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Uppdaterad:

POLICY
(Beslut i kommunfullmäktige eller nämnd)
Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. 
Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.

PLAN  
(Beslut i kommunfullmäktige eller nämnd)
Beskriver vad kommunen vill uppnå inom ett område. Ofta har planen sitt ursprung i koncernens övergripande  
mål eller annan beslutad politisk inriktning. En plan tar inte ställning till utförande eller metod. Den berättar vad  
vi ska uppnå. Exempel: Skärgårdsplan.

RIKTLINJE  
(Beslut i nämnd)
Säkerställer ett korrekt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande. Riktlinjer kan  
betraktas som en handbok och kan fungera som ett stöd för hur vi ska agera i den dagliga verksamheten. 
Exempel: Riktlinjer för tjänsteresor, Riktlinjer för försörjningsstöd.

HANDLINGSPLAN 
(Beslut i nämnd)
Tydliggör på ett konkret sätt hur ett uppdrag ska genomföras. En handlingsplan innehåller åtgärder och  
ansvarsförhållanden samt eventuell tidsplan och ekonomiska konsekvenser. 
Exempel: Handlingsplan för ledar- och medarbetarundersökning.
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VAD ÄR NATURVÅRDS- OCH FRILUFTSPLANEN?
Naturvårds- och friluftsplanen sammanfattar den 
kunskap som Karlstads kommun har om värdefulla 
natur- och friluftsområden inom hela kommunens 
yta. Planen anger också hur kommunens naturvårds-
arbete ska bedrivas under de närmaste åren. Karlstads 
kommuns naturvårdsarbete består av konkreta natur- 
vårdsåtgärder såsom skydd och restaurering av områden  
med särskilt höga naturvärden. Kommunen tillhanda- 
håller också friluftsområden samt information till 
allmänheten och undervisning om naturen. 

Planen ersätter det tidigare naturvårdsprogrammet 
från 1995. Den ersätter även mål och åtgärder i Skötsel- 
plan för Vänerstranden inom Karlstads kommun och 
Skötselplan för Kroppkärrssjön, båda från år 2000. 
Det är första gången som kommunen tar fram en 
friluftsplan.

Karlstads kommuns verksamhetsstyrning  
grundas på en strategisk plan och tre tillhörande 
hållbarhetsstrategier: miljö- och klimatstrategin, 
folkhälsostrategin och tillväxtstrategin. Miljö- och 
klimatstrategin, som antogs av kommunfullmäktige 
år 2011, behandlar miljötillståndet i kommunen på 
ett övergripande sätt samt anger lokala miljömål  
fram till år 2020. Naturvårds- och friluftsplanen 
innehåller bland annat kompletterande inriktnings-
mål samt åtgärder som behövs för att uppnå de  
mål med anknytning till naturvård som finns i den 
strategiska planen, de tre hållbarhetsstrategierna och 
de nya kompletterande inriktningsmålen. Naturvårds- 
och friluftsplanen presenterar också de mest värdefulla 
naturområdena och naturtyperna i kommunen ur 
naturvårdssynpunkt samt områden av värde för 
friluftslivet. De arter som Karlstads kommun har valt 
att ta ett särskilt ansvar för, så kallade ”kommunala 
ansvarsarter”, finns utpekade i planen, där vi också 
beskriver hur deras situation ser ut. Naturvårds-  

och friluftsplanen ska fungera som ett underlag  
för hantering av natur- och friluftsvärden och natur-
miljöer, såväl i den kommunala planeringen som  
för exploatörer, verksamhetsutövare och markägare.  
Den ska även ge information om natur- och friluftsliv 
till kommuninvånare och turister samt fungera som 
utbildningsmaterial om kommunens naturområden.

Naturvårds- och friluftsplanen är en icke juridiskt 
bindande avsiktsförklaring gällande hantering av 
naturvärden och friluftsvärden i kommunen.

Karlstads kommuns naturvårds- och friluftsplan 
består av tre delar:

Del 1 – Handlingsplan 2014-2020
Nuvarande och kompletterande mål för naturvård  

och friluftsliv i Karlstads kommun samt åtgärder  

som planeras fram till år 2020 för att uppnå målen.

Uppdateras vart femte år. Handlingsplanen följer 

samma tidsplan som hållbarhetsstrategierna och gäller 

fram till år 2020. 

Del 2 – Nulägesbeskrivning och analys
Beskrivning av kommunens mest intressanta naturtyper 

och ansvarsarter, nulägesbeskrivning av kommunens 

naturvårdsarbete och friluftsliv samt analys av  

situationen för Karlstads natur- och friluftsliv.

Uppdateras vart tionde år.

Del 3 – Värdefulla naturområden
En objektskatalog som utgörs av en interaktiv  

webb-karta med de mest värdefulla natur- och frilufts-

områdena. Till varje område på kartan finns beskrivningar 

och eventuella åtgärdsbehov. Webb-kartan kompletteras 

kontinuerligt med ny information och nya områden  

utifrån tillkommande kunskap. 

Vart tionde år görs en större översyn.

INLEDNING
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ARBETET MED ATT TA FRAM NATURVÅRDS- 
OCH FRILUFTSPLANEN
Den nya naturvårds- och friluftsplanen har tagits 
fram på uppdrag av teknik- och fastighetsnämnden. 
En styrgrupp har lett processen med att ta fram  
en naturvårds- och friluftsplan. Där har förvaltnings-
cheferna för teknik- och fastighetsförvaltningen,  
stadsbyggnadsförvaltningen, miljöförvaltningen, 
kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och ungdoms-
förvaltningen, gymnasieförvaltningen och vd:n för  
det kommunala bolaget Mariebergsskogen AB,  
suttit med. 

En arbetsgrupp med tjänstemän från teknik-  
och fastighetsförvaltningen, stadsbyggnadsförvalt-
ningen, miljöförvaltningen, kultur- och fritidsförvalt-
ningen, barn- och ungdomsförvaltningen, gymnasie-
förvaltningen och Mariebergsskogen AB har arbetat 
fram planens innehåll. 

Kommunens naturvårdsråd har varit referens-
grupp för naturvårds- och friluftsplanen. Dessutom 
har intresseorganisationer, som har kunskap om natur 
eller verksamhet i naturområden inom kommunen, 
bjudits in till att delta i en referensgrupp. Särskilda 
samråd har skett med utvalda naturvårds- 
organisationer.

Arbetet med den nya naturvårds- och frilufts- 
planen har beviljats bidrag från LONA, länsstyrelsens 
bidrag till lokala naturvårdsprojekt, och från  
kommunens särskilda medel för klimat- och miljö- 
investeringar för åren 2012-2015. 

 
AVGRÄNSNING AV NATURVÅRDS-  
OCH FRILUFTSPLANEN
När det gäller miljökvalitetsmålet Levande sjöar och 
vattendrag, behandlar naturvårds- och friluftsplanen 
främst de biologiska värdena i vatten, medan vatten-
kvalitet med avseende på kemiska faktorer behandlas 

mer ingående i kommunens vattenplan, VA-plan  
samt åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt. 

Värden för biologisk mångfald i tätorterna  
behandlas i naturvårds- och friluftsplanen, men inte 
parker och grönstruktur utifrån människans intresse. 
Det sistnämnda kommer i stället att behandlas i en 
grönstrukturplan som håller på att tas fram av 
stadsbyggnadsnämnden. Däremot behandlas de lite 
större grönområdena i anslutning till tätorterna, som 
klassificeras som närströvområden, samt naturområden 
som är av betydelse för skolornas verksamhet: 
Ett visst överlapp kommer att finnas mellan grönst-
rukturplanen och naturvårds- och friluftsplanen 
gällande både ekologiska värden och människans 
intresse av olika naturområden i Karlstad tätort och 
dess närmaste omgivning. 

 Vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet  
för välbefinnande och naturupplevelser utan krav  
på tävling. Det är definitionen av friluftsliv i natur-
vårds- och friluftsplanen, vilket också är naturvårds-
verkets definition. Aktiviteter som bedrivs utomhus, 
men där man inte är beroende av naturen runt 
omkring, behandlas däremot inte. Den typen av 
aktiviteter behandlas i stället i kommunens idrotts-
plan som kultur- och fritidsnämnden har tagit fram

Hushållning med naturresurser behandlas inte  
i naturvårds- och friluftsplanen, utan kommer att 
behandlas i en masshanteringsplan som teknik-  
och fastighetsnämnden har i uppdrag att ta fram.

De åtgärder som finns med i naturvårds- och 
friluftsplanen är åtgärder där kommunen antingen  
är ansvarig utförare eller en drivande samarbetspart. 
Utöver dessa genomförs åtgärder som är av positiv 
betydelse för naturvård och rörligt friluftsliv inom 
Karlstads kommun till exempel av länsstyrelsen, 
skogsstyrelsen, enskilda markägare och olika  
organisationer.

5
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DEL 1 – HANDLINGSPLAN 2014-2020,  
EN LÄSANVISNING
Handlingsplanen har delats in i olika avsnitt. De 
första har sin grund i de nationella miljökvalitetsmål 
som främst berör arbetet med naturvård: Levande 
skogar, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våt- 
marker, Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt 
växt- och djurliv. Dessutom finns avsnitt som  
behandlar naturvärden i bebyggda miljöer, geologiska 
värden, friluftsliv och naturvägledning, naturunder-
visning och utomhuspedagogik samt uppföljning.

Naturvårds- och friluftsplanen utgår i första hand 
från befintliga mål för naturvårdsarbetet. På vissa 
områden fanns dock ett behov av kompletterande mål. 
För de kommunala mål inom naturvårdsområdet som 
fastställts tidigare i strategiska planen, håll- 
barhetsstrategierna eller översiktsplanen, står det 
tydligt angivet i förteckningen nedan var de har sitt 
ursprung. Utöver dessa mål finns förslag till ett antal 
nya kompletterande inriktningsmål som fastställs 
genom antagande av naturvårds- och friluftsplanen. 
Dessa benämns i förteckningen som ”kommunens 
kompletterande inriktningsmål”.

Nationellt antagna mål.

Kommunens miljömål som tidigare antagits av  
kommunfullmäktige.

Kommunens kompletterande miljömål som antas vid 
antagande av naturvårds- och friluftsplanen.

Vilken instans som ansvarar för beslut om målet/
åtgärden respektive genomförande av åtgärderna i 
enlighet med handlingsplanen  
anges med följande förkortningar:
KS = kommunstyrelsen
TFN = teknik- och fastighetsnämnden
SBN = stadsbyggnadsnämnden
KFN = kultur- och fritidsnämnden
MN = miljönämnden
BUN = barn- och ungdomsnämnden
GN = gymnasienämnden
MAB = Mariebergsskogen AB

Ibland anges flera instanser som gemensamt ansvariga 
för en åtgärd. Den instans som anges först ska vara 
drivande i arbetet.

I kolumnen Kostnad anges beteckningarna:
* = bekostas inom befintlig rambudget
P =  bekostas av redan beviljade projektmedel/

investeringsmedel 
Ä =  särskilda investeringsmedel kommer att behövas, 

men någon kostnadsberäkning har ännu inte 
kunnat göras

– = åtgärden medför ingen extra kostnad. 

När en kostnad anges som en siffra avses den  
beräknade totalkostnaden utöver befintlig rambudget 
eller beviljade projektmedel/investeringsmedel om  
inte annat anges.

I åtgärdslistan används också förkortningarna  
M, F och T där M = miljö- och klimatstrategin,  
F = folkhälsostrategin, T = tillväxtstrategin. Ett X  
i respektive kolumn innebär att åtgärden bidrar till  
att målen i den markerade strategin uppfylls. 
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ÖVERGRIPANDE MÅL OCH INRIKTNING 
I den strategiska planen, som har klubbats i kommun- 
fullmäktige, finns kommunens övergripande miljömål 
för natur och biologisk mångfald.

Nedan finns ytterligare några övergripande 
inriktningsmål för kommunens arbete med naturvård 

som gäller generellt för alla naturtyper. Inriktnings-
mål som utgår från en specifik naturtyp eller en  
viss del av naturvårdsarbetet återfinns i de  
följande kapitlen.

Mål Ansvarig för beslut

Kommunens övergripande  
mål från strategiska planen 
2012-2014

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

Kommunens övergripande  
mål från strategiska planen 
2012-2014

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

Kommunens kompletterande 
inriktningsmål

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

KF

Kommunens kompletterande 
inriktningsmål

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

KF

Kommunens kompletterande 
inriktningsmål

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

KF

Kommunens inriktning  
från ÖP 2012

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

Kommunens kompletterande 
inriktningsmål

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

KF

Kommunens inriktning  
från ÖP 2012

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

Kommunens inriktning  
från ÖP 2012

De mest värdefulla områdena bör säkerställas genom ett långsiktigt 
skydd enligt miljöbalken.

7



Levande skogar:
Naturvårdsarbetet i Karlstads  
skogar kommer under den närmaste 
tidsperioden att vara inriktat på att 
skydda fler skogsområden, främst  
på kommunägd mark. Att långsiktigt 
skydda skogar med höga natur- och 
rekreationsvärden är fortsatt den 
viktigaste åtgärden för att bidra till  
att uppnå det nationella miljömålet 
om levande skogar.
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Höga naturvärden i skogsmiljöer inom Karlstads  
kommun är främst knutna till:
• fuktiga, tidvis översvämmade lövskogar, till  

exempel utmed Vänerstranden och Klarälven  
samt i ravinerna kring Ölman och Kilsravinerna,

• äldre skogar till exempel på de branta hyperit-
bergen i kommunens norra del, men också nära 
Karlstad tätort finns flera äldre tallskogar med 
höga naturvärden, och

• sandtallskogarna på Sörmon och Brattforsheden. 

Nationellt sett är miljömålet Levande skogar ett  
av de mål som är längst ifrån måluppfyllelse. Inom 
Karlstads kommuns naturvårdsarbete kommer vi 
därför att prioritera skog högt under de närmaste 
åren. Karlstads kommun, som en offentlig och relativt 
stor markägare, vill vara en föregångare när det gäller 
skydd av och hänsyn till naturvärden, sociala värden 
och kulturmiljöer. Naturvårdsarbetet i skogen 
kommer under den närmaste tidsperioden att vara 
inriktat på att skydda fler skogsområden, främst på 
kommunägd mark, handlar om att bevara både 
skogens värde för biologisk mångfald och dess värde 
för friluftslivet. 
Med långsiktigt skydd menas bildande av natur- 
reservat eller biotopskydd enligt 7 kap miljöbalken.  
I nuläget är 1,5 procent (991 hektar) av skogen inom 
Karlstads kommun långsiktigt skyddad skog.

Karlstads kommun har fram till år 2015 beslutat 
om fyra naturreservat. Bildning av ytterligare kom-
munala naturreservat pågår på privata marker kring 
Ölman, omfattande drygt 100 hektar. Det finns också 
beslut om att bilda kommunala reservat på Skutber-
get samt inom I2-området. Dessutom arbetar länssty-
relsen med reservatsbildning i Klarälvsdeltats yttre 
delar samt med en utökning av Sörmons naturreservat.
Utöver detta föreslås att ett antal tätortsnära,  
kommunägda skogar ges ett långsiktigt skydd  
under de närmaste åren. Den tätortsnära skogen har 
stor betydelse för många människor och är viktig för  
såväl trivsel som för folkhälsa. Att ha tillgång till 
natur nära bostaden är en fantastisk resurs för upple-
velser och återhämtning och helt enkelt en nödvän-
dighet för ett samhälles trivsel, attraktion hälsa och 

livskvalitet. Detta framhålls i miljökvalitetsmålet 
God bebyggd miljö såväl som i de nationella målen 
för friluftspolitiken och det blir inte mindre viktigt i 
en stad som växer och förtätas. Många skogsområden  
nära tätorterna har under lång tid varit undantagna 
från ett traditionellt skogsbruk, vilket i flera fall 
genererat naturvärden som annars inte är så vanliga  
i produktionsskogen. Att skogarna har varit relativt 
orörda har bidragit till att de är rika på död ved, har 
en naturlig skiktning och ett ofta påfallande stort 
inslag av gamla träd, främst tall. Just gammal tall är 
ett karaktärsdrag för kommunens tätortsnära skogar. 
Här finns betydligt fler gammeltallar än i de traditio-
nellt brukade skogarna norrut i kommunen. I flera av 
de skogsområden som i naturvårds- och friluftsplanen 
föreslås få ett långsiktigt skydd finns alltså både höga 
naturvärden och höga friluftsvärden. I de flesta fall 
går det utmärkt att kombinera bevarande av värdefull 
natur och utveckling av friluftsliv genom en genom-
tänkt planering av områdets nyttjande. Är naturtypen 
känslig för slitage kan anläggande av leder, rastplatser 
och andra anordningar för friluftslivet ofta på ett 
effektivt sätt kanalisera människor till mindre 
känsliga delar av området och på samma sätt kan 
man styra olika friluftsaktiviteter som riskerar att 
störa varandra till olika platser.

En del skogstyper kräver skötsel för att natur- 
värden och rekreationsvärden ska bibehållas eller 
utvecklas. Det kan till exempel handla om att hugga 
ur underväxande gran i ett lövskogsbestånd eller att 
frihugga gamla, grova träd. Några sådana områden 
inom den kommunägda skogen ska åtgärdas varje år.

Karlstads kommun äger drygt 7 000 hektar skog. 
Kommunens skogsbruk är FSC-certifierat sedan år 
1999 och bedrivs med stor hänsyn till biologisk 
mångfald, friluftsliv, närboende och kulturmiljö. I 
kommunens skogsbruksplan, som omfattar alla 
kommunägda skogar utanför detaljplan, är drygt  
20 procent av arealen informellt avsatt för naturvård 
och friluftsliv. Alla skogsbruksåtgärder som vidtas i 
dessa områden görs för att förhöja värdena för natur-
vård och friluftsliv. Skogsmarken som ligger inom 
detaljplan sköts i sin helhet för att gynna natur- 
värden, boendemiljö och upplevelsevärden. 

9LEVANDE SKOGAR 
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MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR LEVANDE SKOGAR

Mål

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

Kommunens övergripande  
mål från strategiska planen 
2012-2014

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

Kommunens delmål från  
miljö- och klimatstrategin

År 2020 ska ytterligare minst 1 000 hektar skog av värde för naturvård eller rekreation vara 
långsiktigt skyddade jämfört med 2010.

Åtgärder – Områdesskydd
Ansvarig  

för beslut

Ansvarig 

genomförande År Kostnad M F T

Långsiktigt säkerställa de skogar som listas i tabell i 
handlingsplanen som naturreservat eller biotopskydd.

KF TFN 2020 P1 + 300 000 per 
år för skötsel + 

100 000 per år för 
minskad inkomst 
från kommunens 

skogsbruk.

X X X

MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR LEVANDE SKOGAR PÅ KOMMUNÄGD MARK 

Mål Ansvarig för beslut

Kommunens kompletterande 
inriktningsmål

Karlstads kommun ska vara en föregångare som skogsägare när det 
gäller skydd av  
och hänsyn till naturvärden, sociala värden och kulturmiljöer i skogen. 

KF

Kommunens kompletterande 
inriktningsmål

Kommunen ska i största möjliga mån undvika att exploatera eller på 
annat sätt förstöra nyckelbiotoper i den kommunägda skogen.

KF

Åtgärder – Skötsel
Ansvarig  

för beslut

Ansvarig 

genomförande År Kostnad M F T

Varje år ska minst tio hektar skog röjas eller gallras med  
inriktning mot framtida rekreations- och upplevelsevärden.

TFN TFN 2016- * X X

Varje år ska naturvårdande åtgärder genomföras på minst 
20 hektar skog.

TFN TFN 2016- * X

Varje år ska minst fem hektar skogsmark föryngras med 
lövskog.

TFN TFN 2016- * X

1. Särskilt beviljade investeringsmedel för skydd av ekosystem år 2015-2020.
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Tabell 1 – SKYDDSVÄRDA SKOGAR DÄR STÄLLNINGSTAGANDE TILL LÅNGSIKTIGT SKYDD FINNS
Skyddsvärda skogar inom Karlstads kommun där ett ställningstagande till långsiktigt skydd som naturreservat 
eller biotopskydd redan finns. Naturvärden respektive rekreationsvärden anges som MH=mycket högt, H=högt 
M= måttligt eller L= lågt. Varje område finns kortfattat beskrivet på de kommande sidorna och de flesta 
områdena finns mer utförligt beskrivet i Naturvårds- och friluftsplan för Karlstads kommun del 3 – Värdefulla 
naturområden (webb-kartan).

