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Inledning 

Denna naturinventering avser norra Dingelsundet, 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 oktober-november 2021. Kunskap har också inhämtats från en tidigare genomförd 

analys av spridningssamband, kommunens naturvårds- och friluftsplan, kommunens 

skogsbruksplan, några tidigare naturinventeringar som genomförts i delar av området samt 

artportalen, men några riktade artinventeringar har inte genomförts i området. 

 

Planområdet, vilket också utgör inventeringsområdet, avgränsas med röd streckad linje. 

Gränsen för strandskyddet visas med gul streckad linje på kartan.  
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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. 
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Delområde 1  

Beskrivning: Ung till medelålders lövskog på fuktig mark. Björk och asp dominerar, men det 

finns inslag av enstaka sälg och tall samt en underväxt av ung gran. Några hålträd finns och 

det finns även några gamla aspar som utgör potentiella boträd för hålhäckande fåglar och 

fladdermöss. I området finns gott om död ved, både liggande och stående, vilket gynnar 

många arter. Genom området går en gångstig i nord-sydlig riktning. 

Bedömning av naturvärde: Lövträden, den fuktiga miljön och den rika förekomsten av död 

ved ger delområdet naturvärden som kommer att öka ytterligare med åldern.  
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Delområde 2  

Beskrivning: En stenbunden liten höjd med medelålders lövdominerad och flerskiktad 

blandskog. Asp dominerar, men det finns även björk, sälg, rönn, tall, gran, en och ung ek. I 

södra delen är marken flackare och lövandelen högre. Det finns en del död ved, både stående 

och liggande, rikligast i södra delen. Det förekommer också något hålträd av björk. Området 

verkar opåverkat av skogsbruk under senare år. 

Bedömning av naturvärde: Naturvärden, främst kopplade till lövträd och död ved, finns i 

området och kommer att öka ytterligare med trädens stigande ålder. 
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Delområde 3  

Beskrivning: Halvöppen fuktig mark med spridd ung asp och björk. Även någon medelålders 

sälg förekommer och i östra kanten står några grövre aspar. Ett grunt dike går genom området 

i nordsydlig riktning. I markskiktet förekommer bland annat tuvtåtel, kruståtel och fryle. I 

öppna partier i söder är grenrör dominerande. 

Bedömning av naturvärde: Naturvärdet bedöms som måttligt, men de öppna vindskyddade 

markerna har betydelse för insekter och därmed som födosöksområde för småfåglar och 

fladdermöss. 
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Delområde 4 (två delområden) 

Beskrivning: Glest med medelålders asp som lämnats från avverkningen i delområde 7.  

Bedömning av naturvärde: Asparna har potentiella värden som framtida boträd. 

 

 

Delområde 5  

Beskrivning: Bergsbunden liten höjd med medelålders, enskiktad hällmarkstallskog där 

skogen på alla sidor runt kullen har avverkats nyligen. Mot väster finns en brant, blockrik 

sluttning. 

Bedömning av naturvärde: Låga naturvärden i skogen uppe på kullen. Eventuellt kan några 

intressanta arter trivas i blockbranten mot väster. 
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Delområde 6  

Beskrivning: Hygge, nyligen avverkat 

Bedömning av naturvärde: Inga särskilda naturvärden. 

 

Delområde 7  

Beskrivning: Fuktig, gräsbevuxen mark där medelålders till äldre asp nyligen har avverkats 

men inte körts ut från området ännu. 

Bedömning av naturvärde: Lågt naturvärde 
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Delområde 8  

Beskrivning: Flackt höjdparti med medelålders hällmarkstallskog. Tall dominerar trädskiktet, 

men det finns inslag av gran, asp, björk och ung till medelålders ek. Lövinslaget är större i 

västkanten, men de medelålders ekarna står i den nordöstra delen . Markvegetation av ristyp. 

Bedömning av naturvärde: Låga naturvärden, med undantag för de enstaka medelålders ekar 

som finns i området. 

 

 

Delområde 9  

Beskrivning: Liten våtmark med glest stående medelålders björk och asp. 

Bedömning av naturvärde: Vissa naturvärden knutna till lövträden och den fuktiga miljön. 
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Delområde 10 

Beskrivning: Medelålders till äldre aspbestånd med inslag av gran och björk. Här finns både 

stående och liggande död ved samt hålträd. Mot söder ett solbelyst bryn mot den öppna 

marken i delområde 12, vilket utgör en intressant miljö för insekter. 

