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Uttrycker ett övergripande förhållningssätt i form av principer och inriktningar. Kortfattad styrning för bedömning 
och agerande i olika frågor. Nära kopplad till normer och värderingar. 

RIKTLINJE  
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budgetramar. Kan innehålla mål. 

PLAN 
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Bakgrund  
Karlstads kommun har sedan lång tid tillbaka ett 
aktivt arbete med att bevara och utveckla värden för 
biologisk mångfald och friluftsliv. Det första 
naturvårdsprogrammet för Karlstads kommun antogs 
av kommunfullmäktige 1995. Senare har teknik- och 
fastighetsnämnden tagit fram förslag till en 
Naturvårds- och friluftsplan för hela Karlstads 
kommun. Den består av följande tre delar: 

• Del 1 – Handlingsplan 2014-2020 

• Del 2 – Nulägesbeskrivning och analys 

• Del 3 – Värdefulla naturområden (webb-karta) 

I september 2016 antog teknik-och fastighetsnämnden 
de delar av del 1 – handlingsplan 2014-2020 som 
teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för samtidigt 
som man godkände del 2 och del 3. De delar av 
handlingsplanen som andra nämnder stod som 
ansvariga för samt förslag till mål skickades vidare för 
behandling i kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige. I maj 2019 godkände 
kommunfullmäktige de delarna som underlag för 
berörda nämnders fortsatta arbete.

Teknik- och fastighetsnämnden har nu ett behov av 
att ta fram en ny handlingsplan (del 1) för den 
kommande perioden 2021-2025. I samråd med 
kommunledningskontoret har vi denna gång beslutat 
att ta fram en handlingsplan för den del av 
kommunens naturvårds- och friluftsarbete som 
teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för. Inte en 
samlad handlingsplan för hela kommunens arbete 

med naturvård och friluftsliv.  
Teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för den 
huvudsakliga delen av kommunens aktiva 
naturvårdsarbete. Arbetet handlar om skydd av 
värdefulla naturområden, restaurering av områden 
vars värde för den biologiska mångfalden har minskat, 
anpassad skötsel av kommunens mark samt 
inventeringar för att öka kunskapen om naturvärden i 
olika områden och följa utvecklingen hos arter och 
naturtyper. Ansvaret för kommunens friluftsarbete är 
delat mellan teknik- och fastighetsnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden. Teknik- och 
fastighetsnämnden ansvarar för det naturanknutna 
friluftslivet med vandringsleder och strövområden, 
fritidsfiske samt bad- och båtliv. Genom 
anläggningar, aktiviteter och information underlättar 
vi för människor att komma ut i naturen. 

Del 2 och 3 av naturvårds- och friluftsplanen är 
värdefulla kunskapsunderlag i kommunens arbete  
och finns kvar även under den kommande perioden. 
De är dock inte styrande för kommunens verksamhet. 
Del 2 är en beskrivning av kommunens mest 
intressanta naturtyper, ansvarsarter, kommunens 
naturvårds-arbete och friluftsliv samt analys av 
situationen för Karlstads natur och friluftsliv. Den 
uppdateras inte nu. Del 3 är en webbkarta med de 
mest värdefulla natur- och friluftsområdena. Till varje 
område på kartan finns beskrivningar och eventuella 
åtgärds-behov. Kartan kompletteras kontinuerligt 
med ny information och nya områden utifrån 
tillkommande kunskap. 

INLEDNING
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Naturvårds- och friluftsplan, 
Handlingsplan för teknik- och  
fastighetsnämnden 2021–2025  
Syfte  
Naturvårds- och friluftsplan – Handlingsplan för 
teknik- och fastighetsnämnden 2021–2025 är 
en handlingsplan för den del av kommunens arbete 
med naturvård och friluftsliv som teknik- och 
fastighetsnämnden ansvarar för. Den innehåller 
åtgärder som behövs för att på ett bra sätt bidra till de 
övergripande mål och nämndmål som handlar om att 
bevara den biologiska mångfalden och utveckla 
naturens värde för friluftslivet i Karlstads kommun 
under den aktuella tidsperioden.  

Hur planen har arbetats fram 
Den nya handlingsplanen har tagits fram på uppdrag 
av teknik- och fastighetsnämnden. Planen har arbetats 
fram i samarbete mellan flera avdelningar och enheter 
inom teknik- och fastighetsförvaltningen. Enheten 
mark och utveckling har lett arbetet, men övriga 
enheter som deltagit är skog och friluftsliv, mark- och 
infrastrukturprojekt, park, gata, VA och fastighet. 

 För att samla in synpunkter och förslag från 
allmänheten har vi skickat ut en enkät som 
besvarades av 471 personer. Enkäten marknadsfördes 
på webb-sidan och facebook. Där inkom många bra 
idéer och värdefulla synpunkter. Vi har även haft 
dialogmöten med organisationer som är engagerade 
inom naturvårds- och friluftsfrågor samt med 
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Syftet med dialog-
arbetet har varit att låta andra bidra med sin syn på 
hur kommunens arbete ska ske och vad de prioriterar 
högst. Det tillsammans med den egna kunskapen ger 
ett bra underlag för handlingsplanen. Vi har också 
haft dialog med några förvaltningar och bolag inom 

kommunen, så som miljöförvaltningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen 
och Mariebergsskogen AB under arbetets gång.  

Planens genomförbarhet 
Åtgärder som föreslås i handlingsplanen är åtgärder 
som teknik- och fastighetsnämnden kan genomföra 
ensam eller i samarbete med andra aktörer. Åtgärder 
föreslås både på kommunägd och privatägd mark. På 
privatägda marker är åtgärderna beroende av att 
överenskommelser kan träffas med markägare. Andra 
åtgärder kan vara beroende av att vi får tillstånd från 
myndigheter. 

En ny översiktsplan håller på att tas fram inom 
kommunen. Den kan komma att påverka Karlstads 
kommuns framtida markanvändning och därmed 
några av de åtgärder som finns med i 
handlingsplanen.

Hur mycket som kan genomföras respektive år styrs 
också av vilka andra prioriterade projekt och 
detaljplaner som blir aktuella inom kommunen under 
samma tidsperiod. Deltagande i detaljplaner 
prioriteras för naturvårdshandläggare för att inte 
missa perspektivet på naturvård och friluftsliv när vi 
utvecklar staden. Är det många, stora detaljplaner där 
det krävs mycket naturvårdsinsatser i plan- eller 
genomförandeskede kommer det bli färre aktiviteter i 
denna handlingsplan som genomförs. I verkligheten 
kan alltså handlingsplanen komma att justeras under 
den kommande femårsperioden, men den blir ett 
viktigt underlag vid nämndens årliga verksamhets-
planering och budgetarbete och beskriver den 
riktning teknik- och fastighetsnämnden avser att 
driva sitt naturvårds- och friluftsarbete i under åren 
2021–2025.  
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Kostnader för föreslagna åtgärder 
Åtgärder som föreslås i handlingsplanen kommer till 
största delen att kunna täckas av teknik- och 
fastighetsnämndens befintliga drift- och 
investeringsbudget tillsammans med statliga bidrag 
som LONA-medel och markåtkomstbidrag. För 
följande åtgärder som finns med i handlingsplanen 
behöver dock extra medel äskas: 

• En utökad driftram för skötsel och iordningställan-
de för friluftslivet i de kommunala naturreservaten 
när de ökar i antal 

• Utökad driftram för att kunna följa upp och  
åtgärda invasiva främmande arter 

• Anlägga en ny kommunal småbåtshamn i Vålberg/
Edsvalla och Molkom om utredning visar att det 
finns någon lämplig plats. 

• Anlägga en ny kommunal badplats i sjön Alstern om 
utredning visar att det finns någon lämplig plats.

• Tillgänglighetsanpassning av badplatsen vid Örs-
holmstjärnet (delvis finansierad) 

• Ta fram en gemensam gestaltning för samtliga 
kommunala badplatser. 

Arbetet enligt handlingsplanen skulle längre fram 
kunna leda till andra förslag på åtgärder som kan kräva 
ytterligare äskanden.
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För arbetet med naturvård och friluftsliv i Karlstads 
kommun finns mål som antagits på olika nivåer i 
samhället. Nedan redovisas såväl kommunens egna 
mål och beslutade inriktningar som nationella och 
globala mål som är relevanta att beakta vid planering 
av vilka insatser kommunen bör göra för att bevara 
och utveckla naturvärden och människors möjligheter 
till friluftsliv.  

Karlstads kommuns strategiska plan,  
övergripande mål och nämndmål 
Kommunfullmäktige har beslutat om 22 över-
gripande mål som kommunens verksamheter ska 

MÅL FÖR NATURVÅRD OCH 
FRILUFTSLIV I KARLSTADS KOMMUN 

MÅLOMRÅDE: EN MILJÖSMART KOMMUN

Övergripande mål 
Karlstads kommun

Luften och vattnet i Karlstad ska vara så rent att människor och miljö inte skadas.

Övergripande mål 
Karlstads kommun

Den biologiska mångfalden ska värnas och naturens värde för friluftslivet ska utvecklas. 

Nämndmål TFN
Förbättra för rödlistade arter eller de arter som i Naturvårds- och friluftsplanen pekas ut som 
Karlstads kommuns ansvarsarter. 

Nämndmål TFN
Inom Karlstads kommun ska det finnas minst 350 hektar strandängar som är slåttrade eller väl 
betade. 

Nämndmål TFN
Kommunen ska ha ett ekonomiskt hållbart skogsbruk som tar hänsyn till naturvärden, biologisk 
mångfald, friluftsliv, sociala värden och kulturmiljöer. 

Nämndmål TFN
Areal våtmark inom kommunal mark som är ekologiskt eller hydrologiskt värdefull ska inte minska 
från och med år 2017. 

Nämndmål TFN Pollinatörers livsförutsättningar ska stärkas i Karlstads kommun. 

MÅLOMRÅDE: EN KOMMUN FÖR ALLA

Övergripande mål 
Karlstads kommun

Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin kommun.

Övergripande mål 
Karlstads kommun

Karlstad ska vara bland de bästa besöksmålen i Sverige

Övergripande mål 
Karlstads kommun

Tillgängligheten och möjligheten till delaktighet ska vara god

Nämndmål TFN
Möjligheten för människor att uppleva de attraktiva sjöar, vattendrag, skogar och den natur som 
finns i kommunen ska förbättras.

Nämndmål TFN
Medborgarnas tillgänglighet till offentlig plats och övriga allmänna fastigheter, anläggningar och 
mark ska öka.

förhålla sig till. Målen beskrivs i den strategiska 
planen som är en del av kommunens styrmodell, 
och de visar vad vi gemensamt ska fokusera på för att 
på sikt nå kommunens vision. Kommunens nämnder 
har brutit ner de övergripande målen till 
nämndspecifika mål. 

De övergripande mål som främst berör naturvård 
och friluftsliv samt de nämndmål som teknik- och 
fastighetsnämnden ansvarar för finns listade i 
tabellen nedan. 
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Kommunens inriktning i ÖP 2012
I Karlstads kommun översiktsplan från 2012 har ett 
antal inriktningspunkter fastställts. De som är 
relevanta för naturvård och friluftsliv listas nedan.

Inriktning i ÖP 2012
Områden med dokumenterat höga värden för naturvård eller friluftsliv ska undvikas vid lokalisering 
av nya bostäder, arbetsplatser, vägar och annan exploatering. 

Inriktning i ÖP 2012
Områden med höga naturvärden ska alltid beaktas och så långt som det är möjligt värnas i den 
fysiska planeringen. Även i bebyggda miljöer finns naturvärden som ska värnas och utvecklas.

Inriktning i ÖP 2012 De mest värdefulla områdena bör säkerställas genom ett långsiktigt skydd enligt miljöbalken.

Inriktning i ÖP 2012 Kommunen arbetar aktivt med skydd och restaurering av värdefull natur.

Inriktning i ÖP 2012
Kommunen föregår med gott exempel på egen mark genom att dels värna befintliga värden och dels 
skapa förutsättningar för biologisk mångfald.

Inriktning i ÖP 2012 Områden med höga rekreationsvärden ska beaktas och värnas i den fysiska planeringen.