SKOGAR SOM SKYDDATS LÅNGSIKTIGT SEDAN 2010

Område Skogstyp Naturvärde Friluftsvärde Markägare
Areal skog 

(ha)
Total areal 

(ha)

Bergstorp Blandskog H L privat 1,4 1,4

Nedre Prostgårdsälven Blandskog MH M privat 4,8 4,8

Dansarebacken Blandskog MH M privat 10,7 10,7

Styggvrån Blandskog MH M privat 28,7 28,7

PÅGÅENDE RESERVATSBILDNING SOM DRIVS AV LÄNSSTYRELSEN OCH HAR GODKÄNTS AV KOMMUNEN

Område Skogstyp Naturvärde Friluftsvärde Markägare
Areal skog 

(ha)
Total areal 

(ha)

Klarälvsdeltat Lövskog, 
Barrblandskog

MH MH kommun + privat 80 432

Sörmon, 
utökning av befintligt reservat 

Sandtallskog MH MH kommun 140* 180

PÅGÅENDE RESERVATSBILDNING SOM DRIVS AV KOMMUNEN OCH HAR GODKÄNTS AV PRIVATA MARKÄGARE

Område Skogstyp Naturvärde Friluftsvärde Markägare
Areal skog 

(ha)
Total areal 

(ha)

Lövskogar utmed Ölman Lövskog MH L privata 103 103

Björketorp, kommunägd del Lövskog H M kommun 4 12

SKOGAR DÄR POLITISKT UPPDRAG OM LÅNGSIKTIGT SKYDD FINNS

Område Skogstyp Naturvärde Friluftsvärde Markägare
Areal skog 

(ha)
Total areal 

(ha)

Skutberget Hällmarkstallskog M MH kommun 16 33

I2 –skogen Hällmarkstallskog 
Lövskog

H MH kommun + privat ca 800 ca 1100

*Cirka 40 hektar av det ursprungliga naturreservatet upphävdes 2015 på grund av ombyggnaden av E18.
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BERGSTORP
Areal: 1,4 ha
Markägare: privat
Skyddsstatus/Planeringsläge: Biotopskydd bildades 
2014 av Karlstads kommun. Naturvärde i ÖP 2012 
Motiv till skydd: naturvård (högt)

Nyckelbiotopsklassad blockrik, talldominerad 
västbrant på Hösserudsåsen med inslag av gran, björk 
och asp. God förekomst av död ved i form av lågor, 
torrakor, högstubbar och torrträd. Terrängen är 
mycket brant och svårframkomlig.

NEDRE PROSTGÅRDSÄLVEN
Areal: 4,9 ha, varav 4,8 ha skog
Markägare: privat
Skyddsstatus/Planeringsläge: Naturreservat 
bildades 2015 av Karlstads kommun.  
Naturvärde i ÖP 2012.
Motiv till skydd: naturvård (mycket högt) 

Ett kommunalt naturreservat som utgörs av en flack, 
skogsbevuxen, betad ravin kring Prostgårdsälvens 
nedre del.  Betet har skapat en luckig och varierad 
skog. Här finns en del riktigt grova träd och rikligt 
med död ved i olika dimensioner och 
nedbrytningsstadier.  I trädskiktet finns många olika 
trädslag. Prostgårdsälven har i denna del ett starkt 
meandrande lopp och ett flertal tidigare älvfåror 
förekommer. Vattendraget inom reservatet utgör en 
lämplig miljö för öring. Vid naturreservatet finns en 
parkering och informationstavla.

Beskrivning av skyddsvärda skogar inom Karlstads kommun som skyddats eller föreslås skyddas under perioden 
2010–2020. Utförliga beskrivningar av skogsområdena finns i Naturvårds- och friluftsplanens del 3 – Värdefulla 
naturområden (webb-kartan).

SKYDDSVÄRDA SKOGAR DÄR STÄLLNINGSTAGANDE TILL LÅNGSIKTIGT SKYDD FINNS
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DANSAREBACKEN
Areal: 10,7 ha 
Markägare: privat
Skyddsstatus/Planeringsläge: Natura 2000-område. 
Riksintresse naturvård. Naturreservat bildades 2011 
av Länsstyrelsen Värmland. Naturvärde i ÖP 2012
Motiv till skydd: naturvård (mycket högt) och 
friluftsliv (medel)

Området ingår i Natura 2000-området Storområdet 
Örten. Naturreservatet utgörs av en brant 
sydvästsluttning vid Västra Örtens strand samt en 
åkerholme. I branten växer lövrik grandominerad 
barrblandskog. Gamla aspar och vidkroniga björkar finns insprängda i beståndet och här finns gott om grov död 
ved av gran och björk. På åkerholmen som ligger en liten bit ifrån branten dominerar asp. Där finns flera gamla, 
grova aspar med hackmärken efter hackspettar och bohål. 

STYGGVRÅN
Areal: 28,7 ha 
Markägare: privat
Skyddsstatus/Planeringsläge: Natura 2000-område. 
Naturreservat bildades 2014 av Länsstyrelsen 
Värmland. Naturvärde i ÖP 2012.
Motiv till skydd: naturvård (mycket högt)

Styggvrån är beläget i Örtensjöområdets starkt 
kuperade och hyperitpräglade terräng och utgör en 
del av Natura 2000-området Storområdet Örten. 
Skogen har en naturskogsartad karaktär med gamla 
granar, aspar och lodräta bergväggar. Fläckvis finns 
en hel del död ved i olika åldrar. Till följd av 
hyperitförekomsten finns ett stråk av rikare, 
kalkgynnad flora. Här finns också en artrik mossflora.
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KLARÄLVSDELTAT

Areal: 432 ha, varav ca 80 ha skog 
Markägare: kommun + privat
Skyddsstatus/Planeringsläge: Natura 2000-område. 
Riksintresse naturvård. Reservatsbildning pågår. 
Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsen ställde sig i 
oktober 2008 bakom den del som avser Karlstads 
kommun i ett förslag till beslut och skötselplan för 
naturreservatet som arbetats fram av Karlstads 
kommun i samarbete med Hammarö kommun. 
Förslaget översändes därefter till Länsstyrelsen som 
sedan dess jobbar med reservatsbildningen. 
Naturvärde, friluftsområde och närströvområde i ÖP 2012.
Motiv till skydd: naturvård (mycket högt) och friluftsliv (mycket högt)

Klarälvsdeltat är Sveriges största aktiva delta nedanför fjällkedjan. Det stora deltakomplexet utgör viktiga 
livsmiljöer för våtmarkslevande flora och fauna och utgör samtidigt ett unikt friluftsområde på gång- och 
cykelavstånd från Karlstads centrum. Det finns goda möjligheter att utforska deltat både till fots, med cykel, 
kanot och annan mindre båt. Här finns flera markerade vandringsleder, fågeltorn och rastplatser samt Naturum 
Värmland. Vegetationen varierar från fuktiga lövskogar till betade strandängar, vassar och olika mellanting av 
våta marker. Klarälvsdeltat är Natura 2000-område.

SÖRMON
UTÖKNING AV BEFINTLIGT RESERVAT

Areal: 180 ha, varav ca 140 ha skog (ca 40 hektar av 
det ursprungliga naturreservatet upphävdes 2015 på 
grund av ombyggnaden av E18)
Markägare: kommun 
Skyddsstatus/Planeringsläge: Riksintresse 
naturvård. Reservatsbildning pågår. Länsstyrelsen 
planerar en utökning av det befintliga naturreservatet, 
dels för att skydda områdets biologiska värden som 
idag finns utanför reservatet (126 hektar) och dels 
som kompensation (54 hektar) för den del av 
reservatet som tagits i anspråk av E18:s nya sträckning. Den kompenserande utökningen som omfattar 54 hektar 
har godkänts av Karlstads kommun 2015. Naturvärde och friluftsområde i ÖP 2012.
Motiv till skydd: naturvård (mycket högt) och friluftsliv (mycket högt).

Sörmon är Värmlands näst största randdelta och ingår i en serie isälvsavlagringar som ligger mellan Vänern och 
Fryksdalen. Det gör att området har ett högt geologiskt värde. Ett naturreservat bildades 1985, främst för att 
bevara de geologiska formerna samt områdets värde för friluftslivet. Senare har det blivit känt att Sörmon också 
har höga biologiska värden med förekomst av många rödlistade arter, bland annat sandödlan som lever kvar i ett 
reliktbestånd sedan en period med varmare klimat. I området finns ett väl utbyggt system av motionsspår, leder 
och stigar, vilket gör Sörmon till ett välbesökt friluftsområde.
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LÖVSKOGAR UTMED ÖLMAN
Areal: 103 ha
Markägare: privat
Skyddsstatus/Planeringsläge: Riksintresse 
naturvård (delvis). Reservatsbildning pågår. Karlstads 
kommun har tecknat avtal med privata markägare om 
bildande av naturreservat och intrångsersättning har 
betalats ut. Naturvärde i ÖP 2012.
Motiv till skydd: naturvård (mycket högt)

Ölman är en kraftigt meandrande å som skurit sig ner 
i ishavsleran och bildat raviner. Ölmans största 
naturvärden ligger i de omgivande strandskogarna. 
Vattendraget kantas i stora delar av en relativt tät, 
översvämningspåverkad lövskog dominerad av gråal. 
Många lövskogsområden är naturskogsliknande med 
varierad grovlek på träden och gott om död ved. 
Många av dessa har klassats som nyckelbiotoper eller 
objekt med naturvärden i Skogsstyrelsens inventering. 

BJÖRKETORP
Areal: Kommunägd del 12 ha, varav 4 ha skog, privatägd del 18 ha, 
varav 4 ha skog  
Markägare: kommun + privat
Skyddsstatus/Planeringsläge: Reservatsbildning planeras för den 
kommunägda delen (kommunen har köpt en del av området i syfte  
att bilda naturreservat). Övrig del är privatägd och för denna del har 
inga diskussioner om skydd påbörjats. De skulle dock kunna bli ett 
värdefullt komplement till den kommunägda marken. Naturvärde  
i ÖP 2012.
Motiv till skydd: naturvård (högt)

Ett vackert och varierat mosaiklandskap med en blandning av öppna 
betesmarker, betade skogsklädda åkerholmar och aspdominerad skog. 
Det skogliga naturvärdet ligger i områdets storlek samt det höga 
lövinslaget samt inslaget av solbelyst död ved och skog. I kombination 
med det öppna odlingslandskapet och den betesgynnade floran blir 
området attraktivt både för insektslivet och därigenom fågelfaunan samt för mossor, lavar och svampar.
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SKUTBERGET
Areal: 33 ha, varav 16 ha skog
Markägare: kommun
Skyddsstatus/Planeringsläge: Teknik- och 
fastighetsnämnden gav i mars 2013 teknik- och 
fastighetsförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag 
för bildande av ett naturreservat på Skutberget. Mark 
för upplevelseanläggning i ÖP 2012.
Motiv till skydd: friluftsliv (mycket högt)

Skutberget är beläget vid Vänerstranden på cykelav-
stånd västerut från Karlstad. Det är ett av Karlstads-
bornas främsta friluftsområden med en historia av 
aktivt och motionsbaserat friluftsliv sedan 1940-talet. Här finns motionscentral, bastu, ett väl utbyggt system av 
motionsspår och leder, utegym, mountainbike-led, diskgolfbana, bollplaner, fina ytor för lek, spontanidrott och 
badplats med både klippor och sandstrand och mycket mer. Skogen utgörs av gammal hällmarkstallskog.

I2-SKOGEN
Areal: 1100 ha, varav ca 800 ha skog 
Markägare: kommun + privat
Skyddsstatus/Planeringsläge: Kommunfullmäktige beslutade 2013 
om ett åtagande för teknik- och fastighetsnämnden att i samarbete 
med kultur- och fritidsnämnden tillskapa ett kommunalt 
naturreservat inom I2-skogen. Senare togs beslutet att en FÖP ska tas 
fram för I2 innan beslut om naturreservatets avgränsning görs. Bland 
annat ska läget för en järnvägssträckning genom området samt 
behovet av den så kallade Gravaleden utredas. Friluftsområde, 
närströvområden, naturvärde samt korridor för järnväg i ÖP 2012.
Motiv till skydd: friluftsliv (mycket högt) och naturvård (högt)

I2-skogen är ett stort tätortsnära skogsområde som ligger i direkt 
anslutning till Karlstads tätort och omges av flera bostadsområden. 
1913-1993 var området ett militärt övningsområde och har därefter 
fått mycket höga friluftsvärden, bland annat med anledning av dess 
lättillgänglighet och storlek. Det går att ta sig runt i området på 
grusvägar, stigar, motionsspår och vandringsleder. Det finns ett antal rastplatser, eldstäder, vindskydd, 
motorikbanor, informationstavlor och annat för att främja allmänhetens friluftsliv. I hela området är 
motorfordonstrafik förbjuden. Vintertid finns ett omfattande system av skidspår. Flera skolor och många 
föreningar bedriver regelbundet verksamhet i I2-skogen. Områdets natur är ett omväxlande skogs- och 
jordbrukslandskap. Vissa delar har höga naturvärden. Det finns äldre hällmarkstallskog med tallar som är 
över 200 år gamla och även lövskog, naturbetesmarker och småvatten med mera.
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Tabell 2 – SKYDDSVÄRDA SKOGAR MED FÖRSLAG TILL LÅNGSIKTIGT SKYDD
Skyddsvärda skogar inom Karlstads kommun som Naturvårds- och friluftsplanen föreslår ska skyddas 
långsiktigt som naturreservat eller biotopskydd senast år 2020. Naturvärden respektive rekreationsvärden anges 
som MH=mycket högt, H=högt M= måttligt eller L= lågt. Varje område finns kortfattat beskrivet på de 
kommande sidorna och de flesta områdena finns mer utförligt beskrivet i Naturvårds- och friluftsplan för 
Karlstads kommun del 3 – Värdefulla naturområden (webb-kartan). 

SKOGAR MED FÖRSLAG TILL LÅNGSIKTIGT SKYDD PÅ KOMMUNÄGD MARK

Område Skogstyp Naturvärde Friluftsvärde Markägare
Areal skog 

(ha)
Total areal 

(ha)

Älvenäs Lövskog, Tallskog H H kommun 21 21

Eriksberg, väst Hällmarkstallskog H M kommun 18 18

Bergviks udde Hällmarkstallskog MH MH kommun 8 8

Bellevueberget, öst Barrblandskog MH H kommun 21 21

Ilanda-Skåre Lövskog, 
Barrblandskog

M MH kommun 34 34

Alhaget Lövskog H H kommun 7 7

Tyrskogen, öst Hällmarkstallskog 
Granskog

H MH kommun 50 50

Lorensberg-Stockfallet Hällmarkstallskog M H kommun 12 12

Kroppkärr Hällmarkstallskog M MH kommun 10 10

Kronoparken, öst Barrblandskog H MH kommun 20 20

Svinbäcksberget Hällmarkstallskog MH H kommun 7 7

Lamberget Hällmarkstallskog 
Blandskog

H H kommun 7 7

SKOGAR MED FÖRSLAG TILL LÅNGSIKTIGT SKYDD PÅ KOMMUNÄGD MARK  
SOM INNEBÄR ÄNDRING JÄMFÖRT MED TIDIGARE ANTAGEN PLAN

Område Skogstyp Naturvärde Friluftsvärde Markägare
Areal skog 

(ha)
Total areal 

(ha)

Gruvlyckeberget Hällmarkstallskog H MH kommun 7 7

Fiskartorpet Blandskog H MH kommun 6 6

SKOGAR MED FÖRSLAG TILL LÅNGSIKTIGT SKYDD PÅ PRIVAT MARK 
SOM LIGGER I ANSLUTNING TILL KOMMUNÄGD MARK

Område Skogstyp Naturvärde Friluftsvärde Markägare
Areal skog 

(ha)
Total areal 

(ha)

Vålbergsskogen Lövskog, Bäckravin H M privat  11 11

Eriksberg, öst Hällmarkstallskog 
Blandskog

H M privat + kommun 11 11

Tyrskogen, väst Hällmarkstallskog 
Granskog

H MH privat 14 14

Björketorp, privatägd del Lövskog H M privat 4 18
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SKYDDSVÄRDA SKOGAR MED FÖRSLAG TILL LÅNGSIKTIGT SKYDD

ÄLVENÄS
Areal: 21 ha 
Markägare: kommun
Skyddsstatus/Planeringsläge: En liten del av 
området (utanför denna areal) har tidigare skyddats 
som biotopskydd av Skogsstyrelsen. Närströvområde i 
ÖP 2012.
Motiv till skydd: naturvård (högt) och friluftsliv 
(högt)

Området ligger omringat av bostadsområdet Älvenäs 
och har genom sitt läge höga värden som rekreations-
område för de närboende. Här finns ett vindskydd 
och flera större och mindre stigar. I området finns även fornlämningar i form av gravar. Skogen har stor variation 
och den södra delen påverkas påtagligt av den basiska bergarten hyperit. Detta märks genom en delvis riklig 
förekomst av hassel i buskskiktet, ädellövträd och blåsippor. 

ERIKSBERG
Areal: Kommunägd del 18 ha, privatägd del 11 ha
Markägare: kommun + privat
Skyddsstatus/Planeringsläge: Verksamhetsområde i 
ÖP 2012. Natur i FÖP Eriksberg från okt 2012.
Motiv till skydd: naturvård (högt) och friluftsliv 
(medel)

Gammal barrskog, delvis i form av grandominerad 
skog och delvis i form av hällmarkstallskog. Många 
tallar i området är upp mot 200 år. Skogen är orörd 
sedan länge och har därför utvecklat höga naturvär-
den. Området har inga högre värden för friluftsliv i 
nuläget, men dessa värden skulle kunna utvecklas om området gjordes mer tillgängligt för allmänheten.

Beskrivning av skyddsvärda skogar inom Karlstads kommun som skyddats eller föreslås skyddas under perioden 
2010–2020. Utförliga beskrivningar av skogsområdena finns i Naturvårds- och friluftsplanens del 3 – Värdefulla 
naturområden (webb-kartan).
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BERGVIKS UDDE
Areal: 8 ha 
Markägare: kommun
Skyddsstatus/Planeringsläge: Friluftsområde och naturvärde i ÖP 2012
Motiv till skydd: naturvård (mycket högt) och friluftsliv (mycket högt)

Bergviks udde är en liten oas som med sin lugna strandmiljö står i stark 
kontrast till det närliggande Bergviks köpcentrum. Området består av 
gammal hällmarkstallskog och klippstränder där man kan njuta av utsikten 
över Vänern. Skogens ålder är närmare 200 år och den är klassad som 
nyckelbiotop. Gamla spärrgreniga pansarbarkstallar präglar skogsbeståndet. 
Ut till udden och runt den leder en vandringsled som startar intill Bergviks-
vägen direkt väster om Ikea. Längs leden passerar man Bergviks strandäng. 
Ute på udden finns rastplats med eldstad. Läget nära köpcentret och E18 gör 
udden till ett lättillgängligt utflyktsmål för många.

