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Inledning 

Denna naturinventering avser kvarteret Brödet och delar av omgivande fastigheter i Alster, 

Karlstads kommun. Inventeringen har tagits fram av kommunekolog Catharina Knutsson, 

Karlstads kommun med syfte att fungera som ett underlag för pågående detaljplanearbete i 

området. Inventeringen har utförts på en översiktlig nivå och följer inte svensk standard för 

naturvärdesinventering (NVI). Fältbesök gjordes i mars och juni 2021. Kunskap har också 

inhämtats från en tidigare genomförd analys av spridningssamband, kommunens naturvårds- 

och friluftsplan samt artportalen, men några riktade artinventeringar har inte genomförts i 

området. 

 

 

Inventeringsområdet 
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Områdesbeskrivningar 

Området har delats upp i delområden som framgår av kartan nedan. Därefter följer 

beskrivningar och bedömning av naturvärdet i respektive delområde. 

 

 

Karta över delområden. 
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Delområde 1  

Beskrivning: Äldre lövskog i brant sluttning ner mot Alstersälven. Blandade trädslag, bland 

annat flera sorters ädellöv och blandade åldrar. Värdefull miljö för många arter och även av 

stor betydelse för livet i vattendraget. Svårt att ta sig fram i branten, men trevligt att gå 

ovanför. En trappa finns i den norra delen. Skulle bli mycket bra att möjliggöra en rundslinga 

kring Alstersälven och binda ihop med vandringsleden på västra sidan. 

Bedömning av naturvärde: Mycket höga naturvärden. 

Delområde 1, Äldre lövskog i sluttningen mot Alstersälven, norr om bron i söder 

 

 
Delområde 1, Lövskog i sluttningen mot Alstersälven, strax söder om Alsters kraftverk 
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Delområde 2  

Beskrivning: Lövskog mellan bebyggelsen och järnvägen. På utfyllnaderna i norr samt 

närmast järnvägen är träden unga. I svackan där i mellan är lövskogen medelålders med rik 

förekomst av död ved och marken är fuktig. Genom skogen i öst-västlig riktning går en trevlig 

gångväg som fortsätter över en bro till Alstersälvens västra sida där förbindelse finns med 

Frödingleden, och grusväg mot Karlstad. 

Bedömning av naturvärde: Höga naturvärden främst i svackan, men den omgivande unga 

lövskogen har potentiella värden samt ett värde som kantzon till skogen i svackan. 

 

 
Delområde 2, gångväg omgiven av ung lövskog på utfyllnaden i norr 

 

 
Delområde 2, Lövskog i svackan norr om järnvägen 
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Delområde 3  

Beskrivning: Liten kulle, tätt bevuxen med ung till medelålders tall. Fältskiktet är sparsamt. 

Kullen har troligtvis byggts upp av utfyllnadsmassor. Lupiner och kanadensiskt gullris 

förekommer sparsamt. I det nordvästra hörnet står en äldre lönn och i det nordöstra hörnet står 

en gammal tall.  

Bedömning av naturvärde: Inga särskilda naturvärden med undantag för de två äldre träden i 

norra kanten. 

 
Delområde 3, från söder 

 

Delområde 4  

Beskrivning: Liten kulle, troligtvis uppbyggd av utfyllnadsmassor. Mot öster och söder växer 

ung till medelålders lövdominerad blandskog. Här finns blandade trädslag som sälg, asp, tall, 

gran, björk, lönn, hägg, rönn och klibbal. 

Bedömning av naturvärde: Vissa naturvärden kopplade till lövträden. 

 
Delområde 4 från öster. 
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Delområde 5  

Beskrivning: Gräsyta glest bevuxen med medelålders lövträd. Björk och asp dominerar, men 

inslag finns av klibbal, sälg och lönn. 

Bedömning av naturvärde: Vissa naturvärden kopplade till lövträden. 

 

 

Delområde 6  

Beskrivning: Fin bergsbunden höjd med blockig terräng och äldre blandskog. I området finns 

en del riktigt gamla grova tallar. Dessa finns både i öster, söder, väster och uppe på höjden. 

Närmast den gula villan i norr finns några äldre fruktträd i form av körsbär, äpple och päron. I 

området finns också ädla trädslag som lönn, ask och ek. Den västra sidan är den brantaste och 

där finns några mindre lodytor. Död ved förekommer sparsamt. Uppe på höjden finns öppna 

partier med gräs, örter och hällar i dagen. Dessa miljöer är av värde för pollinerande insekter. 

I mellersta och södra delen växer lupiner. Trevligt område för lek och rekreation.  

