 åren innebär en större hotbild mot myrlejonen. Stränder med högt antal myrlejon
per kvadratmeter kan bedömas ha ett högre biologiskt värde, men det kan också indikera att
myrlejonen trängs ihop på en allt mindre sandyta.
Vid besök på sandstränderna under rapportens skrivande (september 2013) kunde den mindre
myrlejonsländan observeras i större antal på Stora Björnrukan än vid inventeringen. Den
observerades också vid delområde 1 och 2 på Lilla Björnrukan. Det är troligt att det är årets
sländor som hade lagt nya ägg som hunnit bli larver under sensommaren/hösten. Sommaren
2013 har troligen varit gynnsam för myrlejonsländorna med många soldagar och lite regn.
Möjligen kan också det lägre antalet myrlejonsländor vid sommarens inventering än vid
höstens översiktliga koll, förklaras med att det uppstår en viss mortalitet under vinterhalvåret
för myrlejonsländorna varvid antalet myrlejonlarver är som högst på sensommaren/hösten och
lägre efterföljande vår. Intressant är också att studera deras förmåga att sprida sig över längre
avstånd. Exempelvis finns det hög koncentration av arten på sandstränderna vid södra Arnön,
men de saknas vid Strandvik som ligger fem kilometer öster ut (Kristinehamns kommun) trots
mycket lämplig biotop. Visserligen kan avsaknaden av mindre myrlejonsländor vid Strandvik
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kanske förklaras av andra orsaker, exempelvis markslitage, men det kan också visa på att
mindre myrlejonsländorna har svårt att spridas över längre avstånd.
Tabell 3. Mindre myrlejonslända (M. bore) på sandstränder i Karlstads kommun 2013.

NY
NY

NY
NY
NY

NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY
NY

NY
NY

Del
omr.
4-1
4-2
5-1
5-2
8-1
9-1
10-1
15-1
16-1
17-1
18-1
21-1
21-2
21-3
22-1
22-2
22-3
31-1
31-2
32-1
33-1
33-2
34-1
35-1
35-2
36-1
37-1
38-1
38-2
38-3

Sandstrand
Arnäs Udde
Arnäs Udde
Gåsen
Gåsen
Onsösundet
Onsön V
Onsön O
Hasselnäset
Båtviken
Bredsanden
Göviken
Bomstad V
Bomstad V
Bomstad V
Bomstad O
Bomstad O
Bomstad O
Klommersand
Klommersand
Göstasviken
Kvinnholms sand
Kvinnholms sand
Tallskär
Långerudden V
Långerudden V
Långholmen
Långerudden O
L. Björnrukan
L. Björnrukan
L. Björnrukan

Inventerings
datum
2013-06-25
2013-06-25
2013-06-12
2013-06-12
2013-07-01
2013-07-11
2013-07-11
2013-06-25
2013-06-25
2013-06-20
2013-06-20
2013-06-18
2013-06-18
2013-06-18
2013-06-19
2013-06-19
2013-06-19
2013-07-03
2013-07-03
2013-06-10
2013-06-10
2013-06-10
2013-06-04
2013-06-03
2013-06-04
?
2013-06-03
2013-09-30
2013-09-30
2013-05-30

Sand kvm
år 1962
5863
1753
2861
174
1469
3429
4504
2118
2529
8536
2013
3026
4060
13024
3130
4385
7145
1897
14626
okänt
6790
2582
5709
2692
12979
1183
10171
1994
2857
2973

Sand kvm
år 2012
2662
36
1248
162
350
1551
2845
529
1138
2822
1172
1365
1583
9040
1537
660
1635
1353
1270
18
2966
140
228
2070
5520
360
3515
85
20
1753

För.
i%
-55%
-98%
-56%
-7%
-76%
-55%
-37%
-75%
-55%
-67%
-42%
-55%
-61%
-31%
-51%
-85%
-77%
-29%
-91%
-56%
-95%
-96%
-23%
-57%
-70%
-65%
-96%
-99%
-41%

M. bore
Antal
228
3
28
2
118
303
131
9
23
103
14
92
74
91
10
9
51
111
199
7
1153
**
70
341
485
3
263
(X)
(X)
88

M. bore
per kvm
0,09
0,08
0,02
0,01
0,34
0,20
0,05
0,02
0,02
0,04
0,01
0,07
0,05
0,01
0,01
0,01
0,03
0,08
0,16
0,39
0,37*