BELLEVUEBERGET
Areal: 21 ha som föreslås för skydd och 12 ha som betecknas som 
utredningsområde 
Markägare: kommun
Skyddsstatus/Planeringsläge: Stadsutvecklingsområde och närströvområde 
i ÖP 2012. 
I FÖP Västkust från 2007 är delen väster om järnvägen och den norra delen 
öster om järnvägen stadsutvecklingsområden, övriga delar är natur. I 
kommunfullmäktiges beslut sep 2015 om detaljplan för Katrineberg anges 
att skydd av delar av Bellevueberget ska vara en kompensationsåtgärd för 
negativ påverkan på skogsmiljöer av betydelse för mindre hackspett om 
detaljplanen för Katrineberg vinner laga kraft.
Motiv till skydd: naturvård (mycket högt) och friluftsliv (högt)

Äldre barrblandskog med ett påtagligt inslag av gamla tallar, björkar och 
aspar. Flera mindre vattensamlingar inramade av asp och död ved finns i 
skogen. Dessa spelar en viktig roll i ekosystemet. Mot järnvägen finns ett brant område med kalkpåverkan i 
berggrunden, vilket märks genom förekomst av blåsippa, lind och ett större inslag av rönn, oxel och sälg. 
Friluftsvärdet är högt, eftersom området ligger i anslutning till bostadsområden. Flera mindre stigar och en 
cykelbana i öster gör det strövvänligt. På bergets högsta punkt finns en utsiktspunkt mot väster som kan 
förbättras för sikt mot Vänern.
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ILANDA-SKÅRE
Areal: 34 ha
Markägare: kommun
Skyddsstatus/Planeringsläge: Närströvområde i ÖP 2012
Motiv till skydd: friluftsvärde (mycket högt) och naturvård (medel)

Ett närströvområde som är omtyckt och väl frekventerat av många människor 
då det finns motionsspår, många välanvända stigar och grillplats. Mitt i 
området finns en välanvänd motorikbana och skogen används även som 
skolskog. Skogen varierar med såväl lövträdsdominerade som gran- och 
talldominerade delar. Övervägande delen av skogen är mellan 50-80 år 
gammal. Värdet i detta område är framför allt friluftsvärdet, men naturvärden 
finns i form av lövskog i områdets ytterkant samt ett bestånd längst i norr 
som är dominerat av björk med förekomst av en del grov björk och asp. 

ALHAGET
Areal: 7 ha 
Markägare: kommun
Skyddsstatus/Planeringsläge: Naturvärde i ÖP 2012
Motiv till skydd: naturvård (högt) och friluftsliv (högt)

Lövskog med begynnande högt naturvärde, belägen mellan älven och 
villatomterna. Flera trädslag finns i området, bland annat klibbal, asp, björk 
och alm. Skogen är flerskiktad med träd i olika åldrar. Inslag av fuktstråk 
finns i området. Det bostadsnära läget gör att området även är värdefullt för 
rekreation och en välfrekventerad stig går i älvkanten.

TYRSKOGEN
Areal: kommunägd del 50 ha, privatägd del 14 ha 
Markägare: kommun + privat
Skyddsstatus/Planeringsläge: Friluftsområde, närströvområde och 
naturvärde i ÖP 2012.Den västra (privatägda) delen är natur i FÖP Järpetan 
och Tollerud från 2010.
Motiv till skydd: friluftsliv (mycket högt) och naturvård (högt)

Tyrskogen är ett av Karlstads mest välbesökta motions- och friluftsområden. 
Här finns motionsspår, elljusspår, en naturstig med informationstavlor samt 
mängder av mindre stigar. Genom motionsspår finns också förbindelser mot 
Höja och Rudsskogen, vilket skapar ett stort sammanhängande 
friluftsområde. Orienteringsklubben OK Tyr har sin klubbstuga här och 
bedriver verksamhet i området sedan lång tid tillbaka. Området består av 
vacker gammal orörd hällmarkstallskog med tall i olika ålder och inslag av 
träd som är äldre än 150 år. Det finns också en del fornlämningar.
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LORENSBERG-STOCKFALLET
Areal: 12 ha
Markägare: kommun
Skyddsstatus/Planeringsläge: Mindre del av 
området ligger inom förtätningsområde* i ÖP 2012. I 
detaljplan från 1960 är området betecknat ”allmän 
plats, park eller plantering”.
Motiv till skydd: friluftsliv (högt)

Äldre talldominerad skog omgiven av bostadsområ-
den. Skogen är trevlig att ströva i och genomkorsas av 
mindre stigar. Närheten till bostäder gör att skogs-
området är välutnyttjat och att rekreationsvärdet är 
högt. Någon större stig finns i söder och i sydöst ansluter skogen till en gång- och cykelväg.

*I ÖP 2012 anges ett förtätningsområde inom Karlstad tätort som är fjärrvärme- och kollektivtrafikförsörjt samt ligger inom 4 kilometers cykelavstånd till 
centrum. Inom detta är förtätning av staden utan försämring av tillgången på grönområden eftersträvansvärd.

KROPPKÄRR
Areal: 10 ha
Markägare: kommun
Skyddsstatus/Planeringsläge: Inom förtätningsområde i ÖP 2012.  
I detaljplan från 1960 och 1964 ”allmän plats, park eller plantering”.
Motiv till skydd: friluftsliv (mycket högt)

Gammal talldominerad skog med inslag av tallar som är över 150 år.  
I väster finns även inslag av gammal björk och gran. Skogen ligger i 
direkt anslutning till Kroppkärrsskolan och bostadsområde, vilket gör 
att skogen har mycket högt värde för lek och rekreation. Skogen är 
mycket väl frekventerad, vilket framgår av att stora och små 
vältrampade stigar genomkorsar området. Här finns ett par rastplatser 
med eldstad. I nordväst finns en liten bäck och norr om denna finns  
en kulturmiljö i form av en torplämning som ett vackert och  
berikande inslag. Kring det före detta torpet växer fruktträd, spirea, 
nypon och ask. 
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KRONOPARKEN, ÖST
Areal: 20 ha
Markägare: kommun
Skyddsstatus/Planeringsläge: Friluftsområde, närströvområde och 
naturvärde i ÖP 2012.
Motiv till skydd: friluftsliv (mycket högt) och naturvård (högt)

Ett skogsområde med äldre granskog på frisk, delvis fuktig mark. Området är 
ett mycket viktigt närströvområde för de boende väster om skogen. Skogen är 
välbesökt och har en hel del stigar och även en grillplats med vindskydd. Den 
södra delen har något högre naturvärden kopplat till en högre ålder på skogen 
i denna del, mer död ved, fler gamla lövträd och en större variation. Denna del 
har klassats som ett objekt med naturvärde i Skogsstyrelsens inventering. 

SVINBÄCKSBERGET
Areal: 7 ha
Markägare: kommun
Skyddsstatus/Planeringsläge: Delvis inom förtätningsområde  i ÖP 2012. I 
detaljplan från 1971 betecknas huvuddelen av området som ”park eller 
plantering” och ett litet område kring vattentornet är till för ”allmänt 
ändamål” (vilket inte utgör något hinder vid reservatsbildning).
Motiv till skydd: naturvård (mycket högt) och friluftsliv (högt)

Svinbäcksberget är ett, från den bebyggda omgivningen, markant 
uppstickande berg. På berget finns anläggningar i form av ett vattentorn och 
en mast, men är i övrigt är det täckt av äldre skog. Mindre gångstigar finns i 
skogen och anslutningar till gång- och cykelvägar finns i norr och väster. De 
högsta naturvärdena finns i den branta nordvästsluttningen där skogen har 
klassats som nyckelbiotop i Skogsstyrelsens inventering. Här finns en del tallar 
som är över 200 år gamla, död ved och block- och lodytor. Det finns också en påverkan av den basiska bergarten 
hyperit, vilket bland annat visar sig i en rik förekomst av hasselbuskar. 

LAMBERGET
Areal: 7 ha
Markägare: kommun
Skyddsstatus/Planeringsläge: Delvis inom 
förtätningsområde i ÖP 2012. I detaljpaner från 1947 och 1961 
betecknas området som ”allmän plats, park eller plantering”.
Motiv till skydd: naturvård (högt) och friluftsliv (högt)

Ett väl sammanhållet skogsområde på en höjd omgiven av 
bostäder och industri. Inom området finns ett vattentorn och 
några privata tomter. Skogen nyttjas av många människor och 
har höga värden för rekreation. Flera större och mindre stigar genomkorsar området.  Östra delen är bevuxen 
med gammal, välsluten tallskog med en påtaglig ”rumskänsla”. Naturvärden är kopplade till de grova tallarna, 
olika lövträd och död ved. I vissa delar av skogen finns gläntor med fin flora och en god miljö för insekter.



27

Antagandehandling Naturvårds- och friluftsplan för Karlstads kommun – Del 1 Handlingsplan 2014-2020  

GRUVLYCKEBERGET
Areal: 7 ha 
Markägare: kommun
Skyddsstatus/Planeringsläge: Stadsutvecklingsområde och 
närströvområde i ÖP 2012. I FÖP Västkust från 2007 är en mindre del 
i söder betecknad som förtätningsområde. Naturvårds- och 
friluftsplanen föreslår för detta område en ändring jämfört med ÖP 
och FÖP.
Motiv till skydd: friluftsliv (mycket högt) och naturvård (högt)

En höjd med äldre hällmarkstallskog där många tallar är uppemot 
200 år. Skogen är välanvänd av de närboende, vilket framgår av alla 
stigar, klätterträd samt spontana enklare lekplatser som finns i 
området. Skogen används också som skolskog. Skogsbruksåtgärder har 
inte förekommit i området på lång tid. Döda träd förekommer spritt 
över hela området som fina torrträd och en del lågor, mest av tall. Det 
gynnar förekomsten av bland annat vedlevande insekter, svampar och 
hackspettar.

FISKARTORPET
Areal: 6 ha 
Markägare: kommun
Skyddsstatus/Planeringsläge: Närströvområde och 
naturvärde i ÖP 2012. I detaljplan från 1966 
industrimark. Naturvårds- och friluftsplanen föreslår 
för detta område en ändring jämfört med gällande 
detaljplan.
Motiv till skydd: friluftsliv (mycket högt) och 
naturvård (högt)

I anslutning till Skattkärr ligger detta lilla 
skogsområde vid Vänerstranden. Här finns 
vandringsleder och rastplatser och udden i öster är en fin trivselplats med utsikt över Vänern. Området är litet, 
men variationsrikt och har olika karaktärer beroende på vart man befinner sig. En påtaglig karaktär är de gamla 
tallarna, förekomsten av många olika sorters lövträd  samt de fina lövträdsrika strandzonerna. Området berikas 
av ett antal kulturlämningar, husgrunder, en pir, källare, kulturväxter med mera. Vandringsleden fortsätter på 
en vall utmed Vänerns vassområde och förbinder på så vis Fiskartorpet med Herröns våtmarker i väster, vilket 
gör området till en del i ett sammanhängande större friluftsområde.
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VÅLBERGSSKOGEN
Areal: 11 ha 
Markägare: privat
Skyddsstatus/Planeringsläge: Naturvärde och 
närströvområde i ÖP 2012
Motiv till skydd: naturvård (högt) och friluftsliv 
(medel)

En v-formad bäckravin med lövträdsdominerad skog. 
Här finns bland annat ett stort inslag av asp och sälg. 
Skogen är till stora delar opåverkad av 
skogsbruksåtgärder och har en ålder på 80-100 år. 
Rikligt med död ved av både lövträd och gran och 
flera källor förekommer. Skogen har höga naturvärden och orördheten gör att den klassats som nyckelbiotop i 
Skogsstyrelsens inventering. Ravinen ligger inom Vålbergsskogens närströvområde och motionsspår finns lite 
längre norrut. En mindre stig leder genom ravinen.

BJÖRKETORP

Björketorp har beskrivits ovan under rubriken ”Skyddsvärda skogar där ställningstagande till långsiktigt skydd 
finns”, eftersom området består av delar i både i den kategorin och i kategorin ”Skyddsvärda skogar med förslag 
till långsiktigt skydd”.
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Tabell 3 – UTREDNINGSOMRÅDEN
Utredningsområden, det vill säga skyddsvärda skogar inom Karlstads kommun som har reservatskvalitéer, men 
där ställningstagande till ett eventuellt långsiktigt skydd görs i kommande PBL-processer. Naturvärden 
respektive rekreationsvärden anges som MH=mycket högt, H=högt M= måttligt eller L= lågt. Varje område 
finns kortfattat beskrivet på de kommande sidorna och de flesta områdena finns mer utförligt beskrivet i 
Naturvårds- och friluftsplan för Karlstads kommun del 3 – Värdefulla naturområden (webb-kartan). 

SKOGAR MED RESERVATSKVALITÉER  

DÄR STÄLLNINGSTAGANDE OM SKYDD GÖRS I KOMMANDE PBL-PROCESSER

Område Skogstyp Naturvärde Friluftsvärde Markägare
Areal skog 

(ha)
Total areal 

(ha)

Grundviken Lövsumpskog 
Barrblandskog

H M kommun 8 8

Bellevueberget, väst och nord Barrblandskog MH H kommun 12 12

Sandbäckstjärn Tallskog 
Barrblandskog 
Lövsumpskog

H MH kommun 29 29

Rudsskogen Hällmarkstallskog 
Granskog

H MH kommun 103 103

Trollkoneberget Hällmarkstallskog H MH kommun 32 32

Alstersnäset Tallskog 
Granskog 
Lövskog

H MH privat + kommun 45 45

Gerholmen Lövskog H M kommun 4 4

Kronoparken, väst Granskog 
Barrblandskog

H MH kommun + privat 37 37
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UTREDNINGSOMRÅDEN
- skogar med reservatskvalitéer där ställningstagande om skydd görs i kommande PBL-processer

GRUNDVIKEN
Areal: 8 ha
Markägare: kommun
Skyddsstatus/Planeringsläge: Stadsutvecklingsområde i ÖP 2012. I 
förslaget till detaljplan för Katrineberg är dessa områden natur och 
föreslås få ett långsiktigt skydd om detaljplanen vinner laga kraft.
Motiv till skydd: naturvård (högt) och friluftsliv (medel)

Fem nyckelbiotopsklassade skogsområden som ligger utspridda inom 
ett område där planering av ett nytt bostadsområde pågår. Områdena 
är av olika karaktär från lövsumpskog närmast viken till aspdominerad 
skog på frisk mark och äldre hällmarkstallskog och barrblandskog. 
Skogen har varit opåverkad av skogsbruksåtgärder under lång tid. 
Främst de barrträdsdominerade delarna har även värde för friluftslivet 
och genom lövsumpskogen i vikens inre del har en lättframkomlig 
spång byggts för att underlätta för allmänheten att ta sig fram.

SANDBÄCKSTJÄRN
Areal: 29 ha
Markägare: kommun
Skyddsstatus/Planeringsläge: Närströvområde i ÖP 2012. Läge för 
helikopterplattform har utretts i detta område, men är inte aktuellt i 
nuläget.
Motiv till skydd: friluftsliv (mycket högt) och naturvård (högt)

Ett talldominerat skogsområde runt Sandbäckstjärnet. Skogen är 
gammal och tillgången på grova träd av främst tall och björk är god. 
Det finns även gott om död ved vilket gynnar många insekter. I 
områdets ytterkanter finns den rödlistade reliktbocken som trivs på de 
solbelysta 200-åriga tallarna. Området är mycket välbesökt och ett 
stort antal stigar finns i området. Runt tjärnet leder en markerad 
vandringsled och möjligheter till fiske finns i Sandbäckstjärnet. Det 
finns även rastplatser och grillplatser.

Beskrivning av skyddsvärda skogar inom Karlstads kommun som skyddats eller föreslås skyddas under perioden 
2010–2020. Utförliga beskrivningar av skogsområdena finns i Naturvårds- och friluftsplanens del 3 – Värdefulla 
naturområden (webb-kartan).
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RUDSSKOGEN
Areal: 103 ha 
Markägare: kommun
Skyddsstatus/Planeringsläge: Närströvområde och 
naturvärde i ÖP 2012
Motiv till skydd: friluftsliv (mycket högt) och 
naturvård (högt)

Rudsskogen är en del av ett större sammanhängande 
friluftsområde med motionsspår och stigar som 
ansluter till både Stockfallet och Tyrskogen. Området 
är mycket väl frekventerat av människor för både 
motion och rekreation. Här finns ett nät av stigar, 
elljusspår och ridspår. I huvudsak utgörs området av bergbunden skogsmark med en stor andel äldre 
hällmarkstallskog.  De karga bergen med branter och sten bryts av med små myrar och bördigare stråk av grov 
granskog. Det är gott om relativt gamla träd och enstaka träd är omkring 250 år. Området närmast Rud är 
flackare och har en delvis flerskiktad skog.

TROLLKONEBERGET
Areal: 32 ha
Markägare: kommun 
Skyddsstatus/Planeringsläge: Stadsutvecklingsområde, 
närströvområde, friluftsområde och naturvärde i ÖP 2012. Ingår i det 
pågående arbetet med FÖP Välsviken.
Motiv till skydd: friluftsliv (mycket högt) och naturvård (högt)

En höjd med gammal hälllmarkstallskog.  Skogen är varierad, vacker 
och strövvänlig. Den markerade vandringsleden Frödingleden har en 
av sina anslutningar över Trollkoneberget med parkering och 
informationstavla i norr och vidare anslutning mot Alsters herrgård i 
söder. Det går även bra att ta sig upp i skogen via omarkerade stigar 
på västra sidan. Detta gör området värdefullt både för de närboende 
och som ett utflyktsmål för karlstadsbor och besökare. Området 
används också av förskolorna på Kroppkärr. Uppe på bergryggen finns 
gott om träd som är äldre än 200 år och öppna lavrika hällar. 
Sluttningarna mot Kroppkärr är i stället klädda av en åldrande 
blandskog där flera olika trädslag är väl representerade.  I norra delen av sluttningen finns inslag av ung ek. 



34

Antagandehandling Naturvårds- och friluftsplan för Karlstads kommun – Del 1 Handlingsplan 2014-2020  

ALSTERSNÄSET
Areal: 45 ha 
Markägare: kommun + privat
Skyddsstatus/Planeringsläge: 
Stadsutvecklingsområde, del av vindraftsområde, 
friluftsområde och naturvärde i ÖP 2012. Ingår i det 
pågående arbetet med FÖP Välsviken.
Motiv till skydd: friluftsliv (mycket högt) och 
naturvård (högt)

Längs med Alsternäset kan man vandra på 
Frödingleden som har entréer vid Kroppkärr, västra 
Örsholmen och Alsters herrgård. Det finns rastplatser, 
grillplatser och fågeltorn i anslutning till Frödingleden. Vid Alsternäset och Välsvikstjärnet finns strandnära 
lövskogar. Här är det överlag gott om död ved, hackmärken, insektsspår, bohål och tickor, vilket bland annat 
indikerar rika fågelmiljöer. Andra delar är gammal barrblandskog på bergbunden delvis blockig mark. Delar av 
skogen är nyckelbiotopsklassad. Fornlämningar i form av flera gamla gravar finns också.

GERHOLMEN
Areal: 4 ha
Markägare: kommun
Skyddsstatus/Planeringsläge: Naturvärde i ÖP 2012. Området öster om 
detta skogsområde är reserverat för bulkhamn i ÖP 2012. I detaljplan från 
1968 är området ”park eller plantering”.
Motiv till skydd: naturvård (högt) och friluftsliv (medel)

På Kalvholmens yttersta spets finns en lövnaturskog på älvsediment. 
Andelen död ved i olika nedbrytningsstadier gör att området har klassats 
som nyckelbiotop. Här finns gott om tickor, hackmärken och insektshål i 
den döda veden. En mindre stig leder runt i beståndet.
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KRONOPARKEN, VÄST
Areal: 37 ha 
Markägare: kommun + privat
Skyddsstatus/Planeringsläge: Närströvområde i  
ÖP 2012.
Motiv till skydd: friluftsliv (mycket högt) och 
naturvård (högt)

Skogsområde med gammal barrskog i anslutning till 
universitetet och Frödingshöjd. Närheten till bostäder 
gör att området har höga värden för motion och 
rekreation. Inom området finns ett motionsspår samt 
ett stort antal stora och små stigar. Skogen har delvis 
höga och mycket höga naturvärden, eftersom den länge lämnats opåverkad av skogsbruksåtgärder. I den västra 
delen är skogen talldominerad, medan den östra delen utgörs av ett granskogsområde med gamla grova granar 
och en hel del död ved.

BELLEVUEBERGET

Bellevueberget har beskrivits ovan under rubriken ”Skyddsvärda skogar med förslag till långsiktigt skydd”, 
eftersom i både i den kategorin och i kategorin  ”Utredningsområden”.
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Ett rikt  
odlingslandskap:
De högsta naturvärdena i odlingsland-
skapet inom kommunen finns knutna 
till drygt 300 hektar strandängsbeten 
som är belägna utmed Vänerstranden, 
i Klarälvsdeltat och kring slättsjöarna 
Panken och Södra Hyn.
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En stor del av odlingslandskapets biologiska mångfald 
är knuten till betade och slåttrade ängs- och natur- 
betesmarker. För att bevara naturvärdena i odlings-
landskapet krävs skötsel, främst i form av betande 
djur. Karlstads kommun har som mål att de ängs-  
och naturbetesmarker som finns inom kommunen  
i nuläget ska finnas kvar och att en stor del av dem 
ska skötas bättre än idag. Att ett rikt odlingslandskap 
kan finnas kvar har också stor betydelse för människ-
ors friluftsliv och landskapets upplevelsevärden.

