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1 INLEDNING OCH SYFTE 

Den här skötselplanen för Kroppkärrssjön är framtagen 2016-2017 på 

uppdrag av Teknik- och fastighetsförvaltningen, Natur- och parkenheten, 

Karlstads kommun. Planen är en bearbetning av det utkast till skötselplan 

som gjordes av Pro Natura under 2015.  

För Kroppkärrssjön och dess avrinningsområde finns sedan 2000 en 

skötselplan (Claesson, 2000 a). Den här framtagna skötselplanen omfattar 

sjön och dess närmaste omgivningar, som är ett mindre område än det som 

beskrivs i Claessons (2000 a) plan. Skötselplanen syftar till att uppdatera mål 

och föreslå en skötsel utifrån dagens förhållanden, önskemål och 

prioriteringar för vegetationen i och omkring sjön. 

Kroppkärrssjön med omgivningar är utpekat som ett värdefullt natur- och 

friluftsområde i Karlstads kommuns Naturvårds- och friluftsplan, Del 3 

Värdefulla naturområden. Den här skötselplanen syftar till att öka 

upplevelsen av Kroppkärrssjön som värdefullt rekreations- och 

friluftsområde, samtidigt som sjöns biologiska mångfald värnas. 

Genomförandet av skötselplanen ska till exempel gynna fågellivet i sjön 

samtidigt som de häckande skrattmåsarnas negativa inverkan på 

boendemiljö och friluftsanläggningar motverkas. 

Utöver indirekta följder av de förslag på åtgärder som ges i denna plan 

innehåller den inga specifika åtgärder för att påverka sjöns vattenkemi eller 

vattenflöden. 

 

Figur 1. Översiktsbild där olika platser som nämns i följande text finns markerade. 
Bilden är ett ortofoto från 2014 (bilden finns även som bilaga i större storlek). 
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2 BESKRIVNING AV OMRÅDET 

2.1 GEOGRAFI 

Kroppkärrssjön ligger på östra sidan Klarälven i älvens delta ut i Vänern. 

Sjön ligger inne i Karlstad tätort. Omgivningarna till sjön utgörs i norr, 

nordväst och väst av villabebyggelse, vägar samt parkmark och i nordöst av 

ett koloniträdgårdsområde. Öster om sjön höjer sig Trollkoneberget med 

gammal hällmarkstallskog och några fritidshus och i söder begränsas sjön av 

den vall som byggdes för järnvägen i mitten av 1800-talet. Bakom 

villabebyggelsen i nordväst sticker det lilla Svinbäcksberget upp. 

2.2 AREAL - TOPOGRAFI 

Kroppkärrssjön är en ca 1300 m lång och 750 m bred sjö med ett medeldjup 

på 3,6 m. Maximalt djup är 8,5 m. Sjöns areal med vassar och mader är ca 

90 ha. Sjöns yta är genom reglering bestämd att ligga på 44,45 – 44,85 m ö 

h. Detta är i princip på samma nivå som Vänern som har en övre 

dämningsgräns på 44, 85  m ö h. Vid extremt höga nivåer i Vänern kan  

denna alltså ligga över Kroppkärrsjöns normala nivå. Området som täcks av 

skötselplanen är lite drygt 100 hektar (ha) stort. 

2.3 BILDNING 

Sjön är en del av Klarälvens delta och hade tidigare direktkontakt med den 

älvgren som kallas Kaplansälven. Den avsnördes helt från älven först på 

1870-talet genom byggnationen av järnvägen söder om sjön. Kroppkärrssjön 

är således en restsjö i Klarälvens delta som har omdanats, delvis med 

människans hjälp, från en bukt i Klarälven till en näringsrik sjö. 

2.4 HYDROLOGI 

Avrinningsområdet till sjön är 7 km2 och ligger främst norr och nordost om 

sjön. Detta är ett förhållandevis litet avrinningsområde för en sjö i den här 

storleken. Avrinningsområdet utgörs främst av mark med bostäder och vägar 

och enbart i begränsad mån mark med naturlig vegetation.  

Utloppet ur sjön till Vänern utgörs främst av en smal, flack bäck som rinner 

från sjöns sydöstra hörn och vidare mot sydost, ut i Välsviken. Detta 

vattendrag, Kroppkärrsbäcken är reglerat genom en enkel dämning i form av 

en stålspont, som ger sjön ett förhållandevis jämnt vattenstånd. 

Tillflödena till sjön utgörs från väster räknat av dikena/bäckarna:  

 Svinbäcken (rinner de sista 200 m i kulvert) – utlopp innanför piren 

norr om badplatsen,  

 Kroppkärrsbäcken (enligt Claesson 2000 a) – inlopp S om 

Kärrängsgatan och utlopp i SO hörnet av sjön,  

 3-4 diken i norra och nordöstra delen, samt  

 Herrgårdsbäcken – utlopp i SÖ-kanten av koloniträdgårdarna, N om 

Kroppkärrs gård.  

 

Till flera av dessa vattendrag är dagvattenavlopp kopplade, och genom 

bräddavlopp kan även avloppsvatten tillföras vid extrema flöden. Trots att 
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vattendragen har namn som slutar på –bäcken är flera av dem numera 

närmast att betrakta som diken i hela sin sträckning. 

Vatten har sedan 1975 också pumpats in från den gren av Klarälven som 

kallas Kaplansälven till Sjöstadstjärn för att öka på genomströmningen i sjön. 

En förbindelse finns under järnvägen mellan Sjöstadstjärn och 

Kroppkärrssjön. 

I Svinbäckens dräneringsområde finns Svinbäckstjärn och den anlagda 

Nobeldammen. Dessa används som reglerings- och sedimentationsdammar. 

2.5 VATTENKEMI 

Sedan 1970-talet har sjön regelbundet undersökts på kemiska och fysiska 

parametrar. Vattenkemiskt är sjön näringsrik med ett visst kväveöverskott. 

Närsalter tillförs idag till sjön främst via dagvattenutsläpp från närliggande 

bebyggda områden. Dagens halter av kväve och fosfor klassas som måttligt 

höga till höga. Dessa värden varierar en del mellan olika år och årstider. 

Trenden sedan 70-talet är att både fosfor och kväve minskat, men under 

2000-talet har halterna av både fosfor och kväve ökat något. Vissa år har 

sjön haft problem med syrefattigt tillstånd vid botten. En annan påverkan är 

att sjön har höga halter av klorid, vilket beror på vägsalter och den höga 

andelen vägar och hårdgjorda ytor i tillrinningsområdet. Sjöns alkalinitet är 

mycket god, vilket innebär att sjön har god förmåga att stå emot försurning. 

Vegetationen i sjön är i stort sett oförändrad sedan 1960-talet, dock med en 

viss minskning.  Det är sjöns vegetation som är viktigast för fågellivet.  

2.6 VEGETATION 

Sjöns vegetation är typisk för en grund och näringsrik sjö. Växtligheten kring 

sjön är dominerad av de leriga, slamrika strändernas breda 

vegetationsbälten. Dessa är längs sjöns norra och sydöstra stränder mycket 

breda, på sina ställen närmare 200 m. 

Sedan fräsningen av vegetation i slutet av 1990-talet växlar norra strandens 

högvuxna och täta vassområden med lite mer öppna ytor på de stora 

gungflyområden som bildats efter fräsningen. En del av de  gungflyliknande 

vegetationsområden och öar som finns utmed norra stranden domineras av 

kaveldun, och andra har i stora delar ett bottenskikt med olika vitmossor 

(Sphagnum spp). På  strandnära delar av gungflyområden med vitmossa i 

botten finns ofta ett högvuxet fältskikt med bland annat älgört, rörflen, 

grenrör, fackelblomster och lite längre ut ett glesare fältskikt med bland annat 

vasstarr, flaskstarr, kråkklöver och missne. I kanten av gungflyområdena 

finns ofta mer högvuxen bladvass och en del bredkaveldun. Vissa 

gungflyytor domineras helt av bredkaveldun. På gungflyytorna finns ofta ett 

kraftigt uppslag av glasbjörk, klibbal och viden. I nuläget sker slåtter på några 

mindre ytor av vegetationsbältet utmed norra stranden. 

På öppet vatten mellan och utanför vassområdena finns näckrosor och olika 

nate-arter, främst gäddnate och ålnate. På några få platser, norr om 

järnvägen i väster, i norr och nordost samt vid sjöns utlopp i sydost finner 

man mer eller mindre naturliga strandskogar med klibbal, vårtbjörk, ek, hägg 

m.fl. trädslag. I norr, mellan sjöns strand och vägen, finns ett knappt hektaret 

stort bestånd av äldre tall. Skogen i anslutning till Kroppkärrs gård har en 
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flora som är starkt antropogent påverkad med ett flertal införda arter som 

antingen härstammar från intilliggande växthus, trädgårdar och kolonilotter 

eller som medvetet planterats ut. Här finns stora bestånd av spirea samt 

stora, grova pilar och tuja.  

I söder begränsas sjön i viss mån av en järnvägsbank som avskiljer sjöns 

sydvästligaste del. Denna del kallas Sjöstadstjärn. Här består stranden av 

smalare vassbälten och mer lågvuxen busk- och trädvegetation. Här finns 

även ett antal gamla båtplatser med små bryggor. Vidare längs södra 

stranden mot öster finner man mer omfattande vassområden och en mot 

norr utskjutande udde med en del unga träd. Här finns även en betydande 

mängd död ved i form av bäverdödade björkar och aspar. Denna udde är en 

rest efter en revelbildning i Kaplansälven. 

Östra stranden utgörs främst av ett smalt vassbälte ovanför vilket stranden 

utgörs av ett relativt brant strandparti med i dagen synligt urberg och spridda 

buskar och träd. 

Norra stranden är idag i stort sett helt präglad av mänsklig aktivitet och 

påverkan. Längs hela nordvästra stranden finner man innanför vassbältet 

gräsmattor med promenadvägar strax innanför vassen. Här går bland annat 

Kroppkärrsleden. Ett mindre parti betas av får och har en mer naturlig flora 

av örter och halvgräs. Vid denna beteshage finns också en liten slåtteräng. 

Längst i väster finns en kommunal badplats med sandstrand.  

 

Figur 2. Grågås och kanadagås vid Kroppkärrssjön i augusti 2016. 

2.7 FAUNA 

Sjöns biologiska värden har sedan länge ansetts vara knutna till fågelfaunan. 

Ända sedan 1970-talet har sjön varit känd för sina våtmarksfåglar. 

Skäggdopping, knölsvan, gräsand, kricka, knipa, brun kärrhök, vattenrall, 

rörhöna, sothöna, sävsångare, trastsångare, rörsångare och sävsparv är 

typiska exempel på arter från sjön. Ända sen 1970-talet har Kroppkärrssjön 

varit en häckningsplats för skrattmås, normalt med minst 100 par. Bland 

ovanliga fåglar som häckar kan nämnas rördrom, och trastsångare. Tofsvipa, 
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gulärla, mindre strandpipare, dvärgmås och vigg är arter som inte längre 

häckar i eller vid sjön. Under de senaste decennierna är det främst 

strandängsfåglar som minskat som en följd av igenväxning. Ett exempel på 

en art som däremot ökat starkt i antal de senaste 10 åren är grågås. 

Fram till byggandet av den järnväg som nu kallas Värmlandsbanan under 

1870-talet var Kroppkärrssjön en del av Klarälven. Som en följd av det är 

fiskfaunan rimligen lik den som finns/fanns i Klarälven. Något provfiske efter 

fisk har inte genomförts i sjön, och därför finns inga säkra uppgifter om sjöns 

fiskfauna, men genom fångster vid sportfiske är följande nio arter kända från 

sjön: abborre, gädda, mört, sarv, björkna, sutare, ruda, ål, braxen och 

inplanterad spegelkarp. Arter som saknas i Kroppkärrssjön är gös, lax och 

öring. De inplanterade spegelkarparna tilldrar sig stort intresse från 

sportfiskare runtom i Sverige och Europa. Inplantering  har utförts 1987, 

1995, 2006 och 2016. Beståndet av spegelkarp bedöms i nuläget vara 100-

150 individer. Karparna leker i Kroppkärrssjön, men utifrån fångststatistik för 

karparna i sjön finns det inget som tyder på att några yngel överlever och blir 

större fiskar. 

Förr i tiden fanns flodkräfta i Kroppkärrsjön, men ett riktat provfiske efter just 

kräfta någon gång runt 2012 resulterade inte i några kräftor alls. 

Bedömningen är att sjön i nuläget inte har något bestånd av vare sig flod- 

eller signalkräfta. 

Bland de ryggradslösa organismerna finns den fridlysta och EU-listade arten 

citronfläckad kärrtrollslända i sjön. 

En lång rad undersökningar av sjöns plankton har gjorts men några 

slutsatser av detta, mer än att sjön är artrik såväl vad gäller växtplankton 

som djurplankton, har inte dragits. 

2.8 FRILUFTSLIV 

Friluftslivets betydelse märks genom att det i olika delar av sjön är mycket 

folk i rörelse. Det finns också en rad anordningar för friluftslivet. Badplatsen 

med parkering, bryggor och olika ytor är en viktig del i sydväst. Kring sjöns 

norra, östra och västra sida sträcker sig idag promenadstigar och vägar inom 

100 m från sjöns strand. Endast vid Kroppkärrs gård och 

koloniträdgårdsområdet går lederna längre från sjön. Kroppkärrsleden utgår 

från badplatsen. Därifrån löper den utmed sjöns norra och östra strand för att 

vid sjöns sydöstra hörn ansluta till Frödingleden, som går vidare österut mot 

Alsterdalen. Kroppkärrsleden går runt hela sjön och utmed leden finns soffor, 

grillplatser och två tillgänglighetsanpassade utsiktstorn. Leden har en bredd 

och ytbeläggning som gör att den är framkomlig med rullstol mellan 

badplatsen i väster och Talludden. De båda utsiktsplatserna, vid 

Sjöängsgatan och Talludden, har svagt sluttande ramper som gör att man 

även kan nå utsiktsplatserna med rullstol. Utmed sjön finns ett par 

fiskebryggor, varav en är tillgänglighetsanpassad för besökare med 

funktionsnedsättning.  

Att fiska efter någon av sjöns stora spegelkarpar är en aktivitet som 

uppskattas av både karlstadsbor och besökare från utlandet. 
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2.9 BEBYGGELSE OCH BEBYGGELSEHISTORIA. 

På den gamla häradskartan från 1885 kan man se att bebyggelsen runt sjön 

utgjordes av herrgården Kroppkärr med odlingsmarker norr och nordöst om 

sjön samt ett torp – Svinbäcken – väster om sjön strax N om järnvägen. 

Järnvägen utmed sjöns sydkant – tidigare kallad Nordvästra Stambanan 

(numera Värmlandsbanan) - var då byggd. En landsväg (till Kristinehamn 

och Filipstad) löpte under denna tid väster och norr om sjön. Slåtterängar 

(våtslåttermarker) fanns utmed sjöns hela norra sida. Ovanför 

slåttermarkerna, NV om sjön fanns skogsmark. Gården Sjöstad ligger söder 

om järnvägen på en udde mellan Kroppkärrsjön och Klarälven (den gren som 

kallas Kaplansälven). 