Bedömning av naturvärde: Naturvärden finns knutna till lövträd och död ved samt brynmiljön 

i söder. 
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Delområde 11 

Beskrivning: Liten kulle, glest bevuxen med unga lövträd, främst björk, samt enbuskar. En 

högstubbe med bohål står i vägkanten. I kanten av den befintliga tomten står några yngre ekar. 

Bedömning av naturvärde:  Med undantag för högstubben, som är värdefull som potentiell 

boplats för hålhäckande fåglar och fladdermöss, har området inga särskilda naturvärden, 

eftersom lövträden är unga. 

 

Delområde 12 

Beskrivning: Åkermark som ej brukats de senaste åren.  

Bedömning av naturvärde: Åkern har i sig själv låga naturvärden, men bidrar till en småskalig 

landskapsstruktur med mindre öppna marker mellan lövskogspartier och våtmark, vilket ger 

en gynnsam miljö för insekter som därmed kan ha betydelse för födosök för fåglar och 

fladdermöss. 
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Delområde 13 

Beskrivning: Unga salixsnår på igenväxande åkermark och delvis fuktig mark mot den 

nordöstra kanten av våtmarken i delområde 14. I lövsnåren finns öppna gläntor med grässvål. 

Där växer bland annat grenrör, hallon och måra. 

Bedömning av naturvärde: Gynnsam miljö för insekter som därmed blir en intressant 

födosöksmiljö även för fåglar och fladdermöss. 

 

 

Delområde 14 

Beskrivning: Öppen våtmark där vegetationen domineras av bladvass. Där växer även 

kaveldun och ungt salixsly. I diken och höljor står stillastående vatten. Området är 

ursprungligen en naturlig våtmark, men har under 1900-talet på konstgjord väg både torkats ut 

och översvämmats. Senast på 1960-talet var delar av marken skogsklädd, men har sedan dess 

varit mer eller mindre översvämmad. Enligt kartan ser det ut att finnas ett öppet småvatten 

nära huset i sydväst. Det skulle kunna vara en livsmiljö för groddjur, men det har inte 

undersökts i fält. 

Bedömning av naturvärde: Den norra delen av våtmarken har 2019 ingått i en 

naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard som gjordes inom fastigheten Knappstad 

2:8. Den bedömdes då ha naturvärdesklass 4 (visst naturvärde). Området är attraktivt för 

insekter och har därmed betydelse för bland annat insektsätande fågelarter och fladdermöss. 
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Delområde 15 

Beskrivning: Kalhygge med enstaka träd och buskar, bland annat i form av ek, en, rönn, asp, 

tall och rhododendron, ett utrivet hus och ett upplag av sprängsten. I sydkanten står ett par 

mycket murkna högstubbar.  

Bedömning av naturvärde: Med undantag för högstubbarna i söder har området inga särskilda 

naturvärden. 
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Delområde 16 

Beskrivning: Liten dunge mellan järnvägen och vägen med medelålders björk, tall och sälg. 

Dungen syns till vänster i bilden nedan. 

Bedömning av naturvärde: Låga naturvärden 

 

 

Delområde 17 

Beskrivning: Fuktig öppen mark där skogen nyligen har avverkats. I öst-västlig riktning leder 

ett öppet dike genom området som avvattnar våtmarken i delområde 14,  

Bedömning av naturvärde: Låga naturvärden 
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Delområde 18 

Beskrivning: Liten sumpskog med täta, unga salixsnår på fuktig mark. 

Bedömning av naturvärde: Vissa naturvärden knutna till lövsnåren och den fuktiga miljön. 

 

 

Delområde 19 

Beskrivning: Liten stenbunden sluttning med medelålders till äldre blandskog med inslag av 

många trädslag. Här finns bland annat lönn, rönn, körsbär, björk, asp, tall och gran. Ett fint 

och varierat trädbestånd, men litet.  

Bedömning av naturvärde: Vissa naturvärden knutna till områdets variation och de äldre 

lövträden. 
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Delområde 20 

Beskrivning: Bullervall öster och söder om tomten. På vallen växer unga träd och buskar samt 

rikligt med kanadensiskt gullris som är en invasiv främmande art. 

Bedömning av naturvärde: Inga särskilda naturvärden.  

 

Delområde 21 

Beskrivning: Fuktig mark med två öppna, vattenhållande diken – det ena i östvästlig riktning i 

områdets norra gräns och det andra i nordsydlig riktning i mitten av området. Öppna diken i 

jordbruksmark omfattas av generellt biotopskydd enligt miljöbalken. Kring diket i norr och 

utmed den östra kanten växer täta, unga salixsnår. I de centrala delarna är marken öppen och 

gräsbevuxen och i söder och väster, på båda sidor om järnvägen, växer ung björk och sälg. 