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

Under 2012 återinventerade Karlstads kommun 
samtliga ängar och naturbetesmarker inom kommunen. 
Totalt finns 544 hektar ängs- och naturbetesmark 
som betas eller slåttras, varav 344 hektar betade 
strandängar. Utöver detta finns cirka 240 hektar  
som bedöms som restaurerbara. Av de ängs- och 

naturbetesmarker som beskrivs i det tidigare natur-
vårdsprogrammet från 1995 så utgår några områden 
på grund av att de vuxit igen till en sådan grad att de 
inte längre bedöms restaurerbara.Men det har också 
tillkommit flera områden där restaureringsåtgärder 
genomförts och bete har återupptagits efter 1995.  
Om vi jämför med länsstyrelsens inventering som 
genomfördes mellan åren 2002-2004 så ser vi att  
det i dag är större arealer av kommunens ängs- och 
naturbetesmarker som hävdas. För att kunna kallas 
välhävdade är dock många av områdena i behov av 
åtgärder i form av röjning av sly, glesning av träd- 
skiktet och förbättrat betestryck. På strandängarna 
finns även behov av åtgärder som betesputsning  
och fräsning. Kommunen kommer att jobba med 
restaureringsåtgärder på ängs- och naturbetesmarker 
under de kommande åren. De betade strandängarna 
kommer att prioriteras särskilt i detta arbete.

Inom den kommunägda jordbruksmarken vill vi 
också få en bättre bild av förekomsten av så kallade 
småbiotoper, till exempel åkerholmar, odlingsrösen, 
stenmurar och öppna diken samt förbättra skötseln  
av dessa. Inriktningen för skötseln av kommunens 
jordbruksmark ska bifogas till de arrendeavtal som 
tecknas mellan kommunen och arrendatorer som 
brukar marken.

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP
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MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP

Mål

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

Kommunens övergripande  
mål från strategiska planen 
2012-2014

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

Kommunens delmål från  
miljö- och klimatstrategin

År 2020 ska minst 550 hektar äng och naturbetesmark, varav minst 300 hektar strandängar 
inom Karlstads kommun vara väl betade eller slåttrade.

Åtgärder – Ängs- och naturbetesmarker
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

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

TFN TFN 2020 P4 + 1,5 miljoner X X X

MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP PÅ KOMMUNÄGD MARK 

Mål Ansvarig för beslut

Kommunens kompletterande 
inriktningsmål

Kommunens jordbruksmark ska skötas med hänsyn till naturvärden, 
kulturmiljövärden  
och upplevelsevärden samt utgöra en värdefull naturresurs för ett 
långsiktigt och uthålligt nyttjande för livsmedelsproduktion.

KF

Kommunens kompletterande 
inriktningsmål

Kommunen ska i största möjliga mån undvika att exploatera eller på 
annat sätt förstöra ängar eller naturbetesmarker på kommunägd mark.

KF

Åtgärder – Ängs- och naturbetesmarker
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

Kommunen ska genomföra lämpliga åtgärder för att 
samtliga ängar och naturbetesmarker på kommunägd 
mark hålls i  
gott skick och är väl betade eller slåttrade. Tabell i 
handlingsplanen visar en prioriteringsordning för de 
kommunägda marker där det under år 2012 bedömts 
finnas ett åtgärdsbehov.

TFN
MAB

TFN
MAB

2020 se ovan X X X

4. Beviljade medel inom ramen för kommunens klimat- och miljöinvesteringar 2012-2015.
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Åtgärder – Småbiotoper
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

Förekomsten av så kallade småbiotoper i det kommun-
ägda odlingslandskapet samt deras åtgärdsbehov ska 
kartläggas. 

TFN TFN 2018 100 000 X

Kommunens jordbruksarrendatorer ska informeras om 
förekomst och värde av småbiotoper i odlingslandskapet.

TFN TFN 2020 * X

Åtgärder – Ekologisk odling
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

En premiering ska införas för kommunens jordbruksarren-
datorer som är godkända för ekologisk odling enligt EU:s 
bestämmelser.

TFN TFN 2017 * X

Tabell 4
Ängs- och naturbetesmarker inom Karlstads kommun där det år 2012 bedömts att det finns behov av åtgärder 
för att marken ska vara väl betad eller slåttrad. Områdena har delats in i tre kategorier beroende på hur högt 
prioriterade åtgärderna bedöms vara. Prioritet 1 är de åtgärder som är mest angelägna. Verkligheten kan ändå  
bli att en åtgärd i prioritetsklass 3 genomförs före det att alla åtgärder i prioritetsklass 1 och 2 har utförts.  
Det beror på möjligheten att träffa avtal med berörda markägare samt tillgången till betesdjur i området.  
Varje område finns beskrivet i ”Naturvårds- och friluftsplan för Karlstads kommun del 3 – Värdefulla natur- 
områden”. Områden som ligger helt eller delvis på kommunägd mark har markerats med fet stil i tabellen.

Ängs- och naturbetesmarker
Prioritet 1 Prioritet 2 Prioritet 3

Dingelsundet Sanna Ängarna

Vänsberg Skåre Södra Forsnäs

Norra Forsnäs Sätter Björketorp

Svedenäs Flatvik Algustad 

Björby Tjärn Aspberg 

Mångstorp Snåret Hedebacka 

Karforsängen Sundet naturbetesmark Lermarken 

Malma Jäverö gård åkerholme Göranstorp 

Norra Bottenvik Backa Sutterhöjden 

Ringsåker Hanevik Väse-Bäckelid 

Utterud Norketorp Åtorp

Vålbergsskogen Stora Hornäs Nolby

Ängebäckstorp Tollerud

Sundängarna
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Strandängsbeten
Prioritet 1 Prioritet 2 Prioritet 3

Hovlanda Grän Bergvik*

Alsters herrgård* Östra Ve* Margårdsviken*

Jäverö gård* Väse klockaregård Hammar*

Knappstad* Helgetorp* Björkvik

Södra Hyn Rör* Sundet strandäng*

Sund*

Lund*

Borssjön

Norra Barsjön

Mariebergs strandängar*

*Strandängar i tabellen som har åtgärdats sedan 2012 

Tabell 5
Strandängar som varit obetade under lång tid och i dag inte räknas som naturbetesmarker, men som skulle 
kunna återskapas genom restaureringsåtgärder.

Potentiella strandängsbeten

Dybottnen

Fågelviks-Rud

Ekholmen

Nolby

Hjälmsviken

Tabell 4 (fort.)
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Myllrande våtmarker:
Våtmarkerna har många viktiga funktioner i 
landskapet. De utgör livsmiljöer för djur och 
växter och utför ekosystemtjänster genom att 
rena vatten från läckande näringsämnen och 
minska översvämningar i omgivande marker. 
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Till våtmarker räknar vi bland annat mossar, kärr och 
småvatten. I Karlstads kommun är mossar den klart 
dominerande våtmarkstypen. En koncentration av 
mossar, främst öppna högmossar, finns i kommunens 
östra del mellan Vänern och Molkom. Kärnområden 
med småvatten finns till exempel på Segerstadhalvön, 
inom I2-området samt kring sjön Alstern. 

Våtmarkerna har många viktiga funktioner  
i landskapet. De utgör livsmiljöer för djur och växter 
och utför ekosystemtjänster genom att rena vatten 
från läckande näringsämnen och minska översväm-
ningar i omgivande marker. Historiskt har våt- 
markerna påverkats mycket kraftigt av olika mänskliga 
aktiviteter i hela landet. Sjöar har sänkts, stränder har 
vallats in, torv har brutits och en mycket stor andel 
våtmarker har dikats. Enligt VMI, svenska våtmarks-
inventeringen, har endast två av 77 inventerade 
våtmarker bedömts som opåverkade av dikning och 
torvbrytning inom Karlstads kommun. Vår målsätt-
ning är därför att arealen värdefulla våtmarker inom 
Karlstads kommun inte ska minska mer. 

Karlstads kommun har restaurerat och nyskapat 
flera småvatten av värde för groddjur, till exempel 
större vattensalamander. Det är ett arbete som  

kommer att fortsätta även de kommande åren. 
Kommunen har även restaurerat våtmarker vid 
Herrön och i Klarälvsdeltat. Skötsel och utveckling  
av dessa områden kommer också att fortsätta.  
Vi kommer dessutom att inleda ett arbete med  
att lokalisera och återställa utdikade våtmarker  
i den kommunägda skogen.

I vatten utan rovfisk ökar möjligheterna för många 
groddjur, insekter och även andungar att i högre grad 
överleva. Fiskfria vatten är en förutsättning för att 
större vattensalamander ska överleva. Många sjöar i 
Sverige hade varit fiskfria om inte människan hade 
planterat ut fisk. I dag är det främst småvatten i  
form av vissa gårdsdammar och branddammar som 
saknar fisk samt något enstaka exempel på naturliga 
små tjärnar. Vår målsättning är att de småvatten  
som fortfarande är fria från fisk ska förbli fiskfria. 

Betade och slåttrade strandängar samt potentiellt 
hävdade strandängar behandlas under miljökvalitets-
målet Ett rikt odlingslandskap. 

MYLLRANDE VÅTMARKER
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MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR MYLLRANDE VÅTMARKER

Mål

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

Kommunens övergripande  
mål från strategiska planen 
2012-2014

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

Kommunens delmål från  
miljö- och klimatstrategin

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

Åtgärder – Småvatten
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

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

TFN TFN 2018 * X

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

TFN TFN 2018 * X

Åtgärder – Övriga våtmarker
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

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

TFN TFN 2016- * X X

Klarälvsdeltats yttre delar ska skyddas  
som naturreservat.

KF TFN 2014- – X X X
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MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR MYLLRANDE VÅTMARKER PÅ KOMMUNÄGD MARK 

Mål Ansvarig för beslut

Kommunens kompletterande 
inriktningsmål

Fiskfria småvatten på kommunägd mark ska förbli fiskfria. KF

Åtgärder – Småvatten
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

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

TFN TFN 2018 * X

Åtgärder – Övriga våtmarker
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

Ekologiskt eller hydrologiskt värdefulla våtmarker på 
kommunägd mark som tas i anspråk i exploatering ska 
kompenseras med en nyanlagd våtmark som har liknande 
hydrologiska och ekologiska funktioner, inom avrinnings-
området från och med 2016.

KF TFN 2016- *+ P5 X

Lokalisera utdikade våtmarker i den kommunägda skogen. TFN TFN 2018 * X

Restaurera minst en våtmark i den kommunägda skogen. TFN TFN 2020 * X

5. Kostnad för kompensationsåtgärder ska täckas inom budgeten för respektive exploateringsprojekt.



46

Antagandehandling Naturvårds- och friluftsplan för Karlstads kommun – Del 1 Handlingsplan 2014-2020  

Levande sjöar  
och vattendrag:
Ett av de största problemen för natur- 
värden i och kring sjöar och vattendrag 
inom kommunen är att det växer igen 
utmed stränderna – inte minst utmed 
Vänerns stränder. De kommande åren 
planerar kommunen att genomföra 
röjningsinsatser på några sandstränder 
och fågelskär vid Vänern där det  
är igenväxt.



47

Antagandehandling Naturvårds- och friluftsplan för Karlstads kommun – Del 1 Handlingsplan 2014-2020  

Karlstads kommun är i hög grad präglad av vatten 
– belägen vid Sveriges största sjö, norra Europas 
största insjöskärgård och med Karlstad tätort upp-
byggd på Klarälvens delta. Staden är rik på älvarmar 
och små restsjöar som ligger inne i bebyggelsen.  
I Klarälven vandrar årligen de genetiskt unika 
stammarna av Klarälvslax och Klarälvsöring upp. 
Norsälven som avvattnar Fryksdalen mynnar ut i 
Vänern i kommunens västra del. Utöver detta finns 
ett stort antal sjöar och mindre vattendrag med höga 
naturvärden och upplevelsevärden, främst inom 
Alstersälvens och Klarälvens avrinningsområden. 
Vissa delar av kommunen kan dock betraktas som  
fattiga på sjöar och vattendrag, främst delarna längst  
i öster och längst i väster där andelen öppet vatten  
är låg.

Tillgång till vatten och strandmiljöer har stor 
betydelse för människors välbefinnande. Många 
friluftsaktiviteter som fritidsfiske, bad och båtliv 
utövas i och vid vatten.

Ett av de största problemen för naturvärden och 
friluftsvärden i och kring sjöar och vattendrag inom 
kommunen är att  
det växer igen utmed stränderna – inte minst utmed 
Vänerns stränder. Där har småträd i de lägsta delarna 
av stranden ökat med mer än 12 000 procent mellan 
år 2000 och år 2014. Regleringsstrategin, med lägre 
vattenstånd och minskade vattenståndsvariationer, 
bidrar till att Vänerns stränder växer igen. Andra 
orsaker är övergödning, upphört bete och slåtter samt 
minskad effekt på vegetationen av isrensning till följd 
av flera år med milda vintrar och utebliven isläggning. 

Att stränderna växer igen är något som påverkar både 
friluftsliv och naturvärden vid Vänern negativt. Några 
möjliga åtgärder för att inte stränderna ska växa igen i 
så hög takt är att tillåta högre vattenstånd och större 
vattenståndsvariationer, bete på fler stränder och 
manuell röjning. De kommande åren planerar 
kommunen att genomföra röjningsinsatser på några 
sandstränder och fågelskär vid Vänern där det är 
igenväxt. Restaurering av betade strandängar beskrivs 
under kapitlet Ett rikt odlingslandskap.

Andra betydande miljöproblem knutna till 
vattenmiljöer i Karlstads kommun är övergödning  
i södra delen av kommunen och försurning i den  
norra delen. Den här problematiken behandlas mer 
ingående i kommunens vattenplan, VA-plan samt 
åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt. 
Många sjöar och vattendrag är också påverkade av 
reglering och vandringshinder för fisk och andra 
vattenlevande organismer.

I några av de mindre vattendragen i kommunen 
har vi tidigare genomfört restaureringsarbeten för att 
förbättra livsmiljön för öring och andra strömvatten- 
levande arter. Det har gjorts genom att återställa  
bottnar efter flottledsrensning och kompensera  
för ändrad vattenregim till följd av reglering.  
Åtgärderna ska följas upp under de kommande åren 
och kompletteras vid behov. Även i Klarälven och 
Norsälven har vissa biotopvårdsåtgärder genomförts 
för att gynna fisk och fiske genom respektive fiske-
vårdsområdesförening där kommunen ingår.

Skogs- och jordbruk kan påverka vattenmiljöer 
negativt genom avverkning av kantzoner, körskador, 
näringsläckage med mera. Den här påverkan kan 
dock minskas genom hänsynsfulla brukningsmetoder. 
I Karlstads kommuns riktlinjer för skogsbruk finns 
angivet vilken hänsyn som ska tas till vattenmiljöer  
i den kommunägda skogen.

LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG
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MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG

Mål Ansvarig för beslut

Nationellt miljömål Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsri-
ka livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk 
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhus-
hållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för 
friluftsliv värnas.

Kommunens övergripande  
mål från strategiska planen 
2012-2014

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

Kommunens delmål från  
miljö- och klimatstrategin

Sjöar och vattendrag i Karlstads kommun ska vara ekologiskt hållbara 
och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras samtidigt som förutsätt-
ningarna för friluftsliv ska värnas.

Kommunens kompletterande 
inriktningsmål

Regleringen av Vänern bör i större grad efterlikna naturliga vattenstånds-
variationer över året jämfört med den regleringsstrategi som använts 
sedan 2008.

KF
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Åtgärder – Vattenråd
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

För Alstersälvens avrinningsområde ska ett vattenråd 
bildas. GENOMFÖRT

TFN TFN
MN

2014 P6 X

Åtgärder – Igenväxning
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

Restaurera minst tre igenväxande sandstränder. 
GENOMFÖRT

TFN TFN 2015 * + P7 X X

Restaurera två igenväxandande fågelskär i Vänern. TFN TFN 2020 * X X

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

KF 2016 * X X

Åtgärder – Områdesskydd
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

Ett förvaltningsövergripande samarbete ska utvecklas för 
hanteringen av strandskyddsärenden för att i högre grad  
säkerställa att strandskyddets syften tryggas.

SBN SBN
TFN

2017 * X X X

Senast 2015 ska kommunen skydda en delsträcka av  
Prostgårdsälven som naturreservat. GENOMFÖRT

TFN 2015 * X X X

6. Projektpengar som Klarälvens vattenråd beviljats från Vattenmyndigheten.
7. Beviljat bidrag till LONA-projektet Blotta sanden inom Karlstads kommun där restaurering av minst tre sandstränder ingår.
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Ett rikt växt-  
och djurliv:
Det finns flera arter i Karlstads 
kommun som nationellt eller regionalt 
sett är ovanliga och som vi därför bör 
ta ett särskilt ansvar för. I naturvårds- 
och friluftsplanen pekar vi ut 11 arter 
som kommunens ansvarsarter.
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I Karlstads kommun har 403 rödlistade arter påträf-
fats mellan år 1900 och januari 2016 enligt rödlistan 
för hotade arter år 2015, som har tagits fram av 
ArtDatabanken i Uppsala.

Det finns flera arter i Karlstads kommun som 
nationellt eller regionalt sett är ovanliga och som vi 
därför bör ta ett särskilt ansvar för. I naturvårds- och 
friluftsplanen har vi valt att peka ut 11 arter som 
kommunens ansvarsarter. Dessa finns listade i tabell 4.

Med kommunens ansvarsarter menar vi i Karlstad 
arter som är relativt ovanliga i landet, i de flesta fall 
rödlistade, men där en betydande del finns i Karlstads 
kommun. Det finns fler arter som passar in på 
definitionen, men kommunen har gjort ett urval där 
vi bland annat har haft som målsättning att få med 
arter från olika organismgrupper och olika naturty-
per. Ett annat kritierie vid valet av ansvarsarter har 
varit att det ska vara möjligt för kommunen att göra 
insatser som bidrar till att förbättra förutsättningarna 
för arten. Arterna som valts är också mer eller mindre 
publika, då de kommer att användas som symbolarter 
vid information till kommuninvånarna om biologisk 
mångfald och kommunens naturvårdsarbete.

Karlstads kommuns tanke med att peka ut ett 
antal kommunala ansvarsarter är främst att de ska 
användas i prioriteringen av kommunens naturvårds-
arbete. Kommunen har som ambition att under de 
närmaste åren jobba aktivt med att öka kunskapen 
om och förbättra situationen för sina ansvarsarter. 
Strategin är att varje år fram till år 2020 påbörja 
arbetet med en ny ansvarsart. Arbetet inleds med en 

inventering för att öka kunskapen om artens före-
komst och problembild inom kommunen. Därefter 
går arbetet vidare med konkreta åtgärder för att 
förbättra livsvillkoren för arten och spridning av 
information till allmänheten om arten och den 
naturtyp som den hör hemma i. Eftersom de ansvars-
arter som valts ut hör hemma i olika naturtyper 
kommer kommunens naturvårdsåtgärder att inriktas 
på olika problem och bedrivas i flera typer av miljöer. 
I de flesta fall kommer arbetet med en ansvarsart att 
pågå under minst två år. 

År 2014 och 2015 har kommunen fokuserat på de 
två arterna grönskära och mindre myrlejonslända. 
Grönskära är en rödlistad blomma som växer på 
betade och slåttrade strandängar och mindre myrle-
jonslända är en rödlistad insekt vars larv lever på 
solbelysta sandstränder. Båda dessa arter missgynnas 
av igenväxning. Kommunen har under de senaste åren 
genomfört restaureringsåtgärder på flera sandstränder 
vid Vänern och strandängar vid Panken och Vänern. 
Åtgärderna gynnar grönskära och mindre myrle-
jonslända, men de gynnar samtidigt många andra 
arter som lever i samma miljö. Återskapande av 
betade strandängar har förutom betydelse för många 
växt-, fågel- och insektsarter betydelse för landskaps-
bild, kulturmiljövärden och fågelskådare. Att öppna 
upp igenväxande sandstränder gör stränderna mer 
attraktiva och tillgängliga för människors friluftsliv 
samtidigt som livsmiljön för arter som hör hemma i 
solbelyst sand utökas. 