Inriktning i ÖP 2012
De områden som pekas ut i översiktsplanen betraktas som allmänt intressanta för friluftslivet och 
ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden.

Inriktning i ÖP 2012
Alla kommuninvånare ska ha tillgång till bostadsnära natur och ska till fots eller med cykel enkelt 
kunna ta sig till närströvområden med höga friluftsvärden.

Inriktning i ÖP 2012 Gröna stråk ska binda samman bostadsområden med rekreationsområden.

Inriktning i ÖP 2012 Allmänhetens tillgång till stränder bibehålls och utvecklas.

Inriktning i ÖP 2012 Tillgängligheten till Vänerskärgården och Klarälven ska förbättras

Inriktning i ÖP 2012 Kommunen arbetar aktivt med att tillgängliggöra friluftsområden för allmänheten. 

Inriktning i ÖP 2012
Stadslandskapets grönska ska värnas och förbättras. På platser med brist på stadsgrönska 
eftersträvas nya ”luckparker.”

Inriktning i ÖP 2012
Jordbruksmark enligt klass 1 och 2 bör tas i anspråk endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och att detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk (enligt 3 kap 4 § MB).

Inriktning i ÖP 2012
Kommunen föregår med gott exempel på egen mark genom att dels värna befintliga värden och dels 
skapa förutsättningar för biologisk mångfald.
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Nationellt mål för 
friluftspolitiken 

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.  

Nationellt mål för 
friluftspolitiken 

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. 

Nationellt mål för 
friluftspolitiken 

Allemansrätten - Allemansrätten är grunden för friluftslivet. Det innebär att allemansrätten värnas 
och allmänhet, markägare, föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten.  

Nationellt mål för 
friluftspolitiken 

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. 

Nationellt mål för 
friluftspolitiken 

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. 

Nationellt mål för 
friluftspolitiken 

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.  

Nationellt mål för 
friluftspolitiken 

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. 

Nationellt mål för 
friluftspolitiken 

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. 

Nationellt mål för 
friluftspolitiken 

Friluftsliv för god folkhälsa - Att skapa goda förutsättningar för att människor kan vara regelbundet 
fysiskt aktiva i natur- och 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.  

Nationellt mål för 
friluftspolitiken 

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. 

Nationella mål för friluftspolitiken 
2012 beslutade regeringen om 10 mål för 
friluftspolitiken som listas nedan. Samtliga bedöms 
vara relevanta för kommunens arbete, men vissa har 
en starkare koppling till teknik- och fastighets-
nämndens verksamhet. Utgångspunkten för målen är 
att friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och 
regional utveckling. 



10

Naturvårds- och friluftsplan för Karlstads kommun – Handlingsplan för teknik- och fastighetsnämnden 2021–2025

Nationella miljömål 
Sveriges miljömål är sedan de antogs av riksdagen 
1999 riktmärken för vad som är en god miljö och 
visar vägen mot en hållbar utveckling. Det finns ett 
övergripande generationsmål, 16 miljömål och några 
etappmål. De flesta är fortfarande långt ifrån 
måluppfyllelse. De miljömål som är relevanta för 
Karlstads kommuns arbete med naturvård och 
friluftsliv listas nedan. 

Globala mål 
De 17 globala målen antogs 2015 av FN som en del 
av Agenda 2030 som syftar till en global förändring 
mot ett hållbart samhälle. De mål som främst har 
kopplingar till naturvård och friluftsliv anges nedan 
tillsammans med exempel på deras innebörd. 

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

Nationellt miljömål 
Ett rikt odlingslandskap - Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion 
och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks 

Nationellt miljömål 
Myllrande våtmarker - Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska 
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 

Nationellt miljömål 

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 

Nationellt miljömål 

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. 

Nationellt miljömål 

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. 

Globalt mål Ingen hunger – Ett produktivt och hållbart jordbruk behöver tillgång till pollinatörer. 

Globalt mål 
Rent vatten och sanitet – Vattenrelaterade ekosystem, däribland berg, skogar, våtmarker, floder, 
akviferer och sjöar, behöver skyddas och återställas. 

Globalt mål 

Hållbara städer och samhällen – Insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv 
behöver stärkas. Säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser ska 
tillhanda-hållas, i synnerhet för kvinnor, barn, äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning. 

Globalt mål 

Ekosystem och biologisk mångfald – Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens 
livsuppehållande system. Ekosystem och deras ekosystemtjänster på land och i sötvatten behöver 
bevaras, återställas och användas hållbart. Minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer och hejda 
förlusten av biologisk mångfald.



Levande skogar:
Att långsiktigt skydda skogar med 
höga natur- och friluftsvärden är ett 
arbete som vi planerar att fortsätta. 
Det är en viktig insats för att bevara 
och utveckla skogens ekologiska och 
sociala värden.
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Skogar i Karlstads kommun 
Utöver möjligheten till virkesproduktion har skogen 
mycket stor betydelse både för den biologiska 
mångfalden och för människors rekreation. Höga 
naturvärden i skogsmiljöer inom Karlstads kommun 
är främst knutna till: 

• fuktiga, tidvis översvämmade lövskogar, till exem-
pel utmed Vänerstranden och flera vattendrag, 

• äldre skogar till exempel på de branta hyperitber-
gen i kommunens norra del, men också nära Karl-
stad tätort finns flera äldre tallskogar med höga 
naturvärden, och 

• sandtallskogarna på Sörmon och Brattforsheden.  

Rekreationsvärden i skogen är som högst i närheten 
av där många människor bor. 

Karlstads kommun äger drygt 7000 hektar skog. De 
flesta nyckelbiotoper inom kommunens mark är 
formellt skyddade som biotopskyddsområden. 
Kommunens skogsbruk är FSC-certifierat sedan år 
1999 och bedrivs med stor hänsyn till biologisk 
mångfald, friluftsliv, närboende och kulturmiljö. I 
kommunens skogsbruksplan, som omfattar alla 
kommunägda skogar utanför detaljplan, är cirka 29 % 
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 

LEVANDE SKOGAR 

Globalt mål
Ingen hunger, Rent vatten och sanitet, Hållbara städer och samhällen, Ekosystem och biologisk 
mångfald

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

Nationellt friluftsmål
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.

Övergripande mål 
Karlstads kommun

Den biologiska mångfalden ska värnas och naturens värde för friluftslivet ska utvecklas. 

Nämndmål TFN
Kommunen ska ha ett ekonomiskt hållbart skogsbruk som tar hänsyn till naturvärden, biologisk 
mångfald, friluftsliv, sociala värden och kulturmiljöer. 

Nämndmål TFN
Förbättra för rödlistade arter eller de arter som i Naturvårds- och friluftsplanen pekas ut som 
Karlstads kommuns ansvarsarter. 

Nämndmål TFN Pollinatörers livsförutsättningar ska stärkas i Karlstads kommun. 

Inriktning i ÖP 2012 De mest värdefulla områdena bör säkerställas genom ett långsiktigt skydd enligt miljöbalken.

Inriktning i ÖP 2012 Kommunen arbetar aktivt med skydd och restaurering av värdefull natur.

Inriktning i ÖP 2012
Kommunen föregår med gott exempel på egen mark genom att dels värna befintliga värden och dels 
skapa förutsättningar för biologisk mångfald.

Mål
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sköts i sin helhet för att gynna naturvärden, 
boendemiljö och upplevelsevärden. Under det senaste 
året har mycket åtgärder i kommunens skog 
genomförts för att minska spridningen av 
barkborrenangrepp. Angrepp har dykt upp i flera 
tätortsnära skogar med höga naturvärden och 
rekreationsvärden. Detta har gjort att skog har 
avverkats i förtid, vilket förstås påverkar 
upplevelsevärdet såväl som livsmiljöer för olika arter.  

Att långsiktigt skydda skogar med höga natur- och 
friluftsvärden är en viktig insats för att bevara och 
utveckla skogens ekologiska och sociala värden. 
Kommunen har hittills bildat fem kommunala 
naturreservat, till stor del på privatägda marker, men 
arbete pågår för att skydda ytterligare områden både 
på kommunägd och privat mark. 

Utmaningar 
Utvecklingen av skogsbruksmetoder har över tid gått 
från småskaliga till mer storskaliga och rationella 
metoder. Lövskog har på många platser ersatts av 
barrskog. Andelen lövskog, gammal skog och 
mängden död ved är lägre i dagens skogar jämfört 
med naturtillståndet. Skogsbränder, översvämningar 
och andra naturliga störningar som är positiva för 
mångfalden av arter har minskat eller upphört. 
Fragmentering av skogsområden gör att vissa 
skogslevande arter har svårt att sprida sig mellan olika 
områden. Sammantaget leder detta till lägre variation 
av livsmiljöer i skogen och negativa effekter för 
skogens mångfald av arter.  

Några viktiga insatser för att vända trenden är bland 
annat att långsiktigt skydda värdekärnor, att bedriva 
naturvårdande skötsel i vissa skogar, att öka andelen 
hyggesfritt skogsbruk och att behålla/skapa en 
sammanhängande grön infrastruktur i landskapet. 

Planerade åtgärder 2021-2025 
Områdesskydd
För att långsiktigt bevara områden som har stor 
betydelse för den biologiska mångfalden och 
friluftslivet kommer vi fortsätta arbetet med att bilda 
kommunala naturreservat. Vi kommer att fortsätta 
det pågående arbetet med att bilda naturreservat av 
skogen på Bergviks udde och skogen på Bålberget 
i Älvenäs. Det har också inletts ett arbete med 
reservatsbildning av ett område i Björketorp väster 
om Molkom som är ett mosaikartat odlingslandskap 
med lövskogsholmar och öppna naturbetesmarker. 
Andra skogar som vi avser att jobba vidare med skydd 
för är Alhaget, Fiskartorpet och Trollkoneberget som 
alla ligger på kommunägd mark. Tidplanen för dessa 
är dock osäker då processen för dem också är beroende 
av andra frågor. Förhoppningen är dock att kunna 
starta något eller några av dem före 2025. Dessa 
områden finns närmare beskrivna på de kommande 
sidorna. Vi har också för avsikt att jobba parallellt 
med reservatsbildning på kommunägd och privatägd 
mark, så efter Björketorp kommer vi undersöka 
intresset hos markägare till lövskogar utmed 
Byckelsälven, Klarälven eller Norsälven.  

På Skutberget och inom I2-skogen ska frågan om 
reservatsbildning utredas vidare inom pågående 
detaljplane- respektive FÖP-arbete.

Övriga skogsområden som pekades ut som lämpliga 
för skydd i förslaget till naturvårds- och friluftsplan 
för 2014-2020 som teknik- och fastighetsnämnden 
godkände 2016 kommer att utredas vidare inom 
arbetet med ny översiktsplan. Utöver dessa områden 
arbetar Länsstyrelsen med reservatsbildning i 
Klarälvsdeltats yttre delar samt med en utökning av 
Sörmons naturreservat. I detta arbete deltar flera 
kommunala tjänstepersoner. 
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Skogsbruk och skogsskötsel
I brukande och skötsel av den kommunägda skogen 
vill vi i enlighet med vårt nämndmål ta god hänsyn 
till naturvärden, biologisk mångfald, friluftsliv, 
sociala värden och kulturmiljöer.  

Vi har en ambition att öka andelen hyggesfria 
avverkningar där det är möjligt, för att skapa mer 
varierade skogsmiljöer. En del skogstyper kräver 
skötsel för att naturvärden och rekreationsvärden ska 
bibehållas eller utvecklas. Det kan till exempel 
handla om att hugga ur underväxande gran i ett 
lövskogsbestånd eller att hugga fram gamla, grova 
träd. Den typen av åtgärder kommer att göras 
återkommande i den kommunägda skogen. I 
brynmiljöer friställs befintliga blommande och 
bärande träd och buskar för att gynna pollinerande 
insekter och fåglar, vilket bidrar till nämndmålet om 

att stärka pollinatörers livsförutsättningar. I några 
tätortsnära skogar där det finns flera intressen att ta 
hänsyn till kommer detaljerade skötselplaner med 
inriktning på att behålla och utveckla naturvärden 
och friluftsvärden att tas fram i dialog med olika 
intressenter. För den kommunägda skogen i stort 
kommer nya riktlinjer att tas fram som är anpassade 
till nuvarande planer på reservatsbildning och ny 
bebyggelse samt en ökad andel hyggesfritt brukande. 