Bedömning av naturvärde: Höga naturvärden kopplade till de gamla tallarna, de ädla 

trädslagen och de öppna blomrika hällarna. 
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Delområde 6, södra kanten  

 

 
Delområde 6, sydöstra hörnet 
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Delområde 6, sydvästra hörnet 

 

Delområde 7  

Beskrivning: Dubbelsidig allé med hamlade almar. Allén utgörs av sex träd på vardera sidan. 

Alm har minskat mycket kraftigt under de senaste åren som en följd av almsjukan och är 

rödlistad i kategorin akut hotad (CR). Allén omfattas av generellt biotopskydd enligt 

miljöbalken. 

Bedömning av naturvärde: Högt naturvärde med tanke på att alm är ett trädslag som minskat 

så kraftigt. 

 

 
Delområde 7, Allé 
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Delområde 8  

Beskrivning: Klippta gräsytor. I norr står en stor silvergran och några äldre björkar. Utmed 

Stampvägen står spridda björkar. 

Bedömning av naturvärde: Visst naturvärde knutet till de äldre björkarna i norr. 

 
Delområde 8, norra kanten 

 

Delområde 9  

Beskrivning: Trädbevuxen yta med blandade trädslag. I öster dominerar medelålders björk. 

Västerut finns en blandning av björk, klibbal, sälg, gran, hägg samt ung lönn, rönn och alm. 

Lupiner växer i den västra kanten. 

Bedömning av naturvärde: Visst naturvärde kopplat till lövträden.  

 

Delområde 9, från nordväst 
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Delområde 10 

Beskrivning: Till största delen öppen mark mellan villatomter och väg. Ytan används för lek, 

bland annat fotboll. I sydslänten mot vägen växer de invasiva främmande arterna lupin, 

kanadensiskt gullris och vresros. Jätteloka förekommer intill ett dike i mitten av området. 

Bedömning av naturvärde: Inget särskilt naturvärde. 

 

 

Delområde 11 

Beskrivning: Öppen mark med spridda unga buskar. De invasiva främmande arterna lupin och 

kanadensiskt gullris förekommer. Jätteloka finns intill ett dike i områdets östkant. 

Bedömning av naturvärde: Inget särskilt naturvärde. 
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Artförekomster och ekologiska spridningssamband 

Naturvårdsintressanta arter 

Någon riktad artinventering har inte gjorts i området, men i Artportalen (utsökning juni 2021) 

finns registrerade observationer av de rödlistade fågelarterna mindre hackspett, rödvingetrast 

och kråka i mitten av planområdet. I lövskogsstråket mot Alstersälven i väster samt i 

vattendraget har följande rödlistade och andra naturvårdsintressanta arter observerats: entita, 

spillkråka, drillsnäppa, strömstare, forsärla, kungsfiskare, vattenfladdermus, grönskära, alm 

och ask. I Alstersälven förekommer också den rödlistade fisken asp. Delområde 7 utgörs av 

en allé av det rödlistade trädslaget alm, vilket också förekommer i delområde 9. 

Invasiva främmande arter 

Invasiva främmande arter finns i flera delar av planområdet. De mest utspridda är lupin och 

kanadensiskt gullris som före kommer i delområdena 3, 10 och 11. De växer också på de 

öppna ytorna norr om delområde 3 och 4 samt i oklippta vegetationskanter kring 

parkeringsytorna öster om delområde 6. Lupiner finns även i delområde 6 och 9. Utmed ett 

dike i delområde 10 och 11 växer jätteloka och i område 10 även några buskar av vresros. 

Ekologiska spridningssamband 

Vid analys av ekologiska spridningssamband i landskapet kring Karlstad som gjorts av 

Ekologigruppen på uppdrag av Karlstads kommun 2016 och 2019 framgår att det berörda 

planområdet har betydelse för spridning av arter knutna till lövskog och ädellöv. Vidare 

bedöms också området ha en funktion för spridning av vildbin och groddjur. Det är främst 

områdets västra och södra delar som bidrar till dessa egenskaper. 

Samlad bedömning 

De högsta naturvärdena i området finns i den lövskogsbevuxna sluttningen mot Alstersälven i 

väster. Höga lövskogsvärden finns även i söder i det öst-västliga stråket mellan järnvägen och 

bebyggelsen. På höjden i mitten av planområdet finns höga värden knutna till gamla tallar, 

ädellöv och blomrika solbelysta hällmarker och strax norr om den en almallé som är skyddad 

som generellt biotopskydd enligt miljöbalken. Inslaget av lövträd, i synnerhet ädla 

lövträdsslag, bidrar till att även andra delar av planområdet har vissa naturvärden. Invasiva 

främmande arter förekommer i flera delar av planområdet. Vid byggnation bör arbetet 

planeras så att arterna inte får större spridning, utan snarare bekämpas. 
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