På Generalstabskartan från 1888 har järnvägen till Forshaga tillkommit. Den 

öppnades formellt i början 1900-talet. Järnvägen var smalspårig och slutade 

med persontrafik 1963, godstrafik 1979 och lades ned 1983. Järnvägsvallen 

är numera ombyggd till cykelleden Klarälvsbanan. 

Kroppkärrs gård är en gammal herrgård NÖ om sjön. Numera äger Karlstads 

kommun fastigheten. Här finns ett antal större växthus och stora 

upplagsområden. I huvudsak bedrivs en verksamhet som syftar till att förvara 

och tillhandahålla växter och annat för staden. 

Byggnationen av villor kring sjön började redan på 1920-talet. Avloppet från 

dessa villor leddes orenat ut i sjön fram till 1943. Detta leddes senare om och 

ut i älven men eutrofiering av sjön var då påbörjad och vassbälten hade 

börjat breda ut sig.  

Koloniträdgårdarna vid Kroppkärr anlades under 1950-talet genom flytt från 

det tidigare koloniträdgårdsområdet vid Sundsta. Idag finns 116 stugor och 

20 odlingslotter utan stuga. 

Vid tiden för den ekonomiska kartans tillkomst 1960 är Sjöängsgatan i sin 

nuvarande sträckning inte byggd. Längs sjöns norra strand fanns då riktigt 

långgrunda mader som sträckte sig från sjön fram till Sjöängsgatans 

nuvarande läge. I samband med utökad byggnation av villor och vägar har 

omfattande utfyllnader gjorts längs större delen av norra stranden vilket 

förstört de naturliga maderna. Istället för en långgrund svagt sluttande botten 

finns idag ett brantare ”hak” där land möter vatten. 

2.10 VEGETATIONSHISTORIA 

Med hjälp av ett ortofoto från 1960 får man en aning om vegetationens 

förändring under de senaste 50 åren. Främst ser man skillnader längs sjöns 

norra strand. Här fanns då breda mader som nådde ända till nuvarande 

Sjöängsgatan. Här ser även ut att ha funnits en rejält tilltagen blå bård 

innanför bladvassen, vilket tyder på någon typ av hävd. I stort sett ser norra 

stranden ut att ha varit öppen med endast begränsade skogsdungar och 

buskvegetation. 

Skogsdungar som fanns då, och där det är skog även idag är: 

 längst i väster – mellan järnvägen och badplatsen (idag en 

alsumpskog),  

 i norr på udden med fågeltornet (Talludden) väster om 

koloniträdgårdarna (idag tallskog och lövblandskog) 

 väster och söder om Kroppkärrs gård.  
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 även vid utloppet ser det ut att ha varit skogbevuxet. 1960 var 

avgränsningen mot älven inte lika markant som idag eftersom det 

senare har anlagts en bred väg på en vägbank som definitivt skurit 

av denna anslutning. 

Vegetationens utveckling från 1997 och framåt beskrivs i kapitel 6.  

3 BEVARANDEVÄRDEN 

3.1 BIOLOGISK MÅNGFALD OCH BIOLOGISKA 
NATURVÄRDEN 

I både Karlstads naturvårdsprogram (1995) samt Naturvårds- och 

friluftsplanen (2016) pekas Kroppkärrssjön ut som ett område med mycket 

högt naturvärde med motiveringen att det är en näringsrik fågelsjö bildad 

som en restsjö från Klarälven. 

Kroppkärrssjön är en viktig fågelsjö, en av kommunens viktigaste. En viktig 

del i sjöns värde för fågellivet är de vidsträckta våtmarker där trastsångare 

och rördrom häckar, och brun kärrhök tidigare häckade. För många år sedan 

fanns till och med häckande dvärgmås i dåtidens skrattmåskoloni. 

Under 1990-talet gjordes fortfarande noteringar av flodkräfta i sjön men enligt 

representanter för Nedre Klarälvens fiskevårdsområdesförening har arten 

inte påträffats under 2000-talet. 

Här finns vissa botaniska värden, bl.a. ett par förekomster av bågsäv – en 

rödlistad art och värmlandsspecialitet som växer på strandpartier med naken 

sand. 

Vissa värden knutna till strandskogarna finns också. Viktigast är förmodligen 

udden i söder mot järnvägen där det finns ovanliga arter av både insekter 

och vedsvampar. 

3.2 VÄRDEN FÖR FRILUFTSLIVET 

Kroppkärrssjön med omgivningar är ett viktigt tätortsnära strövområde som 

är utpekat som värdefullt närströv- och friluftsområde i Karlstads kommuns 

naturvårds- och friluftsplan, Del 3 Värdefulla naturområden (Karlstads 

kommun 2016). 

Runt hela sjön går Kroppkärrsleden som bitvis är i mycket gott skick och 

tillgänglighetsanpassad mellan badplatsen och östra tornet. Utsiktsplatser, 

grillplatser, sittplatser och andra anordningar finns på olika platser (se figur 

10). Här finns goda möjligheter för motion. För den som vill ta längre 

promenader ansluter Kroppkärrsleden till Frödingleden som från sjöns 

sydöstra hörn fortsätter österut mot Alsters herrgård och Alsterdalen. Ett stort 

antal besökare använder varje dag hela eller delar av Kroppkärrsleden.  

Sjön används också för friluftsliv på vatten med roddbåtar och kanoter 

eftersom motorbåt är förbjuden i sjön. Vintertid används sjön för 

skridskoåkning. 
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I sjöns sydvästra del finns sedan länge en iordningställd badplats med 

parkering samt fiskebryggor. Med få undantag har badvattnet under de mer 

än trettio år som kontroller av kvaliteten gjorts bedömts tjänligt för bad. 

Genom sitt rika fågelliv är sjön attraktiv för fågelstudier. 

Kroppkärrssjön är en känd sportfiskesjö där framför allt beståndet av 

storvuxen spegelkarp är i fokus. Svenska Karpklubben har bidragit till 

finansieringen av utsättning av karp. Även abborre är en fisk som är attraktiv 

att fiska i sjön. 

Genom sitt tätortsnära läge är området av stort naturpedagogiskt värde för 

allt från dagisgrupper till studenter på Karlstads universitet.  

3.3 ÖVRIGT 

Sjön fungerar som recipient för dagvatten från den del av dess 

tillrinningsområde som består av bebyggelse och hårdgjorda ytor. Sjön 

fungerar också som vattentäkt för bevattning i villaträdgårdar och 

koloniträdgårdar. 

4 PLANER OCH BESTÄMMELSER 

4.1 PLANER 

Sjön har varit föremål för ett mycket stort antal inventeringar, utredningar, 

analyser och planer. För utvecklingen fram till år 2000 – se Claesson 2000 

a,b. Även efter millennieskiftet har studier, analyser och undersökningar 

resulterat i nya data. 

En stadsplan över området finns från 1967.  

En plan för natur- och landskapsvårdande åtgärder och byggande av 

friluftsanläggningar togs fram av Länsstyrelsen 1982. 

Ett förslag till ändrad och utvidgad stadsplan som berörde Sjöstadstjärn med 

omgivningar togs fram 1983. 

Karlstads kommun beslutade om Naturvårdsprogram 1995. Här är 

Kroppkärrssjön redovisad som ett objekt  med mycket högt naturvärde (klass 

2 på en tregradig skala). Skälen är botaniska, zoologiska och 

friluftslivsmässiga. 

En skötselplan för sjön med omgivningar togs fram år 2000 (Claesson 2000 

a). 

I Karlstads kommuns översiktsplan från 2012 redovisas Kroppkärrssjön som 

ett område med naturvärde, friluftsområde och närströvområde. 

Det senaste tillskottet när det gäller planer och program där Kroppkärrssjön 

finns med är kommunens Naturvårds- och friluftsplan, del 3 Värdefulla 

naturområden (Karlstads kommun 2016). Där finns Kroppkärrssjön beskriven 

som ett naturområde med mycket högt naturvärde och även som 

närströvområde och friluftsområde. 
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4.2 GÄLLANDE BESTÄMMELSER 

Kroppkärrssjön berörs av riksintresse med geografiska bestämmelser; kust- 

turism och friluftsliv. Vänern med öar och strandområden (ID 1780G1). 

I Kroppkärrssjön gäller ett generellt strandskydd om 100 m. 

Genom ett beslut av Länsstyrelsen 1992-04-06 är motorbåtstrafik förbjuden i 

sjön. 

I likhet med andra vatten inom staden Karlstad är fisket fritt för handredskap. 

Fisket förvaltas av Nedre Klarälvens fiskevårdsområdesförening.  

Vattenståndet i sjön regleras genom en vattendom från 1979. 

Ingen del är skyddad enligt miljöbalken och ingen del ingår i EU:s nätverk för 

värdefull natur - Natura 2000. 

4.3 ÖVERVAKNING OCH KONTROLLPROGRAM 

I kommunens regi görs sedan 1979 månadsvis kontroll av vattnets tjänlighet 

för bad i Kroppkärrssjön (under badsäsongen). 

Sedan1970 sker i kommunens regi provtagning av kemisk-fysikaliska 

parametrar 2-4 gånger per år i sjön. Dessa provtagningar sker på en plats 

ute i sjön (vid ytan och botten), vid utloppet samt i två tillflöden. 

5 TIDIGARE SKÖTSELÅTGÄRDER 

 

Figur 3. Ortofoto över Kroppkärrssjön 1960. 

Före 1997 hade det inte genomförts några större skötselinsatser i sjön för att 

gynna fågel- eller friluftsliv, men det året genomförde Karlstads kommun en 

fräsning som omfattade stora delar av vassområdet längs den norra 

stranden (Figur 4). Vassområdet inklusive rotfilt frästes i oktober 1997. 
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Fräsningen resulterade i att stora delar av bladvassområdet omvandlades till 

öppna blöta ytor av sönderfräst växtmaterial som är gynnsamt för andra 

fågelarter än de som trivs i stora vassområden. Fräsningen bidrog också till 

en mer tilltalande miljö för besökare och närboende eftersom den skapade 

öppna ytor och gav möjlighet till utblick över sjön. De öppna frästa ytorna 

hade även en märkbar effekt på sjöns fågelfauna genom att åtgärden 

skapade lämpliga miljöer för ”nya” arter som tofsvipa, rödbena, grönbena och 

mindre strandpipare.  

Hur åtgärden påverkade vassberoende arter som brun kärrhök, rördrom och 

trastsångare är svårt att uttala sig om, men den bör rimligen ha minskat 

arealen lämplig miljö för dem i sjön. 

 

Figur 4. Ortofoto från 2014 där gulstreckade ytor visar ungefärlig omfattning på den 
fräsning som genomfördes 1997 (som underlag har använts bild från tidigare 
skötselplan (Claesson, A., 2000 a)).  

För att bibehålla öppna ytor och en mosaik av vegetation och öppet vatten 

slogs vass på isen under vintrarna 1998 och 99. Röjning av buskar gjordes 

1998 på de strandpartier där fräsning av vass hade utförts. Slåtter av vass 

på hösten har sedan dess utförts de flesta år för att på delar av de frästa 

ytorna skapa och bevara en mosaik av vass och öppet vatten. Slåtter har 

genomförts a) vid badplatsen, b) i vassmosaiken i nordväst, c) utanför 

Talludden och d) i de kanaler som senare öppnades upp mot norra stranden 

(figur 5). Röjning av buskar längs stranden har utförts med glesare intervall.  

För att underlätta och gynna friluftslivet vid Kroppkärrssjön har det, efter 

åtgärderna 1997, bland annat anlagts en vandringsled runt sjön, två fågeltorn 

har uppförts på norra sidan, två grillplatser och två fiskebryggor har anlagts 

och badplatsen har breddats samt förbättrats med ny sand på bottnen. 

Promenadvägen mellan badplatsen och Talludden, rastplatserna, de båda 

fågeltornen och en av fiskebryggorna är utformade så att de kan användas 

även av besökare med funktionsnedsättning. 
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6 UTVECKLINGEN EFTER 1997 

6.1 VEGETATIONEN 

Här ges en kort sammanfattande beskrivning av vad som hänt med 

vegetationen i sjöns norra del efter fräsningen 1997.  

I nuläget kan vegetation i den här delen av sjön i grova drag delas in i tre 

huvudtyper (se figur 5); 

 Mosaik av vassöar och öppet vatten med flytväxter 

 Större sammanhängande ytor med gungfly av rotfilt som mestadels 

har mer lågvuxen och lite glesare vegetation med bl a vass och 

kaveldun 

 Högvuxen och tät vass av flera årgångar 

 

Figur 5. Ortofoto som visar grov indelning av de tre olika typer av vegetation som 
dominerar sjöns norra strand 

 

I den västligaste ytan där fräsning utfördes (vassmosaik i figur 5) har slåtter 

av vass därefter genomförts så gott som årligen på senhösten. Syftet har 

varit att bibehålla en mosaik av öar med vegetation (kaveldun, bladvass, säv 

och rotfilt) som är gynnsam för sjöns flora och fauna. Vasslåttern har också 

syftat till att behålla öppet vatten och öppna ytor vid badplatsen.  
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Figur 6. Hästsvans, Hippuris vulgaris, i vassmosaiken (delområde 7). 

 

Utöver vasslåtter har bladvass och buskar på stranden röjts bort för att ge fri 

sikt från promenadvägen ut över sjön. Den här ytan har idag en för flora och 

fauna gynnsam mosaik av vegetationsöar och öppet vatten, och det är utan 

tvekan här som det rikaste fågellivet i sjön finns med arter som trastsångare, 

vattenrall, rörhöna och skrattmås.  

De av öarna i vassmosaiken som har en bas av rotfilt håller på att växa igen 

med sly vilket är negativt för deras funktion som häckningslokal för fåglar.  

I östra kanten av området med vassmosaik finns ett parti med bottenfast 

högvuxen bladvass.  

Öster om vassmosaiken finns ett område med rotfilt och gungfly (figur 5). 

Den här delen domineras idag av drygt metertjocka halvflytande mattor av 

rotfilt med en vegetation av bland annat vitmossa, kråkklöver, flaskstarr, 

vasstarr, bladvass och kaveldun. De centrala delarna av rotfiltsytorna  är mer 

öppna med gles förekomst av lågvuxen vass, starr och buskar.  

Med avsikten att skapa vattenkontakt och variation i det homogena området 

med rotfiltsvegetation, samt underlätta utflödet av dagvatten från de diken 

och rör som mynnar i sjön,  har det grävts några kanaler från öppet vatten in 

till stranden. I kanten av kanaler och rotfiltsytor växer mer högvuxen och 

möjligen bottenfast vass. Området med rotfiltsbaserad vegetation finns i 

stora drag mellan det västra tornet och lövskogsdungen nedanför 

Kärrängsgatan. 