39-2

St. Björnrukan

2013-05-30

8149

6353

-22%

28

0,00

31 st

delområden

144621

55986

-61%

4037

0,07

0,31
0,16
0,09
0,01
0,07

0,05

*Avser antal M. bore på den totala sandytan på Kvinnholms sand (delomr 1 + 2).
** Delområde 1 och delområde 2 på Kvinnholms sand är inventerat och redovisat endast i delområde 1.
(X) Mindre myrlejonslända observerades vid en översiktlig koll på hösten 2013, men antalet räknades inte. Vid
den ordinarie inventeringen sommaren 2013 observerades inte några individer.
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2.3 Biologiskt värde
2.3.1 Bedömt biologiskt värde
Vid inventeringen av mindre myrlejonslända har artrikedomen även översiktligt bedömts
gällande övrig flora och fauna. Förekomsten av myrlejon har då fungerat som signalart för
biologiskt värde.
Av 59 delområden bedöms tolv stycken ha mycket högt biologiskt värde medan åtta stycken
har högt värde. I de tolv delområden som bedöms ha mycket högt värde för biologisk
mångfald återfanns större koncentrationer av mindre myrlejonslända, men även förekomst av
annan sällsynt flora och fauna. I tabell 4 redovisas vilka sandstränder (delområden) som
bedöms ha högt biologiskt värde. Det är förhållandevis många sandstränder och delområden
som bedöms ha lågt värde, vilket till stor del beror på att flera områden har växt igen kraftigt.
Några stränder har återkommande skötsel. I vissa fall sköts stranden som en kommunal
badplats. Kommunen har t ex tillfört ny sand till stranden för att förbättra badmöjligheterna
eller privata markägare håller stranden öppen genom harvning. Detta kan orsaka att stranden
upplevs som artfattig.
Tabell 4. Delområden som bedöms ha högt eller mycket högt biologiskt värde.
Delomr Sandstrand

Biologiskt
värde
Högt

M. högt

4-1

Arnäs Udde

5-1

Gåsen

X

X

8-1

Onsösundet

X

9-1

Onsön V

X

10-1

Onsön O

X

17-1

Bredsanden

X

21-1

Bomstad V

X

21-2

Bomstad V

X

21-3

Bomstad V

X

22-3

Bomstad O

X

31-1

Klommersand

X

31-2

Klommersand

X

33-1

Kvinnholms sand

X

33-2

Kvinnholms sand

X

34-1

Tallskär

X

35-1

Långerudden V

X

35-2

Långerudden V

X

37-1

Långerudden O

X

38-3

L. Björnrukan

39-2

St. Björnrukan

X

20 st

delområden

8

X

Figur 11. Bomstad O, delområde 3 (Skomakarviken).
Artrik sandstrand med bland annat mindre myrlejonslända
och sandstarr. Tidigare (för cirka 50 år sedan) var stranden i
bilden helt öppen och hade stor andel solbelyst sand. Utanför
bild, i högerkant, reser sig små dyner med inslag av äldre
tallar. Som helhet bedöms området som artrikt och under
stark förändring på grund av långt gången igenväxning.
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Sandstränder med högst bedömt värde för biologisk mångfald finner man på sydvästra Arnön.
Här återfinns störst koncentrationer av mindre myrlejonslända men också flera andra arter. De
mest värdefulla sandstränderna ur biologisk synvinkel i kommunen bedöms vara Kvinnholms
sand och Långerudden V. Andra sandstränder med hög artrikedom är Bomstads västra
sandstränder och Onsön. Onsön har en fin mosaik av mjölonmattor, vilket exempelvis
Kvinnholms sand saknar. Mjölonmattorna på Onsön utgör en bra grund för hög artrikedom
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(Berglind, muntl.). Flera sandstränder med förekomst av mindre myrlejonslända har inte
bedömts ha höga biologiska värden eftersom antalet myrlejon varit lågt och sandstranden i sin
helhet bedömts som något artfattig.
2.3.2 Intressanta biologiska noteringar utöver mindre myrlejonslända
För att göra en bättre bedömning av sandsträndernas biologiska värde krävs en mer ingående
inventering av flora och fauna än vad som gjorts i detta projekt. Men under projektets gång
har observationer gjorts som är extra värda att nämnas.
Sandvargspindel (Arctosa cinerea) återfanns vid den enda kända lokalen i Värmland,
nämligen Långerudden V, under sommarens inventering av myrlejon. Under en översiktlig
koll av sandstränderna under rapportens skrivande hösten 2013 kunde ytterligare en lokal av
sandvargspindel observeras vid den närbelägna sandstranden på Långerudden O. Spindelarten
har aldrig påträffats där tidigare. Två nutida lokaler av spindeln är därmed kända.
Sandvargspindeln är en art som finns längs kusten i Sverige. Där lever den i solbelyst sand
som hålls fri från vegetation genom störning (översvämning). Spindeln är beroende av öppen
solbelyst sand och missgynnas i områdena runt Vänern där det växer igen. Andra hot mot
sandvargspindeln torde vara marktramp i allt för stor omfattning.

Figur 12. Sandvargspindel i sitt bohål till vänster i bild, Långerudden O, 2013-09-30, och släktingen
dynvargspindel till höger i bild från Kvinnholms sand (2013-09-16)

På Kvinnholms sand observerades en ny art för Vänern och Värmland, nämligen
dynvargspindel (Arctosa perita). Det är en art som har en sydlig utbredning i Sverige. Även
den är mer av en kustart och ovanlig i inlandet. Dynvargspindeln är kopplad till solvarma
sandiga miljöer och kan ha spridit sig till Vänern söderifrån. Arten kan också vara en
havsrelikt, det vill säga en kvarleva från den tiden, då Vänern var en del av havet.
Vidare observerades sandstarr (Carex arenaria) på sandstranden vid Bomstad V (delområde
2) och på Bomstad O (delområde 3, se figur 11). Sandstarren är tidigare känd från en tipp på
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Skoghall men vid Bomstad växer den i sin naturliga miljö. Sandstarren är en kustart och mer
ovanlig i inlandet. Den är en kvarleva från när Vänern var en vik av havet (Skårman, 1934).
På Långerudden V och Lilla Björnrukan observerades den rödlistade strandviolen (Viola
persicifolia) och vid Långerudden V, Tönnöarna och Gåsen växer den rödlistade svampen
tallticka (Phellinus pini) på gammal tall i närheten av sandstranden. Även en del äldre tallar
växer vid sandstränderna och bedöms som extra värdefulla, exempelvis vid Stora Björnrukan,
Långerudden V, Gåsen, Bomstad O och V och vid Onsösundet.
Vidare observerades de rödlistade arterna strandlummer (Lycopodiella inundata) (NT2) och
dvärglin (Radiola linoides) (VU3) vid Lilla Björnrukan. På Långerudden O växte dvärglin och
så även på Långerudden V. På Långerudden V observerades även grönskära (Bidens radiata)
(VU) som växte sparsamt i närheten av lokalen för strandviol. Även på Kvinnholms sand
observerades enstaka plantor av grönskära. 2013 verkar ha varit ett gynnsamt år för
grönskäran och den har funnits rikligt i norra Vänern, troligen till följd av det gynnsamma
vattenståndet (högt på vintern och lågt på sommaren).