I ett kommunägt skogsområde, vilket sannolikt blir 
på en ö i Vänern, ska en naturvårdsbränning 
genomföras. Man bränner alltså ett skogsområde för 
att efterlikna en naturlig störning som var vanligare i 
skogen förr i tiden och som gynnar vissa specialiserade 
och konkurrenssvaga arter. Naturvårdsbränningen 
ingår i ett pågående LONA-projekt.

Naturvårdsbränning gynnar vissa arter
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Bergviks udde 
Areal: ca 10 ha  
Markägare: kommun 
Motiv till skydd: naturvård (mycket högt) och 
friluftsliv (mycket högt) 
Skyddsstatus/Planeringsläge: Reservatsbildning pågår. 
Friluftsområde och naturvärde i ÖP 2012 
 
Bergviks udde är en liten oas som med sin lugna 
strandmiljö står i stark kontrast till det närliggande 
Bergviks köpcentrum. Området består av gammal 
hällmarkstallskog och klippstränder där man kan 
njuta av utsikten över Vänern. Skogens ålder är 
närmare 200 år och den är klassad som nyckelbiotop.
Gamla spärrgreniga pansarbarkstallar präglar 
skogsbeståndet. Ut till udden och runt den leder en 
vandringsled som startar intill Bergviksvägen direkt 
väster om Ikea. Längs leden passerar man Bergviks 
strandäng. Ute på udden finns rastplats med eldstad.

Läget nära köpcentret och E18 gör udden till ett 
lättillgängligt utflyktsmål för många.

Bålberget, Älvenäs 
Areal: ca 17 ha  
Markägare: kommun 
Motiv till skydd: naturvård (högt) och friluftsliv 
(högt) 
Skyddsstatus/Planeringsläge: Reservatsbildning pågår. 
En liten del av området  har tidigare skyddats som 
biotopskydd av Skogsstyrelsen. Närströvområde i ÖP 
2012. 
 
Området ligger omringat av bostadsområdet Älvenäs 
och har genom sitt läge höga värden som 
rekreationsområde för de närboende. Här finns en 
grillplats och flera större och mindre stigar. I området 
finns även fornlämningar i form av gravar. Skogen har 
stor variation och den södra delen påverkas påtagligt 

av den basiska bergarten hyperit. Detta märks genom 
en delvis riklig förekomst av hassel i buskskiktet, 
ädellövträd och blåsippor.  

Pågående och planerade reservats-
bildningar inom Karlstads kommun
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Björketorp - Björklången 
Areal: ca 37 ha, varav ca 10 ha kommunägd mark
Markägare: kommun + privat 
Motiv till skydd: naturvård (högt) 
Skyddsstatus/Planeringsläge: Reservatsbildning pågår. 
Den kommunägda delen har köpts in i syfte att bilda 
naturreservat. För de privatägda delarna har 
diskussioner inletts med markägarna, men några avtal 
har inte tecknats. Områdets avgränsning kan därför 
komma att ändras.  Naturvärde i ÖP 2012. 
 
Ett vackert och varierat mosaiklandskap med en 
blandning av öppna betesmarker, betade 
lövskogsklädda åkerholmar och aspdominerad skog. 
Det skogliga naturvärdet ligger i områdets storlek, 
det höga lövinslaget samt inslaget av solbelyst död 
ved. I kombination med det öppna odlingslandskapet 
och den betesgynnade floran blir området attraktivt 
både för insektslivet och därigenom fågelfaunan samt 
för mossor, lavar och svampar. 

Fiskartorpet 
Areal: ca 6 ha  
Markägare: kommun 
Motiv till skydd: friluftsliv (mycket högt) och 
naturvård (högt) 
Skyddsstatus/Planeringsläge: Reservatsbildning 
planeras. Närströvområde och naturvärde i ÖP 2012. I 
detaljplan från 1966 industrimark. Detaljplanen 
behöver upphävas i den delen innan naturreservat kan 
bildas.
 
I anslutning till Skattkärr ligger detta lilla 
skogsområde vid Vänerstranden. Här finns 
vandringsleder och rastplatser och udden i öster är en 
fin trivselplats med utsikt över Vänern. Området är 
litet, men variationsrikt och har olika karaktärer 
beroende på vart man befinner sig. En påtaglig 
karaktär är de gamla tallarna, förekomsten av många 
olika sorters lövträd samt de fina lövträdsrika 

strandzonerna. Området berikas av ett antal 
kulturlämningar, husgrunder, en pir, källare, 
kulturväxter med mera. 
Vandringsleden fortsätter på en vall utmed Vänerns 
vassområde och förbinder på så vis Fiskartorpet med 
Herröns våtmarker i väster, vilket gör området till en 
del i ett sammanhängande större friluftsområde. 
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Trollkoneberget 
Areal: ca 29 ha 
Markägare: kommun  
Motiv till skydd: friluftsliv (mycket högt) och 
naturvård (högt) 
Skyddsstatus/Planeringsläge: Reservatsbildning 
planeras. Natur i FÖP Välsviken från 2019. Gränserna 
kommer att anpassas till ny bebyggelse i väster och 
eventuell ny infrastruktur i norr, öster och söder. 
Stadsutvecklingsområde, närströvområde, 
friluftsområde och naturvärde i ÖP 2012. 
 
En höjd med gammal hällmarkstallskog.  Skogen är 
varierad, vacker och strövvänlig. Den markerade 
vandringsleden Frödingleden har en av sina 
anslutningar över Trollkoneberget med parkering och 
informationstavla i norr och vidare anslutning mot 
Alsters herrgård i söder. Det går även bra att ta sig 
upp i skogen via omarkerade stigar på västra sidan. 
Detta gör området värdefullt både för de närboende 
och som ett utflyktsmål för karlstadsbor och besökare. 
Området används också av förskolorna på Kroppkärr. 
Uppe på bergryggen finns gott om träd som är äldre 
än 200 år och öppna lavrika hällar. Sluttningarna mot 
Kroppkärr är i stället klädda av en åldrande 
blandskog där flera olika trädslag är väl 
representerade.  
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Alhaget 
Areal: ca 7 ha  
Markägare: kommun 
Motiv till skydd: naturvård (högt) och friluftsliv 
(högt) 
Skyddsstatus/Planeringsläge: Reservatsbildning 
planeras och ett översvämningsskydd planeras mellan 
skogen och bebyggelsen i väster. Reservatsgränsen 
kommer att anpassas till översvämningsskyddets läge. 
Naturvärde i ÖP 2012 
 
Lövskog med begynnande högt naturvärde, belägen 
mellan älven och villatomterna. Flera trädslag finns i 
området, bland annat klibbal, asp, björk och alm. 
Skogen är flerskiktad med träd i olika åldrar. Inslag 
av fuktstråk finns i området. Det bostadsnära läget 
gör att området även är värdefullt för rekreation och 
en välfrekventerad stig går i älvkanten. 
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Klarälvsdeltat 
Areal: 920 ha totalt, varav ca 420 ha inom Karlstads 
kommun (pausområde ca 20 ha)
Markägare: kommun + privat 
Motiv till skydd: naturvård (mycket högt) och 
friluftsliv (mycket högt) 
Skyddsstatus/Planeringsläge:  Reservatsbildning 
pågår. Kommunstyrelsen ställde sig i oktober 2008 
bakom den del som avser Karlstads kommun i ett 
förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet 
som arbetats fram av Karlstads kommun i samarbete 
med Hammarö kommun. Förslaget översändes 
därefter till Länsstyrelsen som sedan dess jobbar med 
reservatsbildningen. Natura 2000-område. 
Riksintresse naturvård. Naturvärde, friluftsområde 
och närströvområde i ÖP 2012. 
 
Klarälvsdeltat är Sveriges största aktiva delta nedanför 
fjällkedjan. Det stora deltakomplexet utgör viktiga 
livsmiljöer för våtmarkslevande flora och fauna och 
utgör samtidigt ett unikt friluftsområde på gång- och 
cykelavstånd från Karlstads centrum. Det finns goda 
möjligheter att utforska deltat både till fots, med 
cykel, kanot och annan mindre båt. Här finns flera 
markerade vandringsleder, fågeltorn och rastplatser 
samt Naturum Värmland. Vegetationen varierar från 
fuktiga lövskogar till betade strandängar, vassar och 
olika mellanting av våta marker.
 

Pausområde = del i det blivande reservatet där beslut om en 
ny Jakobsbergsbro samt vall vid södra Jakobsberg inväntas
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Sörmon, utökning av befintligt reservat 
Areal: ca 205 ha,   
Markägare: kommun 
Motiv till skydd: naturvård (mycket högt) och 
friluftsliv (mycket högt) 
Skyddsstatus/Planeringsläge:  Reservatsbildning pågår. 
Länsstyrelsen arbetar med en utökning av det 
befintliga naturreservatet, dels för att skydda områdets 
biologiska värden som idag finns utanför reservatet 
(126 hektar) och dels som kompensation (54 hektar) 
för den del av reservatet som tagits i anspråk av E18:s 
nya sträckning (ca 40 hektar av det ursprungliga 
naturreservatet upphävdes 2015 på grund av 
ombyggnaden av E18). . Riksintresse naturvård, 
Vattenskyddsområde, Naturvärde och friluftsområde i 
ÖP 2012. 
 
Sörmon är Värmlands näst största randdelta och ingår 
i en serie isälvsavlagringar som ligger mellan Vänern 
och Fryksdalen. Det gör att området har ett högt 
geologiskt värde. Ett naturreservat bildades 1985, 
främst för att bevara de geologiska formerna samt 

områdets värde för friluftslivet. Senare har det blivit 
känt att Sörmon också har höga biologiska värden 
med förekomst av många rödlistade arter, bland annat 
sandödlan som lever kvar i ett reliktbestånd sedan en 
period med varmare klimat. I området finns ett väl 
utbyggt system av motionsspår, leder och stigar, vilket 
gör Sörmon till ett välbesökt friluftsområde. 
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Skutberget 
Areal: ??  
Markägare: kommun 
Motiv till skydd: friluftsliv (mycket högt) 
Skyddsstatus/Planeringsläge: Teknik- och 
fastighetsnämnden gav i mars 2013 teknik- och 
fastighetsförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag 
för bildande av ett naturreservat på Skutberget. I dec 
2019 beslutade kommunfullmäktige att hänskjuta 
beslut om reservatsbildning på Skutberget till efter 
att den pågående detaljplanen för de delar av 
Skutberget som ej planeras för temapark vunnit laga 
kraft. Mark för upplevelseanläggning i ÖP 2012.   
 
Skutberget är beläget vid Vänerstranden på 
cykelavstånd västerut från Karlstad. Det är ett av 
Karlstadsbornas främsta friluftsområden med en 
historia av aktivt och motionsbaserat friluftsliv sedan 

1940-talet. Här finns motionscentral, bastu, ett väl 
utbyggt system av motionsspår och leder, utegym, 
mountainbike-led, diskgolfbana, bollplaner, fina ytor 
för lek, spontanidrott och badplats med både klippor 
och sandstrand och mycket mer. Skogen utgörs av 
gammal hällmarkstallskog. 
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I2-skogen 
Areal: ??
Markägare: kommun + privat 
Motiv till skydd: friluftsliv (mycket högt) och 
naturvård (högt) 
Skyddsstatus/Planeringsläge: Kommunfullmäktige 
beslutade 2013 om ett åtagande för teknik- och 
fastighetsnämnden att i samarbete med kultur- och 
fritidsnämnden tillskapa ett kommunalt naturreservat 
inom I2-skogen. Senare togs beslutet att en FÖP ska 
tas fram för I2 innan beslut om naturreservatets 
avgränsning görs. Arbete med FÖP I2 pågår.  
Friluftsområde, närströvområden, naturvärde samt 
korridor för järnväg i ÖP 2012. 
 