Söder och öster om rotfiltsområdet finns partier med högvuxen och tät vass 

av flera årgångar (högvuxen tät vass i figur 5) som är värdefull för sjöns 

fågelliv. De här vassbestånden växer antagligen direkt på botten istället för 

på den flytande rotfilten.  
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Figur 7. Östra kanten av området med rotfilt och gungfly (delområde 8); det största 
området med rotfilt som frästes 1997. I bakgrunden syns mer högvuxen vass i kanten 
av en grävd kanal. 

I det sanka området (delområde 11) mellan lövskogsdungen och tallskogen 

finns en mosaik av högvuxen bladvass och andra, mer lågvuxna, gräs som 

jättegröe. Rakt söder om lövskogsdungen finns ett område med mest 

bladvass. Syd och sydväst om det östra fågeltornet finns en del  ytor med 

mer högvuxen och bottenfast bladvass som inte frästes 1997 (se figur 4).  

 

Figur 8. Ortofoto från 2013. Ljusbruna ytor domineras av den s k rotfiltsvegetationen 

och på de mer mörkbruna ytorna dominerar bladvass. 

Öster om det östra tornet, finns det tredje området med rotfilt och den ovan 

beskrivna vegetationen. Även det här området frästes 1997 (figur 4). 

De stora öppna ytorna med sönderhackat växtmaterial från fräsningen 1997 

växte successivt ihop till ganska stora ytor med sammanhängande 

metertjocka mattor av halvflytande gungfly som nu täcker en stor del av 

vattenområdet längs norra stranden. De ljusaste bruna-beige ytorna i figur 8 



 

 
18 | 10233915  • Skötselplan Kroppkärrssjön 

är sådana som domineras av det som här ovan kallas för rotfiltsytor. I stora 

drag utgörs de av de områden som frästes i oktober 1997. Ytorna ha en 

ganska gles och lågvuxen vegetation med bland annat bladvass, kråkklöver 

och starr på en bas av vitmossa. Utmed kanten av rotfiltsytorna står 

mestadels mer högvuxen och tät bladvass varför det i många fall framstår 

som att stora delar av Kroppkärrssjöns vegetation är högvuxen bladvass, 

men så är inte alls fallet. Rotfiltsytorna börjar även koloniseras av unga 

lövträd (klibbal och björk) som sticker upp här och var. 

Hela vägen från badplatsen fram till den stora lövskogsdungen vid 

Kärrängsgatan växer utmed stranden en ganska högvuxen och tät vass, 

samt en del gräs och andra högvuxna örter. Den högvuxna vegetationen 

försvårar eller hindrar för de som promenerar och besöker området att se ut 

över sjön. Utmed stranden står även spridda äldre lövträd. 

6.2 FÅGELLIVET 

Fräsningen 1997 gav sjöns fågelliv ett starkt uppsving eftersom den skapade 

öppna blöta ytor som attraherade arter som rödbena, tofsvipa, mindre 

strandpipare, drillsnäppa och enkelbeckasin. Även återetableringen av 

skrattmåskolonin några år efter fräsningen innebar ett stort plus för sjöns 

biologiska mångfald och fågelliv. I vilken mån fräsning och skrattmåskolonin 

gynnat lite mer ovanliga arter som vattenrall och rörhöna är svårt att uttala 

sig om, men det är utan tvekan så att sjöns rikaste fågelliv finns i anslutning 

till måskolonin i nordväst. 

 

Figur 9. Skrattmåsbon på rotfiltsholme i delområde 7. Bredkaveldun och besksöta 

växer på holmen. 

Den igenväxning som skett av de öppna frästa ytorna sedan 1997 har 

successivt inneburit att några fågelarter försvunnit från sjön. Idag finns till 

exempel inte rödbena, tofsvipa, drillsnäppa och mindre strandpipare kvar 

som häckande arter. Brun kärrhök kunde inte konstateras som häckande 

under 2016 eller 2017, men flera sjungande exemplar av trastsångare 

hördes vid olika platser på norra stranden, och från vassområdet i sydost 
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hördes en tutande rördrom. Vid inventering 2015 bedömdes brun kärrhök 

häcka med ett par i sjön och 2-3 rördromar hördes tuta från sjöns östra och 

sydöstra delar. Eftersom sjön innehåller ungefär 18 hektar vass och våtmark, 

och rördrom enligt Artdatabankens artfakta kräver minst 20 hektar för ett 

revir, bedöms det som tveksamt om mer än ett revir av rördrom (en hane och 

flera honor) finns i sjön.  

De senaste 10-15 åren har förekomsten av skrattmås i Kroppkärrsjön varit 

en omdebatterad fråga. Skrattmås häckade i Kroppkärrssjön i varierande 

antal från 1970-talet och fram till mitten av 1990-talet då någon koloni inte 

längre fanns kvar i sjön. Efter fräsningen av vass 1997 återkom en handfull 

par och häckade åren närmast efter fräsningen. 2002 hade antalet par ökat 

till ungefär 185. Mellan åren 2002 och 2012 har antalet par av skrattmås 

varierat mellan cirka 100-200 i den koloni som finns i sjöns nordvästra del. 

Toppåret för kolonin var antagligen 2013 då 280 par uppskattades häcka. 

Vid inventering 2015 bedömdes antalet ha minskat till cirka 200 par och vid 

2016 års inventering uppskattades antalet par till ungefär 60 stycken. 

Eftersom måsarnas häckningsöar växer igen med sly antogs att det 

minskade antalet par 2016 kunde bero på försämrade förhållanden, men 

eftersom antalet par 2017 som mest var 250 stycken finns sannolikt en 

annan förklaring till minskningen 2016. En skillnad mellan 2016 och 2017 är 

att måsarna övergivit de östligaste, mest igenvuxna häckningsöarna, och 

istället tagit några sävruggar i anspråk längre västerut (närmare badplatsen). 

6.3 FRILUFTSLIVET 

Det område som här kallas norra stranden, från badplatsen till 

koloniträdgårdsområdet, utnyttjas flitigt av ett stort antal besökare. Utöver 

badplatsen finns tillgänglighetsanpassade anläggningar som fågeltorn, 

grillplatser, fiskebryggor och bänkar samt en promenadväg och stora öppna 

gräsytor. Utan att ha genomfört några mätningar är intrycket att området och 

dess anläggningar nyttjas dagligen av ett stort antal karlstadsbor och har ett 

stort värde som närströvområde. För många bidrar fågellivet utan tvekan 

positivt till upplevelsen av ett besök i området medan de många 

skrattmåsarna av många upplevs som ett störande inslag. 
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Figur 10. Karta från Karlstad kommuns hemsida som visar Kroppkärrsledens 
sträckning (lila linje) och de anläggningar som finns vid sjön. Gul linje visar 
Frödingleden. 

En viktig del av friluftslivet vid sjön är det fiske av spegelkarp som bedrivs av 

både infödda karlstadbor, utsocknes och besökare från andra länder. Två 

bryggor (varav en är tillgänglighetsanpassad) har ställts i ordning vid sjön 

och från dem bedrivs bland annat nattligt karpfiske.  

7 MÅLSÄTTNING MED SKÖTSEL 

Kroppkärrssjön med omgivningar är utpekat som ett värdefullt natur- och 

friluftsområde både i Karlstad kommuns naturvårdsprogram från 1995 och i 

naturvårds- och friluftsplanen, del 3 Värdefulla naturområden som togs fram 

2016. Den här skötselplanen syftar till att öka upplevelsen av Kroppkärrssjön 

som värdefullt rekreations- och friluftsområde, samtidigt som sjöns biologiska 

mångfald värnas. Genomförandet av skötselplanen ska till exempel gynna 

fågellivet i sjön samtidigt som de häckande skrattmåsarnas negativa 

inverkan på boendemiljö och friluftsanläggningar motverkas. 

7.1 OLIKA ALTERNATIV FÖR SKÖTSEL AV 
VATTENVEGETATION 

7.1.1 Nollalternativ 

Med nollalternativ menas att inga skötselåtgärder vidtas längs stränder, på 

våtmarker eller ute i vattnet men att planerad utveckling och skötsel i övrigt 

fortgår runt sjön. Det här alternativet innebär sannolikt att sjöns stränder och 
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ytorna med rotfilt successivt kommer att växa igen med lövsly (glasbjörk, 

klibbal och olika videbuskar) och så småningom bli områden med ung tät 

lövskog och snår. Det förutsätts att gräsmattor och badplats fortsatt har 

samma skötsel som idag, och att de bibehåller nuvarande karaktär och 

status. 

Konsekvensen av utebliven skötsel av våtmarker och vattenytor blir att de 

mer öppna våtmarksytorna och vattenspeglar mellan dem försvinner helt, 

och med dem de häckande skrattmåsarna samt sjökontakten för de som bor 

vid eller rör sig runt sjön.  

Lite beroende på hur stora delar av våtmarksytorna som övergår till lövskog 

och buskmark kommer fågelarter som t ex sävsparv, blåmes och lövsångare 

att gynnas av igenväxningen. Vass- och våtmarkslevande arter som 

trastsångare, rörsångare, rördrom, brun kärrhök, vattenrall och rörhöna 

kommer sannolikt att minska i antal, och möjligen försvinna helt från sjön. 

För friluftslivets del innebär ett nollalternativ bland annat att högvuxen 

vegetation kommer att finnas utmed stränderna, gott om buskar och sly ute 

på rotfiltsytorna samt att mängden vass runt bryggor och vid badplatsen 

ökar. 

Sammantaget är bedömningen att nollalternativet överlag innebär en negativ 

förändring för Kroppkärrssjöns miljö, biologiska mångfald och friluftsliv, även 

om det kanske är positivt för några att skrattmåsarna försvinner helt från 

sjön. 

7.1.2 Medborgarförslag 

2015 lämnades ett medborgarförslag gällande skötseln av Kroppkärrssjön in 

av två boende på Kroppkärr. Medborgarförslaget går i stora drag ut på att 

öka de öppna strandnära vattenytorna längs norra stranden genom att gräva 

bort befintlig vegetation ungefär 16 meter ut från nuvarande strand. 

Öppenheten från Kroppkärrsleden skulle sedan bibehållas genom röjning 

längs stranden.  

Om man i medborgarförslaget förutsätter att övrig skötsel av Kroppkärrssjön 

fortsätter som idag skulle det här förslaget innebära en ökad vattenkontakt 

för den som går på Kroppkärrsleden. Det skulle sannolikt även innebära en 

ökad mosaik av vatten och växtlighet utmed norra stranden, vilket i sin tur 

kunde vara gynnsamt för fågelarter som rörsångare, trastsångare, sothöna, 

grågås, gräsand, rörhöna, vattenrall, sävsångare m fl.  

Att gräva fram en ganska bred ränna med öppet vatten längs stranden skulle 

innebära att de stora ytorna med rotfilt som idag har fastlandskontakt skulle 

bli ”riktiga” öar, med uppenbar risk att utnyttjas av skrattmåsar som 

häckningsplats. 

En annan risk i samband med grävning i sjön är att detta innebär en rejäl 

grumling av sjön och att det delvis nedbrutna växtmaterial som rörs om kan 

innebära en extra belastning på sjöns syrehalt, där det redan i nuläget finns 

problem med syrebrist på delar av bottnen. Grävning kan även medföra att 

de föroreningar som finns i delar av växt- och bottenmaterialet rörs upp. 

Att gräva bort den föreslagna ytan med rotfilt på en cirka 400 meter lång och 

15 meter bred sträcka skulle grovt räknat kunna generera uppåt 10 000 

kubikmeter växtmassa som måste tas om hand. I samband med tidigare 



 

 
22 | 10233915  • Skötselplan Kroppkärrssjön 

grävningar vid sjön har det visat sig att åtminstone delar av sediment och 

ruttnande växtmaterial innehåller föroreningar som innebär att det som grävs 

upp måste tas om hand. Oavsett innehåll av föroreningar i växtmassan ligger 

kostnaden för deponering på 300-350 kr per ton. Till detta kommer kostnad 

för transport och grävning, där kostnad för transport ligger på 50-100 kronor 

per ton. 10 000 m3 blött material ger ungefär 12 000 ton material som enligt 

föreslagen grävning lågt räknat skulle kunna kosta ungefär 3,6 miljoner att 

deponera och 600 000 kronor att transportera från sjön till deponi. 

Den relativt stora kostnaden för åtgärden, och den uppenbara risken att 

skapa nya häckningsplatser för skrattmås i en oönskad del av sjön, gör att 

ett i grunden bra förslag i nuläget inte bedöms som prioriterat. 

7.1.3 Bortgrävning av alla rotfiltsytor  

Ett förslag till åtgärd som ligger nära det ovanstående medborgarförslaget är 

att successivt gräva bort alla rotfiltsytor i sjön, och istället återskapa en 

mosaik av öppet vatten och ruggar/områden med säv och högvass 

(högvuxen bottenfast vass av flera årgångar) mellan stranden och den öppna 

sjön. Åtgärden skulle ge vattenkontakt ända in till stranden och gynna 

framför allt änder och andra simfåglar, samt möjligen även trastsångare och 

rörsångare. Hur skrattmåsarna skulle påverkas är som alltid svårt att avgöra, 

men om åtgärden genomförs med försiktighet, så att inga öar av flytande 

växtmassor nyskapas, bör åtgärden inte gynna skrattmåsarna. Som 

kompensation för att deras häckplats i nordvästra delen av sjön försvinner 

bör en ny häckningsplats för måsarna iordningställas på annan lämplig plats i 

sjön.  

Problemet med den här åtgärden är förstås detsamma som för 

medborgarförslaget, men i ännu större omfattning. Enbart kostnaden för att 

deponera växtmaterialet från 5-6 hektar med rotfiltsyta skulle kosta 25-30 

miljoner kronor. Till detta kommer kostnader för transport och grävning. 

I likhet med medborgarförslaget skulle självklart även denna grävning kunna 

innebära en ökad belastning på syretillgången i sjön, med risk för syrebrist i 

delar av sjön/bottnen. I likhet med föregående förslag kan grävning även 

medföra att de föroreningar som finns i delar av växt- och bottenmaterialet 

rörs upp.  

7.1.4 Kombination av våtmarksslåtter och vassmosaik 
(huvudalternativ) 

Ett alternativ till de skötselåtgärder som nämns ovan är mer försiktiga 

åtgärder och en kombination av slåtter på våtmarksytor (rotfilt) och 

bibehållande av den mosaik av vass och öppet vatten som nu finns i sjön. I 

huvudsak innebär det här alternativet att de ytor där det de senaste åren 

slagits vass fortsätter att slås för att hålla befintliga kanaler och mosaik 

öppna. Möjligen kan ytan med vasslåtter successivt utökas något. Vasslåtter 

kompletteras med slåtter på rotfiltsytorna. Åtgärden genomförs till att börja 

med över en mindre yta, men utökas successivt om den har avsedd effekt 

och de slagna ytorna inte blir häckplats för skrattmås. Målsättningen är att 

slåttra så stor del som möjligt av rotfiltsytorna vid den norra stranden. 