Figur 13. Till vänster dvärglin (VU) och strandlummer (NT) från Lilla Björnrukan, 2013-09-09.

Det är troligt att dvärglin och strandlummer finns vid fler sandstränder i kommunen och det
måste påpekas att växterna inte har eftersökts inom projektet.
Under senhösten 2013 observerades sandjordtunga (Geoglossum arenarium) vid sandstranden
Långerudden O. Sandjordtunga är en ovanlig svamp som har sin huvudsakliga utbredning vid
våra havskuster med få lokaler i landet.
Fler sällsynta och rödlistade arter kan kopplas till Vänerns sandstränder. En utförlig
artinventering av flora och fauna skulle behövas i och med den stora förändring som sker på
grund av igenväxningen.
2.4 Friluftsliv och rekreativt värde
Av de 59 inventerade delområdena bedöms ungefär hälften ha högt eller mycket högt värde
för friluftslivet. (Se tabell 5). Många av sandstränderna i kommunen har mycket natursköna
lägen med höga rekreativa värden. Framförallt har Bomstadbaden höga värden för
friluftslivet. Där är besökstrycket också mycket högt. På Arnön är det Stora Björnrukan som
troligen har högst besökstryck och högst värde för friluftslivet. Tillgängligheten för de två
2
3

NT= nära hotad
VU= sårbar

22

sandstränderna är mycket god och vid Bomstadbaden finns dessutom serviceanläggningar och
närhet till friluftsområde med vandringsleder och träningsmöjligheter. Bomstadbaden och de
små sandstränderna vid friluftsområdet på Skutberget är kommunens viktigaste sandstränder
utifrån friluftslivet.
Natursköna sandstränder med mindre besökstryck, där det rekreativa värdet är stort, finns vid
exempelvis Lilla Björnrukan, Bredsand, Klommersand, Gåsen och Onsö. Här är friluftsvärdet
något lägre eftersom sandstränderna är mindre tillgängliga än t.ex. Bomstadbaden. Men
värdet är fortfarande mycket högt. Sandstränder med höga rekreativa värden som i dag
troligen besöks i mindre skala (dels på grund av lägre tillgänglighet, dels på grund av
igenväxning) är exempelvis Tallskär, Arnäs Udde, Kvinnholms sand och Långerudden V.
Tabell 5. Delområden som bedöms ha högt eller mycket högt värde för friluftslivet.
Delomr Sandstrand
3-1
4-2
4-3
5-1
5-2
6-1
7-1
8-1
9-1
10-1
11-1
14-1
17-1
21-3
25-1
27-1
28-1
29-1
30-1
31-2
33-1
33-2
34-1
35-1
35-2
36-1
38-3
39-1
39-2
29 st

Värde
Högt

Sandön
Arnäs Udde
Arnäs Udde
Gåsen
Gåsen
Tönnöarna
Hamnviken
Onsösundet
Onsön V
Onsön O
Onsön lilla
Torsviken
Bredsanden
Bomstad V
Skutberget
Alsters strandbad
Kungsnäs
Jäverön
Strandviks badplats
Klommersand
Kvinnholms sand
Kvinnholms sand
Tallskär
Långerudden V
Långerudden V
Långholmen
L. Björnrukan
St. Björnrukan
St. Björnrukan
delområden
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Värde
Mkt högt
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