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV
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Tabell 6 
Karlstads kommuns ansvarsarter samt naturtyp och rödlistekategori för respektive art. 

Ansvarsart Naturtyp Rödlistan 2015 EU-art

Mindre hackspett  
Dendrocopos minor

Skog Lövskogar Nära hotad (NT)

Sandödla 
Lacerta agilis

Sandtallskogar, öppen sand, 
ris- och buskmark

Sårbar (VU) X

Reliktbock
Nothorhina muricata

Solbelysta grova tallar Nära hotad (NT)

Tallticka
Phellinus pini

Äldre tallskog Nära hotad (NT)

Grönskära
Bidens radiata

Odlingslandskap Betade eller slåttrade strand-
ängar

Sårbar (VU)

Brun gräsfjäril 
Coenonympha hero

Blomrika gräsmarker  
i skogsbygd

Nära hotad (NT) X

Större vattensalamander 
Triturus cristatus

Våtmarker Småvatten Livskraftig (LC) X

Mindre myrlejonslända 
Myrmeleon bore

Sjöar och vattendrag Sandstränder vid Vänern Nära hotad (NT)

Bågsäv 
Scirpus radicans

Näringsrika sjöar och 
vattendrag

Nära hotad (NT)

Daggvide 
Salix daphnoides ssp.

Stränder utmed Klarälven Sårbar (VU)

Asp 
Aspius aspius

Vänern med tillflöden Nära hotad (NT) X
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MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

Mål

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

Kommunens övergripande  
mål från strategiska planen 
2012-2014

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

Kommunens delmål från  
miljö- och klimatstrategin

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

Åtgärder – Ansvarsarter
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

Kommunen ska jobba aktivt med att öka kunskapen om 
och förbättra situationen för sina ansvarsarter.8

Ett fördjupat arbete inriktat på en ny ansvarsart påbörjas 
varje år enligt tabell i handlingsplanen. Det fortsätter 
sedan minst under en tvåårs period. År 1 ägnas åt 
inventering av artens förekomst, spridningsmöjligheter och 
åtgärdsbehov samt framtagande av ett åtgärdsprogram. 
År 2 ägnas åt genomförande av åtgärder samt informa-
tionsspridning både till allmänheten och till särskilt 
berörda. År 3 och framåt ägnas vid behov åt fortsatta 
åtgärder.

TFN TFN 2014- * X

Tabell 7
Kommunens arbete med att öka kunskapen om och förbättra situationen för sina ansvarsarter ska fram till  
år 2020 ske efter nedanstående tidplan. Övriga ansvarsarter planeras in i kommande handlingsplan efter år 2020. 
Mer information om kommunens ansvarsarter finns i Naturvårds- och friluftsplan för Karlstads kommun del 2 
– nulägesbeskrivning och analys.

År Ansvarsart Naturtyp

2014 Grönskära, Mindre myrlejonslända Strandängar, Sandstränder

2015 Grönskära, Mindre myrlejonslända Strandängar, Sandstränder

2016 Daggvide Älvstränder

2017 Mindre hackspett Lövskog

2018 Större vattensalamander Småvatten

2019 Reliktbock Gamla solbelysta tallar

2020 Bågsäv Näringsrika sjöar och vattendrag

8. Kommunens ansvarsarter finns listade i tabell 4 på föregående sida.
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MINDRE HACKSPETT
Representerar naturtyp: Lövskogar
Rödlistan 2015: Nära hotad (NT)
EU-art: NEJ

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

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

SANDÖDLA
Representerar naturtyp: Sandtallskogar, öppen 
sand, ris- och buskmark
Rödlistan 2015: Sårbar (VU)
EU-art: JA 

Varför ansvarsart i Karlstad: Förekomsten av 
sandödla i Karlstads kommun är särskilt intressant 
då arten här lever kvar i reliktbestånd från en tid 
med varmare klimat.

Möjliga åtgärder för att gynna arten: 
Framskrapande av öppna sandytor, anpassade 
avverkningar samt information kring problematiken med olovlig terrängkörning.

RELIKTBOCK
Representerar naturtyp: Solbelysta grova tallar
Rödlistan 2015: Nära hotad (NT)
EU-art: NEJ

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

Möjliga åtgärder för att gynna arten: Bevara tallar i 
öppna lägen och förhindra igenväxning kring fristående 
tallar.

Karlstads Kommuns ansvarsarter
En mer utförlig beskrivning av de olika ansvarsarterna finns i Naturvårds- och friluftsplanens del 2  
– nulägesbeskrivning och analys. På kartonara syns arternas utbredning inom Karlstads kommun enligt 
Artportalen 2000-2016.
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TALLTICKA
Representerar naturtyp: Äldre tallskog
Rödlistan 2015: Nära hotad (NT)
EU-art: NEJ

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

Möjliga åtgärder för att gynna arten: Undanta 
äldre tallmiljöer från produktionsskogsbruk, 
alternativt spara gamla tallar som tillåts växa in i det 
nya beståndet vid avverkning.

GRÖNSKÄRA
Representerar naturtyp: Betade eller slåttrade 
strandängar
Rödlistan 2015: Sårbar (VU)
EU-art: NEJ

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

Möjliga åtgärder för att gynna arten: Genom att 
hålla strandängarna i kommunen välbetade och verka 
för ökad variation av vattennivån i Vänern gynnas grönskäran.

BRUN GRÄSFJÄRIL
Representerar naturtyp: Blomrika gräsmarker i 
skogsbygd
Rödlistan 2015: Nära hotad (NT)
EU-art: JA 

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

Möjliga åtgärder för att gynna arten: Hålla 
gräsmarker i det småskaliga odlingslandskapet  
öppna samt lämna före detta åkermarker utan 
trädplantering.
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STÖRRE VATTENSALAMANDER
Representerar naturtyp: Småvatten
Rödlistan 2015: Livskraftig (LC)
EU-art: JA 

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

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

MINDRE MYRLEJONSLÄNDA
Representerar naturtyp: Sandstränder vid Vänern
Rödlistan 2015: Nära hotad (NT)
EU-art: NEJ

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

Möjliga åtgärder för att gynna arten: Röjning av 
igenväxande sandstränder och begränsning av alltför intensivt slitage på stränder.

BÅGSÄV
Representerar naturtyp: Näringsrika sjöar och 
vattendrag
Rödlistan 2015: Nära hotad (NT)
EU-art: NEJ

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

Möjliga åtgärder för att gynna arten: Förhindra 
igenväxning av lämpliga stränder.
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ÄKTA DAGGVIDE
Representerar naturtyp: Stränder utmed Klarälven
Rödlistan 2015: Sårbar (VU)
EU-art: NEJ

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

Möjliga åtgärder för att gynna arten: 
Röjning av igenvuxna strandzoner.

ASP
Representerar naturtyp: Vänern med tillflöden
Rödlistan 2015: Nära hotad (NT)
EU-art: JA 

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

Möjliga åtgärder för att gynna arten: Skydda 
viktiga lekområden och förbättra livsmiljöerna, till 
exempel genom att anordna vandringsvägar för asp förbi dammar.
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Naturvärden  
i bebyggd miljö:
I parker, på kyrkogårdar och i gatu- 
miljöer finns ofta gamla grova träd av 
ädla trädslag. Dessa är ovanliga i våra 
skogar och kan utgöra livsmiljö för 
många svampar, insekter och fåglar.  
I Karlstads kommun finns nästan  
500 jätteträd.
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Många arter lever även i bebyggda miljöer och våra 
tätorter kan många gånger ha ett förvånansvärt rikt 
växt- och djurliv. För arter som blivit undanträngda 
från sina ursprungliga livsmiljöer, till följd av bland 
annat ändrade brukningsmetoder av jord och skog, 
finns i vissa fall substitut i de bebyggda miljöerna. 
Utmed vägkanter har till exempel ängsfloran, som 
trängts undan från odlingslandskapet när arealerna 
ängs- och naturbetesmark minskat, funnit nya livs- 
miljöer. Sand- och grustäkter har blivit tillflyktsorter 
för många arter som är beroende av blottad jord. 

En miljö med många arter berikar vardagen för  
de människor som bor i tätorterna och förhoppnings-
vis bidrar det också till att skapa en känsla och ett 
engagemang för naturen och dess invånare. Att det 
finns natur i närheten av bostäder är av mycket stor 
betydelse för invånarnas trivsel, hälsa och livskvalitet, 
vilket poängteras i miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö såväl som i de nationella målen för friluftspoliti-
ken. Natur- och grönområden inne i tätorterna har 
också flera andra viktiga funktioner att fylla. De tar 
emot dagvatten från tätortens många hårdgjorda ytor, 
sänker avrinningshastigheterna och minskar de  
stora flödesfluktuationerna i de vattendrag som  
leder dagvatten ut från stadsdelarna. 

I parker, på kyrkogårdar och i gatumiljöer  
finns ofta gamla grova träd, inte sällan av ädla 
trädslag. Dessa är ovanliga i våra skogar och kan 
utgöra livsmiljö för många svampar, insekter och 
fåglar. I Karlstads kommun finns nästan 500 jätte-
träd, det vill säga träd som är minst en meter i 
diameter. Länsstyrelsen har pekat ut två värdetrakter 
för skyddsvärda träd inom Karlstads kommun,  
det vill säga områden där man finner en särskilt  
stor koncentration av skyddsvärda träd. En av dessa 
värdetrakter är Karlstad stad som är rik på alléer  
och har ett stort antal jätteträd av flera trädslag,  

bland annat många almar. Den andra värdetrakten  
är området kring Nor.

Vi vill utveckla skötseln av träd i tätorterna för  
att gynna de arter som lever på träden. Det är viktigt 
att vi tar väl hand om träden i stadsmiljön redan från 
början, så att de håller sig friska och får möjlighet  
att bli gamla. I tätortsmiljöer är säkerheten alltid  
en särskilt viktig aspekt vid hantering av träd. Det 
kan ibland stå i motsättning till att värdet för den 
biologiska mångfalden ofta är högre hos gamla och 
grova träd. Har trädet dessutom fått en hålighet eller 
påväxt av svampar bedöms värdet för den biologiska 
mångfalden som än högre samtidigt som säkerhets- 
risken kan öka. Vid skötsel av äldre träd är det  
viktigt att alltid ta hänsyn till de biologiska värdena, 
att överväga alternativ till totalavverkning och vid 
avverkning låta stammen fortsätta vara till nytta för 
lavar, svampar, insekter och insektsätande fåglar. 
Stammar som avverkas bör så långt möjligt placeras 
på strategiskt placerade faunadepåer.

Vi vill också öka kännedomen om var det finns 
artrik flora utmed vägar, cykelvägar och på gräsytor 
som kommunen sköter.

Ett annat sätt att gynna biologisk mångfald i 
bebyggda miljöer som vi vill utveckla, är att skapa 
förutsättningar för många vilda grannar genom att 
sätta upp fågelholkar och insektsholkar med mera.

Flera åtgärder som föreslås i avsnitten Levande 
skogar och Friluftsliv och naturvägledning bidrar i 
hög grad till uppfyllelsen av miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö. Genom att skydda tätortsnära skogar 
säkerställer kommunen att det kommer att finnas 
naturområden kvar nära bebyggelsen. Genom 
iordningställande av strövområden och olika former av 
friluftsanordningar blir det lättare för människor att 
ta sig ut i naturen för rekreation eller för att utöva de 
fritidsaktiviteter man är intresserad av.

NATURVÄRDEN I BEBYGGD MILJÖ
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MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR NATURVÄRDEN I BEBYGGD MILJÖ

Mål

Kommunens övergripande  
mål från strategiska planen 
2012-2014

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

Kommunens övergripande  
mål från strategiska planen 
2012-2014

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

Åtgärder – Fysisk planering
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

När detaljplaner tas fram bör, från och med år 2016,  
angränsande såväl som ingående natur med värde för  
biologisk mångfald, friluftsliv eller landskapsekologiskt  
perspektiv inkluderas i planområdet som natur, när  
avvägningen i planarbetet har gjorts att området ska  
kvarstå som natur.

SBN SBN 2016- – X X

Nya detaljplaner i tätortsmiljö ska innehålla bestämmelser  
om att träd av värde för den biologiska mångfalden 
skyddas, där så är lämpligt och motiverat.

SBN SBN 2016- – X

Åtgärder – Träd i bebyggda miljöer
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

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

TFN TFN 2016- * X

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

TFN TFN 2016- * X

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

TFN TFN 2016- * X

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

TFN TFN 2017- * X
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Åtgärder – Artrika gräsytor
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

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

TFN TFN 2015 * X

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

TFN TFN 2016- * X

Åtgärder – Artrika vägkanter
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

Lokalisera artrika vägkanter utmed bilvägar och cykelvägar 
som kommunen sköter.

TFN TFN 2017-
2018

100 000 X

Utveckla skötseln och bibehålla naturvärdena utmed de 
artrika kommunskötta vägkanterna.

TFN TFN 2020 * X

Åtgärder – Djur med bostadsbrist
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

Gynna biologisk mångfald i bebyggda miljöer genom att på 
lämpliga ställen sätta ut exempelvis fågelholkar, fladder-
musholkar, insektsholkar och igelkottsbon.

TFN TFN 2016-
2017

* X
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Geologiska värden:
Efter den senaste istiden har Klarälven avsatt  
en rad deltan, då mynningen i och med land- 
höjningen flyttats söderut. Ett tidigare delta  
ligger vid Grava och det senaste deltat återfinns 
nu i Karlstad vid Klarälvens mynning i Vänern.  
Här byggs fortfarande land av material som 
transporteras med älven och Klarälvsdeltat  
är i dag Sveriges största aktiva delta  
nedanför fjällkedjan.
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Det finns en stor variation och rik förekomst av 
geologiska värden inom Karlstads kommun. Isälvs- 
avlagringar finns på flera platser i kommunen. 
Brattforsheden är ett av Sveriges största isälvsdeltan. 
Det har bildats i Klarälvens tidigare fåra. Värmlands 
näst största isälvsdelta är Sörmon som ingår i en  
serie isälvsavlagringar som ligger mellan Vänern  
och Fryken. Till följd av Brattforshedens avlagring 
tvingades Klarälven att ändra sitt lopp efter den 
senaste istiden och har sedan dess avsatt en rad  
deltan, då mynningen i och med landhöjningen 
flyttats söderut. Ett tidigare delta ligger vid Grava  
och det senaste deltat återfinns nu i Karlstad vid 
Klarälvens mynning i Vänern. Här byggs fortfarande 
land av material som transporteras med älven och 
Klarälvsdeltat är i dag Sveriges största aktiva delta 
nedanför fjällkedjan. På flera ställen i kommunen finns 
välbevarade ändmoräner, det vill säga moränryggar i 
öst-västlig riktning som avsattes vid isfronten när den 

gjorde ett uppehåll i sitt tillbakadragande. I kommunen 
finns två större ravinsystem, Ölmans dalgång och 
Kilsravinerna. Här och var finns inslag av den kalk- 
haltiga bergarten hyperit i berggrunden. Främst i 
norra delen av kommunen finns ett antal markant 
uppstickande hyperitberg. 

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

Den största åtgärden som planeras inom Karlstads 
kommun för att bevara geologiska värden inom de 
närmaste åren är säkerställande av Klarälvsdeltats 
yttre delar, vilket länsstyrelsen arbetar med i sam- 
arbete med Karlstads kommun.

GEOLOGISKA NATURVÄRDEN

MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR GEOLOGISKA VÄRDEN

Mål Ansvarig för beslut

Kommunens övergripande  
mål från strategiska planen 
2012-2014 

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

Kommunens kompletterande 
inriktningsmål

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

KF

Kommunens kompletterande 
inriktningsmål

Inom de områden som pekats ut som riksintressen för naturvård, till stor 
del grundat  
på geologiska värden, det vill säga Sörmon, Brattforsheden, Ölmans 
ravinsystem, Örtensjö- 
området och Klarälvsdeltat, ska största möjliga hänsyn tas till de 
geologiska värdena.

KF

Åtgärder
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

Klarälvsdeltats yttre delar ska skyddas som  
naturreservat.

KF TFN 2014- – X X X
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Friluftsliv och  
naturvägledning:
Målsättningen är att det ska 
finnas utflyktsmål i Karlstads-
naturen med olika karaktärer, 
så att det finns möjlighet till  
en bredd av intressanta 
upplevelser och något som 
tilltalar alla invånare.
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Tillgången till en spännande och lättillgänglig natur 
är viktig för att skapa en attraktiv kommun med god 
livskvalitet. Med friluftsliv menas i det här samman-
hanget vistelse utomhus i natur- och kulturlandska-
pet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav 
på tävling, vilket är samma definition av friluftsliv som 
Naturvårdsverket använder. Friluftslivet har utvecklats 
under årens lopp och mer krävande aktiviteter har fått 
ökad betydelse. Friluftsaktiviteter kan vara allt från 
promenader och vandring, till bad och båtliv, cykling 
i naturområden, skid- och skridskoåkning, klippklätt-
ring med mera.

På nationell nivå finns ett övergripande och tio 
preciserade mål för friluftspolitiken. I flera av de 
nationella miljökvalitetsmålen - Levande skogar, Ett 
rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Levande 
sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv 
-  finns också preciseringar om att bevara olika 
naturtypers värden för friluftslivet. 

Allemansrätten är grunden för att ett aktivt 
friluftsliv ska kunna bedrivas, men det behövs också 
åtgärder som gör det lätt för människor att hitta ut 
till naturen. Karlstads kommun har ställt i ordning 
ett stort antal områden med syfte att underlätta för 
allmänheten att komma ut i naturen och bedriva ett 
aktivt friluftsliv. Målsättningen är att det ska finnas 
utflyktsmål i Karlstadsnaturen med olika karaktärer, 
så att det finns möjlighet till en bredd av intressanta 
upplevelser och något som tilltalar alla invånare. Vissa 
områden bör ligga nära tätorterna, vara lätta att ta  
sig till och lätta att ta sig fram i, medan andra natur- 
områden bör vara mer orörda och vildmarksbetonade. 
Våra friluftsområden ska ligga spridda i kommunens 
olika delar och erbjuda upplevelser i olika naturtyper. 

En viktig uppgift för kommunen, som äger 
mycket mark i närheten av tätorterna där många av 
våra invånare bor, är att säkerställa att områden som 

är attraktiva för friluftslivet finns kvar i framtiden, 
även om tätorterna byggs ut. Karlstads kommun 
planerar att under de närmaste åren skydda ett antal 
skogar med höga värden för friluftslivet som natur- 
reservat eller biotopskydd. Flera av dem ligger i nära 
anslutning till bostadsområden. I avsnittet ”Levande 
skogar” anges vilka skogar som kommer att skyddas.

Vi jobbar successivt med att anpassa fler natur- 
områden så att de blir tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning. Tillgänglighetsanpassade 
naturområden av olika naturtyper ska på sikt också 
finnas spridda i kommunens olika delar. I vissa 
områden gör dock de naturgivna förutsättningarna  
att det är svårt att göra dem tillgängliga för alla,  
till exempel på grund av allt för kuperad terräng. 
Arbetet med tillgänglighetsanpassning i fler lämpliga 
naturområden kommer att fortsätta under de närmaste 
åren gällande både strövområden, badplatser och 
småbåtshamnar. 

Vi kommer också att fortsätta att utveckla 
tillgängligheten till Vänerskärgården för att stärka 
Karlstads roll som en kommun vid Vänern och  
göra det möjligt för fler att uppleva den fantastiska 
skärgården.

Vi vill utveckla arbetet med information om 
besöksmål i Karlstadsnaturen och dess värden för 
biologisk mångfald så att fler målgrupper nås. Detta 
kommer att göras bland annat genom att information 
tillhandahålls på fler språk, både turistspråk och de 
större invandrarspråken. Information ska också spridas 
genom fler kanaler, exempelvis genom att kommunens 
app Karlstadskartan utvecklas med mer information 
om natur och friluftsliv samt genom guidningar för 
allmänheten och en utställning utomhus. Att locka 
människor ut i naturen bidrar både till en bättre 
folkhälsa och även till att skapa en ökad kunskap  
om naturen och ett ökat engagemang för naturen. 