Slåtter på våtmarkerna kan förhoppningsvis gynna arter som tofsvipa och 

enkelbeckasin, men kommer troligen att missgynna sävsparv och möjligen 

något revir av rörsångare. Vid slåtter av våtmarken gäller det som sagt att 
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vara uppmärksam på att de nya öppna ytorna inte blir häckplats för 

skrattmås, men enligt de uppgifter som går att hitta i litteraturen och kunniga 

ornitologer som tillfrågats, är det inte känt att skrattmås häckar på mark med 

tydlig och direkt fastlandskontakt. När det gäller vilda fåglar kan man dock 

aldrig ge några garantier. 

Syftet med denna mer försiktiga åtgärd skulle vara att dels öppna upp 

närmast stranden och ta bort högvuxen vegetation där, och dels att skapa 

nya öppna våtmarksytor för fågelarter som försvunnit som häckfåglar från 

sjön. De föreslagna åtgärderna kompletteras med försiktig grävning för att 

successivt utvidga nuvarande klarvattenytor bland rotfilten. De befintliga 

kanalerna i vegetationsbältet breddas och eventuellt skapas ytterligare 

någon kanal för att få utblick över vattnet från någon mer del av stranden. 

Den grävningen bör i så fall utföras utifrån sjön och in mot stranden, inte 

tvärtom. Ett genomförande på det sättet underlättar både det praktiska 

arbetet och bibehåller rotfiltsytornas kontakt med fast mark.  

Som komplement till nämnda åtgärder kommer flytande häckningsplattformar 

och eventuellt en anlagd häckningsö för skrattmås att anläggas utanför 

vassen i sjöns sydöstra del i syfte att styra måsarna till en plats i sjön där det 

är långt avstånd till närmaste stuga/hus. I och med att skrattmåsarnas 

nuvarande häckningsöar i sjöns nordvästra del håller på att växa igen med 

sly är även tanken att de konstgjorda häckplatserna på sikt ska kunna 

ersätta de som undan för undan blir obrukbara för måsarna. 

7.2 HUVUDALTERNATIV FÖR SKÖTSEL AV 
VATTENVEGETATION 

Av de olika alternativ som presenteras här ovan förordas att alternativet med 

en kombination av våtmarks- och vasslåtter  är det som genomförs för 

skötsel av sjöns vegetation. Huvudargumenten för detta är att: 

 Genom våtmarksslåtter restaureras en värdefull fågelbiotop som 

funnits i sjön tidigare, och som kompletterar övriga miljöer i sjön 

 Genom vasslåtter bibehålls en värdefull fågelbiotop och öppna 

vattenytor 

 Jämfört med andra alternativet ger detta alternativ nytta både för 

sjöns mångfald och friluftsliv/besökare till en rimlig kostnad 

 Föreslagna skötselåtgärder ger liten omrörning av sediment och 

rotfilt i sjön, med liten risk för negativ påverkan på till exempel 

syreförhållanden, grumlighet, fiskar och bottenfauna 

 Kostnaden för det här alternativet är vad som rimligen går att göra 

inom dagens budgetramar 

7.3 ÖVERGRIPANDE MÅL 

Här anges några mer övergripande mål som bör vara ledstjärna för skötsel 

och verksamhet vid Kroppkärrssjön med omgivningar.  

 Kroppkärrssjöns stränder och vatten ska vara tillgängliga för 

allmänhetens friluftsliv och rekreation 

 Kroppkärrssjön med närmaste omgivningar ska vara ett tätortsnära 

ströv- och naturområde med god tillgänglighet och god boendemiljö. 
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 Den biologiska mångfalden i sjön och dess närmaste omgivningar 

ska bevaras. 

 Sjöns vattenkvalité ska vara god och motsvara en eutrof sjö i gott 

tillstånd. För detta ska dagvattendiken och andra tillflöden vara i 

sådant skick att sjöns belastning av närsalter och föroreningar inte 

påverkar sjöns vattenkvalité. Eutrofieringen av sjön ska minskas. 

 Badplatsen ska vara av god kvalité genom att här ska finnas sandiga 

områden både på land och i vatten, goda parkeringsmöjligheter, bra 

sociala anordningar (bänkar, ombyteshytt, grillplats, m m) och god 

badvattenkvalité. 

 Vid sjön ska det vara möjligt att utöva olika typer av friluftsliv. 

Anordningar för att underlätta vandring, fågelstudier, fiske, bad med 

mera ska finnas och vara anpassade för besökare med 

funktionsnedsättning 

 I nordvästra hörnet av sjön ska finnas en mosaik av öppet vatten och 

ruggar av vegetation som gynnar ett rikt växt- och djurliv    

 Sjön med omgivningar ska vara tillgänglig för naturpedagogisk 

verksamhet och forskning. 

 Sjön ska fortsatt utgöra en viktig del i ett grönt stråk mellan stadens 

centrala delar och Alsterdalen 

7.4 KONKRETA MÅL 

 Kroppkärrsleden och den anslutande Frödingleden ska underhållas 

så att de är lättgångna, säkra, lätta att följa och trygga för vandraren. 

Kroppkärrsleden ska vara anpassad för besökare med 

funktionsnedsättning mellan badplatsen och östra tornet. 

 Olika anordningar för friluftslivet som till exempel bänkar, broar, 

spänger, ledmarkeringar, skyltar, fiskebryggor, torrtoaletter, 

utsiktsplattformar, grillplatser, parkeringsplatser ska underhållas och 

vara i gott skick. 

 Där Kroppkärrsleden går utmed norra stranden ska inte finnas 

högvuxen vegetation  i strandlinjen som hindrar utblick från leden ut 

över sjöns vatten och vattenvegetation. 

 En skrattmåskoloni ska finnas i sjön men längre från bebyggelse än i 

nuläget.  

 Kroppkärrssjön ska innehålla tillräckligt med högvassar (högvuxna 

bladvassbestånd med vass av flera ”årgångar”) och våtmark för att 

kraven på livsmiljö för rördrom (rödlistad och förtecknad i EU:s 

fågeldirektiv) och trastsångare (rödlistad och förtecknad i EU:s 

fågeldirektiv) är tillgodosedda. Den totala arealen högvass ska, 

jämfört med dagens areal, öka med mer än 10 %.  

 All sly- och trädvegetation på mader och i vassar ska röjas och 

avverkas (såvida inte röjningen kan skapa nya häckningsmiljöer för 

skrattmås). 

 Vasslåtter ska fortsatt ske för att bibehålla dagens mosaik av öppet 

vatten och vegetation. 

 Vasslåtter i sjön ska ske under november-slutet av mars månad för 

att spegelkarparna, som under vår och höst söker sig till 

grundområden, inte ska skadas. 

 Arbeten i sjön ska ske under tider på året, och på sådant sätt, att 

djur- och växtliv inte tar skada. Detta innebär att perioden april till 
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och med oktober är mindre lämplig för sådana arbeten. Vid arbeten 

under andra tider på året ska Värmlands karpförening kontaktas för 

samråd. Alla åtgärder ska självklart utföras inom ramen för gällande 

lagstiftning; med de tillstånd, anmälningar och dispenser som krävs. 

 Slåtter ska genomföras på så stor del som möjligt av rotfiltsytorna. 

Åtgärden ska genomföras stegvis, till att börja med som försök på en 

del av starrmaden inom skötselområde 8 i denna skötselplan. 

 Skötsel av slåtteräng – fuktäng ska ske på ett mindre område på 

fast, men fuktig mark. 

 Betesdrift med får kan ske inom delområde 13. 

 Sedimentationsdammarna vid bäckars och dagvattendikens utlopp i 

sjön ska underhållas så att de fungerar för uppsamling av närsalter.   

 Dialog om sjöns skötsel och förvaltning ska föras med olika 

intressenter. 

8 SKÖTSELOMRÅDEN OCH 
SKÖTSELÅTGÄRDER  

 

Figur 11. Indelning i skötselområden (se bilaga 1 för större storlek). 

8.1 DELOMRÅDE 1: LÖVSKOGSDUNGE SÖDER OM 
BADPLATSEN 

Areal  

0,7 ha  

Beskrivning  

En tät, relativt ung skog av främst klibbal, sälg och björk. Enstaka häggar 

finns också. I den norra kanten av skogen finns några grova björkar. 

Närmast stranden finns en utvecklad bård av viden, främst gråvide. 
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Undervegetationen i dungen är trivial och man finner här främst i kanterna av 

dungen kvävegynnade arter som brännässla, älgört, jättebalsamin och 

grenrör. 

Närmast järnvägen är skogen fälld och bortforslad för att förhindra att träd 

faller över spåren. Området närmast Kroppkärrsleden sköts som gräsmatta. 

Längst i norr finner man en högörtäng med trivial vegetation med bland 

annat jättebalsamin och älggräs. I kanten mellan skogen och vassen finns ett 

litet bestånd med bågsäv. Enstaka lågor av främst björk och sälg finns i 

beståndet. 

 

Figur 12. Lövskogen söder om badplatsen i delområde 1. 

Mål  

Tät och lummig strandskog med gamla lövträd, gott om död ved och buskar. 

Skogsdungen ska vara värdefull för bland annat fåglar och vedlevande 

insekter. Förekomsten av bågsäv i strandkanten ska finnas kvar eller öka i 

storlek. 

Utmed vandringsleden ska det vara fritt från buskar för att ge god sikt åt 

sidorna och en känsla av trygghet för vandraren.  

Engångsåtgärder  

Inga.  

Underhållsåtgärder  

Området närmast Kroppkärrsleden ska hållas fri från buskar, träd och högre 

vegetation. Nedfallna träd och grenar ska tas bort där. Gräsytorna ska slås. 

Själva skogen ska inte skötas utan lämnas för fri utveckling. Motivet för fri 

utveckling är att låta värden knutna till död ved fortsätta att utvecklas. För 

friluftslivet är det värdefullt att kanterna mot Kroppkärrsleden sköts som 

gräsmatta.  

Eftersom bågsäv är en konkurrenssvag art som hotas av igenväxning bör 

ytan närmast runt förekomsten hållas fri från konkurrerande vegetation. 
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Naken sand/jord kan gärna skrapas fram för att underlätta en ökad förekomst 

av bågsäv. 

Området närmast järnvägen kan skötas så att träd inte utgör fara för 

järnvägstrafiken. 

Tillstånd och anmälningar 

Inga tillstånd eller dispenser krävs för föreslagna åtgärder. 

8.2 DELOMRÅDE 2: VASSBÅRD SÖDER OM 
BADPLATSEN 

Areal 

0,3 hektar 

Beskrivning 

En tämligen smal zon med vass mellan järnvägen och badplatsen. 

Vegetationen utgörs nästan helt av bladvass med olika ålder.  

 

Figur 13. Vassbården närmast järnvägen i delområde 2. 

Mål 

I vassbården ska finnas vass av olika ålder (både årsvass och död äldre 

vass) för att gynna fåglar och fiskar.  

Engångsåtgärder 

Inga 

Underhållsåtgärder 

Inga. 
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Tillstånd och anmälningar 

Inga tillstånd, anmälningar eller dispenser krävs. 

8.3 DELOMRÅDE 3: BADPLATS OCH PIR VID SJÖNS 
SYDVÄSTRA STRAND 

Areal 

0,3 hektar 

Beskrivning 

Det här området är landdelen av badplatsen på Kroppkärrssjöns västra sida. 

Den mycket välbesökta badplatsen består i stort av en öppen sandstrand 

och klippta gräsytor. Ny sand påförs regelbundet för att förbättra området 

som badplats. I norra kanten av stranden finns en liten pir ut i vattnet. På 

piren finns sittgrupper.  

Stranden begränsas inåt av en cykelbana och på andra sidan den finns en 

parkeringsplats.  Söder om stranden finns öppna gräsytor med toalett, 

sittgrupp och grillplats. Här ligger även en del privata roddbåtar på 

gräsmattan. Informationstavla finns vid parkeringsplatsen. Kroppkärrsledens 

startpunkt finns här. Likaså startar den 9 mil långa cykelleden Klarälvsbanan 

på gamla NKLJ-banan från Karlstad till Uddeholm här. 

 

Figur 14. Delområde 3 - badplatsen 

Mål 

Badplats och badstrand som inbjuder till bad och vistelse. Stranden ska vara 

en öppen sandstrand utan vegetation. Skräp och dött växtmaterial ska 

rensas bort. Intill badplatsen ska finnas en parkeringsplats. I anslutning till 

stranden ska finnas öppna gräsytor för solbad och andra aktiviteter. 

Anordningar som sittgrupper, torrtoalett, grillplatser, livräddningsboj och 

informationstavla ska finnas.  
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Engångsåtgärder 

Ett lågt staket eller liknande avgränsning anläggs mellan gräsytorna vid 

badplatsen och den angränsande cykelvägen. 

Underhållsåtgärder 

Gräsmarkerna på badplatsen ska klippas regelbundet på sommaren. Vid 

behov ska ny sand fyllas på. Anordningar för besökare och friluftsliv ska 

underhållas så att de fyller sin funktion samt ger ett positivt och välskött 

intryck. Området har främst sociala värden varför åtgärderna helt är inriktade 

på att uppfylla dessa. 

Tillstånd och anmälningar 

Om påförandet av ny sand i vattnet omfattar mindre än 3000 m2 bör en 

anmälan om vattenverksamhet göras till Länsstyrelsen. I övrigt krävs inga 

tillstånd, anmälningar eller dispenser för de föreslagna åtgärderna. 

8.4 DELOMRÅDE 4: VATTENOMRÅDET UTANFÖR 
BADPLATSEN 

Areal 

0,4 hektar 

Beskrivning 

 Merparten av området är öppet grunt vatten med sandbotten, i huvudsak 

vattenområdet runt badplatsen. Enstaka bladvass finns i området.  

Närmast söder om badplatsen finns en cirka 70 meter lång sträcka där 

vassen slås varje höst och växer upp igen under sommaren till en gles 

vassbård. Mitt på sträckan ligger en flytbrygga som i första hand är till för att 

underlätta fisket i sjön. Bryggan är utformad så att den underlättar och 

möjliggör fiske för rullstolsburna sportfiskare. Vasslåttern görs dels för att 

hålla öppet vid badstranden och dels för att underlätta fiske från flytbryggan. 

Mål 

Öppet vatten utan vegetation som kan hindra badare och upplevas som 

obehagligt. Vattenområdet på ömse sidor flytbryggan ska också vara utan 

vegetation som kan försvåra eller hindra fiske från bryggan. 

Flytbryggan ska vara tillgänglig och säker för alla, och den ska vara utformad 

så att besökare/sportfiskare med funktionsnedsättning kan fiska från 

bryggan. I och med detta är det viktigt att det vid övergången från fast mark 

till flytbrygga inte finns en tröskel eller annan nivåskillnad som försvårar eller 

omöjliggör framkomst för rullstol eller liknande. 