X
16

2.5 Sammanvägt värde och rangordning
Sandstränderna kan, som genomgången ovan visar, beskrivas utifrån olika synsätt. I projektet
har det biologiska värdet och värdet för friluftslivet inventerats. Det bedömda värdet har
sammanvägts och redovisas nedan samt i tabell 6. I tabell 6 framgår också vilka sandstränder
som bedöms vara mest värdefulla.
Värt att nämna är att biologiska värden och friluftsvärden ibland kan stå emot varandra. Som
inledningen säger så är en av hotbilderna mot den mindre myrlejonsländan att sanden trampas
och rörs om av besökare. Ett högt besökstryck är mindre bra utifrån det biologiska värdet
samtidigt som ett högt besökstryck ger högt värde för friluftslivet och rekreation. Dock
behöver inte det ena utesluta det andra, båda värdena kan vara höga. Exempelvis är det troligt
att ett besökstryck som inte är allt för högt har en positiv inverkan på sandstrandens öppenhet.
Igenväxningen minskar eftersom besökare trampar och rör om i sanden. På så vis kan ett visst
besökstryck också gynna biologisk mångfald. För myrlejonen innebär ett måttligt besökstryck
att de kan leva i sanden, fast de flyr ofta bort mot de minst trampade ytorna i utkanterna. Vid
exempelvis Bomstadbaden, som har extremt högt markslitage, observerades nästan hundra
larvgropar, vilket kan ge stöd åt resonemanget ovan. Troligen skulle det finnas betydligt fler
myrlejonsländor vid sandstranden på Bomstadbaden om stranden inte trampades alls. Men då
skulle det troligen också vara mer igenväxt och betydligt mindre solbelyst sand där i dag,
vilket det är på andra mindre besökta sandstränder i området.
I tabell 6 listas de högst rankade delområdena där 10 är det högsta värdet. Vid rangordning
har bedömningen av värdet för friluftslivet och biologisk mångfald vägts samman. I tabellen
redovisas bara sandstränder som har ett värde som är större eller lika med 7. Av de 59
inventerade delområdena är det 24 stycken som har ett rangordnat värde på 7 eller högre. De
högst rangordnade sandstränderna i kommunen är Bomstadbaden, Kvinnholms sand,
Långerudden V, Onsön och Stora Björnrukan. Högst värde för friluftsliv finns på Bomstad V,
delområde 3 (Bomstadbaden). Även om besökstrycket är högt på stranden finns mindre
myrlejonslända och bedömningen är att stranden även har ett högt biologiskt värde.
Delområde 1 och 2 på Bomstad V är avspärrat och upplevs privat och otillgängligt men har
mycket högt biologiskt värde även om värdet för friluftslivet är något lägre. Bomstad V är
också den sandstranden som har minst igenväxning och har kvar mest av sitt ursprungliga
utseende från tiden innan regleringen (gäller delområde 3, Bomstadbaden). Igenväxningen är
mer omfattande i delområde 1 och 2. Den sammanvägda bedömningen vid inventeringen är
att Bomstad V är den mest värdefulla sandstranden i Karlstads kommun gällande friluftsliv.
Kvinnholms sand och Långerudden V är de mest värdefulla sandstränderna utifrån biologiska
värden. Här finns även höga rekreativa värden. Men med tanke på det höga värdet för flora
och fauna så bör man i sådana områden inte eftersträva högre besökstryck, i alla fall inte på
Långerudden V.
En annan sandstrand med högt värde för friluftslivet är Stora Björnrukan som i många
avseenden liknar Bomstad V men har ett något lägre biologiskt värde. Här återfinns mindre
myrlejonslända men vid inventeringen upplevdes Stora Björnrukan som något mindre artrik
än Bomstad V. Stora Björnrukan har dock en minskad sandyta på grund av att vegetation
breder ut sig vilket påverkar det biologiska värdet negativt. Sammanvägt är ändå Stora
Björnrukan en av kommunens viktigaste sandstränder med både höga rekreativa och
biologiska värden.
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Tabell 6. De högst rankade delområdena i Karlstads kommun utifrån en sammanvägning av
naturvärden och friluftsvärden där 10 är högsta värdet.
Delomr. Sandstrand
Rank
1 till 10
33-1 Kvinnholms sand
10
33-2 Kvinnholms sand
10
35-2 Långerudden V
10
9-1 Onsön V
10
21-3 Bomstad V
10
39-2 St. Björnrukan
10
4-1 Arnäs Udde
9
5-1 Gåsen
9
10-1 Onsön O
9
21-1 Bomstad V
9
21-2 Bomstad V
9
35-1 Långerudden V
9
38-3 L. Björnrukan
9
39-1 St. Björnrukan
9
3-1 Sandön
8
6-1 Tönnöarna
8
8-1 Onsösundet
8
25-1 Skutberget
8
31-2 Klommersand
8
34-1 Tallskär
8
5-2 Gåsen
7
17-1 Bredsanden
7
22-3 Bomstad O
7
37-1 Långerudden O
7
24 st delområden
Mer utförliga kommentarer om varje enskild sandstrand finns att läsa i bilaga 1.

Figur 14. Onsö V, delområde 1, utgörs av en sandstrand med höga biologiska- och rekreativa värden. Den allt
mer omfattande igenväxningen är dock ett stort hot mot värdena.
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2.6 Igenväxningsgrad och åtgärdsbehov
Av de 59 inventerade delområdena är bedömningen att 29 stycken är i akut behov av åtgärder
medan 10 stycken bedöms ha ett stort behov av åtgärder. Det akuta läget är i många fall ett
tillstånd av helt igenväxta sandstränder där ingen eller nästan ingen blottad sand finns kvar.
Det akuta läget av åtgärder kan också vara att ung vegetation är riklig och att sandstranden
riskerar att bli helt överväxt inom en mycket snar framtid. En utförlig genomgång för varje
sandstrand görs i bilaga 1. I tabell 7 listas de delområden som är i stort eller akut behov av
åtgärder.
Tabell 7. Delområden med stort eller akut behov av åtgärder
Delomr Sandstrand
2-1
4-2
4-3
5-1
5-2
5-3
6-1
7-1
8-1
9-1
9-2
10-1
10-2
11-1
15-1
16-1
17-1
19-1
22-2
22-3
23-1
23-1
27-2
29-1
31-2
32-1
33-1
33-2
34-1
35-1
35-2
36-1
37-1
38-1
38-2
38-3
38-4
39-1
39-2
39 st