FRILUFTSLIV OCH NATURVÄGLEDNING
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MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR FRILUFTSLIV OCH NATURVÄGLEDNING

Mål Ansvarig för beslut

Nationellt övergripande  
mål för friluftspolitiken

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

Kommunens övergripande  
mål från strategiska planen 
2012-2014 

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

Kommunens delmål från 
folkhälsostrategin

Andelen Karlstadsbor som är aktiva ökar (fysiskt och kulturellt)

Kommunens inriktning  
från ÖP 2012

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

Kommunens inriktning  
från ÖP 2012

Allmänhetens tillgång till stränder bibehålls och utvecklas.

Kommunens inriktning  
från ÖP 2012

Tillgängligheten till Vänerskärgården och Klarälven ska förbättras.

Kommunens kompletterande 
inriktningsmål

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

KF

Kommunens kompletterande 
inriktningsmål

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

KF

Kommunens kompletterande 
inriktningsmål

Informationen till invånarna i Karlstads kommun om värdet av biologisk 
mångfald och  
utflyktsmål i naturen ska utvecklas och nå fler målgrupper.

KF

Åtgärder – Fördjupad friluftsplan
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

En fördjupad friluftsplan avseende det anläggnings- och 
aktivitetsbaserade friluftslivet i kommunen ska tas fram.

KFN KFN * X X X

Åtgärder – Områdesskydd
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

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

KF TFN 2020 Se avsnittet  
Levande skogar

X X X

Riktlinjer ska tas fram för tillståndsgivning för större 
arrangemang i kommunägda friluftsområden och 
närströvområden.

TFN TFN 2016 * X

Ett förvaltningsövergripande samarbete ska utvecklas för 
hanteringen av strandskyddsärenden för att i högre grad 
säkerställa att strandskyddets syften tryggas.

SBN SBN
TFN

2017 * X X X

9.  Detta övergripande mål har 2012 preciserats i tio nationella mål för friluftspolitiken. De presenteras  
i Naturvårds- och friluftsplan för Karlstads kommun, del 2 – Karlstads natur och friluftsliv.
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Åtgärder – Strövområden och vandringsleder
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

Ytterligare naturområden som ska tillgänglighetsanpassas 
för att underlätta för fler personer med funktionsned-
sättning att komma ut i naturen:
• Herrön-Fiskartorpet
• Del av I2-området
• Östanås
• Molkomsmossen
• Minst två fiskeplatser

TFN TFN 2020 P10 X X X

I2-området utvecklas för besökare genom fler markerade 
vandringsleder, rastplatser, vägvisare och informations-
tavlor. GENOMFÖRD

TFN TFN 2014 * + P11 X X X

Fler säkra passager för gående över/under järnvägen  
mellan Råtorp-Älvåker och I2-skogen ska utredas.

KF KS 2016- * X X X

De nya naturreservaten som bildas i kommunen ska 
iordningställas med informationstavla och andra anlägg-
ningar för friluftslivet i enlighet med varje områdes 
skötselplan.

TFN TFN 2016- Se avsnitt  
Levande skogar

X X X

Undersöka möjligheten att flytta Kroppkärrsleden till sjöns  
strand i den nordöstra delen förbi koloniträdgården och  
Kroppkärrs gård.

TFN TFN 2017 * X X

En samlingsplats med eldstad och vindskydd som lämpar  
sig för större grupper, till exempel en skolklass, anläggs  
i ett naturområde på cykelavstånd från Karlstad centrum.

TFN TFN 2016 300 000 X X

Kommunen upprustar och tar över förvaltningen av delar 
av vandringslederna vid Östanås.

TFN TFN 2017 * X X X

Utreda möjligheten att utveckla området kring Nytorpsstu-
gan och Hundholmen, söder om Vålberg, för allmänhetens 
friluftsliv.

TFN TFN 2019 * X X X

Utreda möjligheten att utveckla tillgängligheten till 
Molkomssjöns strand.

TFN TFN 2020 * X X X

Åtgärder – Ridning
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

Ta fram information om befintliga ridvägar i naturområden. TFN TFN 2020 * X X

Åtgärder – Terrängcykling
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

Iordningställa minst en längre mountainbike-led. KFN KFN 2018 * X X

10. Särskilda investeringsmedel finns avsatta för tillgänglighetsanpassningar inom TFN:s verksamhet från och med år 2015.
11. Beviljat bidrag till LONA-projektet Natur-, kultur- och friluftsliv i I2-skogen.
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Åtgärder – Bad
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

Möjligheterna att förbättra badvattenkvaliteten i Sund-
statjärnet ska utredas.

TFN TFN 2017 * X

Ytterligare två badplatser ska tillgänglighetsanpassas för 
personer med funktionsnedsättning.

TFN TFN 2016 * X

Åtgärder – Båtliv
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

En plan för skärgårdsutveckling i Karlstads kommun tas 
fram.

KF KS 2017 * X X X

Ytterligare ett besöksmål i Vänerskärgården ska utvecklas 
med brygga för passagerarbåtar.

TFN TFN 2017 P12 X X X

Ytterligare angöringsmöjligheter för båtar i centrala 
Karlstad, Mariebergsviken och Bergviksområdet ska 
utredas. GENOMFÖRD

TFN TFN
SBN

2015 X X

Ytterligare angöringsmöjligheter för båtar i centrala 
Karlstad ska iordningsställas.

TFN TFN 2017- Ä13 X X

Fler båtplatser ska skapas som allmänheten kan hyra.  
Platser som ska utredas är:
• Tuvan-Bergholmen
• Örsholmen (utredning pågår)
• Inre hamn (utredning genomförd)
• Tullholmsviken (befintlig brygga förlängd)
• Katrineberg
• Herrön (utredning genomförd, avskriven)
• Ställverket (ny brygga anlagd)

TFN
SBN

TFN 2015-
2020

Ä14 X X

Ytterligare minst en småbåtshamn ska tillgänglighets- 
anpassas för personer med funktionsnedsättning. 
GENOMFÖRD

TFN TFN 2015 P15 X X

12. Beviljade investeringsmedel för att anordna ytterligare en angöring för båtbuss mellan Karlstad och Kristinehamn.
13. Kostnadsberäkning och äskande av medel görs efter utredningsfasen.
14. Kostnadsberäkning och äskande av medel görs efter utredningsfasen.
15. Beviljade medel för upprustning och utbyggnad av Tullholmsvikens småbåtshamn.
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Åtgärder – Naturvägledning
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

Kommunen ska varje år genomföra guidningar för 
allmänheten i olika naturområden, dels genom Naturum 
Värmland och dels genom natur- och parkenheten. Vissa 
guidningar ska ordnas så att de passar särskilt bra för 
antingen barnfamiljer, personer med funktionsnedsättning 
eller Karlstadsbor med utländsk härkomst.

MAB
TFN

MAB
TFN

2015- * X X

Naturum Värmland programsätter årligen aktiviteter och  
utställningar i sin verksamhet som förmedlar kunskap om 
naturskydd, förståelse för biologisk mångfald samt 
inspiration till naturupplevelser.

MAB MAB 2015- * X X

I samband med att de nya naturreservaten bildas (se 
avsnittet om Levande skogar) ska allmänheten informeras 
och bjudas in till invigningar och guidningar.

TFN TFN 2017- * X X X

En återkommande utställning om Karlstadsnaturen ska 
visas utomhus i centrala Karlstad minst tre gånger fram 
till år 2020. Innehållet ska förnyas från ett år till ett annat.

TFN TFN 2020 * + P16 X X

Engelskspråkig information ska tas fram om samtliga 
utflyktsmål i naturområden som kommunen förvaltar.

TFN TFN
MAB

2020 * X X

Information om minst fem utflyktsmål i naturområden ska  
tas fram på de viktigaste invandrarspråken.

TFN 
MAB

TFN
MAB

2020 * X X

Ett informationsmaterial om svensk natur för nysvenskar  
som kan användas till exempel för SFI-grupper ska tas 
fram. GENOMFÖRD

MAB MAB 2016 * X X

Informationen om tillgänglighetsanpassade naturområden  
ska utvecklas med avseende på vilka områden som finns  
samt grad av tillgänglighetsanpassning i respektive 
område.

TFN TFN 2017 * X X

Den publika digitala pekskärm som finns på Naturum 
Värmland med information om naturreservat och naturut-
flyktsmål i Värmland, utvecklas med mer bilder/informa-
tion om utflyktsmålen, samt kompletteras successivt med 
nytillkomna områden. 

MAB MAB 2017 * X X

Informationen om våra utflyktsmål i naturområden som 
finns i kommunens app ”Karlstadskartan” ska utvecklas. 

TFN 
KFN

TFN 
SBN 
KFN

2017 * X X

Evenemangskalendern som finns på kommunens 
webbplats ska kompletteras med en kategori för natur- 
och friluftsaktiviteter.

KS KS
TFN 
KFN 
MAB

2017 * X X

16. Medel har beviljats för uppbyggnad av den första naturutställningen inom ramen för kommunens klimat- och miljöinvesteringar 2012-2015.
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Naturundervisning  
och utomhuspedagogik:
Vi vill utveckla det utomhuspedagogiska 
arbetssättet i kommunens skolor och 
förskolor, så att det används mer och av 
fler. Verksamheten ska väcka elevernas 
nyfikenhet för naturen och ge dem 
möjlighet att bygga sin naturkänsla.
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Undervisning om naturen och annan undervisning 
som är förlagd ute i naturområden, är en viktig del  
i att tidigt skapa ett engagemang och en känsla för 
naturen hos barn och unga. Naturundervisning 
bedrivs på Karlstads kommuns för-, grund- och 
gymnasieskolor enligt aktuell läroplan. Många av 
skolorna nyttjar särskilda skolskogar. Inom barn-  
och ungdomsförvaltningen finns även Karlstads 
Naturskola som arbetar med fokus på fortbildning av 
pedagoger i autentiska klassituationer utomhus. Inom 
Mariebergsskogen AB bedrivs naturundervisning 
genom Naturum Värmlands särskilda naturvägled-
ning för skolklasser i  
olika åldrar.

Det utomhuspedagogiska arbetet i kommunens 
skolor och förskolor vill vi utveckla, så att det används 
mer och av fler. Genom fortbildning av personal och 
utveckling av verktygen för utomhuspedagogik vill  
vi stimulera till att utomhuspedagogik på sikt blir ett 
självklart arbetssätt i Karlstads skolor och förskolor. 
Verksamheten ska väcka elevernas nyfikenhet för 
naturen och ge dem möjlighet att bygga sin natur-
känsla. Den ska också medverka till att eleverna förstår 
sin delaktighet i naturens kretslopp och belysa hur 
vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att  
skapa hållbar utveckling. 

En förutsättning för det pedagogiska arbetet 
utomhus är förstås att det finns intressanta natur- 
områden inom gång- och cykelavstånd från skolorna 
och förskolorna. En viktig uppgift för kommunen, 

som äger mycket mark i närheten av tätorterna,  
är att säkerställa att naturområden som är betydelse-
fulla för skolor och förskolor får finnas kvar. Karlstads 
kommun planerar att under de närmaste åren skydda 
flera skogsområden som är av värde för skolornas och 
förskolornas verksamhet. I avsnittet ”Levande skogar” 
anges vilka skogar som kommer att skyddas.

Vi vill utveckla samarbetet med Karlstads 
universitet och andra universitet med relevanta  
utbildningar inom naturvård, genom att ta fram fler 
förslag till uppsatsämnen. Det gör att studenterna  
får möjlighet att välja intressanta projektarbeten och 
examensarbeten kopplade till arbetslivet samtidigt 
som kommunen kan dra nytta av resultaten. Vi vill 
också fortsätta att regelbundet erbjuda praktikplatser.

När naturvårds- och friluftsplanen är antagen  
ska information om planen och dess innehåll spridas 
både till skolor, allmänhet och berörda markägare.  
En populärversion ska tas fram som ska vara ett led  
i att sprida information om vad som är utmärkande 
för Karlstads natur, vad som är speciellt värdefullt  
att bevara och hur problembilden ser ut för olika 
naturtyper och arter. Den ska tipsa om intressanta 
utflyktsmål i naturen och vart olika friluftsaktiviteter 
kan utövas. Populärversionen ska också berätta om 
Karlstads kommuns arbete med naturvård och 
friluftsliv. Naturvårds- och friluftsplanens innehåll 
ska förankras brett bland kommunens politiker  
och tjänstemän.

NATURUNDERVISNING OCH UTOMHUSPEDAGOGIK
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17.  Skolskogar och andra naturområden som används av skolorna visas på karta i Naturvårds- och friluftsplan för Karlstads kommun,  
Del 2 – nulägesbeskrivning och analys.

MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR NATURUNDERVISNING OCH UTOMHUSPEDAGOGIK

Mål Ansvarig för beslut

Mål från verksamhetsplan  
för grundskolan

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

Kommunens övergripande  
mål från strategiska planen 
2012-2014 

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

Kommunens kompletterande 
inriktningsmål

Utomhuspedagogik ska stimuleras så att det på sikt blir ett självklart 
arbetssätt i skolor  
och förskolor. Arbetet ska genomsyras av lärande för hållbar utveckling.

KF

Kommunens kompletterande 
inriktningsmål

När nya detaljplaner och andra former av exploatering arbetas fram, ska 
hänsyn tas till naturområden som är viktiga för skolorna. Områden av det 
här slaget som tas i anspråk  
ska ersättas så att skolan inte får försämrad tillgång till natur.17

KF

Åtgärder – Utomhuspedagogik
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

Fortbilda personalen kring hur undervisningen kan 
bedrivas utanför klassrummet och hur man kan utnyttja 
skolgården  
och närområdet som lärmiljö.

BUN BUN 2014- * X X

Vidga NTA-lådornas innehåll med hjälp av utomhus- 
pedagogiska angreppssätt.

BUN BUN 2014- * X X
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Naturskolan upprättar ett utomhuspedagogiskt nätverk 
med intresserade representanter från skolorna i kommu-
nen.

BUN BUN 2014- * X X

Åtgärder – Skydd och utveckling av naturområ-
den som används av skolor och förskolor

Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

Flera skogsområden av stor betydelse för skolor och 
förskolor ska säkerställas som naturreservat eller 
biotopskydd – se avsnittet Levande skogar.

KF TFN 2020 Se avsnittet  
Levande skogar

X X X

En samlingsplats med eldstad och vindskydd som lämpar  
sig för större grupper, till exempel en skolklass, anläggs i 
ett naturområde på cykelavstånd från Karlstad centrum. 
Samlingsplatsen kan bli användbar för naturskolan och 
andra skolutflykter.

TFN TFN 2016 Se avsnittet 
friluftsliv och 

naturvägledning

X X

Åtgärder – Samarbete med universitet
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

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

TFN 
MAB

TFN
MAB

2014- * X X

Åtgärder – Information om naturvårds-  
och friluftsplanen

Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

En populärversion av naturvårds- och friluftsplanen ska 
tas fram och spridas till skolor och allmänhet.

TFN TFN 2017 * + P18 X

Information om naturvårds- och friluftsplanens innehåll 
ska delges alla markägare som berörs av värdefulla 
områden som pekas ut i planen. Undantag görs för 
nyckelbiotoper, eftersom skogsstyrelsen redan spridit den 
informationen till berörda markägare. 

TFN TFN 2017 * X

Information om naturvårds- och friluftsplanens innehåll  
ska spridas internt till kommunens politiker och tjänste-
män.

TFN TFN 2017 * X X X

18. Arbetet med naturvårds- och friluftsplanen har beviljats medel inom kommunens klimat och miljöinvesteringar 2012-2015 samt statligt LONA-bidrag.
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Uppföljning:
Karlstads kommun ansvarar  
för uppföljning av tillståndet i  
de kommunala naturreservaten.  
Vi har också en ambition att  
följa upp tillståndet i områden  
där vi tidigare genomfört  
omfattande inventeringar  
eller restaureringsåtgärder
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I det här avsnittet beskrivs dels hur naturvårds-  
och friluftsplanen ska följas upp, dels hur Karlstads 
kommun arbetar med uppföljning av tillståndet  
i naturen, det vill säga miljöövervakning.

Miljöövervakning ger en lägesbeskrivning av 
tillståndet i miljön och varnar för störningar. Arbetet 
bygger på återkommande, systematiskt upplagda 
undersökningar, vars resultat kan jämföras med 
tidigare undersökningar som genomförts på samma 
sätt. På så vis blir det möjligt att se om tillståndet  
i naturen och förutsättningarna för den biologiska 
mångfalden försämras eller förbättras. Det är också ett 
sätt att följa upp om genomförda åtgärder fått önskad 
effekt eller inte. Ofta behövs undersökningar under 
långa tidsperioder för att man ska kunna konstatera 
förändringar för den biologiska mångfalden. Miljö- 
övervakning i naturområden kan exempelvis göras 
genom att mäta olika substrat och strukturer, till 

exempel förekomst av död ved eller öppna sandytor. 
Övervakningen kan också ske genom fotouppföljning 
eller inventering av en utvald art eller artgrupp. 
Besöksräknare kan användas som ett mått på hur  
ofta allmänheten nyttjar ett område för friluftsliv. 
Karlstads kommun ansvarar för uppföljning av 
tillståndet i de kommunala naturreservaten. Vi har 
också en ambition att följa upp tillståndet i områden 
där vi tidigare genomfört omfattande inventeringar 
eller restaureringsåtgärder, till exempel utmed 
Vänerstranden, på betade strandängar, i strömmande 
vatten och småvatten. I några friluftsområden har vi 
besöksräknare utplacerade.

På nationell nivå ansvarar Naturvårdsverket för att 
samordna den svenska miljöövervakningen. För vissa 
typer av data finns nationella system dit inventerings-
resultaten ska rapporteras in för att kunna användas 
för analyser i ett större sammanhang.

UPPFÖLJNING

MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR UPPFÖLJNING 

Mål

Kommunens övergripande  
mål från strategiska planen 
2012-2014 

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

Åtgärder – Uppföljning av naturvårds-  
och friluftsplanen

Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

En uppföljning görs av hur naturvårds- och friluftsplanen  
har efterlevts och hur effekterna av åtgärderna har blivit  
i förhållande till målen19 i handlingsplanen.

TFN TFN
SBN
KFN
MN
BUN
GN

MAB
KS

2019 * X X X

19. Målen i miljö- och klimatstrategin följs upp årligen och en mer ingående uppföljning görs 2015 och 2018.
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Åtgärder – Status för den biologiska mångfalden  
i det kommunala naturreservatet Rustad strand-
skog

Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

Häckande fåglar följs upp vart femte år.  
Senast genomfört 2011. 

TFN TFN 2017 * X

Salixarter följs upp vart tionde år. Senast genomfört 2013. TFN TFN 2023 * X

Krytptogamer följs upp vart tionde år.  
Senast genomfört 2003.

TFN TFN 2017 * X

Åtgärder – Status för den biologiska mångfalden  
i det kommunala naturreservatet Niklasdals 
lövskog

Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

Häckande fåglar följs upp vart tionde år.  
Senast genomfört 2011. 

TFN TFN 2021 * X

Kryptogamer och vedinsekter följs upp vart tionde år.  
Senast genomfört 2005.

TFN TFN 2017 * X

Fjärilar följs upp vart tionde år.  
Senast genomfört 2005.

TFN TFN 2017 * X

Åtgärder – Status för den biologiska mångfalden  
utmed vänerstranden inom Karlstads kommun

Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

Fåglar följs upp på strandängar vart femte år.  
Senast genomfört 2011.

TFN TFN 2017 * X

Fåglar följs upp i lövskogar vart tionde år.  
Senast genomfört 2011.

TFN TFN 2021 * X

Fåglar följs upp i vassområden vart tionde år.  
Senast genomfört 1999.

TFN TFN 2018 * X

Jordlöpare följs upp på strandängar vart tionde år.  
Senast genomfört 2004. 

TFN TFN 2018 * X
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Åtgärder – Status för den biologiska mångfalden  
i vattendragen Prostgårdsälven, Horssjöälven- 
Mobäcken, Byckelsälven, Ölman med biflöden  
och Svartån där kommunen genomfört åtgärder

Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

Fiskfaunan följs upp i fyra vattendrag på sammanlagt 14 
lokaler vart tionde år. Senast genomfört 2006 på nio 
lokaler. 