I2-skogen är ett stort tätortsnära skogsområde som 
ligger i direkt anslutning till Karlstads tätort och 
omges av flera bostadsområden. 1913-1993 var 
området ett militärt övningsområde och har därefter 
fått mycket höga friluftsvärden, bland annat med 
anledning av dess lättillgänglighet och storlek. Det 
går att ta sig runt i området på grusvägar, stigar, 
motionsspår och vandringsleder. Det finns ett antal 
rastplatser, eldstäder, vindskydd, motorikbanor, 
informationstavlor m.m. för att främja allmänhetens 
friluftsliv. Cykelleder håller på att anläggas. I hela 
området är motorfordonstrafik förbjuden.  Vintertid 
finns ett omfattande system av skidspår. Flera skolor 
och många föreningar bedriver regelbundet 

verksamhet i I2-skogen. Områdets natur är ett 
omväxlande skogs- och jordbrukslandskap. Vissa delar 
har höga naturvärden. Det finns äldre hällmarks-
tallskog med tallar som är över 200 år gamla och även 
lövskog, naturbetesmarker och småvatten med mera.  
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Ett rikt  
odlingslandskap:
De högsta naturvärdena i 
odlingslandskapet inom kommunen 
finns knutna till drygt 300 hektar 
strandängsbeten som är belägna 
utmed Vänerstranden, i Klarälvsdeltat 
och kring slättsjöarna Panken och 
Södra Hyn.
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Odlingslandskap i Karlstads kommun 
En stor del av odlingslandskapets biologiska mångfald 
är knuten till betade och slåttrade ängar och 
naturbetesmarker, det vill säga marker som inte varit 
plöjda och gödslade. För att bevara naturvärdena i 
odlingslandskapet krävs skötsel, främst i form av 
betande djur. 

Karlstads kommun har totalt sett inte så stora arealer 
äng och naturbetesmark. De högsta naturvärdena i 
odlingslandskapet inom kommunen finns knutna till 
drygt 300 hektar strandängsbeten som är belägna 
utmed Vänerstranden, i Klarälvsdeltat och kring 
slättsjöarna Panken och Södra Hyn. Naturbetesmarker 
finns också i form av ravinbeten, främst i Ölmans och 
Norsälvens dalgångar. Däremellan finns spridda 
hagmarker, varav några morän- eller stenbundna, ofta 
belägna på större åkerholmar.

Karlstads kommun har sedan slutet av 1990-talet 
jobbat mycket med att restaurera och återskapa 
strandängsbeten. Under 2012 återinventerade vi 
samtliga ängar och naturbetesmarker inom 
kommunen. Totalt fanns då 544 hektar ängs- och 
naturbetesmark som betas eller slåttras, varav 344 
hektar betade strandängar. Utöver detta fanns ca 240 
hektar som bedömdes som restaurerbara. Arealen för 
att uppnå nämndmålet om minst 350 hektar 
strandängar fanns alltså nästintill redan då, men för 
att kunna kallas slåttrade eller väl betade var dock 
många av områdena i behov av åtgärder i form av 
röjning av sly, fräsning av tuvor och/eller, förbättrat 
betestryck. Detta är något som vi i samarbete med 
privata mark- och djurägare jobbat vidare med från 
2013 och framåt. Vid den senaste uppföljningen 2019 
bedömdes 286 hektar strandäng som välbetad. 
Jämfört med de insatser kommunen gjort hade vi 

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP

Globalt mål
Ingen hunger, Rent vatten och sanitet, Hållbara städer och samhällen, Ekosystem och biologisk 
mångfald

Nationellt miljömål
Ett rikt odlingslandskap - Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion 
och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks

Övergripande mål 
Karlstads kommun

Den biologiska mångfalden ska värnas och naturens värde för friluftslivet ska utvecklas. 

Nämndmål TFN
Inom Karlstads kommun ska det finnas minst 350 hektar strandängar som är slåttrade eller väl 
betade. 

Nämndmål TFN
Förbättra för rödlistade arter eller de arter som i Naturvårds- och friluftsplanen pekas ut som 
Karlstads kommuns ansvarsarter. 

Nämndmål TFN Pollinatörers livsförutsättningar ska stärkas i Karlstads kommun. 

Inriktning i ÖP 2012 Kommunen arbetar aktivt med skydd och restaurering av värdefull natur.

Inriktning i ÖP 2012
Kommunen föregår med gott exempel på egen mark genom att dels värna befintliga värden och dels 
skapa förutsättningar för biologisk mångfald.

Inriktning i ÖP 2012
Jordbruksmark enligt klass 1 och 2 bör tas i anspråk endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och att detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i 
anspråk (enligt 3 kap 4 § MB).

Mål
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väntat oss ett bättre resultat. På några strandängar var 
betestrycket för lågt och några marker var obetade. 
Det fanns också strandängar som var i bättre skick 
jämfört med 2012. 

Under 2019–2020 har vi restaurerat några torra 
naturbetesmarker på kommunägd mark, så som 
Vänsberg och Sanna inom I2-området, Dingelsundet 
och Vålbergsskogen.

Utmaningar
För att bibehålla odlingslandskapets höga naturvärden 
krävs ett aktivt brukande med både slåtter och 
betande djur, så det största hotet är nedläggning av 
jordbruk och ökad specialisering. De så kallade 
småbiotoperna i odlingslandskapet, till exempel 
åkerholmar, odlingsrösen, stenmurar och öppna diken 
är i många fall skyddade av det generella biotop-
skyddet och får inte förstöras. Problemet för dem är 
dock ofta igenväxning, så även i det fallet krävs aktiv 
skötsel. 

Planerade åtgärder 2021–2025
Ängar och naturbetesmarker
Eftersom odlingslandskapets höga värden för den 
biologiska mångfalden i hög grad är knuten till ängar 
och naturbetesmarker, kommer vi att jobba vidare 
med restaureringsåtgärder på dessa marker även under 
den kommande perioden. Utifrån vårt nämndmål 
som anger att det ska finnas minst 350 hektar 
strandängar som är slåttrade eller väl betade 

prioriterar vi strandängarna högst. På dessa marker 
har vi under de senaste åren dock gjort nästan allt 
som kommunen har möjlighet att hjälpa till med. Vi 
kommer fortsatt följa upp tillståndet på strandängarna 
med tätare mellanrum och ha en löpande dialog med 
djur- och markägare om metoder för att få till ett bra 
betestryck. Efter strandängarna prioriterar vi 
kommunägda torra marker, eftersom vi vill föregå 
med gott exempel på egen mark, och där finns 
ytterligare några marker som är i behov av åtgärder. 
Därefter kommer vi i samarbete med berörda 
markägare fortsätta med åtgärder på torra privatägda 
marker som vi vid inventeringen 2012 kunde 
konstatera var i behov av åtgärder.

Småbiotoper
Inom den kommunägda jordbruksmarken vill vi 
också få en bättre bild av förekomsten av småbiotoper, 
till exempel åkerholmar, odlingsrösen, stenmurar och 
öppna diken, då även dessa är en viktig miljö för 
många arter. För detta krävs en inventering för att 
kartlägga vilka småbiotoper som finns och vilket 
åtgärdsbehov som föreligger för att bibehålla eller 
återskapa deras betydelse för biologisk mångfald. 
Därefter planeras information till de arrendatorer som 
brukar marken där småbiotoper finns om vilka värden 
som finns och hur dessa kan vårdas. Vi vill även 
informera våra arrendatorer om andra positiva 
åtgärder som kan göras i odlingslandskapet för att 
gynna miljö- och naturvärden.
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Myllrande våtmarker:
Våtmarkerna har många viktiga funktioner i 
landskapet. De utgör livsmiljöer för djur och 
växter och utför ekosystemtjänster genom att 
rena vatten från läckande näringsämnen och 
minska översvämningar i omgivande marker. 
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Våtmarker i Karlstads kommun
Till våtmarker räknar vi bland annat mossar, kärr och 
småvatten. Fuktiga stränder utmed sjöar och 
vattendrag är också en typ av våtmarksmiljö, men 
betade och slåttrade strandängar behandlas här i 
kapitlet Ett rikt odlingslandskap. Våtmarkerna har 
många viktiga funktioner i landskapet. De utgör 
livsmiljöer för djur och växter och utför ekosystem-
tjänster genom att rena vatten från läckande 
näringsämnen och minska översvämningar i 
omgivande marker.

I Karlstads kommun är mossar en vanligt 
förekommande våtmarkstyp. En koncentration av 
mossar, främst öppna högmossar, finns i kommunens 
östra del mellan Vänern och Molkom. Sumpskogar 
finns spridda i stor del av kommunen. Många av dem 
ligger på eller i kanterna av en mosse. Andra ligger 
utmed stränder eller i svackor i terrängen.

Det finns också ett stort antal småvatten inom 
kommunen. I de flesta fall utgörs dessa av 

gårdsdammar som skapats i äldre tider för att kunna 
släcka bränder eller ge vatten till gårdens djur. Några 
få utgörs av naturliga små tjärnar och några har 
skapats på senare tid, till exempel som dammar på 
golfbanor eller som del av naturvårdsprojekt.

Karlstads kommun har i flera omgångar arbetat med 
att restaurera och nyskapa småvatten av stort värde för 
groddjur, bland annat vår ansvarsart större 
vattensalamander som behöver dessa fiskfria små 
vattensamlingar. Kärnområden för större 
vattensalamander finns på Segerstadhalvön, inom 
I2-området samt kring sjön Alstern.

Våtmarken vid Herrön, som ursprungligen var ett 
lertäktsområde, har sedan lång tid tillbaka varit känd 
som en värdefull fågellokal. I nuläget är området en 
mosaik av öppet vatten och vass. För att bibehålla och 
utveckla värdet för fågelliv och friluftsliv och hindra 
att området växer igen har en ny skötselplan tagits 
fram 2019.

MYLLRANDE VÅTMARKER

Globalt mål Rent vatten och sanitet, Hållbara städer och samhällen, Ekosystem och biologisk mångfald

Nationellt miljömål
Myllrande våtmarker - Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska 
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Övergripande mål 
Karlstads kommun

Den biologiska mångfalden ska värnas och naturens värde för friluftslivet ska utvecklas. 

Nämndmål TFN
Areal våtmark inom kommunal mark som är ekologiskt eller hydrologiskt värdefull ska inte minska 
från och med år 2017. 

Nämndmål TFN
Förbättra för rödlistade arter eller de arter som i Naturvårds- och friluftsplanen pekas ut som 
Karlstads kommuns ansvarsarter. 

Inriktning i ÖP 2012 Kommunen arbetar aktivt med skydd och restaurering av värdefull natur.

Inriktning i ÖP 2012
Kommunen föregår med gott exempel på egen mark genom att dels värna befintliga värden och dels 
skapa förutsättningar för biologisk mångfald.

Mål
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Utmaningar 
Historiskt har våtmarkerna påverkats mycket kraftigt 
av olika mänskliga aktiviteter i hela landet. Sjöar har 
sänkts, stränder har vallats in, torv har brutits och en 
mycket stor andel våtmarker har dikats för att få 
jordbruksmark eller produktiv skogsmark. Enligt den 
svenska våtmarksinventeringen har inom Karlstads 
kommun endast två av 77 inventerade våtmarker 
bedömts som opåverkade av dikning och 
torvbrytning. Vår målsättning är därför att arealen 
värdefulla våtmarker på kommunens mark inte ska 
tillåtas att minska mer, vilket framgår av teknik- och 
fastighetsnämndens mål ”Areal våtmark inom 
kommunal mark som är ekologiskt eller hydrologiskt 
värdefull ska inte minska från och med år 2017”. 
Hotet mot småvatten är framför allt att många tillåts 
växa igen när gårdsdammar och branddammar inte 
fyller samma funktion för oss människor som förr.

Planerade åtgärder 2021–2025
Nämndmålet om att arealen våtmark inom 
kommunägd mark som är ekologiskt eller 
hydrologiskt värdefull inte ska minska handlar dels 
om att värna våtmarker vid ny exploatering och andra 
åtgärder som kan förändra hydrologin i ett område 
och dels om att nyskapa eller restaurera och återskapa 
värden i våtmarksmiljöer som tidigare förstörts eller 
som till följd av igenväxning fått minskade värden.
 