L. Abborrtan
Arnäs Udde
Arnäs Udde
Gåsen
Gåsen
Gåsen
Tönnöarna
Hamnviken
Onsösundet
Onsön V
Onsön V
Onsön O
Onsön O
Onsön lilla
Hasselnäset
Båtviken
Bredsanden
Randviken
Bomstad O
Bomstad O
Långudden
Lövnäsudden
Alsters strandbad
Jäverön
Klommersand
Göstasviken
Kvinnholms sand
Kvinnholms sand
Tallskär
Långerudden V
Långerudden V
Långholmen
Långerudden O
L. Björnrukan
L. Björnrukan
L. Björnrukan
L. Björnrukan
St. Björnrukan
St. Björnrukan
delområden
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Åtgärds- behov
Stort
Akut
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
29

2.7 Åtgärdsbehovet vid de högst rankade sandstränderna
De sandstränder med högst värde (ranking) som har ett stort eller akut behov av åtgärder
sorteras ut i tabell 8. Totalt har 18 delområden hög ranking och stort eller akut behov av
åtgärder. Av de sandstränderna med bedömt högst värde (ranking) och störst behov av
åtgärder utmärker sig Kvinnholms sand, Långerudden V och Onsön V. De tre sandstränderna
bedöms ha ett akut behov av åtgärder där värdena minskat och kommer att minska.
Situationen för de tre sandstränderna varierar något. På Kvinnholms sand (delområde 1) är det
framförallt uppväxande ung tall i en zon mellan den äldre strandlinjen och vattenlinjen medan
delområde 2 är kraftigt igenväxt. På Långerudden V pågår en stor förändring med kraftigt
slyuppslag nära vattenlinjen och på den geologiska formationen (grus/sandreveln) som
sträcker sig ut i Vänern. Onsö V är kraftigt igenväxt i sin östra del. Det största hotet mot
Onsöns västra sandstrand bedöms vara vassen som nu har brett ut sig över hela viken och
påskyndar igenväxningen uppe på själva sandstranden. Sandstranden krymper framförallt på
grund av skog som vandrar in från yttersidorna, men även mjölon vandrar längre ned mot
vattenlinjen.
Tabell 8. De högst rankade sandstränderna med stort/akut behov av åtgärder
Delomr Sandstrand
Sand kvm Sand kvm Förändr. Rank Åtg.- behov
år 1962
år 2012
i%
1 till 10 Stort Akut
9-1
Onsön V
3429
1551
-55%
10
X
33-1
Kvinnholms sand
6790
2966
-56%
10
X
33-2
Kvinnholms sand
2582
140
-95%
10
X
35-2
Långerudden V
12979
5520
-57%
10
X
39-2
St. Björnrukan
8149
6353
-22%
10
X
5-1
Gåsen
2861
1248
-56%
9
X
10-1
Onsön O
4504
2845
-37%
9
X
35-1
Långerudden V
2692
2070
-23%
9
X
38-3
L. Björnrukan
2973
1753
-41%
9
X
39-1
St. Björnrukan
3610
204
-94%
9
X
6-1
Tönnöarna
okänt
111
8
X
8-1
Onsösundet
1469
350
-76%
8
X
31-2
Klommersand
14626
1270
-91%
8
X
34-1
Tallskär
5709
228
-96%
8
X
5-2
Gåsen
174
162
-7%
7
X
17-1
Bredsanden
8536
2822
-67%
7
X
22-3
Bomstad O
7145
1635
-77%
7
X
37-1
Långerudden O
10171
3515
-65%
7
X
18 st
delområden
98399
34743
-65%
5
13
I delområde 2 på Stora Björnrukan finns ett stort behov av åtgärder. Här är det framförallt
skogen som krymper sandytan i ytterkanterna, framförallt i öster. Även den rad med tallar,
(50- åriga) som står mitt på sandstranden, gör att växtmaterial ansamlas bakom tallarna och
upp mot de gamla grova tallarna som växer norr därom. På Gåsen finns ett stort behov av
åtgärder där alsly finns i sandstrandens ytterkanter. Även mjölonmattorna tar över mer och
mer av den tidigare solbelysta sanden. Om de 30-åriga träden som finns på rad vid Lilla
Björnrukan skulle tas bort, skulle stora sandytor öppnas upp, vilket skulle gynna
myrlejonsländorna som finns där. I ytterkanterna sker kraftig igenväxning och sandstranden
krymper. Även här finns vass som bör avlägsnas. Klommersand har ett stort antal
myrlejonsländor och sandstranden har en omfattande igenväxning. Sandstranden består av en
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sandbank där al, björk och tall etablerat sig (20-30 åriga) och i söder finns kraftig
vassvegetation. Onsösundet har tät vassvegetation och sandstranden har röjts en gång tidigare.
Bedömningen är att den solbelysta sandytan som fortfarande finns kvar inom en snar framtid
är borta. Tallskär har en liten öppen sandyta kvar och är inom några år troligen helt
överskuggad och igenväxt. Mer utförlig beskrivning för samtliga sandstränder finns i bilaga 1.
Igenväxningen och åtgärdsförslag diskuteras vidare i kapitel 3.

Figur 15. Yngre igenväxning, Klommersand, delområde 2. Tidigare öppen sand.