TFN TFN 2018 * X

Bottenfaunan följs upp i fyra vattendrag på sammanlagt 
fem lokaler vart tionde år. Senast genomfört 2001.

TFN TFN 2018 * X

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

TFN TFN 2018 * X

Åtgärder – Herröns våtmark
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

Fågellivet på Herröns våtmark följs upp vart femte år.  
Senast genomfört 2012. 

TFN TFN 2017 * X

Åtgärder – Ansvarsarter
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

Samtliga ansvarsarter följs upp med fem-tio års mellan-
rum.

TFN TFN 2016- * X

Kända lokaler med förekomst av större vattensalamander  
följs upp vart femte år. Senast genomfört 2010.

TFN TFN 2017 * X

Åtgärder – Sandstränder
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

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

TFN TFN 2015- * X

Åtgärder – Friluftsliv
Ansvarig för 

beslut

Ansvar 

genomförande År Kostnad M F T

Besöksräknare ska finnas i minst fyra friluftsområden. TFN
MAB

TFN
MAB

2014- * X
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ÅTGÄRDER PER BESLUTSINSTANS 

Här visas de återgärder som planeras 2014-2020, sorterade efter vilken instans inom  
kommunen som är ansvarig för beslut.

ANSVARIG FÖR BESLUT: KF

Område Åtgärder Beskrivning

Levande skogar Områdesskydd Långsiktigt säkerställa de skogar som listas i tabell i handlings-
planen som naturreservat eller biotopskydd.

Myllrande våtmarker Övriga våtmarker Klarälvsdeltats yttre delar ska skyddas som naturreservat.

Myllrande våtmarker på 
kommunägd mark

Övriga våtmarker Ekologiskt eller hydrologiskt värdefulla våtmarker på kommunägd 
mark som tas i anspråk i exploatering ska kompenseras med en 
nyanlagd  våtmark som har liknande hydrologiska och ekologiska  
funktioner, inom avrinningsområdet från och med 2016.

Levande sjöar och vattendrag Igenväxning Vid samverkan kring Vänern där kommunen deltar ska kommunen 
verka för att regleringen av Vänern i större grad ska efterlikna 
naturliga vattenståndsvariationer i den mån det går utan att  
motverka strävan att minska översvämningsproblematiken.

Geologiska naturvärden Geologiska värden Klarälvsdeltats yttre delar ska skyddas som naturreservat.

Friluftsliv och naturvägledning Områdesskydd Flera skogsområden av stor betydelse för friluftslivet ska 
säkerställas som naturreservat eller biotopskydd – se avsnittet 
Levande skogar. 

Friluftsliv och naturvägledning Strövområden och 
vandringsleder

Fler säkra passager för gående över/under järnvägen mellan 
Råtorp-Älvåker och I2-skogen ska utredas.

Friluftsliv och naturvägledning Båtliv En plan för skärgårdsutveckling i Karlstads kommun tas fram.

Naturundervisning och utomhus-
pedagogik

Skydd och utveckling av 
naturområden som 
används av skolor och 
förskolor

Flera skogsområden av stor betydelse för skolor och förskolor ska 
säkerställas som naturreservat eller biotopskydd – se avsnittet 
Levande skogar.

ANSVARIG FÖR BESLUT: KS

Område Åtgärder Beskrivning

Friluftsliv och naturvägledning Naturvägledning Evenemangskalendern som finns på kommunens webbplats ska 
kompletteras med en kategori för natur ochfriluftsaktiviteter.
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ANSVARIG FÖR BESLUT - TFN

Område Åtgärder Beskrivning

Levande skogar på kommunägd 
mark

Skötsel Varje år ska minst tio hektar skog röjas eller gallras med  
inriktning mot framtida rekreations- och upplevelsevärden.

Levande skogar på kommu-
nalägd mark

Skötsel Varje år ska naturvårdande åtgärder genomföras på minst 
20 hektar skog.

Levande skogar på kommu-
nalägd mark

Skötsel Varje år ska minst fem hektar skogsmark föryngras med lövskog.

Rikt odlingslandskap Ängs- och naturbetesmar-
ker

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

Rikt odlingslandskap på 
kommunägd mark

Ängs- och naturbetesmar-
ker

Kommunen ska genomföra lämpliga åtgärder för att samtliga 
ängar och naturbetesmarker på kommunägd mark hålls i  gott 
skick och är väl betade eller slåttrade. Tabell i handlingsplanen 
visar  en prioriteringsordning för de kommunägda marker där det 
under år 2012 bedömts finnas ett åtgärdsbehov. 

Rikt odlingslandskap på 
kommunägd mark

Småbiotoper Förekomsten av så kallade småbiotoper i det kommunägda 
odlingslandskapet samt deras åtgärdsbehov ska kartläggas.

Rikt odlingslandskap på 
kommunägd mark

Småbiotoper Kommunens jordbruksarrendatorer ska informeras om förekomst 
och värde av småbiotoper i odlingslandskapet.

Rikt odlingslandskap på 
kommunägd mark

Ekologisk odling En premiering ska införas för kommunens jordbruksarrendatorer 
som är godkända för ekologisk odling enligt EU:s bestämmelser.

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

Myllrande våtmarker Småvatten Öka samverkan med privata markägare för att bibehålla värdeful-
la småvatten i kommunens övriga delar.

Myllrande våtmarker Övriga våtmarker Vid Herröns våtmark ska återkommande röjning av vass och sly 
genomföras för att underhålla de senaste årens  restaureringsar-
beten.

Myllrande våtmarker på 
kommunägd mark

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

Myllrande våtmarker på 
kommunägd mark

Övriga våtmarker Lokalisera utdikade våtmarker i den kommunägda skogen

Myllrande våtmarker på 
kommunägd mark

Övriga våtmarker Restaurera minst en våtmark i den kommunägda skogen.

Levande sjöar och vattendrag Vattenråd För Alstersälvens avrinningsområde ska ett vattenråd bildas.

Levande sjöar och vattendrag Igenväxning Restaurera minst tre igenväxande sandstränder.

Levande sjöar och vattendrag Igenväxning Restaurera två igenväxandande fågelskär i Vänern.

Levande sjöar och vattendrag Områdesskydd Senast 2015 ska kommunen skydda en delsträcka av Prostgård-
sälven som naturreservat.

Ett rikt växt- och djurliv Ansvarsarter "Kommunen ska jobba aktivt med att öka kunskapen om och 
förbättra situationen för sina ansvarsarter. Ett fördjupat arbete 
inriktat på en ny ansvarsart påbörjas varje  år enligt tabell 5 
nedan i handlingsplanen. Det fortsätter sedan minst under en 
tvåårs period. År 1 ägnas åt inventering av artens förekomst, 
spridningsmöjligheter och åtgärdsbehov samt framtagande av  ett 
åtgärdsprogram. År 2 ägnas åt genomförande av åtgärder  samt 
informationsspridning både till allmänheten och till särskilt 
berörda. År 3 och framåt ägnas vid behov åt fortsatta åtgärder."

Naturvärden i bebygd miljö Träd i bebyggda miljöer Hänsyn ska alltid tas till värden för den biologiska mångfalden vid 
skötsel och hantering av gamla, grova träd på kommunägd mark i 
tätortsmiljöer.

Naturvärden i bebygd miljö Träd i bebyggda miljöer När gamla grova träd på kommunägd mark i tätorten blir en 
säkerhetsrisk ska alternativ till avverkning prövas.
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ANSVARIG FÖR BESLUT - TFN

Område Åtgärder Beskrivning

Naturvärden i bebygd miljö Träd i bebyggda miljöer Kommunen ska arbeta för att undvika skador på träd på 
kommunägd mark i tätorterna  i trädets alla livsskeden för att på 
så sätt möjliggöra för träden  att bli gamla och därmed få ett ökat 
värde för biologisk mångfald.

Naturvärden i bebygd miljö Träd i bebyggda miljöer Fler och mer genomtänkta faunadepåer för träddelar som måste 
avverkas ska pekas ut.

Naturvärden i bebygd miljö Artrika gräsytor Lokalisera gräsytor med artrik flora inom parkmarken i Karlstads 
kommuns tätorter.

Naturvärden i bebygd miljö Artrika gräsytor Anpassa skötseln för gräsytor med artrik flora inom parkmarken i 
Karlstads kommuns tätorter.

Naturvärden i bebygd miljö Artrika vägkanter Lokalisera artrika vägkanter utmed bilvägar och cykelvägar som 
kommunen sköter.

Naturvärden i bebygd miljö Artrika vägkanter Utveckla skötseln och bibehålla naturvärdena utmed de artrika 
kommunskötta vägkanterna.

Naturvärden i bebygd miljö Djur med bostadsbrist Gynna biologisk mångfald i bebyggda miljöer genom att på 
lämpliga ställen sätta ut exempelvis fågelholkar, fladdermushol-
kar, insektsholkar och igelkottsbon.

Friluftsliv och naturvägledning Områdesskydd Riktlinjer ska tas fram för tillståndsgivning för större arrangemang 
i kommunägda friluftsområden och närströvområden.

Friluftsliv och naturvägledning Strövområden och 
vandringsleder

"Ytterligare naturområden som ska tillgänglighetsanpassas för 
att underlätta för fler personer med funktionsnedsättning att 
komma ut i naturen:
• Herrön-Fiskartorpet
• Del av I2-området
• Östanås
• Molkomsmossen
• Minst två fiskeplatser

Friluftsliv och naturvägledning Strövområden och 
vandringsleder

I2-området utvecklas för besökare genom fler markerade 
vandringsleder, rastplatser, vägvisare och informationstavlor.

Friluftsliv och naturvägledning Strövområden och 
vandringsleder

De nya naturreservaten som bildas i kommunen ska iordning- 
ställas med informationstavla och andra anläggningar för 
friluftslivet i enlighet med varje områdes skötselplan. 

Friluftsliv och naturvägledning Strövområden och 
vandringsleder

Undersöka möjligheten att flytta Kroppkärrsleden till sjöns strand 
i den nordöstra delen förbi koloniträdgården och  Kroppkärrs 
gård.

Friluftsliv och naturvägledning Strövområden och 
vandringsleder

En samlingsplats med eldstad och vindskydd som lämpar sig för 
större grupper, till exempel en skolklass, anläggs  i ett naturområ-
de på cykelavstånd från Karlstad centrum.

Friluftsliv och naturvägledning Strövområden och 
vandringsleder

Kommunen upprustar och tar över förvaltningen av delar av 
vandringslederna vid Östanås.

Friluftsliv och naturvägledning Strövområden och 
vandringsleder

Utreda möjligheten att utveckla området kring Nytorpsstugan och 
Hundholmen, söder om Vålberg, för allmänhetens friluftsliv.

Friluftsliv och naturvägledning Strövområden och 
vandringsleder

Utreda möjligheten att utveckla tillgängligheten till Molkomssjöns 
strand.

Friluftsliv och naturvägledning Ridning Ta fram information om befintliga ridvägar i naturområden.

Friluftsliv och naturvägledning Bad Möjligheterna att förbättra badvattenkvaliteten i Sundstatjärnet 
ska utredas.

Friluftsliv och naturvägledning Bad Ytterligare två badplatser ska tillgänglighetsanpassas för 
personer med funktionsnedsättning.

Friluftsliv och naturvägledning Båtliv Ytterligare ett besöksmål i Vänerskärgården ska utvecklas med 
brygga för passagerarbåtar.

Friluftsliv och naturvägledning Båtliv Ytterligare angöringsmöjligheter för båtar i centrala Karlstad, 
Mariebergsviken och Bergviksområdet ska utredas.

Friluftsliv och naturvägledning Båtliv Ytterligare angöringsmöjligheter för båtar i centrala Karlstad ska 
iordningsställas.
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ANSVARIG FÖR BESLUT - TFN

Område Åtgärder Beskrivning

Friluftsliv och naturvägledning Båtliv "Fler båtplatser ska skapas som allmänheten kan hyra. Platser 
som ska utredas är: Tuvan-Bergholmen
• Örsholmen (utredning pågår)
• Inre hamn (utredning genomförd)
• Tullholmsviken (befintlig brygga förlängd)
• Katrineberg
• Herrön (utredning genomförd, avskriven)
• Ställverket (ny brygga anlagd)

Friluftsliv och naturvägledning Båtliv Ytterligare minst en småbåtshamn ska tillgänglighetsanpassas 
för personer med funktionsnedsättning.

Friluftsliv och naturvägledning Naturvägledning "Kommunen ska varje år genomföra guidningar för allmänheten i 
olika naturområden, dels genom Naturum Värmland och dels 
genom natur- och parkenheten. Vissa guidningar ska ordnas så  
att de passar särskilt bra för antingen barnfamiljer, personer med 
funktionsnedsättning eller Karlstadsbor med utländsk härkomst."  

Friluftsliv och naturvägledning Naturvägledning I samband med att de nya naturreservaten bildas (se avsnittet 
om Levande skogar) ska allmänheten informeras och bjudas  in 
till invigningar och guidningar.

Friluftsliv och naturvägledning Naturvägledning En återkommande utställning om Karlstadsnaturen ska visas 
utomhus i centrala Karlstad minst tre gånger fram till år 2020. 
Innehållet ska förnyas från ett år till ett annat.

Friluftsliv och naturvägledning Naturvägledning Engelskspråkig information ska tas fram om samtliga utflyktsmål 
i naturområden som kommunen förvaltar.

Friluftsliv och naturvägledning Naturvägledning Information om minst fem utflyktsmål i naturområden ska tas 
fram på de viktigaste invandrarspråken.

Friluftsliv och naturvägledning Naturvägledning Informationen om tillgänglighetsanpassade naturområden  ska 
utvecklas med avseende på vilka områden som finns  samt grad 
av tillgänglighetsanpassning i respektive område.

Friluftsliv och naturvägledning Naturvägledning Informationen om våra utflyktsmål i naturområden som finns i 
kommunens app ”Karlstadskartan” ska utvecklas. 

Naturundervisning och utomhus-
pedagogik

Skydd och utveckling av 
naturområden som 
används av skolor och 
förskolor

"En samlingsplats med eldstad och vindskydd som lämpar sig för 
större grupper, till exempel en skolklass, anläggs i ett naturområ-
de på cykelavstånd från Karlstad centrum. Samlings-platsen kan 
bli användbar för naturskolan och andra skolutflykter."

Naturundervisning och utomhus-
pedagogik

Samarbete med 
univeristetet

Fler förslag till uppsatsämnen för universitetsstudenter ska tas 
fram för att knyta fler examensarbeten till kommunens natur-
vårdsverksamhet.

Naturundervisning och utomhus-
pedagogik

Information om natur-
vårds- och friluftsplan

En populärversion av naturvårds- och friluftsplanen ska tas fram 
och spridas till skolor och allmänhet.

Naturundervisning och utomhus-
pedagogik

Information om natur-
vårds- och friluftsplan

Information om naturvårds- och friluftsplanens innehåll ska 
delges alla markägare som berörs av värdefulla områden  som 
pekas ut i planen. Undantag görs för nyckelbiotoper, eftersom 
skogsstyrelsen redan spridit den informationen  till berörda 
markägare. 

Naturundervisning och utomhus-
pedagogik

Information om natur-
vårds- och friluftsplan

Information om naturvårds- och friluftsplanens innehåll  ska 
spridas internt till kommunens politiker och tjänstemän.

Uppföljning Uppföljning av natur-
vårds- och friluftsplan

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

Uppföljning "Status för den biologis-
ka mångfalden  i det 
kommunala naturreser-
vatet Rustad strandskog"

Häckande fåglar följs upp vart femte år. Senast genomfört 2011. 

Uppföljning "Status för den biologis-
ka mångfalden i det 
kommunala naturreser-
vatet Rustad strandskog"

Salixarter följs upp vart tionde år. Senast genomfört 2013.

Uppföljning "Status för den biologis-
ka mångfalden i det 
kommunala naturreser-
vatet Rustad strandskog"

Krytptogamer följs upp vart tionde år. Senast genomfört 2003.
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ANSVARIG FÖR BESLUT - TFN

Område Åtgärder Beskrivning

Uppföljning "Åtgärder – Status för 
den biologiska mångfal-
den i det kommunala 
naturreservatet Niklas-
dals lövskog"

Häckande fåglar följs upp vart tionde år. Senast genomfört 2011. 

Uppföljning "Åtgärder – Status för 
den biologiska mångfal-
den i det kommunala 
naturreservatet Niklas-
dals lövskog"

Kryptogamer och vedinsekter följs upp vart tionde år. Senast 
genomfört 2005.

Uppföljning "Åtgärder – Status för 
den biologiska mångfal-
den i det kommunala 
naturreservatet Niklas-
dals lövskog"

Fjärilar följs upp vart tionde år. Senast genomfört 2005.

Uppföljning Åtgärder – Status för den 
biologiska mångfalden 
utmed vänerstranden 
inom Karlstads kommun

Fåglar följs upp på strandängar vart femte år. Senast genomfört 
2011.

Uppföljning Åtgärder – Status för den 
biologiska mångfalden 
utmed vänerstranden 
inom Karlstads kommun

Fåglar följs upp i lövskogar vart tionde år. Senast genomfört 
2011.

Uppföljning Åtgärder – Status för den 
biologiska mångfalden 
utmed vänerstranden 
inom Karlstads kommun

Fåglar följs upp i vassområden vart tionde år. Senast genomfört 
1999.

Uppföljning Åtgärder – Status för den 
biologiska mångfalden 
utmed vänerstranden 
inom Karlstads kommun

Jordlöpare följs upp på strandängar vart tionde år. Senast 
genomfört 2004. 

Uppföljning Status för den biologiska 
mångfalden i vattendra-
gen Prostgårdsälven, 
Horssjöälven- Mobäcken, 
Byckelsälven, Ölman 
med biflöden  och 
Svartån där kommunen 
genomfört åtgärder

Fiskfaunan följs upp i fyra vattendrag på sammanlagt 14 lokaler 
vart tionde år. Senast genomfört 2006 på nio lokaler. 

Uppföljning Status för den biologiska 
mångfalden i vattendra-
gen Prostgårdsälven, 
Horssjöälven- Mobäcken, 
Byckelsälven, Ölman 
med biflöden  och 
Svartån där kommunen 
genomfört åtgärder

Bottenfaunan följs upp i fyra vattendrag på sammanlagt fem 
lokaler vart tionde år. Senast genomfört 2001.

Uppföljning Status för den biologiska 
mångfalden i vattendra-
gen Prostgårdsälven, 
Horssjöälven- Mobäcken, 
Byckelsälven, Ölman 
med biflöden  och 
Svartån där kommunen 
genomfört åtgärder

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

Uppföljning Herröns våtmark Fågellivet på Herröns våtmark följs upp vart femte år. Senast 
genomfört 2012. 

Uppföljning Ansvarsarter Samtliga ansvarsarter följs upp med fem-tio års mellanrum.

Uppföljning Ansvarsarter Kända lokaler med förekomst av större vattensalamander följs 
upp vart femte år. Senast genomfört 2010.

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

Uppföljning Friluftsliv Besöksräknare ska finnas i minst fyra friluftsområden.
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ANSVARIG FÖR BESLUT: SBN

Område Åtgärder Beskrivning

Levande sjöar och vattendrag Områdesskydd Ett förvaltningsövergripande samarbete ska utvecklas för 
hanteringen av strandskyddsärenden för att i högre grad  säker-
ställa att strandskyddets syften tryggas.

Naturvärden i bebygd miljö Fysisk planering När detaljplaner tas fram bör, från och med år 2016,  angränsan-
de såväl som ingående natur med värde för  biologisk mångfald, 
friluftsliv eller landskapsekologiskt  perspektiv inkluderas i 
planområdet som natur, när  avvägningen i planarbetet har gjorts 
att området ska  kvarstå som natur. 

Naturvärden i bebygd miljö Fysisk planering Nya detaljplaner i tätortsmiljö ska innehålla bestämmelser  om att 
träd av värde för den biologiska mångfalden skyddas, där så är 
lämpligt och motiverat.