Engångsåtgärder 

Kontrollera övergången mellan fast mark och brygga 

Underhållsåtgärder 

Årlig slåtter av all vass inom området. 
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Regelbunden tillsyn av bryggans säkerhet och funktion. 

Tillstånd och anmälningar 

Föreslagna åtgärder kräver inga tillstånd, anmälningar eller dispenser. 

8.5 DELOMRÅDE 5: GRÄSMATTOR MELLAN 
KROPPKÄRRSSJÖN OCH SJÖÄNGSGATAN 

Areal 

2,6 hektar 

Beskrivning 

Området utgörs av klippta gräsytor på den mark som under de senaste 

decennierna skapats genom utfyllnad av sjöns tidigare strandängar och 

mader. Vegetationen utgörs av vitgröe, ängsgröe, vitklöver, höstfibbla, 

maskros och andra arter som tyder på god kvävetillgång. Utmed sjön finns 

en vandringsled, Kroppkärrsleden, som här har en relativt hård yta av 

stenmjöl som gör att den är väl tillgänglighetsanpassad. Längs leden finns ett 

utsiktstorn, några sittplatser, två grillplatser samt informationstavlor. 

Mellan vandringsleden och sjöstranden finns högvuxen örtvegetation med 

arter som bladvass, älgört, videört, rörflen, grenrör men också invasiva 

främmande arter som jättebalsamin och kanadensiskt gullris. Utmed 

stranden finns spridda träd, mest klibbal och björk, som markerar gränsen 

mellan sjö och land. Utmed sjön finns enstaka pumphus för 

bevattningsanläggningar och på flera platser går slangar ut i sjön eftersom 

flera fastigheter på Södra Kroppkärr tar vatten från sjön. Några små 

roddbåtar finns upplagda i strandkanten. 

Den här delen av Kroppkärrsleden används dagligen av ett stort antal 

karlstadsbor som promenerar, joggar, rastar hunden, skådar fåglar eller 

njuter av närheten till naturen. 

Längs den här sträckan av sjöstranden mynnar även några ledningar med 

dagvatten från kringliggande bostadsområden och i den östra delen korsas 

gräsmattorna av två öppna diken. 
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Figur 15. Gräsmattor längs Sjöängsgatan i delområde 5. 

Mål 

Öppet område med välskött gräsmatta och god tillgänglighet till sjöstranden. 

Besökare ska uppleva närheten till Kroppkärrssjön och dess vattenytor. 

Området ska hållas rent och snyggt, och de anläggningar som finns ska 

locka till användning. Kroppkärrsleden, som går utmed sjöstranden, ska vara 

tillgänglighetsanpassad och utmed merparten av vandringsleden ska inte 

finnas högvuxen vegetation som förhindrar utblick över vassar, våtmarker 

och vattenytor. Förekomsten av de invasiva arterna kanadensiskt gullris och 

trädgårdsbalsamin ska minska. 

Anläggningar för besökare i form av sittplatser, bänkar, grillplatser, 

utsiktsplattformar och informationstavlor ska finnas i samma omfattning som 

2016. Anläggningarna ska vara så väl underhållna att de bibehåller funktion 

och säkerhet samtidigt som de ger ett snyggt och välskött intryck. 

Utsiktstornet ska vara tillgängligt för besökare med funktionsnedsättning.  

Vid grillplatserna ska finnas ved. 

Engångsåtgärder 

Något av de större träden utmed Kroppkärrsledens mellersta del kan 

avverkas för att ge bättre utblick mot sjön. Kanadensiskt gullris kan behöva 

grävas upp och fraktas bort. Denna grävning ska ske för hand.  

 
Figur 16. Västra tornet i delområde 5. 

Underhållsåtgärder 

Gräsklippning för att bibehålla områdets attraktionskraft och tillgänglighet.  

Om den planerade våtmarksslåttern gör att tofsvipan återkommer som 

häckfågel vid Kroppkärrssjön ska gräsklippning i det här området under 

häckningssäsongen (maj-juni) inte göras utan att kontroll först sker om och 

var tofsvipans ungar finns i området. För att inte riskera att tofsvipans ungar 

dödas av gräsklippare måste kanske vissa ytor ibland lämnas utan klippning.  
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Eftersom tofsvipans ungar föredrar områden med kortvuxet gräs för födosök 

är det inte ett bra alternativ att helt upphöra med gräsklippningen under 

häckningssäsongen.  

Kroppkärrsleden, utsiktstorn, grillplatser, soffor, skyltar och spänger över 

diken ska underhållas så att de dels bibehåller funktion och säkerhet, och 

dels ger ett välskött intryck. Trasiga anläggningar ska snarast lagas eller tas 

bort. 

Den högvuxna vegetationen i strandlinjen, som skymmer sikten från 

Kroppkärrsleden ut mot sjön, ska slås en gång per vegetationsperiod men 

inte under månaderna april-juli.  

Dikena i öster ska vid behov rensas från vegetation som stoppar upp 

vattenflödet. 

Tillstånd och anmälningar 

Föreslagna åtgärder kräver inga tillstånd, anmälningar eller dispenser. 

8.6 DELOMRÅDE 6: VATTENOMRÅDE NORR OM 
BADPLATSPIREN 

Areal 

0,4 hektar 

Beskrivning 

Strand- och vattenområde norr om piren som avgränsar badplatsen. Ute i 

vattnet finns en smal zon med lågvuxen och gles bladvass och i 

strandkanten står enstaka bestånd av kaveldun och veketåg. Årlig slåtter av 

vassen är orsak till att den är gles och att här inte finns någon äldre vass. 

Utanför vassen finns näckrosor.  

Längst i söder finns en mindre pir, och innanför denna den så kallade 

Pirdammen,  vars funktion är att vara en sedimentationsdamm för det 

dagvatten från Svinbäcken som här mynnar i sjön.  Pirdammen är inte en 

damm i ordets egentliga bemärkelse, men genom den J-formade piren, med 

mynningen riktad mot norr, ger den trots allt ett dammlikt intryck.  

I norra delen finns en flytbrygga för sportfiskare. 
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Figur 17. Delområde 6 från söder mot norr. 

Mål 

Öppet vatten och lågvuxen vegetation på stranden, som ger fri sikt från 

Kroppkärrsleden ut över sjön.  

Flytbryggan ska vara tillgänglig och säker för den som fiskar från bryggan. 

Den här bryggan är inte utformad för att passa besökare med 

funktionsnedsättning. 

Pirdammen ska utgöra en enkel sedimentationsdamm där dagvatten från 

Svinbäcken filtreras och visst näringsupptag sker innan vattnet blandas med 

sjöns vatten. I fångdamm och vid pir ska finnas vegetation som filtrerar 

dagvattnet samtidigt som den döljer pir och dagvattenutlopp. 

Engångsåtgärder 

Inga.  

Fångdammen behöver rensas med jämna mellanrum, både för sin funktion 

som fångdamm och för att inte hindra flödet av dagvatten. 

Underhållsåtgärder 

Årlig slåtter av vass samt regelbunden tillsyn av flytbryggan. Slåttern ska ske 

i november för att karparna inte ska skadas. 

Vid slåtter ska vegetation sparas vid pir och fångdamm för att dölja och 

fungera som filter. 

Tillstånd och anmälningar 

Vid rensning av fångdammen genom utgrävning räcker det med en anmälan 

av vattenverksamhet till Länsstyrelsen så länge ytan underskrider 3000 m2 

och åtgärden görs vid lämplig tidpunkt (oktober-mars). Eventuell 

bortgrävning av strandvegetationen bör också anmälas som  

vattenverksamhet till länsstyrelsen då detta är ett mer omfattande 

arbetsföretag där det är svårt att bedöma areal och påverkan.  
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8.7 DELOMRÅDE 7: MOSAIK AV ÖPPET VATTEN 
OCH ÖAR MED VEGETATION 

Areal 

5,4 hektar 

Beskrivning 

Området består i huvudsak av en mosaik av öppna vattenytor, ruggar med 

bottenfast vass (högvass), sävruggar och halvflytande rotfiltsöar med 

bredkaveldun och bladvass. Enstaka starrtuvor, främst vasstarr, finns på en 

del vassholmar och rotfiltsöar. I det öppna vattnet växer t ex vattenpilört, 

hästsvans, näckrosor och gäddnate. Det är i detta område som det har 

funnits en skrattmåskoloni med 100 till drygt 200 par under 1970-talet och 

sedan början av 2000-talet. 

Merparten av delområdet omfattades av den restaureringsinsats med 

fräsning av vegetationen som genomfördes i oktober 1997. Därefter har årlig 

slåtter genomförts i stort sett årligen i november för att bibehålla öppna 

vattenytor och kanaler.  

 

Figur 18. Skrattmåsbon på rotfiltsö med mest kaveldun. Ruggar med flerårig högvass 
syns lite längre ut i vattnet. 

Flera av de små öarna med rotfilt i skrattmåskolonin håller på att växa igen 

och här har yngre björk och klibbal etablerat sig.  

På stranden står spridda äldre lövträd (klibbal och björk). På flera platser går 

bevattningsslangar ut i sjön från närbelägna villor och två dagvattenutlopp 

mynnar i sjön. 

Mål 

Ett mosaikartat vattenlandskap där öppna vattenområden med nate och 

näckrosor växlar med vassområden och sävruggar. Tillsammans ska de 

utgöra ett attraktivt område för ett rikt växt- och djurliv. 
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Med tanke på arter som rördrom, brun kärrhök och trastsångare är det 

värdefullt att bibehålla Kroppkärrssjöns nuvarande ytor med högvass, d v s 

bottenväxande ruggar av bladvass med både levande grön årsvass och 

gammal död brun vass av olika ålder.  

Område 7 ska vara en värdefull miljö för fåglar som lever i vassmiljöer 

genom att bibehålla en mosaik av öppet vatten, sävruggar och holmar med 

högvass (ruggar med bottenfast flerårig vass). Holmarna av vass ska vara av 

olika storlek och täthet. De större ruggar med vass som finns är viktiga att 

bevara. Mängden vass bör öka något för att ersätta rotfiltsöar med kaveldun 

som på längre sikt bör grävas bort. 

För att motverka successiv igenväxning ska rotfiltsöar med vegetation av 

kaveldun, vass och lövsly inte finnas inom området.  

Ingen igenväxning med lövträd ska ske i vassområdena. 

För den som promenerar på Kroppkärrsleden ska område 7 ha ett 

inbjudande strandparti med god vattenkontakt och utsikt över sjön. Utmed 

strandlinjen ska inte finnas högvuxen vegetation av vass, lövsly och 

kaveldun som hindrar utsikt från Kroppkärrsleden ut över sjön. 

Ingen skrattmåskoloni i området. 

Engångsåtgärder 

När rotfiltsöarna med kaveldun och vass vuxit igen så mycket att några 

skrattmåsar inte längre häckar på dem bör de grävas bort och ersättas av 

ruggar med vass eller säv genom att vid slåttern undvika att slå delar av den 

nya vass som kommer. 

Tänk på vattenledningar (plastslangar) från villorna och eventuella 

dagvattenledningar när grävning utförs! 

Underhållsåtgärder 

Årlig slåtter för att bevara mosaiken av vegetation och öppet vatten. Slåttern 

ska ske i november för att spegelkarparna inte ska skadas.  

Röjning av unga lövträd görs efter behov. 

Rensning kan behövas utanför de två dagvattenutloppen så att vegetationen 

inte hindrar vattenflödet. 

Tillstånd och anmälningar 

Om öarna med rotfilt ska grävas upp och köras bort bör detta samrådas med 

kommunens miljökontor med tanke på hantering av massor, och 

länsstyrelsen med tanke på anmälan av vattenverksamhet. Hanteringen av 

de massor som grävs upp beror på föroreningsrisk och vilken volym det 

handlar om.  

Om rotfiltsöar grävs bort bör även hänsyn till artskyddsförordningens 

bestämmelser uppmärksammas vid samråd med länsstyrelsen. 
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8.8 DELOMRÅDE 8: MADER 

Areal 

3,8 hektar 

Beskrivning 

Delområdet motsvarar ungefär det största området som restaurerades 

genom fräsning i oktober 1997 (figur 4). Merparten av ytan var efter 

fräsningen en öppen yta av sönderfrästa växtdelar och därmed en gynnsam 

miljö för vadarfåglar som till exempel tofsvipa, rödbena, mindre strandpipare 

och enkelbeckasin. Sedan fräsningen har ytorna koloniserats av 

bredkaveldun, olika starrarter, bladvass m fl och vuxit igen. Idag är ytorna, 

enligt de som gjort grävjobb i området, halvflytande ”öar” av sammanvuxen 

rotfilt som är 1-1,5 meter tjocka. Öarna är inte bottenfasta. Bärigheten på de 

tre öarna varierar. På vissa delar kan en vuxen person gå, men på vissa 

partier sjunker man igen. Maskiner för slåtter kan ta sig fram, men när de 

står stilla sjunker de och bildar temporära vattenfyllda svackor.  

De strandnära delarna har en vegetation med högörter som älgört, rörflen, 

fackelblomster och en del bladvass som skymmer sikten ut mot sjöns vassar 

och våtmarker. Utanför de strandnära partierna finns en glesare och mer 

lågvuxen vegetation med vasstarr, flaskstarr, kråkklöver, missne, m m. 

Bottenskiktet består av olika vitmossor.  

I hela området förekommer bladvass och bredkaveldun. Särskilt utmed 

kanten av öarna, mot kanaler och öppet vatten, finns mer högvuxen och tät 

bladvass som skymmer de mer öppna centrala ytorna med mer lågvuxen 

vegetation. Ett kraftigt uppslag av glasbjörk, klibbal och viden förekommer i 

delar av området. 

 
Figur 19. Rotfiltsyta med kaveldun och starr i yttre delen av område 8. I höger 
bildkant syns högvuxen vass i kanten av delområde 9. 

Från öppet vatten in mot stranden finns två grävda kanaler som delar upp 

området i tre delar. 
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Mål 

Målet är att ha årlig slåtter på så stor del av rotfiltsytorna som är möjliga att 

slå. Slåtter påbörjas på den västligaste av de tre ”öarna” med rotfilt (närmast 

västra tornet) med målsättningen att skapa en öppen yta med lågvuxen 

vegetation som erbjuder lämplig miljö för våtmarksarter som till exempel 

tofsvipa och enkelbeckasin. Efter åtgärd utvärderas effekten innan utökad 

slåtter genomförs. Utöver slåtter ska nuvarande kanaler bibehållas och 

möjligen utökas försiktigt genom breddning och eventuellt tillskapande av 

ytterligare någon kanal.  

Engångsåtgärder 

Röjning av yngre lövträd och buskar i hela delområdet. 

Befintliga kanaler utökas och kompletteras eventuellt med ytterligare någon 

kanal. Förlängning ut till öppet vatten bör inte ske av den kanal som tar emot 

dagvatten. Grävningen ska ske från november - mars för att undvika skada 

på spegelkarparna.  