Figur 16. Äldre igenväxning, Bomstad O, delområde 3 (Skomakarviken). Tidigare öppen sandstrand.
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3. Diskussion utifrån inventeringen 2013
Totalt har 41 sandstränder vid Vänern som ligger i Karlstads kommun inventerats. Den öppna
solbelysta sandytan har de senaste 50 åren minskat med över 60 procent och var tidigare
drygt18 hektar. I dag återstår cirka 7 hektar. Inventeringen av kommunens sandstränder visar
att 37 delområden av de 59 inventerade har stort eller akut behov av åtgärder. Igenväxningen
har pågått under en längre tid och har de senaste åren accelererat med omfattande ung
vegetation på strändernas lägre partier. Framförallt är det klibbal som expanderar snabbt.
Under vintern 2012/2013 var det relativt högt vatten (över 44,80 m.ö.h.) i Vänern. Påverkan
från det kunde observeras under inventeringen. Vegetationen längst ned på stranden var ofta
påverkad av vattnet (isskador) med avskavd bark eller annan skada. Framförallt har 1-2-åriga
tallar långt ned på de flacka sandstränderna dött av skadorna. Tyvärr konstaterades det att det
mesta av alen och det något äldre slyet (>3-4 år) klarat sig bra och ingen påverkan kunde
observeras på dessa. Eftersom sommaren 2013 var varm och vattennivån låg har vegetationen
haft bra förutsättningar för att växa till sig ytterligare. Tyvärr ger det ”halvlåga” vattenståndet
perfekta förutsättningar för ny vegetation att etablera sig. Även den vegetation som växer
långt ned i strandzonen har växt sig ännu större och är troligen ännu mer tålig mot eventuella
framtida högvatten. Trenden är tydlig och alarmerande. Ett högvattenstånd på 44,80 meter
över havet och isläggning räcker inte för att påverka den unga och nyetablerade vegetationen
längst ned i strandkanten. Högre vattenstånd krävs och troligen även under en längre period.
Inventeringen av mindre myrlejonslända visar att förekomsten är relativt god i kommunen där
över 4 000 larvgropar räknades in. Störst koncentration finns på Arnöns sandstränder där
Långerudden V och Kvinnholms sand står för stor andel av det inventerade resultatet. Flera av
sandstränderna på Arnön har relativt stora förekomster vilket delvis kan förklaras med att
sandstränderna har lågt besökstryck, exempelvis Långerudden. De sandstränder, även på
Arnön, som har högt besökstryck har färre myrlejonsländor än de som har lågt besökstryck.
Det visar och i viss mån bekräftar att mindre myrlejonslända är känslig för markslitage som
till exempel uppstår från allt för många badgäster, något som också tidigare påpekats som ett
hot (Berglind, 2006 och Enderstöl, 2012). I arbetet med att bevara den mindre
myrlejonsländan bör detta tas i övervägande, speciellt om de mindre besökta sandstränderna
växer igen och det i förlängningen innebär att myrlejonen försvinner från de mindre besökta
sandstränderna. Det leder till att myrlejonen och människan trängs ihop och måste samsas på
en mindre yta vilket kan leda till konfliktsituationer. Tyvärr uppvisar sandstränder med
mindre besökstryck en mer omfattande igenväxning vilket också med all tydlighet hotar
förekomsten av mindre myrlejonslända. Det vore därför klokt att arbeta fram en plan för hur
myrlejonen ska bevaras vid Vänern där aktuell hotbild tas i beaktande. I dag är det känt att tre
metapopulationer av mindre myrlejonslända finns vid sjön, Kattfjorden med Segerstads
skärgård där Sörmon inräknas, södra Arnön och i Västra Götalands län Brommö skärgård. Det
är i dagsläget inte känt om den mindre myrlejonsländan finns utmed ex. Värmlandsnäs eller
på de stora sandområdena i södra Dalbosjön (ex. Mellerud). Kunskapsluckorna angående
myrlejonens utbredning vid sjön bör fyllas för att på sikt bevara artens fortsatta existens vid
sjön.
Sandstränderna vid Vänern inom Karlstads kommun har i regel natursköna lägen som är
sydvända. Det skapar höga naturvärden men också höga värden för rekreation och friluftsliv.
Ungefär hälften av områdena bedöms ha högt eller mycket högt värde för friluftslivet.
Utmärkande är givetvis de stora kommunala badplatserna Bomstadbaden och Stora
Björnrukan. Även mindre sandstränder som exempelvis Skutberget och Alsters strandbad har
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höga friluftsvärden med många besökare. Här är tillgängligheten en av nycklarna. För
båtfolket är sandstränderna på öarna Gåsen, Sandö, Tönnöarna och Onsö i Segerstads
skärgård utmärkande. Här återfinns vid varma och fina sommardagar många båtar. Figur 17
visar sandstranden på södra Gåsen, (delområde 1) som är lagunliknande och mycket populär.
Tillgängligheten vid öarna är oftast begränsad eftersom det saknas bryggor och möjlighet för
lite större båtar att komma till. Vill man öka tillgängligheten så bör möjligheten att sätta upp
bryggor och angöringsplatser undersökas närmare.

Figur 17. Sandstranden på Gåsen (delområde 1) som har höga naturvärden och rekreativa värden.