Friluftsliv och naturvägledning Områdesskydd Ett förvaltningsövergripande samarbete ska utvecklas för 
hanteringen av strandskyddsärenden för att i högre grad säker-
ställa att strandskyddets syften tryggas.

Friluftsliv och naturvägledning Båtliv Fler båtplatser ska skapas som allmänheten kan hyra. Platser 
som ska utredas är:
• Tuvan-Bergholmen
• Örsholmen (utredning pågår)
• Inre hamn (utredning genomförd)
• Tullholmsviken (befintlig brygga förlängd)
• Katrineberg
• Herrön (utredning genomförd, avskriven)
• Ställverket (ny brygga anlagd)

ANSVARIG FÖR BESLUT: KFN

Område Åtgärder Beskrivning

Friluftsliv och naturvägledning Fördjupad friluftsplan En fördjupad friluftsplan avseende det anläggnings- och aktivitets-
baserade friluftslivet i kommunen ska tas fram.

Friluftsliv och naturvägledning Terrängcykling Iordningställa minst en längre mountainbike-led. 

Friluftsliv och naturvägledning Naturvägledning Informationen om våra utflyktsmål i naturområden som finns i 
kommunens app ”Karlstadskartan” ska utvecklas. 
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ANSVARIG FÖR BESLUT: MAB

Område Åtgärder Beskrivning

Rikt odlingslandskap på 
kommunägd mark

Ängs- och 
naturbetesmarker

Kommunen ska genomföra lämpliga åtgärder för att samtliga 
ängar och naturbetesmarker på kommunägd mark hålls i  gott 
skick och är väl betade eller slåttrade. Tabell i handlingsplanen 
visar  en prioriteringsordning för de kommunägda marker där det 
under år 2012 bedömts finnas ett åtgärdsbehov. 

Friluftsliv och naturvägledning Naturvägledning "Kommunen ska varje år genomföra guidningar för allmänheten i 
olika naturområden, dels genom Naturum Värmland och dels 
genom natur- och parkenheten. Vissa guidningar ska ordnas så  
att de passar särskilt bra för antingen barnfamiljer, personer med 
funktionsnedsättning eller Karlstadsbor med utländsk härkomst."  

Friluftsliv och naturvägledning Fysisk planering Nya detaljplaner i tätortsmiljö ska innehålla bestämmelser  om att 
träd av värde för den biologiska mångfalden skyddas, där så är 
lämpligt och motiverat.

Friluftsliv och naturvägledning Naturvägledning Naturum Värmland programsätter årligen aktiviteter och utställ-
ningar i sin verksamhet som förmedlar kunskap om naturskydd, 
förståelse för biologisk mångfald samt inspiration till naturupple-
velser.

Friluftsliv och naturvägledning Naturvägledning Information om minst fem utflyktsmål i naturområden ska tas 
fram på de viktigaste invandrarspråken.

Friluftsliv och naturvägledning Naturvägledning Ett informationsmaterial om svensk natur för nysvenskar  som kan 
användas till exempel för SFI-grupper ska tas fram.

Friluftsliv och naturvägledning Naturvägledning Den publika digitala pekskärm som finns på Naturum Värmland 
med information om naturreservat och naturutflyktsmål i  
Värmland, utvecklas med mer bilder/information om utflyktsmå-
len, samt kompletteras successivt med nytillkomna områden. 

Naturundervisning och 
utomhuspedagogik

Samarbete med 
univeristetet

Fler förslag till uppsatsämnen för universitetsstudenter ska tas 
fram för att knyta fler examensarbeten till kommunens naturvårds-
verksamhet.

Uppföljning Friluftsliv Besöksräknare ska finnas i minst fyra friluftsområden. 

ANSVARIG FÖR BESLUT: BUN

Område Åtgärder Beskrivning

Naturundervisning och 
utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik Fortbilda personalen kring hur undervisningen kan bedrivas 
utanför klassrummet och hur man kan utnyttja skolgården  och 
närområdet som lärmiljö.

Naturundervisning och 
utomhuspedagogik

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

Naturundervisning och 
utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik Naturskolan upprättar ett utomhuspedagogiskt nätverk med 
intresserade representanter från skolorna i kommunen.
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Överensstämmelse med kommunens översiktsplan 
De åtgärder som finns med i naturvårds- och 
friluftsplanens handlingsplan fram till år 2020 och 
som rör användningen av mark- och vattenområden 
inom kommunen har stämts av mot den gällande 
översiktsplanen från 2012 och i förekommande fall 
fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. De skogar 
som i naturvårds- och friluftsplanen föreslås få ett 
långsiktigt skydd och som ligger i närheten av 
tätorterna i kommunen är i de flesta fall utpekade 
som närströvområde och/eller friluftsområde i 
översiktsplanen. Många av dem är också utpekade 
som naturvärde. Skogar som ligger längre bort från 
tätorterna och föreslås få ett skydd är i samtliga fall 
utpekade som naturvärde i översiktsplanen. I dessa 
fall ligger naturvårds- och friluftsplanens förslag helt 
i linje med översiktsplanens inriktning.

Det finns också några fall där man kan identifiera 
en motsättning mellan översiktsplanen och 
naturvårds- och friluftsplanens förslag till skydd av 
skog. Dessa områden listas nedan. För alla utom två 
av områdena finns det dock ställningstaganden i mer 
detaljerade planer eller i senare beslut som innebär att 
det ändå inte finns någon motsättning.
• Skutberget – Mark för upplevelseanläggning i ÖP 

2012, men det finns ett politiskt beslut från 2013 
om att ta fram underlag för att bilda ett 
naturreservat på Skutberget. Avgränsningen är inte 
avgjord.

• Eriksberg – Pekas i ÖP 2012 ut som ett 
verksamhetsområde. I den fördjupade 
översiktsplanen för Eriksberg från 2012 är dock de 
delar av området som föreslås få ett långsiktigt 
skydd betecknade som natur.

• Bellevueberget – Stadsutvecklingsområde och 
närströvområde i ÖP 2012. I FÖP Västkust från 
2007 är delen väster om järnvägen och den norra 
delen öster om järnvägen stadsutvecklingsområden, 
medan övriga delar är natur. De delar som i FÖP 

Västkust betecknas som stadsutvecklingsområden 
finns i naturvårds- och friluftplanen med som 
utredningsområden, dvs ställningstagande till 
eventuellt skydd görs i kommande PBL-process. 
Övrig del föreslås skyddas.

• Gruvlyckeberget - Stadsutvecklingsområde och 
närströvområde i ÖP 2012. I FÖP Västkust från 
2007 är det en mindre del i söder som är betecknad 
som förtätningsområde. Naturvårds- och 
friluftsplanen föreslår för detta område en ändring 
jämfört med ÖP och FÖP.

• Fiskartorpet – Närströvområde och naturvärde i ÖP 
2012. I detaljplan från 1966 är området planlagt 
som industrimark. Naturvårds- och friluftsplanen 
föreslår för detta område en ändring jämfört med 
gällande detaljplan.

Några av de mindre skogsområdena inom Karlstad 
tätort som föreslås skyddas ligger inom ett så kallat 
förtätningsområde enligt ÖP 2012. 
Förtätningsområdet definieras som ett område som är 
fjärrvärme- och kollektivtrafikförsörjt samt ligger 
inom 4 kilometers cykelavstånd till centrum. Inom 
detta är förtätning av staden utan försämring av 
tillgången på grönområden eftersträvansvärd. Det bör 
således inte finnas någon motsättning mellan att 
bevara ett antal närströvområden och detta 
förtätningsområde.

Det är alltså för två områden, Gruvlyckeberget och 
Fiskartorpet, som naturvårds- och friluftsplanen 
föreslår en ändring jämfört med tidigare antagen och 
gällande PBL-plan. Övriga skogsområden som visat 
sig ha reservatskvaliteter i form av höga natur- och/
eller friluftsvärden och där det finns en eventuell 
konflikt med översiktsplanen från 2012 eller pågående 
planeringsprocesser har i naturvårds- och 
friluftsplanen förts till kategorin 
”utredningsområden”.

Att avsätta ett antal tätortsnära skogsområden för 

ÖVERGRIPANDE KONSEKVENSER  
AV NATURVÅRDS- OCH FRILUFTSPLANEN
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långsiktigt bevarande påverkar förstås var Karlstad 
kan  byggas ut i framtiden. För att bygga en socialt 
och ekologiskt hållbar stad är det dock nödvändigt att 
natur finns kvar inne i tätorten både för att 
människor mår bra av att ha nära tillgång till natur 
och för att det ska finnas funktionella 
spridningssamband för växt- och djurarter även 
genom staden. Ur ett tillväxtperspektiv kan det vara 
positivt att på lång sikt bestämma vilka 
naturområden som ska finnas kvar. Då kan attraktiva 
boendemiljöer skapas i anslutning till dessa och de 
boende kan känna sig trygga med att deras närnatur 
kommer att finnas kvar.

Ett visst överlapp finns mellan de områden som i 
Naturvårds- och friluftsplanens Del 3 – Värdefulla 
naturområden redovisas som värdefulla för naturvård 
eller friluftsliv och områden som i översiktsplanen och 
dess tillägg redovisas som stadsutvecklingsområden, 
LIS-områden eller områden lämpliga för vindkraft etc. 
Naturvårds- och friluftsplanen innebär inte genom 
denna redovisning av var värdefull natur finns någon 
motsättning gentemot dessa olika former av 
exploateringsintressen. I vilken grad de olika 
intressena kan samexistera inom ett specifikt område 
får kommande planläggningsarbete och 
tillståndsprövningar visa. Naturvårds- och 
friluftsplanen kommer att utgöra en del av 
kunskapsunderlaget vid framtagande av kommande 
översiktsplan samt andra plan- och bygglovsärenden 
och olika miljöprövningar.  

Överensstämmelse med riksintressen enligt 
miljöbalken
Det finns inga mål och åtgärder i naturvårds- och 
friluftsplanen som riskerar att inverka negativt på 
något område som är av riksintresse enligt 
miljöbalken. Genom att långsiktigt säkerställa och 
utveckla tillgängligheten till några områden som är 
av riksintresse för naturvård och/eller friluftsliv i 
Klarälvsdeltat, på Sörmon och i Vänerskärgården får 
dessa områden ett stärkt och utvecklat värde. Genom 
restaurering av strandängsbeten, t ex vid Panken där 
det finns riksintresse för både naturvård och för 
kulturmiljövård, utvecklas och stärks 

kulturmiljövärdet samtidigt som värden för 
naturvård, landskapsbild och friluftsliv ökar.

I Naturvårds- och friluftsplanens Del 3 - 
Värdefulla naturområden,  pekas de mest värdefulla 
natur- och friluftsområdena ut på karta. Det finns ett 
överlapp mellan några av dessa områden och andra 
riksintresseområden, exempelvis riksintressen för 
yrkesfiske (Vänern), vindbruk (Vänern), kulturmiljö 
(Segerstad, Alsterdalen, Karlstad centrum, Panken), 
totalförsvaret (Horssjöns skjutfält) och luftfart 
(flygbullerzon kring Karlstad flygplats). I de flesta fall 
finns ingen motsättning mellan dessa intressen. I vissa 
fall kan det dock finnas eller komma att uppstå en 
motsättning mellan naturvård och/eller friluftsliv och 
utpekade riksintressen gällande t ex vindkraft, 
flygbuller, och skjutövningar. Redovisningen av var 
naturvärden och friluftsvärden finns på kartan 
innebär inte att dessa eventuella motsättningar varken 
ökar eller minskar.

Planens påverkan på miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer finns för luftkvalitet och 
vattenkvalitet. Naturvårds- och friluftsplanen 
innehåller inga mål eller åtgärder som påverkar 
luftkvalitet. Några mål och åtgärder i naturvårds- och 
friluftsplanen bidrar till att förbättra vattenmiljöernas 
ekologiska status, såsom bildande av Alstersälvens 
vattenråd, skydd av en delsträcka inom 
Prostgårdsälven, vegetationsröjning utmed igenväxta 
stränder och inriktningen gällande Vänerns reglering.

Planens förhållande till nationella miljökvalitets- 
och friluftsmål
De nationella miljökvalitetsmål som naturvårds- och 
friluftsplanen främst berör är Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Levande sjöar 
och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv samt God 
bebyggd miljö. De flesta mål och åtgärder i 
naturvårds- och friluftsplanen bidrar på ett eller annat 
sätt till att uppfylla dessa mål, vilket också är ett av 
planens främsta syften. Skydd och anpassad skötsel av 
skog, restaurering av ängs- och naturbetesmarker, 
restaurering av småvatten och utdikade våtmarker, 
vegetationsröjning på igenväxande stränder, ökad 
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kännedom om och åtgärder för att gynna ett  urval av 
missgynnade arter som har en betydande del av sitt 
utbredningsområde inom kommunen samt åtgärder 
för att förbättra för friluftslivet, öka människors 
kännedom om naturen och locka fler människor ut i 
olika naturområden är alla exempel på åtgärder som 
bidrar till att uppfylla de nationella 
miljökvalitetsmålen.

Bland de nationella målen för friluftspolitiken 
kommer mål och åtgärder i naturvårds- och 
friluftsplanen bland annat att bidra till uppfyllandet 
av målen Tillgänglig natur för alla, Tillgång till natur 
för friluftsliv, Attraktiv tätortsnära natur, Skyddade 
områden som resurs för friluftslivet, Ett rikt friluftsliv 
i skolan, Friluftsliv för god folkhälsa. Detta kommer 
att ske till exempel genom tillgänglighetsanpassning 
av naturområden, genom att säkerställa att tätortsnära 
naturområden finns kvar i framtiden samt genom 
åtgärder som underlättar för människor att utöva 
olika former av friluftsliv i dessa områden, liksom 
genom att uppmuntra och underlätta för lärare i 
kommunens skolor och förskolor att bedriva 
undervisning utomhus. 

Naturvårds- och friluftsplanens förhållande till 
regionala strategier och mål
Värmlandsstrategin 2014-2020 som tagits fram av 
Region Värmland är en plan för hur Värmland ska 
vara och uppfattas år 2020. Visionen för strategin är 
”Värmland – ett skönare liv”. I strategin presenteras 
bland annat åtta styrkor som Värmland har och som 
man vill bygga vidare varumärket Värmland på. Två 
av de styrkor som lyfts fram är skogen och Vänern. 
Här beskrivs bland annat att skogens resurser har ett 
mycket stort socialt värde. Skogens betydelse för att 
bevara biologisk mångfald, för rekreation och för 
människors hälsa och välbefinnande ökar allt mer. I 
beskrivningen av Vänern lyfts att sjön har en stor och 
orörd skärgård, rik på naturupplevelser och djurliv. 
Intresset ökar för att använda Vänern för att stärka 
Värmlands attraktionskraft gentemot både boende, 
besökare och inflyttare. Naturvårds- och friluftsplanen 
bidrar till att stärka Värmlands varumärke och kända 
styrkor till exempel genom att säkerställa 
skogsområden av stort värde för rekreation och 

biologisk mångfald, genom att utveckla olika 
områden för friluftslivet, bland annat i 
Vänerskärgården, samt genom utveckling för 
fritidsbåtar.

En strategi för formellt skydd av skog i Värmlands 
län togs fram år 2007  i samarbete mellan 
Länsstyrelsen i Värmlands län och Skogsstyrelsen 
region Svea. Som en prioriteringsgrund för vilka 
skogar som bör skyddas av naturvårdsskäl gjordes i 
denna strategi analyser av värdetrakter för olika 
skogstyper. De biologiska värdetrakter som enligt 
denna analys finns inom Karlstads kommun utgörs av 
triviallövskog, dvs lövskogar som främst består av 
trädslag som björk, asp, sälg, rönn och al. Skydd av 
lövskogar utmed Ölman och i Klarälvsdeltat bidrar 
till att bevara dessa värdetrakter.

Naturvårds- och friluftsplanens förhållande till 
kommunala mål
Prioriterade målområden och övergripande mål för 
Karlstads kommun finns redovisade i den strategiska 
planen. I den senaste versionen (uppdaterad augusti 
2015) finns fem målområden för det externa 
perspektivet, det vill säga det arbete som främst har 
medborgarna i fokus. Naturvårds- och friluftsplanen 
har starkast koppling till målområdet Den goda 
gröna staden, där två av de övergripande målen lyder 
”Naturen i Karlstads kommun, den biologiska 
mångfalden och naturens värde för friluftslivet ska 
bevaras och utvecklas” samt ”Samhällsplaneringen ska 
ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv 
med hänsyn till natur- och kulturvärden”.

Det finns också en klar koppling till målområdet 
Attraktiv stad med det övergripande målet 
”Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin 
stad” samt även till målområdet ”En stad för alla” 
med det övergripande målet ”Karlstadsbornas hälsa 
ska blir bättre”.

Till den strategiska planen hör tre 
hållbarhetsstrategier: miljö- och klimatstrategin, 
folkhälsostrategin och tillväxtstrategin. I 
hållbarhetsstrategierna finns delmål till de 
övergripande målen i strategiska planen. De som har 
koppling till naturvårds- och friluftsplanen redovisas i 
respektive i avsnitt i planen.
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Naturvårds- och friluftsplanen innehåller en lång 
rad åtgärder som bidrar till uppfyllandet av målen i 
den strategiska planen och hållbarhetsstrategierna, 
bland annat bevarande av skogsområden som är av 
värde både för biologisk mångfald samt människors 
rekreation och hälsa, restaurering av viktiga 
livsmiljöer för olika arter, iordningställande av 
områden för olika friluftsaktiviteter samt information 
och undervisning om naturen både i skolor och för 
allmänheten. Vid varje åtgärd i naturvårds- och 
friluftsplanens handlingsplan för perioden 2014-2020 
redovisas om den bidrar till att uppfylla målen i 
respektive hållbarhetsstrategi.

Sociala aspekter och hälsokonsekvenser
Folkhälsa
Naturvårds- och friluftsplanen bidrar i hög grad till 
att förbättra Karlstadsbornas hälsa. Genom att 
säkerställa att skogsområden som ligger i nära 
anslutning till bostadsområden finns kvar i framtiden 
tryggas de närboendes möjlighet till vardaglig 
rekreation och motion. Genom utveckling av olika 
naturområden för friluftsliv skapas förutsättningar för 
att upptäcka nya områden och att utöva olika typer av 
friluftsaktiviteter. På så vis blir det lättare för fler att 
öka sin fysiska aktivitet och att få sin dagliga 
återhämtning i naturen. Även att ha natur inom 
synhåll från bostaden bidrar till att öka människors 
trivsel och hälsa.

Barn- och ungdomsperspektiv
I naturvårds- och friluftsplanen ingår att kommunen 
ska satsa på att utveckla det utomhuspedagogiska 
arbetet i skolor och förskolor under de kommande 
åren. Undervisning ute i naturen är ett sätt att tidigt 
skapa ett engagemang och en känsla för naturen hos 
barn och unga. Naturum Värmland anordnar årligen 
många aktiviteter som förmedlar kunskap om naturen 
till barn och unga. Vissa guidningar som kommer att 
anordnas i naturområden ska rikta sig särskilt till 
barnfamiljer. 

Tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning
Åtgärder för att tillgänglighetsanpassa både 
strövområden, badplatser, fiskeplatser och 
småbåtshamnar finns inplanerade i naturvårds- och 
friluftsplanen under de närmaste åren. 

Integration
I naturvårds- och friluftsplanen finns åtgärder för att 
ta fram information om den svenska naturen för 
människor med utländsk bakgrund, att ta fram 
broschyrer om utflyktsmål i naturområden på fler 
språk samt att anordna guidningar i naturområden 
med särskilt inriktning på Karlstadsbor med utländsk 
härkomst. Detta kan bidra till att locka fler 
människor ut i naturen. Genom att tillgängliggöra 
tätortsnära naturområden, exempelvis genom att 
anlägga rastplatser, skapas fler mötesplatser för 
människor.

Trygghet
Information om naturområden och åtgärder som 
underlättar för människor att besöka naturen, till 
exempel markerade leder och vägvisning, vilket finns 
med bland de planerade åtgärderna i naturvårds- och 
friluftsplanen, bidrar till att öka trygghetskänslan för 
många av de som vistas i naturen. 

Jämställdhet
Naturvårds- och friluftsplanen kan inte sägas ha 
någon klar koppling till jämställdhetsarbete.
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