Utmed vägen i söder växer kanadensiskt gullris som är en invasiv främmande art. 

Bedömning av naturvärde: Naturvärden finns kopplade till den fuktiga lövmiljön och de 

öppna vindskyddade partierna som är gynnsamma för insekter och därmed av värde som 

födosöksområden för fåglar och fladdermöss. De öppna dikena är skyddade av det generella 

biotopskyddet enligt miljöbalken och kan fylla en viktig funktion som livsmiljö och 

spridningskorridor i landskapet för groddjur och andra arter. 
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Delområde 22 

Beskrivning: Frisk till fuktig, plan mark som delvis är öppen och gräsbevuxen och delvis 

trädbevuxen mark med ung sälg, björk, asp, gråal och hassel. Något hålträd, i form av 

medelålders sälg, står i kanten mot parkeringsytan i söder. Fläckar med den invasiva 

främmande växten kanadensiskt gullris finns i söder och norr. 

Bedömning av naturvärde: Områdets naturvärden är i nuläget måttliga, men potentiella 

värden finns om träden får åldras. 

 

 

 

Delområde 23 

Beskrivning: Åkermark som till större delen betas av hästar. Norra delen ligger utanför 

inhägnaden. Betestrycket har varit svagt under 2021, högst i den sydvästra delen. I väster och 

sydöst växer rikligt med den invasiva främmande växten kanadensiskt gullris. I öst-västlig 

riktning finns ett öppet dike tvärs över området. Detta omfattas av det generella biotopskyddet 

enligt miljöbalken. En kraftledning går tvärs över området i nord-sydlig riktning. 
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Bedömning av naturvärde: Låga naturvärden med undantag för det öppna diket som är en 

värdefull miljö bland annat för groddjur. Diket är skyddat som generellt biotopskydd. 

 

 

 

 

Delområde 24 

Beskrivning: Liten stenbunden holme som ligger utanför stängslet i kanten av betesmarken i 

delområde 23. Här finns hällar i dagen, några äldre tallar och enbuskar samt yngre till 

medelålders lövträd. På äldre flygbilder framgår det att holmen tidigare varit omgiven av 

åkermark på alla sidor och kan därför troligen bedömas vara en åkerholme som omfattas av 

det generella biotopskyddet enligt miljöbalken. 

Bedömning av naturvärde: Holmen skyddas sannolikt av det generella biotopskyddet för 

åkerholmar. Naturvärden finns knutna till det varierade och solbelysta trädskiktet samt 

brynmiljöerna ut mot betesmarken. 
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Delområde 25 

Beskrivning: Igenväxande åkermark mellan väg och järnväg. Delvis öppen, gräsbevuxen mark 

och delvis bevuxet med ung sälg, asp och björk. 

Bedömning av naturvärde: Marken har låga naturvärden i sig, men miljön är gynnsam för 

insekter och därmed för födosök för insektsätande fåglar och fladdermöss. 
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Delområde 26 

Beskrivning: Utfyllnad med öppen mark. Kanadensiskt gullris förekommer. 

Bedömning av naturvärde: Inga särskilda naturvärden. 

 

 

Delområde 27 

Beskrivning: Medelålders, flerskiktad blandskog på småkuperad, stenbunden mark. 

Trädskiktet utgörs av tall, gran, björk, ek och asp. Här finns ganska gott om enbuskar. 

Tillgången på död ved är sparsam, men några högstubbar och hålträd av björk finns. 

Markvegetationen är av ristyp med bland annat blåbär, lingon, örnbräken och kruståtel. 

Bedömning av naturvärde: Vissa naturvärden finns, eftersom skogen har fina strukturer och är 

relativt opåverkad av skogsbruksåtgärder under senare år. Hålträd och högstubbar är 

värdefulla. 
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Delområde 28 

Beskrivning: En liten sumpskog i en svacka bredvid utfyllnaden i delområde 26. Det står 

vatten över marknivå och död ved finns i området. 

Bedömning av naturvärde:  Området är litet, men miljön i sig är värdefull för många arter, 

bland annat groddjur, insekter samt mossor och svampar som trivs i fuktiga miljöer. 

 

 

Delområde 29 (två delområden)  

Beskrivning: Medelålders lövskog med asp, sälg och björk som delvis har börjat självgallras. 

Asp och björk är dominerande trädslag och inslag finns av enstaka tallar. Hålträd av sälg 
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finns. Skogen är i 70-årsåldern. Frisk mark med ett visst inslag av fuktigare partier. Området 

ägs av kommunen och har i kommunens skogsbruksplan målklass NS (naturvård skötsel). 