Underhållsåtgärder 

Årlig slåtter på de delar av rotfilten som går att slå. Slåtter genomförs på 

försök på en mindre yta nära stranden för att utvärdera effekten på fågelliv 

och skrattmåsar. Därefter kan slåtter utökas till så stor del av ytan som är 

praktiskt möjlig att slå med maskin. 

 Årlig slåtter i befintliga kanaler och de nya vattenytor som öppnas då rotfilt 

grävs bort. Rensning kan behövas utanför dagvattenutlopp, så att inte 

vattenflödet stoppas upp av vegetation. 

Tillstånd och anmälningar 

Inför bortgrävning av rotfiltsmaterial i syfte att utöka kanaler och öppen 

vattenyta ska samråd ske med Länsstyrelsen och kommunens miljökontor. 

Beroende på volym och materialets innehåll av föroreningar kan anmälan av 

vattenverksamhet vara tillräcklig, eller så kan tillstånd för åtgärden krävas. 

Det är vanskligt att i förväg ge ett generellt svar på vad som krävs för ett 

genomförande. Tidigare analyser av miljöföroreningar i rotfilten från 2012 

visade att det i alla fall i vissa delar finns förhöjda halter av koppar, bly, 

kadmium och zink. De förhöjda halterna innebär att rotfilten inte kan 

användas som fyllnadsmassor. 

Inför både slåtter- och grävningsåtgärder bör samråd ske med Länsstyrelsen 

med tanke på bestämmelser i artskyddsförordningen. Slåtter, röjning och 

grävning kan till exempel påverka förekomsten av den rödlistade 

sävsparven. 

8.9 DELOMRÅDE 9: VASSRUGGAR MELLAN MADER 
OCH ÖPPET VATTEN 

Areal 

7,0 hektar 
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Beskrivning 

Området består i huvudsak av öppna vattenytor samt ruggar med bottenfast 

vass (högvass) och sävruggar. I vassruggarna finns mindre partier med 

halvflytande rotfiltsöar med bredkaveldun och lite starr. I det öppna vattnet 

växer t ex vattenpilört, hästsvans, näckrosor och gäddnate.  

Merparten av delområdet låg utanför den restaureringsinsats med fräsning 

av vegetationen som genomfördes i oktober 1997. I delar av området 

genomförs så gott som årlig slåtter  i november för att bibehålla öppna 

vattenytor.  

Mål 

Ett mosaikartat vattenlandskap där öppna vattenområden med bland annat 

nate och näckrosor växlar med högvuxna täta vassruggar och sävruggar. 

Tillsammans ska de utgöra ett attraktivt område för ett rikt växt- och djurliv. 

Med tanke på arter som rördrom, brun kärrhök och trastsångare är det 

värdefullt att bibehålla nuvarande ytor med högvass, d v s bottenväxande 

ruggar av bladvass med både levande grön årsvass och gammal död brun 

vass av olika ålder.  

Område 9 ska vara en värdefull miljö för fåglar som lever i vassmiljöer 

genom att bibehålla en mosaik av öppet vatten, sävruggar och holmar med 

högvass. Holmarna av vass ska vara av olika storlek och täthet. De större 

ruggar med vass som finns är viktiga att bevara. Mängden vass bör öka  

Rotfiltsöar med vegetation av kaveldun, vass och lövsly ska på längre sikt 

inte finnas inom området.  

Ingen igenväxning med lövträd. 

 

Figur 20. Vassruggar utanför Talludden. I denna del av området bör ny häckningsö 
för måsar skapas. 

Engångsåtgärder 

Inga engångsåtgärder. 
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Underhållsåtgärder 

Årlig slåtter av vass för att bevara mosaik av vegetation och öppet vatten.  

Slåttern ska ske i november för att spegelkarparna inte ska skadas.  

Röjning av unga lövträd görs efter behov för att motverka igenväxning. 

Tillstånd och anmälningar 

Inga anmälningar, tillstånd eller dispenser behövs för föreslagna åtgärder. 

8.10 DELOMRÅDE 10: LÖVSKOG MELLAN 
SJÖÄNGSGATAN OCH KROPPKÄRRSSJÖN 

Areal 

0,8 hektar 

Beskrivning 

En medelgammal och varierad lövskogsdunge med relativt mycket fallna träd 

och stående döda sådana. Trädskiktet domineras av klibbal med spridda 

sälgar, björkar och någon hägg. Av klibbal finns en del grova och högvuxna 

träd spridda i beståndet. I den sydvästra delen är skogen något utglesad. 

Här finns en högvuxen markflora av älggräs, grenrör, älgört, jättebalsamin 

och skogssäv. Ett litet bestånd av bågsäv finns i östra kanten av skogen, mot 

maderna. I beståndet finns gott om död ved, men denna är av klena 

dimensioner och relativt nyligen bildad. En rödlistad skalbagge har noterats i 

denna skogsdunge. Norrifrån kommer Kroppkärrsbäcken som leder 

dagvatten till en sedimentationsdamm. Alldeles öster om bäcken finns ett 

öppet dike som leder vatten till samma sedimentationsdamm i delområde 11. 

Kroppkärrsleden passerar över Kroppkärrsbäcken och dagvattendiket via två 

broar. 

Mål 

Lövdominerad strandskog med gamla träd och gott om död ved som är 

gynnsamt för till exempel fåglar och vedlevande insekter. Bågsäv ska 

förekomma i minst samma omfattning som 2015.
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Figur 21. Den ”gallrade” västra kanten av område 10. 

 

De broar som leder Kroppkärrsleden över Kroppkärrsbäcken och 

dagvattendiket ska var trygga och säkra att gå på.  

Engångsåtgärder 

Inga 

Underhållsåtgärder 

Bron och leden ska ha regelbunden kontroll och underhåll. 

Kroppkärrsbäcken och dagvattendiket ska hållas fritt från träd och grenar 

som försvårar vattnets flöde. Även rensning av bäck och dike genom 

grävning kan behövas.  

Vegetationen närmast runt förekomsten av bågsäv får gärna hållas efter för 

att minska konkurrensen för arten. En positiv åtgärd för arten är att skrapa 

fram naken jord på en mindre yta runt nuvarande förekomst. 

Tillstånd och anmälningar 

Rensning av befintligt dike och ”bäck” till ursprungligt djup kräver ingen 

anmälan till Länsstyrelsen. 

8.11 DELOMRÅDE 11: VÅTMARK SYDVÄST 
TALLUDDEN 

Areal 

1,3 hektar 

Beskrivning 

I de strandnära delarna finns högörter som älgört, rörflen, jättegröe och 

fackelblomster. Längre ut vasstarr, flaskstarr, kråkklöver, missne med mera. 

På hela ytan förekommer glest med bladvass och bredkaveldun. Ett kraftigt 

uppslag av glasbjörk, klibbal och viden förekommer. I kanten mot skogen 

nordvästra hörnet finns ett litet bestånd av bågsäv. 

I de inre delarna, närmast fuktängen i delområde 12, finns en fång- och 

sedimentationsdamm som betjänar två dagvattendiken som leder vatten till 

sjön. 

Mål 

Öppen våtmark utan träd och buskar. Bladvass ska vara vanligt 

förekommande.  

Övervägande del av sedimentationsdammen ska ha en öppen vattenyta.  

Engångsåtgärder 

Röjning av sly på våtmarken. 
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Underhållsåtgärder 

Röjning av sly vid behov. 

Sedimentationsdammen ska grävas ur vid behov så att den kan ha bra 

funktion och inte bromsa vattenflödet i dikena. Diken ska rensas vid behov 

och hållas fria från vegetation, omkullfallna träd med mera som försvårar 

vattnets flöde. 

Tillstånd och anmälningar 

Rensning av befintliga diken och sedimentationsdamm till ursprungligt djup 

kräver ingen anmälan av vattenverksamhet till Länsstyrelsen. 

8.12 DELOMRÅDE 12: 

Areal 

0,4 hektar 

Beskrivning 

Mellan Sjöängsgatan och Frödingleden finns en slät öppen yta som möjligen 

utgörs av ett högre liggande parti av de ursprungliga maderna utefter 

Kroppkärrssjön. Idag består området av en helt öppen yta som slås för att 

bevara hävdgynnad flora och hålla området öppet. Vegetationen har karaktär 

av lågstarrfuktäng med växter som tåg, strätta, skogssäv, vitklöver, 

ängssyra, starrarter och revsmörblomma. Här finns även en del ögontröst. 

Mellan Kroppkärrsleden och sjöstranden finns en smalt stråk med ganska 

högvuxen fuktängsvegetation. Typiska arter är grenrör, jättegröe, strätta och 

rörflen. I gränsen mellan fuktäng och strand växer buskar och enstaka träd.  

Mål 

Öppen fuktäng med företrädesvis hävdgynnad vegetation ända ut till 

stranden. Fuktängen ska vara öppen och solbelyst. I övergången mellan 

fuktäng och strand ska inte finnas träd och buskar som skuggar fuktängen 

och hindrar utsikt över våtmarken i delområde 11. 
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Figur 22. Den öppna fuktängen i delområde 12. 

Engångsåtgärder 

Avverkning av buskar och träd utmed stranden i gräns mot område 11. 

Underhållsåtgärder 

Årlig slåtter av fuktäng där slaget material bör samlas ihop och tas bort från 

ängen. 

Röjning av sly vid behov. 

Underhållsrensning till ursprungligt djup av dike i gräns mot delområde 10 

och 11. 

Tillstånd och anmälningar 

Föreslagna åtgärder kräver inga tillstånd, anmälningar eller dispenser.  

8.13 DELOMRÅDE 13 

Areal 

0,7 hektar 

Beskrivning 

Liten betesmark som de flesta år betas av får. Frisk- och fuktängsvegetation 

bestående av vitklöver, höstfibbla, tuvtåtel och grenrör. Hävden är ganska 

svag i större delen av betesmarken, och särskilt i södra delen. Putsning 

genomförs ofta efter betessäsongens slut. I den östra kanten sträcker sig 

betesmarken en bit in i skogen där det står ett antal hundraåriga tallar med 

inslag av äldre björk. Här ligger också ett par grövre lågor, bland annat en 

gammal rönn. 

Mål 

Öppen välhävdad betesmark med företrädesvis hävdgynnad vegetation. 

Östra kanten ska ha gles skog med gamla tallar och björkar. Döda 
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trädstammar bör inte tas bort från området, men kronorna på omkullfallna 

träd kan reduceras om de försvårar betet i området 

 

Figur 23. Fårbetad hage (delområde 13). 

Engångsåtgärder 

Inga åtgärder. 

Underhållsåtgärder 

Betesputs om betet lämnat vegetation kvar som kan vara negativ för nästa 

års gräsväxt. De år området inte betas bör slåtter ske samtidigt som den 

görs på delområde 12. 

Röjning av sly vid behov. 

Underhållsrensning till ursprungligt djup av dike i gräns mot delområde 12. 

Tillstånd och anmälningar 

Föreslagna åtgärder kräver inga tillstånd, anmälningar eller dispenser. 

8.14 DELOMRÅDE 14: TALLSKOG VID 
KOLONIOMRÅDET 

Areal 

1 hektar 

Beskrivning 

Äldre tallskog med tät undervegetation av främst rönn och vårtbjörk. I 

undervegetationen finns ganska mycket örnbräken. I området håller bland 

annat rödstjärt, stare och trädgårdssångare ofta till. Kroppkärrsleden 

passerar rakt igenom hela området.  
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Figur 24. Kroppkärrsleden i delområde 13. Notera det täta buskskiktet vid sidan av 
stigen. 

Mål 

Gles gammal tallskog av pelarsalstyp med ett glest buskskikt som ger god 

utblick på båda sidor om Kroppkärrsleden. I området ska finnas döda träd 

och nedfallna döda grenar.  

Engångsåtgärder 

Röjning av sly lägre än 3 meter. 

Underhållsåtgärder 

Röjning av sly lägre än 3 m. Enstaka rönn och asp sparas vid röjningen. 

Döda trädstammar och grenar flyttas till sidan av stigen där de inte försvårar 

framkomst på leden. 

Tillstånd och anmälningar 

Inga tillstånd eller anmälningar krävs för föreslagna åtgärder. 

8.15 DELOMRÅDE 15: TALLUDDEN 

Areal 

0,7 hektar 

Beskrivning 

En skogbevuxen udde med äldre och varierad blandskog. Trädskiktet är 

varierat sett till både arter och ålder. Här finns bland annat klibbal, vårtbjörk, 

hägg, rönn, gran och lönn. Här finns också några riktigt gamla tallar. 

Mängden död ved är begränsad och endast ett fåtal lågor finns. I området 

finns lövskogsfåglar som stjärtmes och nötväcka. Några 

naturvårdsintressanta skalbaggar har även noterats i området.  
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Kroppkärrsleden går igenom området och ute på själva Talludden står ett 

mindre utsiktstorn (Östra tornet).  

 

Figur 25. Utsiktplattform på Talludden. 

Mål 

I den inre delen av området ska det finnas en åldersvarierad naturlig 

blandskog med gamla träd och gott om död ved så att högre naturvärden, 

som gynnas av nämnda kvaliteter, kan utvecklas.  

Skogen i yttre delen, närmast tornet, glesas ut för att skapa en mer öppen 

miljö vid tornet och framhäva de äldre träden. 

Stigen genom området ska vara lättframkomlig och hållas ren från nedfallna 

träd och grenar. På båda sidor stigen ska ett cirka 10 meter brett område 

hållas fritt från sly för att ge trygghet och god sikt åt sidorna för den som går 

på stigen.    

Engångsåtgärder 

Närmast stigen röjning av sly lägre än 3 meter. Enstaka rönn och asp kan 

sparas. I yttre delarna av skogen röjs sly, buskar och unga träd bort för att 

skapa en mer öppen miljö med spridda äldre träd.  

Underhållsåtgärder 

På ett cirka 5 meter brett stråk på ömse sidor stigen, och yttre delarna av 

skogen, ska sly röjas för att ge god sikt och trygghet för den som går på 

stigen och vistas i området. Träd och grenar som faller ned över stigen 

placeras vid sidan av densamma.  

Tillstånd och anmälningar 

Inga tillstånd eller anmälningar krävs för föreslagna åtgärder. 
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8.16 DELOMRÅDE 16: MADER VÄSTER OM DIKE 
FRÅN KOLONIOMRÅDET 

Areal 

0,8 hektar 

Beskrivning 

Den yttre delen av området frästes 1997 och har idag en rotfiltsvegetation 

med dominans av vasstarr, jättegröe, bladvass, bredkaveldun. Ett kraftigt 

uppslag av buskar, sly och t o m mindre träd finns (björk, klibbal och viden). 

I östra kanten finns  ett dike med dagvatten från koloniträdgårdsområdet och 

villaområdet norr om Kroppkärrssjön. Diket har i huvudsak öppet vatten där 

det växer en del näckrosor och nate. Genom vassen är diket mer som en 

liten kanal som även fungerar som båtränna för de båtar som ligger 

upplagda vid koloniområdet. 