Åtgärdsbehovet är stort och läget är akut för många sandstränder. Det är i nuläget ett antal
högt värderade sandstränder som har ett stort behov av åtgärder. Däribland Långerudden V
där rik förekomst av mindre myrlejonslända finns samt den för Vänern ovanliga spindeln
sandvargspindel. Långerudden V är en sandstrand med en sandrevel som sträcker sig ut i sjön
mot skäret Storskär. Området vid Långerudden är extra bevarandevärt då det även har ett högt
geologiskt värde där isälvarnas avlagringar är extra tydliga. Isälvsavlagringarna skapar genom
Vänerns tippning mot söder intressanta svallsediment och revlar som i ett större perspektiv
skulle kunna fungera som en bra pedagogiskt lokal för studier av dessa formationer och ökad
förståelse för Vänerns bildande och särart.

Figur 18. Långerudden V (delområde 2) med kraftig igenväxning.
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Arnöns södra del med Björnrukan, bort mot sydvästra hörnet med Långerudden O och V,
Kvinnholms sand, tillsammans med de sandrevlar som sträcker sig ut mot Tallskär och
Storskär, bedöms vara norra Vänerns viktigaste sandstrandsområden, både för rekreation och
för biologisk mångfald. Figur 19 visar en översiktlig bild över området vid Långerudden V
med intressanta geologiska formationer.

Figur 19. Landskapet vid Långerudden med höga värden

Kvinnholms sand är en av de mest intressanta sandstränderna i kommunen. Den öppna
sandytan är i dag betydligt mindre än vad den tidigare varit. Här återfinns sanddyner vilka är
ovanliga vid Vänern och extra bevarandevärda som naturtyp. På Kvinnholms sand
observerades under inventeringen en ny art för Värmland, nämligen dynvargspindel. Den är
släkt med sandvargsspindeln som finns på Långerudden. Vid Kvinnholms sand finns också
den största koncentrationen av mindre myrlejonslända med över 1 100. inräknade larvgropar.
Även här har igenväxningen fått pågå lite för länge och sanddynerna täcks av vegetation,
framförallt i de västra delarna. Igenväxningen är mycket kraftig på Kvinnholms sands västra
sandstränder men mindre omfattande på själva huvudstranden. Här krävs dock rejäla åtgärder
och återkommande skötsel för att hålla sandytorna öppna. Det är önskvärt att åtgärder styrs
mot sydvästra Arnön. Högst prioritet i dagsläget har Långerudden V som har mycket ungt
uppslag av al, björk och tall vilket är ”lättare” och mer kostnadseffektivt att åtgärda än den
mer långtgående igenväxningen som man exempelvis finner på Kvinnholms sand (delområde
2).
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Figur 20. Kvinnholms sand, delområde 1 i västra delen. Kraftig igenväxning av tall och al. För 50 år sedan var
här en helt öppen solbelyst sandyta.

Figur 21. Tallskärs sandstrand, vy från sjön (lågt vattenstånd). Kraftig igenväxning där det döljer sig en fin
sandstrand bakom ridån av alsly. Sandstränder som ligger vid klappersten är hårdast drabbade av igenväxning.
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På Onsöns västra sandstrand har igenväxningen pågått under en längre tid och där börjar nu
vassen helt sluta sig vilket med all säkerhet kommer att påskynda igenväxningen ytterligare.
Onsön har mycket högt värde för friluftsliv och för biologisk mångfald där sandstrandens väl
utvecklade mjölonmattor i fördynerna är några av de tydligaste i hela sjön. Mjölonen växer
allt längre ned på sandstranden, vilket syns i figur 22.

Figur 22. Mjölonmattorna breder ut sig på Onsöns västra sandstrand, delområde 1.

Figur 23. Kraftig igenväxning av Onsöns västra sandstrand, delområde 1 i östra delen. Tidigare öppen sandyta.
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Även den östra sandstranden på Onsön krymper, framförallt i västra delen av delområde 1.
Tidigare fortsatte sandstranden västerut, runt hela udden, och vidare mot västra sandstranden.
Delområde 2 är i dag helt igenväxt och det finns ingen blottad sand. Området bär dock
tydliga spår av tidigare öppna ytor av sand och grus.

Figur 24. Onsöns östra sandstrand, delområde 1 i västra delen. Kraftigt slyuppslag.

Ett stycke bort från Onsön ligger Onsösundets sandstrand, vilken också har höga värden och
en kraftig igenväxning. Sandstranden har troligen tidigare röjts, men har mycket stort behov
av åtgärder. Troligen kommer den sandstranden försvinna inom en snar framtid om inget görs,
liksom flera andra sandstränder inom kommunen.