Småvatten
Som ett led i arbetet med att våtmarkerna inte ska 
minska inventerade kommunen år 2019 nästan 90 
småvatten för att kartlägga förekomsten av groddjur 
och kontrollera åtgärdsbehovet. 2019–2020 har elva 
småvatten restaurerats och tre nyskapats. Planen är att 
under tidsperioden 2021–2025 återvända till de 
restaurerade och nyskapade vattnen för att kontrollera 
resultatet. Det finns även tankar på att inventera fler 
småvatten, men det utvärderas efter resultaten från 
kontrollen. I Tyrskogen ska ett småvatten skapas som 
ersättning för körskador i skogsbruket.

Herröns våtmark
I skötselplanen för Herröns våtmark anges att vi kring 
Herrön ska göra årliga insatser genom bland annat 
vass- och slyröjning. 2025 ska skötselplanen följas upp 
och vid behov uppdateras.

Utdikade våtmarker
Gällande våtmarker som förstörts genom dikning 
kommer vi att inleda ett arbete med att lokalisera 
och återställa utdikade våtmarker i den kommun-
ägda skogen.

Mindre vattensalamander Grodtunnel vid Jakobsberg
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Levande sjöar  
och vattendrag:
Många sjöar och vattendrag i 
kommunen uppnår inte god ekologisk 
status i dagsläget. Den främsta 
insatsen de närmaste åren kommer 
vara att ta fram lokala åtgärdsplaner 
för Klarälven och Vänern.
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Sjöar och vattendrag  
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. 

Utmaningar
I kommunen finns 25 sjöar och 32 vattendrag som 
klassas som vattenförekomster i den svenska 
vattenförvaltningen. För dessa klassas den kemiska 
och ekologiska statusen och det finns 
miljökvalitetsnormer upprättade för varje 
vattenförekomst som anger att god status ska uppnås 
inom en viss tidsperiod. År 2027 eller 2033 föreslås av 
vattenmyndigheten som målår för de vatten som fått 
förlängd tidsram. I förslaget till ny statusklassning 
inför perioden 2021–2027 är det endast tre sjöar och 
ett vattendrag inom Karlstads kommun som i nuläget 
uppnår god ekologisk status. Det behövs alltså många 
åtgärder av olika slag för att höja den ekologiska 
statusen hos våra sjöar och vattendrag. 

LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG

Globalt mål Rent vatten och sanitet, Hållbara städer och samhällen, Ekosystem och biologisk mångfald

Nationellt miljömål

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

Övergripande mål 
Karlstads kommun

Den biologiska mångfalden ska värnas och naturens värde för friluftslivet ska utvecklas. 

Övergripande mål 
Karlstads kommun

Luften och vattnet i Karlstad ska vara så rent att människor och miljö inte skadas.

Nämndmål TFN
Förbättra för rödlistade arter eller de arter som i Naturvårds- och friluftsplanen pekas ut som 
Karlstads kommuns ansvarsarter. 

Inriktning i ÖP 2012 Kommunen arbetar aktivt med skydd och restaurering av värdefull natur.

Inriktning i ÖP 2012
Kommunen föregår med gott exempel på egen mark genom att dels värna befintliga värden och dels 
skapa förutsättningar för biologisk mångfald.

Inriktning i ÖP 2012 Allmänhetens tillgång till stränder bibehålls och utvecklas.

Mål
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Fysisk påverkan, exempelvis reglering, 
vandringshinder och förändrade strandzoner, är en 
viktig anledning till att den ekologiska statusen inte 
klassas som god i nuläget. I den södra delen av 
kommunen är också övergödning ett påtagligt 
problem. Vatten i Karlstads kommun påverkas både 
av den storskaliga vattenkraften och reglering utanför 
kommunen, samt av dammar och mindre kraftverk 
inom kommunen. Dammar utgör vandringshinder för 
fisk och vattenlevande organismer som hindras från 
att röra sig fritt i vattensystemen. Vänerns stränder 
hotas av igenväxning, vilket till stor del beror på 
gällande regleringsstrategi som syftar till att minska 
risken för översvämningar vid strandnära bebyggelse. 
När högvatten uteblir har vegetation lättare att 
etablera sig utmed stränderna. En annan orsak till 
igenväxningen är minskad effekt på vegetationen av 
isrensning till följd av flera år med milda vintrar och 
utebliven isläggning. Igenväxningen är negativ både 
för människors möjlighet till vattenanknutet 
friluftsliv samt för den biologiska mångfalden. Fysisk 
påverkan sker också i form av exploatering och andra 
former av åtgärder utmed stränder och svämplan, 
något som blir märkbart främst i tätortsnära vatten.

Planerade åtgärder 2021–2025
Lokala åtgärdsplaner
Störst fokus gällande vattenanknutet naturvårds-
arbete kommer under de närmaste åren att ligga på 
att tillsammans med kommunledningskontoret, 
miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen ta 
fram lokala åtgärdsplaner för vattenförekomsterna i 
Klarälven från Skåre ner till Vänern inklusive 
Kattfjorden och Hammarösjön i Vänern. Detta är 

vattenförekomster som riskerar att påverkas av flera 
pågående stadsutvecklingsprojekt och tanken är att ta 
ett helhetsgrepp om dessa vatten, titta på vad som 
påverkar dem, vad som behöver göras för att uppnå 
god ekologisk och kemisk status och ta fram 
åtgärdsplaner för de delar som kommunen kan 
påverka.

Kroppkärrssjön
I Kroppkärrssjön kommer vi att fortsätta med 
åtgärder enligt framtagen skötselplan för att förbättra 
miljön både för djur- och växtliv och de närboende. 
2023 kommer skötselplanen att utvärderas och vid 
behov uppdateras.

Igenväxningen i Vänern
För att motverka igenväxningen i Vänern planerar vi 
att under perioden se över de sandstränder på södra 
Arnön som kommunen restaurerade 2014-2015 och 
bedöma behovet av mindre insatser för att hålla 
igenväxningsvegetationen tillbaka. Förhoppningen är 
att även hinna röja vegetation på några igenväxande 
fågelskär i Vänern.

Vid samverkan kring Vänern där teknik- och 
fastighetsförvaltningen deltar ska vi verka för att 
regleringen av Vänern i större grad ska efterlikna 
naturliga vattenståndsvariationer, i den mån det går 
utan att motverka strävan att minska 
översvämningsproblematiken.

Restaurering av betade strandängar beskrivs i kapitlet 
Ett rikt odlingslandskap.
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Ett rikt växt-  
och djurliv:
Karlstads kommun har pekat ut elva 
arter som kommunens ansvarsarter. 
Genom att fokusera vårt naturvårds-
arbete på olika ansvarsarter bidrar  
vi till bättre förutsättningar för den 
biologiska mångfalden i olika 
naturtyper.
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Mångfalden av arter  
i Karlstads kommun
En variation av livsmiljöer, det vill säga olika 
ekosystem, är en förutsättning för stor artrikedom. 
Och en mångfald av arter med olika funktioner i 
ekosystemen är grunden för att naturen ska kunna 
leverera alla de ekosystemtjänster som vi människor är 
beroende av.

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.

I naturvårds- och friluftsplanen 2016 pekade teknik- 
och fastighetsnämnden ut 11 arter som kommunens 
ansvarsarter. Dessa finns listade i en tabell och 

beskrivna längre fram i kapitlet. Ansvarsarterna hör 
hemma i olika naturtyper och hotas av olika 
anledningar. De används som en strategi för vårt 
naturvårdsarbete, där vi genom att fokusera våra 
insatser på dessa arter bidrar till att förbättra 
förutsättningarna i olika typer av livsmiljöer. Fler 
arter med liknande krav gynnas samtidigt. De arter vi 
hittills har gjort insatser för är grönskära på 
strandängar, liten myrlejonslända på sandstränder, 
mindre hackspett i lövskogar, större vattensalamander 
i småvatten och reliktbock på solbelysta gamla tallar.

Ett hot mot mångfalden av arter är utbredningen av 
invasiva främmande arter. Under 2020 har arbetet 
med att motverka dessa arter kommit igång på 
teknik- och fastighetsförvaltningen. En förstudie har 
tagits fram för att först och främst utreda vilka arter 
vi har störst problem med i vår kommun och vilka 
utmaningar vi stöter på vid bekämpning av dem. 

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

Globalt mål
Ingen hunger, Rent vatten och sanitet, Hållbara städer och samhällen, Ekosystem och biologisk 
mångfald

Nationellt miljömål

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. 

Övergripande mål 
Karlstads kommun

Den biologiska mångfalden ska värnas och naturens värde för friluftslivet ska utvecklas. 

Nämndmål TFN
Förbättra för rödlistade arter eller de arter som i Naturvårds- och friluftsplanen pekas ut som 
Karlstads kommuns ansvarsarter. 

Nämndmål TFN Pollinatörers livsförutsättningar ska stärkas i Karlstads kommun. 

Nämndmål TFN
Kommunen ska ha ett ekonomiskt hållbart skogsbruk som tar hänsyn till naturvärden, biologisk 
mångfald, friluftsliv, sociala värden och kulturmiljöer. 

Inriktning i ÖP 2012 Kommunen arbetar aktivt med skydd och restaurering av värdefull natur.

Inriktning i ÖP 2012
Kommunen föregår med gott exempel på egen mark genom att dels värna befintliga värden och dels 
skapa förutsättningar för biologisk mångfald.

Mål
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Medvetenheten har höjts inom förvaltningen och flera 
enheter har börjat vidta åtgärder inom sina projekt för 
att begränsa utbredningen av invasiva främmande 
arter. Vi har också satsat på information till 
allmänheten om problemet med invasiva växter och 
vad man kan göra för att begränsa de vanligast 
förekommande arterna lupin, jättebalsamin, jätteloka, 
parkslide och kanadensiskt gullris.

Utmaningar
Många arter och naturtyper utvecklas negativt och 
riskerar att försvinna på sikt, även om flera 
naturvårdande insatser under senare år haft positiv 
effekt på enskilda arter eller ekosystem. Andelen 
rödlistade arter i landet har ökat något. 

Olika anledningar ligger bakom den negativa trenden. 
En viktig orsak är att äldre småskaliga 
brukningsmetoder har ersatts av mer storskaliga och 
rationella. Vissa viktiga livsmiljöer växer igen när de 
inte längre har samma betydelse för oss människor. 
Naturmiljöer tas i anspråk eller förändras vid 
exempelvis skogsavverkning eller exploatering. När 
bebyggelsen breder ut sig kan det bli svårare för 
arterna att sprida sig mellan sina livsmiljöer. 
Vattenflöden och vattennivåvariationer ändras av 
dammar och reglering. Övergödning och utsläpp av 
giftiga ämnen orsakar problem för en del arter.

Ett annat hot mot den biologiska mångfalden är 
spridningen av invasiva främmande arter. Det handlar 
om arter som från början inte hör hemma i den 
svenska naturen, men som har kommit in i landet och 
börjat sprida sig snabbt här. De utgör ett hot mot vår 
inhemska flora och fauna, då de riskerar att 
konkurrera ut de svenska ursprungliga arterna, så som 
till exempel lupiner tränger undan annan flora utmed 
många vägkanter. Omfattande åtgärder kommer att 
krävas för att bekämpa dessa arter. 

Planerade åtgärder 2021–2025
Ansvarsarter
I enlighet med vårt nämndmål vill vi fortsätta att 
jobba aktivt med att öka kunskapen om och förbättra 
situationen för våra ansvarsarter. Varje år ska vi arbeta 
med insatser för minst en av våra elva ansvarsarter. 
Arbetet med en ny ansvarsart inleds normalt med 
inventering för att öka kunskapen om artens 
förekomst och problembild inom kommunen.  
Därefter går arbetet vidare med genomförande av 
åtgärder för att förbättra livsvillkoren för arten. 
Information sprids till allmänheten om arten samt 
den naturtyp som den hör hemma i via kommunens 
webbsida och ibland genom utställningar, guidningar 
eller föredrag. Under de kommande åren har vi för 
avsikt att fokusera på sandödla i sandtallskogar, brun 
gräsfjäril i småskaliga odlingslandskap och bågsäv 
utmed stränder. Vi kommer också att fortsätta med 
åtgärder för att gynna reliktbock.