Mål 

Öppen starrmad utan träd och buskar.  

Diken fritt från vegetation m m som försvårar flödet av vatten. 

 

Figur 26. Vegetation i norra delen av delområde 16.  

Engångsåtgärder 

Buskar och träd ute i våtmarken röjs/avverkas. Ris och avverkade träd 

bränns på plats eller fraktas bort. Dessa åtgärder görs företrädesvis vintertid 

med frusna förhållanden. Höga träd som kraftigt skuggar koloniområdet kan 

vid behov fällas eller högkapas och lämnas som högstubbar. 

Underhållsåtgärder 

Regelbunden röjning av buskar, sly och trädvegetation. Rensning av diket 

utförs vid behov för att inte vegetation ska stoppa upp vattenflödet. 
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Tillstånd och anmälningar 

Inga krav på tillstånd, anmälning eller dispens för föreslagna åtgärder. 

Rensning av befintliga diken till ursprungligt djup kräver ingen anmälan till 

Länsstyrelsen. 

8.17 DELOMRÅDE 17: MADER ÖSTER OM DIKE FRÅN 
KOLONIOMRÅDE 

Areal 

0,7 hektar 

Beskrivning 

Området är snarlikt delområde 16 med högvuxen bladvass och öppen mad 

mest högvuxen vegetation av vasstarr, jättegröe, bladvass, bredkaveldun. Ett 

kraftigt uppslag av buskar, sly och t o m mindre träd av framför allt björk, 

klibbal och viden. 

 

Figur 27. Högvuxen vass i område 17. 

I gränsen till område 16 finns ett dagvattendike som ute i vassen mer liknar 

en liten kanal. Denna har i huvudsak öppet vatten där det växer en del 

näckrosor och nate. Den kanalliknande fortsättningen på diket fungerar 

också som båtränna för de båtar som ligger upplagda vid koloniområdet. 

Mål 

Mad utan träd och buskar. Bladvassen i områdets yttre del ska värnas och 

gärna öka i areal. 

Engångsåtgärder 

Röjning av alla buskar och träd ute på maden. Höga träd som kraftigt 

skuggar koloniområdet kan vid behov fällas eller högkapas och lämnas som 

högstubbar. 
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Ris och avverkade träd bränns på plats eller fraktas bort. Åtgärderna görs 

företrädesvis vintertid med frusna förhållanden.  

Underhållsåtgärder 

Röjning av sly. Rensning av dike utförs vid behov för att inte vegetation ska 

stoppa upp vattenflödet. 

Tillstånd och anmälningar 

Inga krav på tillstånd, anmälning eller dispens för föreslagna åtgärder.  

8.18 DELOMRÅDE 18: SUMPSKOG 

Areal 

0,5 hektar 

Beskrivning 

Liten lövsumpskog mellan sjön och koloniträdgårdarna. Marken är fuktig till 

våt. Ett dagvattendike från villaområdet österut mynnar i södra kanten.  

Mål 

Strandnära lövsumpskog med gamla träd och en del död ved. Utlopp från 

dagvattendiket ska hållas fritt från vegetation, döda träd m m som hindrar 

dagvattnets flöde ut i sjön. 

Engångsåtgärder 

Inga åtgärder. 

Underhållsåtgärder 

Rensning av dagvattendike. 

Tillstånd och anmälningar 

Rensning av befintligt dike till ursprungligt djup kräver ingen anmälan till 

Länsstyrelsen. 

8.19 DELOMRÅDE 19: SKOGSOMRÅDE NORR OM 
KROPPKÄRRS GÅRD 

Areal 

1,2 hektar 

Beskrivning 

En heterogen dunge med en del äldre träd och frodigt buskskikt. Närmast 

den väg som avgränsar området i öster finns igenväxande gamla åkrar med 

bredbladiga gräs, brännässla och jättebalsamin. Här står ett antal grova pilar 

spridda från vägen och ned mot dikena i strandskogen. Ett par uppsågade 

stockar av tidigare fallna pilar ligger relativt solexponerat. Här finns också 

några större tujor. I norr gränsar skogen till koloniträdgårdsområdet. 



 
 

 

 
Skötselplan för Kroppkärrssjöns vegetation och friluftsanläggningar  •       | 49 

Närmast väster om den öppna ytan finns en lite mer naturlig skog med 

främst grova björkar samt någon sälg och klibbal. Här står några gamla, 

grova björkhögstubbar och skadade levande björkar. Längre mot väster tar 

betydande videsnår vid. De står på en mycket lerig och sank mark som tidvis 

översvämmas av sjön och/eller de två dagvattendiken som rinner ned från 

bebyggelsen öster om vägen.  

 

Figur 28. Öppen yta och några tujor i östra delen av område 19. 

Undervegetationen är gles och utgörs av skogssäv och andra högvuxna 

arter. Här finns ett tätt och utbrett bestånd av någon spireabuske som bitvis 

är helt dominerande. Ett ungt och tätt bestånd av klibbal växer över hela 

västra delen av området. 

I området håller näktergal till och här har påträffats flera 

naturvårdsintressanta skalbaggar. 

Mål 

Lövdominerad blandskog med gamla träd, död ved och ett frodigt buskskikt 

utan spirea. Flödet i de två dikena ska inte hindras av vegetation, nedfallna 

träd eller liknande. 

Kroppkärrsledens nya sträckning ska passera genom delområdet och ge 

vandraren en upplevelse av naturen utan att skogsmiljön förstörs. 

Engångsåtgärder 

För att motverka kraftig skuggning av kolonilotterna närmast skogsområdet 

kan träd närmast det dike som löper parallellt med koloniträdgårdarna vid 

behov fällas in mot skogen. På så vis ökas mängden död ved i området 

samtidigt som kolonilotterna får mer ljus.  

En ny dragning av Kroppkärrsleden genom beståndet ska undersökas. En 

sådan dragning ska göras med försiktighet så att den inte påverkar fågelliv 

och andra naturvärden negativt. För vandrare medför en ny dragning större 

naturupplevelser genom ökad närhet till skog och sjö jämfört med befintlig 

led. 
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Underhållsåtgärder 

Det täta beståndet av spirea är ett problem eftersom arten uppträder mycket 

invasivt i detta område. Försök att bekämpa arten bör göras genom 

återkommande röjning flera gånger under växtsäsongen. Materialet samlas 

ihop och fraktas bort efter röjning. 

Rensning av dagvattendiken samt underhåll av markering, vegetation, spång 

m m utmed vandringsled så att den är fri från vegetation samtidigt som 

vandraren utan tvekan kan följa stigens markeringar. 

Tillstånd och anmälningar 

Inför ny sträckning av Kroppkärrsleden ska samråd ske med Länsstyrelsen 

enligt miljöbalken kap 12 § 6. Rensning av befintliga diken till ursprungligt 

djup kräver ingen anmälan till Länsstyrelsen. 

8.20 DELOMRÅDE 20: ÖPPEN MARK VID 
KROPPKÄRRS GÅRD 

Areal 

0,4 hektar 

Beskrivning 

En öppen mark där partierna närmast Kroppkärrs gård är på fast mark och 

de strandnära delarna är på fuktig mark. Vegetationen har bitvis karaktär av 

ruderatmark, men övergår närmare sjön i fuktig mad. Typiska arter är 

åkertistel, hundäxing, tuvtåtel, timotej och kanadensiskt gullris. Här finns 

också en del upplag från verksamheten på Kroppkärrs gård. Närmast 

Kroppkärrs gård finns stora ytor med spirea. 

Den öppna ytan möjliggör utsikt från Kroppkärrs gård över Kroppkärrssjön. 

 

Figur 29. Utsikt från Kroppkärrs gård över delområde 20. Notera de stora buskagen 
av spirea. 

Mål 

Öppen mark med utsikt över sjön och utan upplag från verksamheten vid 

Kroppkärrs gård. 

Engångsåtgärder 

En ny sträckning av Kroppkärrsleden genom området ska undersökas. 
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Borttagning av alla upplag från verksamheten på Kroppkärrs gård som finns 

inom strandmiljön. 

Underhållsåtgärder 

Röjning av spirea om Kroppkärrsledens nya sträckning kommer att gå 

genom området. Röjningen kan gärna göras flera gånger per 

vegetationssäsong. Efter röjning samlas materialet ihop och forslas bort eller 

bränns. 

Röjning av övrig sly med några års mellanrum för att motverka igenväxning. 

Underhåll av markering, vegetation, spång m m utmed ev vandringsled. 

Tillstånd och anmälningar 

Inför eventuell ny sträckning av Kroppkärrsleden ska samråd ske med 

Länsstyrelsen enligt miljöbalken kap 12 § 6.  

8.21 DELOMRÅDE 21: ÖSTRA STRANDEN 

Areal 

4,4 hektar 

Beskrivning 

Relativt jämnbrett bälte av främst bladvass utmed sjöns östra strand. 

Vassbältet är bredare utanför skogsdungarna i norra delen av området. 

Vassbältet är tätast närmast land i genomsnitt knappt 50 m brett. Utanför 

skogsdungarna i norra delen av området är det lite bredare. Vassarna har en 

oflikad och jämn ytterkant. Området gränsar i öster mot Kroppkärrsleden. 

 

Figur 30. Vassbården utmed östra stranden. 
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Mål 

Högvass av olika ålder närmast stranden och ruggar med säv utanför denna. 

På den branta slänten mellan stranden och Kroppkärrsleden ska främst 

finnas spridda videbuskar för fåglar och insekter, men de ska inte vara fler 

buskar än att vandraren har god utblick ut över sjön.  

Förbättrade möjligheter till fiske genom ny fiskeplats. 

Engångsåtgärder 

Röjning av buskar för att ge lite bättre utblick över sjön från Kroppkärrsleden. 

Möjligheten att iordningställa en ny fiskeplats inom området ska undersökas.  

Underhållsåtgärder 

Underhåll av markering och vegetation utmed vandringsled. Om ny fiskeplats 

anläggs ska denna underhållas. 

Röjning av buskar i slänten mellan Kroppkärrsleden och sjön, om de 

skymmer utsikten för vandrare. 

Tillstånd och anmälningar 

Om ny fiskeplats med brygga anläggs ska dispens från 

strandskyddsbestämmelserna sökas för bryggan, och anmälan av 

vattenverksamhet göras till länsstyrelsen. I övrigt krävs inga tillstånd, 

anmälningar eller dispenser. 

8.22 DELOMRÅDE 22: SKOGSOMRÅDE VÄSTER OM 
KROPPKÄRRS GÅRD 

Areal 

1,4 hektar 

Beskrivning 

Strandnära skogsparti som sträcker sig från Kroppkärrs gård och söderut. Ett 

omväxlande skogsparti som i de norra delarna främst utgörs av tall med en 

del ädellövträd, på bergig och blockrik mark och i de södra delarna har mest 

björk, asp och viden på fuktigare mark. I de norra delarna finns tämligen 

grova träd av sälg, björk, ask och poppel. Här finns en del död ved både i 

form av lågor och högstubbar. Skogen bedöms vara den äldsta 

strandskogen kring sjön. De norra delarna är gallrade och har, trots den 

bergiga marken, en viss parkkaraktär, vilket ytterligare markeras av 

förekomst av Rhododendron och spirea. Kattuggla och stare är intressanta 

fåglar som verkar hålla till i det här skogspartiet. 

En lång brygga med bevattningsintag finns ungefär mitt på området. 



 
 

 

 
Skötselplan för Kroppkärrssjöns vegetation och friluftsanläggningar  •       | 53 

 

Figur 31. Blandskogsparti i delområde 23. 

Mål 

Lite glesare blandskog med parkkaraktär. 

Kroppkärrsledens nya sträckning ska passera genom delområdet och i söder 

ansluta till nuvarande led. Den nya ledsträckan ska gå i skogen och om 

möjligt ge utblick över sjön. 

Engångsåtgärder 

Möjligheterna till anläggning av ny dragning av Kroppkärrsleden genom 

skogsområdet ska undersökas  

Underhållsåtgärder 

Underhåll av markering, vegetation, spång m m utmed vandringsled. 

Tillstånd och anmälningar 

Inför ny sträckning av Kroppkärrsleden ska samråd ske med Länsstyrelsen 

enligt miljöbalken kap 12 § 6. 

8.23 DELOMRÅDE 23: TROLLKONEBERGETS 
VÄSTSLUTTNING 

Areal 

4,8 hektar 

Beskrivning 

På östra sidan begränsas Kroppkärrssjön av Trollkonebergets magra och 

bergiga västsluttning ned mot sjön. Sluttningens övre delar täcks av tallskog 

med en del luckor på de bergigaste avsnitten. En del av öppningarna är 

förbättrade/skapade för att ge fritidshusen utsikt över sjön. På de bergiga 

delarna finns en del hällmarker, annars är torra och friska vegetationstyper 
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dominerande. I södra delen av området, runt Kroppkärrsbäcken och dess 

utlopp från sjön, finns ett lövskogsområde som domineras av äldre asp, björk 

och klibbal. Utmed bäcken finns bitvis tät undervegetation av lövsly och 

viden. Bitvis finns även gott om död ved i de täta självgallrande 

lövbestånden. I bäcken ligger en del döda träd varav en del bäverfällda nära 

utloppet. 

 Vid utloppet finns också en nivåreglering med pålningsjärn som ger sjön ett 

jämnt vattenstånd. 

I områdets norra del är Kroppkärrsleden gräns för området åt väster. I de 

södra delarna vidgar sig området och omfattar lövskogsområdet från 

stranden av Kroppkärrssjön och österut till bron under järnvägen. 

Mål 

De norra delarna ska ha en äldre, lite luckig och öppen tallskog med extensiv 

skötsel. Döda träd ska finnas där de inte riskerar att orsaka skada. Skogen i 

söder ska vara en äldre högstammig lövskog med asp, björk och al. Även 

här ska finnas döda träd där de inte kan utgöra någon risk för påverkan på 

tågtrafiken eller förhindra flödet av vatten i bäcken i sådan omfattning att det 

kan medverka till, eller orsaka översvämning. 

Kroppkärrsledens markeringar ska vara lätta att följa och ingen vegetation 

ska finnas som försvårar för den som vandrar. Från leden ska finnas god 

utblick över sjön. 

I sydligaste delen av området (vid den plats som förr kallades ”Frisksport”) 

ska om möjligt en ny fiskeplats anläggas. 

Engångsåtgärder 

Möjligheten att anlägga en ny fiskeplats i områdets södra del ska 

undersökas. 

Underhållsåtgärder 

Underhåll av markeringar och vegetation längs Kroppkärrsleden. Nedfallna 

träd och grenar ska tas bort från stigen.  

Underhåll av fiskeplats. 

Begränsade skötselinsatser kan behövas för att bibehålla öppenheten hos 

tallskogen i norr. Vid behov röjs därför de bergiga delarna på sly och ungträd 

som kommit upp. Öppningarna för sikt ut över sjön från stigen röjs så ofta det 

finns behov med tanke på utsikten. Utloppet bör kontrolleras regelbundet så 

att inte bäverfällen med mera hindrar vattenflödet. 