Figur 25. Onsösundet med tät vassvegetation i viken. Vassen bör avlägsnas så vågor kan skölja stranden igen.
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Åtgärdsbehovet är således stort och omfattande åtgärder är direkt nödvändiga för att bevara
värdena. Det är svårt att exakt säga hur dessa åtgärder ska ske eftersom behovet varierar
mellan de olika sandstränderna som också har olika karaktärer. Det är också svårt att säga
eftersom inga liknande åtgärder har gjorts vid sandstränder vid sötvatten tidigare. Erfarenheter
finns från SandLIFE, som är ett pågående projekt utmed havets sandstränder, men där är
igenväxningen framförallt kvävebetingad och högre upp på stranden (i sanddynerna).
Visserligen är igenväxningen av de högre delarna i flera fall påtaglig även vid Vänern, men i
det här projektet har fokus framförallt varit på de lägre liggande delarna av sandstranden som
just nu tycks ha störst behov av åtgärder. Arbetssättet vid restaurering av sanddyner och
sandmarker utmed havskusten är att gräva och rotrycka det mesta (Fritz, m.fl., 2012). Det
verkar klokt att göra ett så grundligt jobb som möjligt, för att få så mycket ”valuta” för
pengarna som möjligt. Ett slarvigt utfört arbete verkar innebära att vegetationen snabbare kan
etablera sig igen. Åtgärderna vid Hallandskusten visar på gott resultat gällande bevarandet av
arter och positiv respons från besökare och närboende (Fritz, m.fl., 2012).
Vid Vänerns sandstränder är det framförallt rotryckning av al som är aktuell. Rotryckningen
gör att rötterna dras med och mycket av det kväve som binds avlägsnas. All ung vegetation
som är möjlig att rotryckas bör också rotryckas, även tall. Större träd som inte kan rotryckas
bör sågas ned med så låga stubbar som möjlig. Materialet körs bort. Större träd kanske också
puttas omkull om grävskopan först hugger av sidorötterna. Alternativt kan större tallar
deponeras som tallågor i sandstrandens utkanter för att gynna insektslivet. Det är då viktigt att
lågorna inte stör upplevelsen av sandstranden eller påskyndar fortsatt igenväxning.
Sanden som försvunnit under växtmaterial friläggs genom att försiktigt skala av det översta
skiktet med en skopa. Här krävs försiktiga åtgärder där maskinföraren går långsamt fram. Det
är också ytterst viktigt att grävning och omrörning i sanden inte görs i de mest känsliga
områden där hög koncentration av myrlejonslända eller andra känsliga arter finns. Där är
manuella åtgärder att föredra, eller små grävare som har högre precision i sin grävning. Den
bortskalade sanden bör om möjligt sållas och läggas tillbaka. Om inte det är möjligt så kan
den grävas ned på sandstranden, tillsammans med småris och mindre buskvegetation. Grövre
vegetation körs bort i möjligaste mån. Ovanstående åtgärder har gjorts vid Hallandskusten
med gott resultat (Fritz, m.fl., 2012). Där påpekar de att viss återkommande skötsel kan vara
aktuell.

Figur 26. Karaktärsträd på sanddyn vid Bomstad O, delområde 3, Skomakarviken, som kan frihuggas.
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I flera fall så är vassen ett stort problem och åtgärder uppe på sandstranden mindre
meningsfulla så länge vassen inte åtgärdas. Vassen är svår att bemästra och kräver intensiva
åtgärder för att få den att minska eller försvinna. Vid mindre vassområden rekommenderas att
vassen grävs bort (på sandbottnar). I flera områden har vassen bildat tjock rotfilt och
sandstranden måste grävas fram. I torvbildande vassområden räcker det inte att endast slåttra
för att återskapa sandstranden utan här måste det grävas. Där grävning inte är möjlig och
vassen inte är torvbildande kan intensiv slåtter genomföras.
I vissa fall, exempelvis vid Onsöns västra sandstrand, är vassvegetationen gles och växer på
långgrund sandbotten. Det gör att slåtter med röjsåg eller lie kan vara bra alternativ till att
köra ut en stor maskin. Vid slåtter eller grävning körs materialet bort.

Figur 27. Värdefull sandtallskog med karaktärsträd av högre ålder, Stora Björnrukan.
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Efterord
Sandstränderna och dynerna vid Vänern är på många sätt intressanta - både deras historik
samt själva naturtypen med sin säregna flora och fauna. På sandstranden kan man hitta östliga
arter (t.ex. spindlar) bredvid sydvästliga arter från västkusten (t.ex. flora) vilket visar på
vilken intressant och artrik biotop sandstranden är. Jag tror det finns fler arter att upptäcka på
sandstränderna vid Vänern och de här miljöerna är viktiga att uppmärksamma ur ett regionalt
perspektiv, framförallt med tanke på den kraftiga igenväxning som sker.
Eftersom sandstränderna visat sig artrika med flertalet havsrelikta arter är det inte allt för
vågat att påstå att öppna sandmiljöer funnits vid Vänern alltsedan sjön satt ihop med havet.
Det torde därför vara intressant att utreda om sjön har fler arter som, på grund av sin
långvariga isolering från havets växt- och djurliv, utvecklat en genetisk egenart.
Sandsträndernas geologiska bakgrund vore intressant att kartlägga. Alltmedan sjön tippats
mot söder har sandstränderna i norra Vänern expanderat söderut och skogen följt efter. Det är
dock den stora vattenståndsvariationen som skapat de stora öppna sandytorna vi ser spår av i
dag där havsrelikta arter klarat sig kvar. Arterna som finns där är ett ”bevis” på att det
alltsedan sjön satt ihop med havet funnits stora öppna sandytor. Man kan således anta att den
snabba förändring som nu sker, med 65 procents tillbakagång av öppen solbelyst sand på 50
år, inte är naturlig och att hotbilden mot sandlevande flora och fauna som funnits i tusentals år
är betydande. Arterna hinner helt enkelt inte med.
Ett tack riktas till Sven-Åke Berglind på Länsstyrelsen i Värmland som bidragit med kunskap
och granskande under rapportens skrivande. Tack till Lars Jonsson vid Högskolan i
Kristianstad som bidragit med kunskap om spindelfaunan. Ett tack riktas även till Catharina
Knutsson på Karlstads kommun.

Martin Sandmark
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