Pollinatörer
Vi har beviljats bidrag från den lokala 
naturvårdssatsningen (LONA) till ett treårigt projekt 
som syftar till att stärka pollinatörers livsförut-
sättningar, vilket går helt i linje med nämndmålet om 
pollinatörer. I projektet ska vi göra åtgärder i olika 
naturmiljöer för att gynna pollinatörer och 
förekomsten av pollinerande insekter ska följas upp 
före och efter åtgärd. Detta ska hjälpa oss att förstå 
hur effektiva olika typer av åtgärder är, vilket också 
kan komma till nytta för andra aktörer. Information 
ska spridas till allmänheten om hur privatpersoner på 
olika sätt kan gynna pollinatörer. Fler åtgärder som 
bidrar till att gynna pollinatörer finns i kapitlen 
Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och 
Naturvärden i bebyggd miljö.
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Invasiva främmande arter
Nästa steg i arbetet för att motverka de invasiva 
främmande arterna blir att ta fram en strategi för det 
interna arbetet. Den ska beskriva hur invasiva 
främmande arter ska hanteras i teknik- och 
fastighetsförvaltningens olika verksamheter, så som 
markförvaltning och olika typer av gräv- och 
exploateringsprojekt för att bekämpa dem och hindra 
att de sprids till nya platser. Hur massor med fröer 
eller växtdelar från invasiva främmande arter ska 
hanteras är en stor utmaning. Vi ska öka kunskapen 
om de invasiva arternas förekomst på mark som 

kommunen förvaltar. I första hand vill vi prioritera 
skyddad natur samt förekomster av den invasiva och 
giftiga växten jätteloka i närheten av bostadsområden. 
Inom ett LONA-projekt kommer vi också att jobba 
med kartläggning och bekämpning av invasiva 
främmande arter utmed kommunala vägkanter (se 
vidare i kapitlet Naturvärden i bebyggd miljö), något 
som samtidigt gynnar den inhemska floran och 
pollinerande insekter.  Vi kommer fortsätta med 
årliga informationsinsatser till allmänheten gällande 
invasiva främmande arter.

Parkslide är en av de invasiva främmande växtarter som är svårast att bekämpa
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Ansvarsart Naturtyp Rödlistan 2020 EU-art

Mindre hackspett  
Dendrocopos minor

Skog Lövskogar Nära hotad (NT)

Sandödla 
Lacerta agilis

Sandtallskogar, öppen sand, ris- 
och buskmark

Sårbar (VU) X

Reliktbock
Nothorhina muricata

Solbelysta grova tallar Nära hotad (NT)

Tallticka
Phellinus pini

Äldre tallskog Nära hotad (NT)

Grönskära
Bidens radiata

Odlingslandskap Betade eller slåttrade strandängar Livskraftig (LC)

Brun gräsfjäril 
Coenonympha hero

Blomrika gräsmarker  
i skogsbygd

Nära hotad (NT) X

Större vattensalamander 
Triturus cristatus

Våtmarker Småvatten Livskraftig (LC) X

Liten myrlejonslända 
Myrmeleon bore

Sjöar och vattendrag Sandstränder vid Vänern Nära hotad (NT)

Bågsäv 
Scirpus radicans

Näringsrika sjöar och vattendrag Nära hotad (NT)

Daggvide 
Salix daphnoides ssp.

Stränder utmed Klarälven Sårbar (VU)

Asp 
Aspius aspius

Vänern med tillflöden Nära hotad (NT) X

Presentation av ansvarsarter

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 
friluftsplanen 2016 pekade teknik- och fastighets-
nämnden ut 11 arter som kommunens ansvarsarter. 
Dessa finns listade i tabellen 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.
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Mindre hackspett
Representerar naturtyp: Lövskogar
Rödlistan 2020: Nära hotad (NT)
EU-art: NEJ

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.

Möjliga åtgärder för att gynna arten: Bevara ett 
högt lövträdsinslag i skogen, säkerställa lövskog och 
skapa död lövved.

Sandödla
Representerar naturtyp: Sandtallskogar, öppen 
sand, ris- och buskmark
Rödlistan 2020: Sårbar (VU)
EU-art: JA 

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.

Möjliga åtgärder för att gynna arten: Skrapa fram 
öppna sandytor som vuxit igen, anpassa avverkningar 
samt sprida information kring problematiken med 
olovlig terrängkörning.
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Reliktbock
Representerar naturtyp: Solbelysta grova tallar
Rödlistan 2020: Nära hotad (NT)
EU-art: NEJ

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.

Möjliga åtgärder för att gynna arten: Bevara tallar 
i öppna lägen, röja bort sly kring äldre tallar och 
förhindra igenväxning kring fristående tallar.

Tallticka
Representerar naturtyp: Äldre tallskog
Rödlistan 2020: Nära hotad (NT)
EU-art: NEJ

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.

Möjliga åtgärder för att gynna arten: Undanta 
äldre tallmiljöer från produktionsskogsbruk, 
alternativt spara gamla tallar som tillåts växa in i det 
nya beståndet vid avverkning.
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Grönskära
Representerar naturtyp: Betade eller slåttrade 
strandängar
Rödlistan 2020: Livskraftig (LC)
EU-art: NEJ

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

Möjliga åtgärder för att gynna arten: 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
Rödlistan 2020: Nära hotad (NT)
EU-art: JA 

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

Möjliga åtgärder för att gynna arten: Hålla 
gräsmarker i det småskaliga odlingslandskapet  
öppna samt lämna före detta åkermarker utan 
trädplantering.



41

Naturvårds- och friluftsplan för Karlstads kommun – Handlingsplan för teknik- och fastighetsnämnden 2021–2025

Större vattensalamander
Representerar naturtyp: Småvatten
Rödlistan 2020: Livskraftig (LC)
EU-art: JA 

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 under flera perioder.

Möjliga åtgärder för att gynna arten: Restaurera 
lämpliga småvatten, så att de hindras från att växa 
igen, nyskapa småvatten samt undvika inplantering av 
fisk i fiskfria vatten.

Liten myrlejonslända
Representerar naturtyp: Sandstränder vid Vänern
Rödlistan 2020: Nära hotad (NT)
EU-art: NEJ

Varför ansvarsart i Karlstad? 
Liten 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.

Möjliga åtgärder för att gynna arten: Röja bort 
vegetation på igenväxande sandstränder och begränsa 
alltför intensivt slitage på stränder.
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Bågsäv
Representerar naturtyp: Näringsrika sjöar  
och vattendrag
Rödlistan 2020: Nära hotad (NT)
EU-art: NEJ

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

Möjliga åtgärder för att gynna arten: Förhindra 
igenväxning av lämpliga stränder.

Äkta daggvide
Representerar naturtyp: Stränder utmed Klarälven
Rödlistan 2020: Sårbar (VU)
EU-art: NEJ

Varför ansvarsart i Karlstad? 
Klarälvens stränder hyser en stor del av den svenska 
populationen. Åtgärder krävs för att daggvidet 
ska finnas kvar på sina lokaler inom kommunen.

Möjliga åtgärder för att gynna arten:  Röja bort 
konkurrerande vegetation runt daggvide.

Asp
Representerar naturtyp: Vänern med tillflöden
Rödlistan 2020: Nära hotad (NT)
EU-art: JA 

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

Möjliga åtgärder för att gynna arten: Skydda 
viktiga lekområden och förbättra livsmiljöerna, till 
exempel genom att anordna vandringsvägar för asp 
förbi dammar.
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Naturvärden  
i bebyggd miljö:
En del arter som blivit undanträngda 
från sina ursprungliga miljöer i skog 
och odlingslandskap när bruknings-
metoderna ändrats, hittar nya 
livsmiljöer i den bebyggda miljön. Bland 
annat parker, vägkanter och dagvatten-
dammar kan vara artrika.
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Naturvärden i Karlstads kommuns 
bebyggda miljöer
Även i bebyggda miljöer finns livsmiljöer för många 
arter och våra tätorter kan många gånger hysa ett 
förvånansvärt rikt växt- och djurliv. För arter som 
blivit undanträngda från sina ursprungliga livsmiljöer 
till följd av bland annat ändrade brukningsmetoder av 
jord och skog finns i vissa fall substitut att finna i de 
bebyggda miljöerna. Utmed vägkanter har till 
exempel ängsfloran med tillhörande insekter som 
trängts undan från odlingslandskapet när arealerna 
ängs- och naturbetesmark minskat funnit nya 
livsmiljöer. I parker, på kyrkogårdar och i gatumiljöer 
finns ofta gamla grova träd, inte sällan av ädla 
trädslag.  Dessa är ovanliga i våra skogar och kan 
utgöra livsmiljö för många svampar, insekter och 
fåglar. Länsstyrelsen har pekat ut två värdetrakter för 
skyddsvärda träd inom Karlstads kommun. En av 

dessa är Karlstad stad som är rik på alléer och har ett 
stort antal jätteträd av flera trädslag, bland annat 
många almar. Den andra värdetrakten är området 
kring Nor.

Parker och grönområden i tätorterna är en viktig 
tillgång också för människors hälsa och välbefinnande, 
då de ofta utgör vardagskontakten med grönska. 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. 

Teknik- och fastighetsnämnden har, med sitt breda 
ansvarsområde gällande skötsel och anläggning, stora 
möjligheter att påverka hur naturvärdena och 
grönområden utvecklas i bebyggda miljöer inom 
kommunen.

NATURVÄRDEN I BEBYGGD MILJÖ

Globalt mål Ingen hunger, Hållbara städer och samhällen, Ekosystem och biologisk mångfald

Nationellt miljömål

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.

Övergripande mål 
Karlstads kommun

Den biologiska mångfalden ska värnas och naturens värde för friluftslivet ska utvecklas. 

Nämndmål TFN
Förbättra för rödlistade arter eller de arter som i Naturvårds- och friluftsplanen pekas ut som 
Karlstads kommuns ansvarsarter. 

Nämndmål TFN Pollinatörers livsförutsättningar ska stärkas i Karlstads kommun. 

Nämndmål TFN
Kommunen ska ha ett ekonomiskt hållbart skogsbruk som tar hänsyn till naturvärden, biologisk 
mångfald, friluftsliv, sociala värden och kulturmiljöer. 

Inriktning i ÖP 2012
Stadslandskapets grönska ska värnas och förbättras. På platser med brist på stadsgrönska 
eftersträvas nya ”luckparker.”

Inriktning i ÖP 2012
Kommunen föregår med gott exempel på egen mark genom att dels värna befintliga värden och dels 
skapa förutsättningar för biologisk mångfald.

Mål
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Utmaningar
När staden växer och ny infrastruktur byggs sker det 
ibland på bekostnad av stadens grönska. Att låta 
staden växa genom förtätning kan vara positivt för att 
få till en effektiv och välanvänd kollektivtrafik med 
klimatvinster som följd. En risk är då att olika 
grönområden isoleras från varandra och att viktiga 
spridningsvägar för växter och djur genom tätorten 
byggs bort.

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 det biologiska värdet ännu högre 
samtidigt som säkerhetsrisken kan öka.

Invasiva främmande arter, det vill säga arter som från 
början inte hör hemma i den svenska naturen, men 
som har kommit in i landet och börjat sprida sig 
snabbt här, utgör ett hot mot vår inhemska flora och 
fauna. Arter som lupin och jättebalsamin har fått en 
stor utbredning utmed vägkanter och andra miljöer. 
För kommunen kommer det vara en stor utmaning 
under lång tid framåt att både bekämpa och undvika 
att sprida dessa arter vidare till nya platser. 

Planerade åtgärder 2021–2025
Grönstruktur i staden
Viktiga spridningssamband för arter knutna till olika 
naturtyper har kartlagts översiktligt i och kring 
Karlstads tätort. Spridningsanalyserna kommer 
kontinuerligt uppdateras med ny relevant kunskap 
och analyserna fördjupas för att få fram var insatser 
behövs för att förstärka de ekologiska sambanden. 
Analyserna är också ett viktigt underlag vid planering 
av ny bebyggelse. 