Tillstånd och anmälningar 

Om ny fiskeplats med brygga anläggs ska dispens från 

strandskyddsbestämmelserna sökas, och anmälan av vattenverksamhet ska 

göras till länsstyrelsen. I övrigt krävs inga tillstånd, anmälningar eller 

dispenser för föreslagna åtgärder. 
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8.24 DELOMRÅDE 24: LÖVSKOGSOMRÅDE PÅ UDDE 
NORR OM JÄRNVÄGEN 

Areal 

1,5 hektar 

Beskrivning 

Udden är en rest från en tidigare revel i Klarälven (Kaplansälven) från tiden 

då Kroppkärrsjön hade kontakt med älven. Idag är udden en fastmarksudde 

som sticker ut från järnvägsbanken. Här finns en lövskog med varierande 

trädtäthet och ålder. Träden är till största delen unga aspar och björkar, men 

här finns även en del äldre träd. I området finns omfattande mängd 

lövträdslågor som en följd av bävrarnas födosök i området. Högstubbar och 

lågor i olika nedbrytningsstadier är talrika  och koncentrationen av död ved är 

den största kring Kroppkärrssjön. På uddens yttre delar, närmast vassarna, 

är skogen glesare och mer lågvuxen. 

 

Figur 32. Lövskog på fastmarksudden 

Mål 

Fastmark med lövskog. Gott om gamla träd och gott om död ved. 

Engångsåtgärder 

Inga engångsåtgärder. 

Underhållsåtgärder 

Inga underhållsåtgärder mer än avverkning av de träd som kan utgöra en 

fara för tågtrafiken. 

Tillstånd och anmälningar 

Inga tillstånd, anmälningar eller dispenser är aktuella. 
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8.25 DELOMRÅDE 25: LÖVSUMPSKOG PÅ LITEN 
UDDE NORR OM JÄRNVÄGEN 

Areal 

0,4 hektar 

Beskrivning 

Även den här udden är en rest från den tid då Kroppkärrssjön stod i direkt 

förbindelse med Klarälven. Idag har udden en liten sumpskog och 

starrvegetation. De flesta träden i sumpskogen är glasbjörkar. 

Mål 

Lövskog. 

Engångsåtgärder 

Inga engångsåtgärder. 

Underhållsåtgärder 

Inga underhållsåtgärder mer än avverkning av de träd som kan utgöra en 

fara för tågtrafiken. 

Tillstånd och anmälningar 

Inga tillstånd, anmälningar eller dispenser är aktuella. 

8.26 DELOMRÅDE 26: VASSOMRÅDE VID 
JÄRNVÄGEN 

Areal 

5,8 hektar 

Beskrivning 

Merparten av området är bladvass av olika ålder och täthet. Närmare udden 

med fastmark finns en del områden med starr (mest vasstarr). Området 

verkar i nuläget vara ett av rördrommens favoritområden i sjön.  

Vassarna i den här delen av sjön bedöms som mindre lämpliga för åtgärder i 

syfte att skapa häckningsplats för en måskoloni. Orsaken är att området 

tycks vara rördrommens favoritområde  

Mål 

Område med stora vassbestånd i olika ålder och med olika täthet.  

Engångsåtgärder 

Inga engångsåtgärder. 

Underhållsåtgärder 

Inga underhållsåtgärder.  
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Tillstånd och anmälningar 

Inga tillstånd, anmälningar eller dispenser är aktuella. 

8.27 DELOMRÅDE 27: DE ÖPPNA VATTENYTORNA 

Areal 

56,1 hektar 

Beskrivning 

Sjöns öppna vattenytor. Består av den stora öppna vattenytan i sjön norr om 

järnvägen. En del näckrosor finns på grundare områden. 

 

Figur 33. Vy från badplatsen mot nordost 

Mål 

Område med öppet vatten i Kroppkärrssjön.  

Utifrån flygfoton från olika år verkar mängden vattenvegetationen variera 

mellan åren. Under de flesta år ska den här ytan inte täckas av vegetation. 

Engångsåtgärder 

Inga engångsåtgärder. 

Underhållsåtgärder 

Inga underhållsåtgärder.  

Tillstånd och anmälningar 

Inga tillstånd, anmälningar eller dispenser är aktuella. 
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8.28 DELOMRÅDE 28: KANAL MELLAN 
SJÖSTADSTJÄRN OCH KROPPKÄRRSJÖN 

Areal 

0,2 hektar 

Beskrivning 

En liten kanal/port igenom järnvägsbanken. Kanalen förbinder Sjöstadstjärn 

med Kroppkärrssjön och det är här som det älvvatten som pumpas in i 

Sjöstadstjärn rinner vidare ut i Kroppkärrssjön. I kanalen finns en del 

växtlighet men det går att ta sig med kanot eller liten båt mellan tjärn och sjö. 

Mål 

Begränsad växtlighet som inte hindrar flödet av vatten eller möjligheten att ta 

sig med båt mellan Kroppkärrssjön och Sjöstadstjärn.  

Engångsåtgärder 

Inga engångsåtgärder. 

Underhållsåtgärder 

Vasslåtter vid porten, på båda sidor av banvallen samt i den anslutande lilla 

kanalen i Sjöstadstjärn.  

Tillstånd och anmälningar 

Inga tillstånd, anmälningar eller dispenser är aktuella. 

8.29 DELOMRÅDE 29: VATTENOMRÅDET VÄSTER OM 
DELOMRÅDE 26 

Areal 

2,3 hektar 

Beskrivning 

Öppet vattenområde. 

Mål 

Öppet vatten med 1-2 häckningsflottar eller konstgjord häckningsö för 

skrattmås som anläggs väster om vassen i delområde 26. Häckningsflottar 

är i princip flytbryggor som ska vara så låga och ha så pass sluttande kant 

runtom att måsungar kan ta sig upp på dem utan att flyga. Avståndet med 

öppet vatten till närmaste fastmark bör vara åtminstone 5-10 meter.  

Engångsåtgärder 

Anläggande av 1-2 häckningsöar för måsar. 



 
 

 

 
Skötselplan för Kroppkärrssjöns vegetation och friluftsanläggningar  •       | 59 

Underhållsåtgärder 

Regelbunden tillsyn av häckningsöarna för att kontrollera att de inte flyttar på 

sig eller går sönder i vid t ex kraftiga vindar. 

Tillstånd och anmälningar 

Anläggande av häckningsö kräver anmälan av  vattenverksamhet till 

Länsstyrelsen. 

9 BEDÖMNING AV FÖRESLAGNA 
ÅTGÄRDERS PÅVERKAN PÅ DJUR- 
OCH VÄXTLIV 

När åtgärder genomförs i en natur- eller kulturmiljö innebär det 

ofrånkomligen att en eller flera arter kan gynnas av åtgärden, samtidigt som 

en eller flera arter missgynnas. En bedömning av effekten av en åtgärd 

handlar därför i huvudsak om vilka arter som den föreslagna åtgärden syftar 

till att gynna eller missgynna. Generellt är det också så att de åtgärder som 

föreslås i skötselplanen är medvetet begränsade i omfattning just för att stora 

åtgärder kan ge svårbedömda och oförutsedda bieffekter. En tanke är också 

att föreslagna åtgärder inte ska ge negativ effekt på någon av sjöns 

rödlistade, EU-listade eller fridlysta arter av växter eller djur. 

De åtgärder som i tabellen nedan anges för friluftslivet bedöms inte ha mer 

än möjligen en marginell effekt på sjöns växt- och djurliv. Av de åtgärder som 

listas under rubriken ”Diverse åtgärder (t ex dagvatten)” bedöms en röjning 

av spirea vara positiv för sjöns naturliga växtlighet eftersom den kan 

kolonisera det område som frigörs från spirea. 

Under rubriken ”Vegetationsskötsel” finns flera åtgärder med syfte att 

påverka växt- och/eller djurlivet. Den årliga  slåttern av vass som utförs i 

sjön, varigenom en mosaik av öppet vatten och vegetation bibehålls, är 

positiv för fågellivet, vattenlevande organismer, flytbladsväxter och 

bottenlevande växter. Den enda art för vilken åtgärden bedöms som direkt 

negativ är bladvass. Så länge inte åtgärden kraftigt minskar förekomsten av 

sammanhängande områden med bladvass är den mosaik som skapas och 

bibehålls positiv även för ”vassarter” som rördrom, rörsångare, trastsångare, 

brun kärrhök med flera. Den EU-listade arten citronfläckad kärrtrollslända 

bedöms inte heller påverkas negativt av den vasslåtter som planeras. 

Slåttern av vass genomförs under sen höst eller tidig vinter. Tidpunkten är 

inte alls optimal för att få begränsande effekt på vassen, men har valts i 

avsikt att minska risken för negativ påverkan på sjöns spegelkarpar. När 

vattnet blir kallare söker sig karparna ut på djupare vatten. 

En annan åtgärd som även den är positiv för fågellivet är den föreslagna 

bortgrävningen av rotfilt i syfte att bredda de kanaler som finns i delområde 

8. En breddning av kanalerna kan öka områdets limniska mosaik, till gagn för 

både fåglar och vattenlevande organismer. För att undvika negativ påverkan 

på sjöns spegelkarpar genomförs föreslagen grävning under sen höst eller 

tidig vinter, då karparna sökt sig till djupare vatten. 
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Både bortgrävning av rotfilt och slåtter av vass bedöms ha en viss positiv 

effekt på fiskarna i sjön eftersom de kan gynnas av att vegetationsmosaiken i 

sjön bevaras eller utökas. I och med anpassningen av tidpunkt för 

åtgärderna minimeras också risken för negativ påverkan på spegelkarparna. 

Den röjning av mer högvuxen strandvegetation som görs utmed 

Kroppkärrsleden syftar i första hand till att öka utblicken över sjön för de som 

går eller cykla på Kroppkärrsleden. Eftersom det rör sig om ett smalt stråk 

med vegetation mellan stranden och Kroppkärrsleden, och åtgärden utförs 

efter fåglarnas häckningssäsong, bedöms den negativa effekten på fågellivet 

vara mycket liten eller ingen alls. Om denna åtgärd kombineras med 

bortgrävning av invasiva arter som kanadensiskt gullris, lupin och 

trädgårdsbalsamin, som finns i strandvegetationen, kan åtgärden vara 

mycket positiv för den naturliga strandvegetationen. 

Utmed sjöns norra strand finns ganska stora våtmarksytor med rotfilt. På 

flera ställen håller dessa rotfiltsytor på att koloniseras av lövsly. För att inte 

våtmarkerna ska växa igen till yngre lövskog föreslås röjning av lövsly på 

ytorna. För våtmarkslevande fågelarter som t ex enkelbeckasin, sävsparv 

och rörsångare är det viktigt att bibehålla öppna våtmarker. För de delar av 

delområde 8 där det finns förslag på slåtter av våtmarken kommer detta 

sannolikt att gynna fågelarter som enkelbeckasin, tofsvipa och kanske 

gulärla. De ytor där slåtter föreslås har idag en gles vassvegetation på rotfilt 

med mest vitmossa och starr. Där slåtter av våtmark genomförs kommer 

arter som sävsparv och rörsångare att flytta på sig eftersom de vill ha vass 

med buskar eller rena vassbestånd. Båda arterna har dock gott om livsmiljö 

kvar vid sjön, och någon påtaglig effekt på deras lokala population bedöms 

åtgärden inte ha. Vid inventering 2017 fanns sex revir av sävsparv respektive 

10 revir av rörsångare vid sjön. Något enstaka revir per art kommer att 

påverkas av slåtteråtgärderna i delområde 8. En eventuell effekt på arternas 

gynnsamma bevarandetillstånd bedöms bli obetydlig eller ingen alls. 

Den årliga slåttern och betet av fuktäng och åker i delområdena 12 och 13 är 

positiv för den naturliga hävdgynnade floran. Fortsatt hävd genom bete och 

slåtter bedöms bidra till ökad artrikedom av både växter och insekter i dessa 

delområden. 

Den åtgärd med utplacering av 1-2 konstgjord häckningsöar för måsar som 

föreslås för delområde 29 bedöms ge positiv effekt på förekomsten av 

skrattmås i sjön, samtidigt som den eventuellt kan bidra till att måsarna flyttar 

från nuvarande koloni i nordöstra delen av sjön. Ett alternativ till konstgjord 

häckningsöar kan vara vassöar i västra kanten av delområde 26, men 

eftersom detta tycks vara det viktigaste vassområdet för rördrom i sjön 

undviks åtgärder i detta område avsiktligt. 
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10 PRIORITERING AV ÅTGÄRDER 

Delområde Åtgärd Prio 

 Åtgärder för friluftslivet  

1, 3, 5, 12, 14, 15, 

19, 20, 21, 22 och 

23 

Underhåll av Kroppkärrsleden (röjning, 

ledmarkering, spänger, underlag m m) 

1 

3-6, 15 Städning, tillsyn och säkerhetsunderhåll 

av anläggningar (plattformar, bryggor, 

broar, sittplatser, grillplatser m m) 

1 

19-22 Eventuell ändrad dragning av 

Kroppkärrsleden 

2 

3, 5 Klippning av gräsmattor 1 

3 Tillsyn och underhåll av badstrand och 

parkering 

1 

21 och 23 Nya fiskeplatser 2 

3 Avgränsning mellan badplats och 

cykelväg 

2 

 Diverse åtgärder (t ex dagvatten)  

20 Städa bort upplag 3 

6, 11,  Underhållsgrävning 

sedimentationsdammar 

2 

5, 7, 8, 10, 11, 12, 

13, 16, 17, 18, 19, 

23 

Underhållsrensa diken och flytta undan 

nedfallna träd som kan hindra vattenflödet 

2 

19, 20  Röjning av spirea 3 

16, 17, 19 Fällning av träd 3 

 Vegetationsskötsel  

4, 6, 7, 9, 28 Årlig slåtter av vass i öppet vatten 1 

1, 10 Röjning runt förekomst av bågsäv vid 

behov 

2 

12, 13 Årlig slåtter och ev bete av fuktäng 1 

5, 6, 7, 8, 11 Årlig röjning av högvuxen 

strandvegetation (inkl buskar och lövsly) 

1 

12 Restaurering av ängsyta mellan 

Kroppkärrsleden och strand 

2 

5 Bortgrävning av kanadensiskt gullris 3 

8 Bortgrävning av rotfilt för att utöka kanaler 2 
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8 Årlig slåtter av våtmarksytor 1 

8, 11, 16, 17 Röjning av lövsly och buskar på rotfiltsytor 

och i våtmark 

2 

14, 15,  Röjning av sly i äldre skog 2 

23 Röjning av sly i äldre skog 3 

7 Gräv bort rotfiltsöar när de inte längre 

används som häckningsplats av 

skrattmås 

3 

 Åtgärder för fågellivet  

29 Anläggande av 1-2 häckningsöar för 

måsar 

1 
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