Träd och gräsmarker i tätorterna
Vid nyplantering av träd, buskar och perenner i 
tätorterna ska i möjligaste mån arter väljas som 
gynnar pollinerande insekter och andra ekosystem-
tjänster. Arter som är eller riskerar att bli invasiva ska 
inte väljas.

Vid skötsel av träd i tätorterna ska hänsyn alltid tas 
för att gynna de arter som lever på träden. Det är 
viktigt att vi tar väl hand om träden i stadsmiljön i 
alla deras livsskeden, så att de håller sig friska och får 
möjlighet att bli gamla och därmed få ett ökat värde 
för biologisk mångfald. När gamla grova träd på 
kommunägd mark i tätorterna blir en säkerhetsrisk 
ska alternativ till totalavverkning övervägas. Stammar 
till äldre träd i tätorterna som måste avverkas bör så 
långt möjligt placeras på strategiskt placerade 
faunadepåer, så att de får fortsätta att vara till nytta 
för lavar, svampar, insekter och insektsätande fåglar. 
Ett 50-tal almar i centrala Karlstad samt kring 
Alsters herrgård vaccineras årligen sedan 2016 för att 
undvika almsjukan som slagit hårt mot almar i 
landet. Vaccineringen kommer att fortsätta.

Arealen gräsytor i tätorterna som sköts som äng, det 
vill säga genom sen slåtter med skärande redskap och 
bärgning av slaget gräs, ska utökas i syfte att gynna 
blommande örter och pollinerande insekter.

Vägområden
Vägkantsfloran utmed kommunägda bil- och 
cykelvägar ska inom ramen för ett LONA-projekt 
kartläggas för att både hitta sträckor med särskilt 
artrik flora och sträckor med stor förekomst av 
invasiva främmande arter. För att gynna de sträckor 
som identifieras som artrika ska skötseln anpassas och 
bekämpningsåtgärder mot de invasiva arterna 
kommer sättas in på prioriterade sträckor. 
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Vägtrummor som ligger för högt kan utgöra onödiga 
hinder för vattenlevande organismer. När teknik- och 
fastighetsförvaltningen lägger vägtrummor i 
vattendrag som är vattenförande året om ska det göras 
utan att hinder skapas för vattenlevande organismer. 
Några vägtrummor utmed enskilda vägar utan 
statsbidrag som idag utgör ett hinder kommer att 
läggas om.

Dagvattenlösningar
Kommunen håller på att ta fram en dagvattenplan 
som delvis kommer bli styrande för dagvatten-
lösningar. Vid nyanläggning och förnyelse av 
dagvattenledningar är det positivt både för att minska 
näringsläckage, bromsa flöden och gynna biologisk 
mångfald om det anläggs öppna lösningar. Vid 
nyanläggning av parker, gator och kvartersmark 

eftersträvas ett lokalt omhändertagande av dagvatten 
som samtidigt gynnar både biologisk mångfald och 
upplevelse. Vid Låglandet finns planer på en 
dagvattenpark med funktioner både för dagvatten-
rening, rekreation och upplevelser. Innan den kan 
genomföras ska dock dagvattensituationen på Våxnäs 
utredas. 

Vid nybyggnation av kommunala fastigheter övervägs 
alltid möjligheten att anlägga sedumtak för att både 
gynna pollinerande insekter och fördröja dagvatten.

Vilda grannar
I bebyggda miljöer vill vi också utveckla mångfalden 
genom att skapa förutsättningar för många vilda 
grannar genom att sätta upp fågelholkar och 
insektsholkar med mera.

Artrik vägkant
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Geologiska värden:
Efter den senaste istiden har Klarälven avsatt  
en rad deltan, då mynningen i och med land- 
höjningen flyttats söderut. Ett tidigare delta  
ligger vid Grava och det senaste deltat återfinns 
nu i Karlstad vid Klarälvens mynning i Vänern.  
Här byggs fortfarande land av material som 
transporteras med älven och Klarälvsdeltat  
är i dag Sveriges största aktiva delta  
nedanför fjällkedjan.
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Geologiska värden i Karlstads kommun 
Det finns en stor variation och rik förekomst av 
geologiska värden inom Karlstads kommun. 
Isälvsavlagringar finns på flera platser i kommunen. 
Brattforsheden är ett av Sveriges största isälvsdeltan. 
Detta har bildats i Klarälvens tidigare fåra. 
Värmlands näst största isälvsdelta är Sörmon som 
ingår i en serie isälvsavlagringar som ligger mellan 
Vänern och Fryken. Till följd av Brattforshedens 
avlagring tvingades Klarälven att ändra sitt lopp efter 
den senaste istiden och har sedan dess avsatt en rad 
deltan, då mynningen i och med landhöjningen 
flyttats söderut. Ett tidigare delta ligger vid Grava och 
det senaste deltat återfinns nu i Karlstad vid 
Klarälvens mynning i Vänern. Här byggs fortfarande 
land på av material som transporteras med älven och 
Klarälvsdeltat är idag Sveriges största aktiva delta 
nedanför fjällkedjan. På flera ställen i kommunen 
finns välbevarade ändmoräner, dvs moränryggar i 
öst-västlig riktning som avsattes vid isfronten då 
denna gjorde ett uppehåll i sitt tillbakadragande. I 
kommunen finns två större ravinstystem, i Ölmans 
dalgång och Kilsravinerna. Här och var finns inslag 
av den kalkhaltiga bergarten hyperit i berggrunden. 
Främst i norra delen av kommunen finns ett antal 
markant uppstickande hyperitberg. 

Flera större naturområden inom kommunen har 
skyddats av staten i syfte att bevara geologiskt 

intressanta bildningar. Det gäller Sörmons och 
Kaplansholmens naturreservat där Karlstads kommun 
är markägare samt Brattforshedens naturvårdsområde.

Utmaningar
De geologiska värdena är oftast inte hotade av 
pågående markanvändning som jord- och skogsbruk, 
även om viss hänsyn behöver tas för att inte skada 
geologiska formationer. Täktverksamhet, exploatering 
i form av bebyggelse och vägar, schaktning, tippning 
och muddring är vanligen större hot mot de 
geologiska värdena och i sådana sammanhang är det 
viktigt att hänsyn tas.

Planerade åtgärder 2021–2025
Teknik- och fastighetsförvaltningen bevakar 
geologiska värden i samband med tillståndsgivning 
för täkter, exploatering och annan verksamhet som 
påverkar jordtäckets former. 

De största åtgärderna som planeras inom Karlstads 
kommun för att bevara geologiska värden inom de 
närmaste åren är säkerställande av Klarälvsdeltats 
yttre delar i form av ett naturreservat samt utökning 
av Sörmons naturreservat. Länsstyrelsen håller på med 
båda dessa reservatsbildningar i samarbete med 
Karlstads kommun som är stor markägare i 
områdena.

GEOLOGISKA NATURVÄRDEN
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Friluftsliv:
Målsättningen är att det ska 
finnas utflyktsmål i 
Karlstadsnaturen med olika 
karaktärer, så att det finns 
möjlighet till en bredd av 
intressanta upplevelser och 
något som tilltalar alla 
invånare.
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FRILUFTSLIV

Globalt mål Hållbara städer och samhällen

Nationellt friluftsmål

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. 

Nationellt friluftsmål
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.

Övergripande mål 
Karlstads kommun

Den biologiska mångfalden ska värnas och naturens värde för friluftslivet ska utvecklas. 

Övergripande mål 
Karlstads kommun

Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin kommun 

Övergripande mål 
Karlstads kommun

Karlstad ska vara bland de bästa besöksmålen i Sverige 

Övergripande mål 
Karlstads kommun

Tillgängligheten och möjligheten till delaktighet ska vara god

Nämndmål TFN
Möjligheten för människor att uppleva de attraktiva sjöar, vattendrag, skogar och den natur som 
finns i kommunen ska förbättras.

Nämndmål TFN
Medborgarnas tillgänglighet till offentlig plats och övriga allmänna fastigheter, anläggningar och 
mark ska öka.

Inriktning i ÖP 2012
De områden som pekas ut i översiktsplanen betraktas som allmänt intressanta för friluftslivet och 
ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden

Inriktning i ÖP 2012 Allmänhetens tillgång till stränder bibehålls och utvecklas.

Inriktning i ÖP 2012 Tillgängligheten till Vänerskärgården och Klarälven ska förbättras.

Inriktning i ÖP 2012 Kommunen arbetar aktivt med att tillgängliggöra friluftsområden för allmänheten. 

Mål
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Friluftsliv i Karlstads kommun
I Karlstads kommun är ansvaret för friluftsliv delat 
mellan teknik- och fastighetsnämnden och kultur- 
och fritidsnämnden. Teknik- och fastighetsnämnden 
ansvarar för det naturanknutna friluftslivet med 
vandringsleder och strövområden, fritidsfiske samt 
bad- och båtliv. Vi har under lång tid arbetat 
målmedvetet med att göra olika naturområden 
tillgängliga för besökare genom att anlägga 
vandringsleder, informationstavlor, rastplatser, 
fågeltorn med mera. 

I nuläget har vi hand om 25 strövområden med 
sammanlagt cirka 16 mil vandringsleder. Sju 
vandringsleder har tillgänglighetanpassats för 
personer med funktionsnedsättning helt eller delvis. 
Fågeltorn finns på 15 platser.

Karlstad har ett unikt läge med tillgång till mycket 
vatten – både i Klarälvsdeltat, Vänern samt mindre 
sjöar och vattendrag. Inom kommunen finns 18 
kommunala badplatser, varav teknik- och 
fastighetsnämnden ansvarar för 16. Vi har sju 
kommunala småbåtshamnar och drygt 500 personer 
som står i kö för att få hyra en båtplats av kommunen. 
Det är en stor utmaning att hitta lämpliga platser för 
fler småbåtshamnar.

Tillgången till en spännande och lättillgänglig natur 
är viktig för att skapa en attraktiv kommun med god 
livskvalitet. Att ha tillgång till natur i närheten av 
där man bor spelar stor roll för att komma ut i 
naturen i vardagen, särskilt för grupper som inte så 
lätt tar sig till områden längre bort. Vi vill också ha 
friluftsområden som ligger spridda i kommunens 
olika delar, där vissa är mer lättillgängliga och andra 
mer vildmarksbetonade. Vår målsättning är att det 
ska finnas utflyktsmål i Karlstadsnaturen med olika 
karaktärer, så att det finns möjlighet till en bredd av 
intressanta upplevelser i olika naturtyper och något 
som tilltalar alla invånare. 

Under 2020 har vi, som en följd av coronoapandemin, 
märkt av ett stort ökat intresse för naturutflykter och 
ett markant högre besökstryck i våra friluftsområden. 
Att fler människor hittar ut i naturen och upptäcker 
nya platser är precis vad vi jobbar för, men ställer 
samtidigt större krav på tillsyn och skötsel.   
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Planerade åtgärder 2021–2025
Nedan beskrivs en rad åtgärder som planeras för att 
bidra till nämndmålen om att förbättra möjligheten 
för människor att uppleva de attraktiva sjöar, 
vattendrag, skogar och den natur som finns i 
kommunen samt att öka medborgarnas tillgänglighet 
till offentlig plats och övriga allmänna fastigheter, 
anläggningar och mark.

Strövområden och vandringsleder
För att utveckla möjligheten för alla människor att 
uppleva den attraktiva natur som finns i kommunen 
kommer vi jobba vidare med att tillgänglighets-
anpassa fler friluftsområden för personer med 
funktionsned-sättning. Närmast på tur står leden 
runt Knappstadviken, under förutsättning att Natura 
2000-tillstånd kan beviljas, och en ny målpunkt i 
anslutning till Prästberget inom I2-skogen. Vår 
ambition är att hitta anpassningar som kan vara till 
hjälp för flera typer av funktionsnedsättningar.

Utifrån önskemål som kommit fram i enkätsvar från 
allmänheten finns önskemål om längre leder. Det 
planeras därför utredning av två längre vandringsleder 
genom att knyta samman befintliga leder. En 
sträckning som utreds är Acksjöleden, Duvnäshöjden 
och Vildmarksleden som i sin tur leder vidare till ett 
större ledsystem på Brattforsheden.  Den andra 
möjligheten till längre led som utreds är om 
Frödingleden vid Alster går att knyta samman med 
leden på Herrön-Fiskartorpet. Möjligheter till dessa 
längre leder är beroende av att markägarna ställer sig 
positiva till förslagen. I området kring Vålberg vill vi 
utreda möjligheten att utveckla området kring 
Hundholmen samt utveckla den befintliga vandrings-
slingan vid Gökhöjden tillsammans med skogen på 
Bålberget i Älvenäs där reservatsbildning pågår. När 
fler nya naturreservat bildas kan det också bli aktuellt 
att utveckla dem för friluftslivet.

Något som vi även kommer arbeta med är att tillföra 
mer upplevelser till våra vandringsleder, bland annat 
genom information om kulturlämningar som finns i 

närheten. Ett annat önskemål som allmänheten fört 
fram är att ha fler fasta aktiviteter för barn i våra 
friluftsområden. Det kommer ligga med i planeringen 
för de närmsta åren.

Kommunens skogar ska förvaltas och skötas så att de 
känns trygga, säkra och attraktiva att vistas i.

Fiske och vistelsebryggor
Göspiren som är en populär fiskeplats vid Klarälvens 
mynning i Vänern kommer att utvecklas med 
rast- och grillplats. De tillgänglighetsanpassade 
fiskebryggorna vid Sandbäckstjärn ska ses över och 
förbättras alternativt bytas ut i samband med att 
leden runt tjärnet byggs ut.

I Sundstatjärnet kommer en vistelsebrygga att 
anläggas i samband med byggnationer kring  
Sundsta torg.

I Klarälven i centrala Karlstad anger de flesta 
detaljplaner i nuläget att det inte är tillåtet att bygga 
bryggor ut över öppet vatten. Arbete pågår med att 
ändra detaljplanen vid Sommarro och Romstad för att 
några bryggor ska kunna tillåtas, både båtbryggor 
och vistelsebryggor. Därefter vill vi begära av 
stadsbyggnadsnämnden att med samma syfte se över 
möjligheten att ändra detaljplanerna i ytterligare 
något eller några områden utmed Klarälven och 
vikarna i centrala Karlstad.
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Paddling
Karlstads kommun har mycket vatten och goda 
möjligheter för paddling både på älv, mindre sjöar och 
på Vänern. Många nyttjar dessa vatten för paddling i 
nuläget, men det finns stor potential att utveckla med 
iläggnings- och landstigningsplatser, skyltning och 
information. Vi vill i samarbete med lokala föreningar 
utreda möjligheten för kanotleder både i Klarälven 
och i Norsälven. På någon plats planerar vi även en 
ramp för isättning av kanoter anpassad för personer 
med funktionsnedsättning.

Båtliv
Som en fortsättning på satsningarna att utveckla 
tillgängligheten till Vänerskärgården och stärka 
Karlstads roll som en kommun vid Vänern kommer 
en brygga för fritidsbåtar att anläggas på Onsön och 
vi ska tillsammans med Länsstyrelsen och 
kommunens turismfunktion titta vidare på 
möjligheterna att utveckla Onsön som besöksmål. På 
Jäverön kommer vi undersöka möjligheten för att 
anlägga ytterligare en brygga för fritidsbåtar vid den 
norra stranden.

En ny hållplats för båtbussarna anläggs på 
Kannikenäsbanken och en angöringsbrygga för 
fritidsbåtar utmed Älvgatan i centrala Karlstad.

Behovet av nya båtplatser är stort. Några projekt i 

Karlstad håller på att utredas, men vi kommer också 
att se över möjligheten att anlägga kommunala 
småbåtshamnar i ytterområdena Vålberg/Edsvalla och 
Molkom. I de befintliga hamnarna i Mariebergsviken 
och Lambergstjärnet kommer vissa bryggor att bytas 
ut och elanslutning att installeras.

Bad
Under några år har det pågått ett projekt för att 
förbättra vattenkvalitén i Sundstatjärnet som haft 
stora problem med algblomningar under 
sommarsäsongen. Bland annat har det vid två 
tillfällen genomförts utfiskning av vitfisk för att 
komma till rätta med näringsbalansen. Vi kommer 
fortsätta att följa upp effekten av genomförda åtgärder 
och eventuellt genomföra ytterligare åtgärder.

Vi vill ta fram en gemensam gestaltning för de 
kommunala badplatserna och vi har en vilja att 
bredda utbudet av badmöjligheter i kommunen. 
Badplatsen i Örsholmstjärnet vill vi 
tillgänglighetsanpassa och bryggorna vill vi byta ut 
för att få till en uppmätt sträcka mellan bryggorna 
där det blir möjligt att ta simmärken i mörkt vatten. 
Vi vill också se över möjligheten för att ha en 
kommunal badplats i sjön Alstern, vilket saknas idag.

Längst ut på Örsholmen skulle vi vilja anlägga en 
brygga för att möjliggöra djupvattenbad. 
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Naturvägledning  
och naturinformation:
Med information och aktiviteter vill vi 
väcka intresse för naturen och locka fler 
människor att besöka naturområden. 
Genom markerade leder, skyltar och 
vägvisare gör vi det lätt att hitta ut till 
nya utflyktsmål.
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Naturvägledning och naturinformation  
i Karlstads kommun
Genom markerade leder och vägvisare gör vi det lätt 
för människor att hitta till trevliga naturområden. 
Informationstavlor på plats ute i naturen berättar om 
naturen med syfte att öka Karlstadsbornas kunskap 
om naturen, men de 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 och ett ökat 
engagemang för naturen. Vi genomför ibland 
guidningar i naturområden. 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, dels i form av foldrar som finns att hämta 
på kommunens kontaktcentrum och Naturum 

Värmland. Under 2020 har informationen om våra 
friluftsområden utvecklats på flera sätt. Bland annat 
har webbplatsen kompletterats med en interaktiv 
karta över alla vandringsleder och strövområden i 
kommunen och instagramkontot @friluftslivkarlstad 
startades upp. Detta visade sig komma helt rätt i 
tiden under coronapandemins utbrott våren 2020, då 
människors behov av att komma ut i naturen blev 
större än tidigare. Instagramkontot har i nuläget över 
5500 följare. Vi anordnade också Naturutmaningen 
där människor fick ge sig ut i olika områden på egen 
hand och leta bokstäver, vilket också visade sig 
mycket uppskattat.

Vi sprider också information om våra 
naturvårdsprojekt, exempelvis kopplat till arbetet 
med våra ansvarsarter, för att öka kunskap och 
engagemang hos allmänheten. Det sker dels genom 
vår webbplats och dels genom utställningar, föredrag 
och ibland guidningar.

NATURVÄGLEDNING 
OCH NATURINFORMATION

Nationellt friluftsmål

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. 

Övergripande mål  
Karlstads kommun

Den biologiska mångfalden ska värnas och naturens värde för friluftslivet ska utvecklas. 

Övergripande mål  
Karlstads kommun

Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin kommun

Övergripande mål  
Karlstads kommun

Karlstad ska vara bland de bästa besöksmålen i Sverige

Nämndmål TFN
Möjligheten för människor att uppleva de attraktiva sjöar, vattendrag, skogar och den natur som 
finns i kommunen ska förbättras.

Inriktning i ÖP 2012 Kommunen arbetar aktivt med att tillgängliggöra friluftsområden för allmänheten.

Mål
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Planerade åtgärder 2021-2025
Nämndens mål är att möjligheten för människor att 
uppleva de attraktiva sjöar, vattendrag, skogar och den 
natur som finns i kommunen ska förbättras. Med 
syfte att locka fler människor att besöka 
naturområden och att hitta nya besöksmål vill vi 
återkommande genomföra aktiviteter kopplade till 
natur som allmänheten bjuds in till. Det kan vara till 
exempel guidningar, föredrag eller invigningar i nya 
naturreservat eller friluftsområden som utvecklats. Vi 
vill också ordna fler aktiviteter för allmänheten utmed 
kommunens vandringsleder, liknande 
naturutmaningen.

Vi planerar att marknadsföra vissa utflyktsmål mer 
riktat, exempelvis genom topplistor eller indelade i 
olika kategorier. Den typen av information ska även 
tas fram på engelska. För båtbussresenärer ska 
information tas fram om de besöksmål i naturen som 

går att nå med båtbuss. Möjligheterna för paddling 
inom kommunen ska beskrivas. Information om 
platsers historia ska utvecklas för att ge naturbesöken 
en extra dimension och eventuellt locka nya grupper 
ut i naturen. 

Skyltningen av kommunens vandringsleder ska 
standardiseras och i områden med flera leder, ska de 
olika slingorna namnsättas. 

Vi kommer fortsätta att sprida information till 
allmänheten om våra pågående naturvårdsprojekt  
och ansvarsarter.

Informationen om kommunens skogar och skogsbruk 
ska utvecklas. Det kommer bland annat att ske 
genom en webbkarta med information om 
kommunens pågående och planerade åtgärder  
i skogen.
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Uppföljning:
Genom att följa upp utvecklingen 
för olika arter och naturtyper där 
vi tidigare genomfört naturvårds-
åtgärder får vi kunskap om våra 
insatser har gett önskad effekt.
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Uppföljning av naturvård och friluftsliv 
Genom att följa upp utvecklingen för olika arter och 
naturtyper får vi ökad kunskap om hur naturvärdena 
utvecklas i vår kommun, vilka områden som har en 
hög biologisk mångfald och om genomförda åtgärder 
har fått önskad effekt eller inte på flora och fauna. 
Resultat från återkommande inventeringar kan också 
ge oss varningsklockor när något håller på att 
försämras i naturen. I planeringen av vårt 
naturvårdsarbete är uppföljande inventeringar ett 
viktigt underlag. De kan ligga till grund för hur vi 
utför kommande naturvårdsåtgärder och i vilka 
områden vi prioriterar åtgärder.

Miljöövervakning i naturområden kan genomföras 
som mätning av olika substrat och strukturer, till 
exempel förekomst av död ved, betestryck eller areal 
öppna sandytor, som fotouppföljning eller som 
inventering av en utvald art eller artgrupp. Ofta 
behövs undersökningar under långa tidsperioder för 
att man ska kunna konstatera förändringar för den 
biologiska mångfalden. För att få ett mått på hur 
nyttjat ett naturområde är för allmänhetens friluftsliv 
kan besöksräknare användas.

Kommunens uppföljningsarbete
Karlstads kommun ansvarar för uppföljning av 
tillståndet i de kommunala naturreservaten. Vi har 
också en ambition att följa upp tillståndet i områden 
där vi tidigare genomfört omfattande inventeringar 
eller restaureringsåtgärder, till exempel utmed 
Vänerstranden, på betade strandängar, sandstränder, i 
strömmande vatten och småvatten. Ibland hinner vi 

inte göra uppföljningarna så tätt som vi önskar, men 
det görs löpande bedömningar av vart insatserna 
bedöms vara viktigast. I några friluftsområden har vi 
besöksräknare utplacerade.

Resultat från artinventeringar rapporteras in i 
Artportalen och blir på så sätt tillgängliga för alla. 
Det gör att data kan användas både för forskning, 
planering, tillståndsprövning och av intresserade 
medborgare.

Planerade åtgärder 2021–2025
Uppföljande inventeringar planeras för att se effekten 
av genomförda naturvårdsprojekt som 
naturvårdsbränning, småvattenrestaurering och 
biotopvård i vattendrag. Tillståndet på betade 
strandängar och sandstränder vid Vänern som vi 
tidigare restaurerat kommer att följas upp. 

Fågellivet i Kroppkärrssjön planerar vi att följa för att 
se hur skrattmåskolonin och förekomsten av andra 
fågelarter utvecklas.

Vi kommer att undersöka funktionen hos de 
grodtunnlar som anlagts under Rosenborgsgatan i 
samband med byggnation av det nya området 
Jakobsberg.

I några av de kommunala naturreservaten kommer vi 
att följa utvecklingen av naturvårdsintressanta 
artgrupper, men också hålla koll på förekomsten av 
invasiva främmande arter.

UPPFÖLJNING

Globalt mål Ekosystem och biologisk mångfald

Övergripande mål 
Karlstads kommun

Den biologiska mångfalden ska värnas och naturens värde för friluftslivet ska utvecklas.

Mål
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