Bedömning av naturvärde: Naturvärden finns knutna till lövträden, död ved, hålträd och den 

delvis fuktiga miljön. 

 

 

 

Delområde 30 

Beskrivning: Fuktig mark med yngre och tätare lövsnår med främst björk, salix och klibbal. I 

östra delen tätt med salix. Skogen är i 30-årsåldern. En försiktig röjning har gjorts i området 

för något år sedan. Området ägs av kommunen och har i kommunens skogsbruksplan 

målklass NS (naturvård skötsel). 

Bedömning av naturvärde: Naturvärden finns knutna till lövsnåren och salix är särskilt 

gynnsamt för insekter som söker föda tidigt på våren. 

 



25 
 

 

 

 

Delområde 31  

Beskrivning: Norrut är marken lite torrare, jämfört med delområde 30, men delvis fuktig, och 

trädskiktet lite äldre och glesare. Skogen är 40-årsåldern, björk dominerar med inslag av sälg 

och tall. Området ägs av kommunen och har i kommunens skogsbruksplan målklass PF 

(produktion med förstärkt hänsyn). 

Bedömning av naturvärde: Naturvärden finns knutna till lövträden och den delvis fuktiga 

miljön. 
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Delområde 32 

Beskrivning: Strandzon där blöt mark växlar med några hällpartier. Yngre till medelålders 

lövträd, bland annat klibbal, björk, rönn och sälg, samt enbuskar. 

Bedömning av naturvärde: Vissa naturvärden knutna till lövträden. 

 

 

Delområde 33 

Beskrivning: Kraftledningsgata med lite olika karaktärer utmed sträckan. Till stor del är 

marken frisk till fuktig med gräsvegetation samt ungt lövsly. Lupiner finns glest spridda i 

norra delen. Strax norr om delområde 23 finns ett stenigt parti, tätt bevuxet med enbuskar. 

Bedömning av naturvärde: Begränsade naturvärden, men området kan ha en funktion som 

spridningskorridor och eventuellt för födosök. 
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Delområde 34 

Beskrivning:  Lövdominerad blandskog i 40-60-årsåldern på frisk till fuktig mark. Större 

lövandel närmast kraftledningen. Området ägs av kommunen och har i kommunens 

skogsbruksplan målklass NS (naturvård skötsel). 

Bedömning av naturvärde: Naturvärden finns knutna till lövträden. 
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Delområde 35 

Beskrivning: Stenbunden terräng med flerskiktad medelålders till äldre talldominerad 

blandskog med inslag av björk, asp och enstaka ek. Två fladdermusholkar finns uppsatta i träd 

nära fritidshuset i norra delen. Bebyggelselämning finns i området. Norra delen av området 

ägs av kommunen och har i kommunens skogsbruksplan målklass PF (produktion med 

förstärkt hänsyn). 

Bedömning av naturvärde: Vissa naturvärden knutna till lövträden och områdets variation. 

 

 

 

Delområde 36 

Beskrivning:  I delområdets västra del närmast vägen är det flack, fuktig mark med lövrik 

medelålders blandskog. Där utgörs trädskiktet av asp, björk, rönn, gran, tall och en. Närmare 

kraftledningen i öster är marken blöt och lövträden helt dominerande. Där växer björk, sälg 

och asp med underväxt av gran. Ett par högstubbar med bohål finns i södra delen av området. 

Bedömning av naturvärde: Naturvärden finns kopplade till lövträden, högstubbar och den 

fuktiga miljön. 
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Delområde 37 

Beskrivning: Rejält kuperad, stenbunden liten höjd med äldre, flerskiktad hällmarktallskog. 

Här finns gott om enbuskar och hällar i dagen. Inslag av lövträd som asp, björk och sälg finns 

främst mot områdets ytterkanter. Förekomsten av död ved är sparsam. 

Bedömning av naturvärde: Vissa naturvärden finns, eftersom skogen är flerskiktad och 

relativt opåverkad av skogsbruksåtgärder under senare tid. 

 

 

Delområde 38 

Beskrivning: Fin, äldre, flerskiktad hällmarkstallskog på en höjdrygg och sluttning ner mot 

stranden där skogen möter vass. Marken är småkuperad och bergsbunden. Markvegetationen 

är av ristyp med bland annat blåbär och lingon. Tillgången på död ved är sparsam, men 

skogen ser inte ut att ha påverkats av skogsbruksåtgärder under senare tid.  Några hålträd, 

högstubbar och grova tallar med plattad bark finns närmare stranden. Några äldre byggnader 

som smälter väl in i naturen ligger inom delområdet. 



30 
 

Bedömning av naturvärde: Äldre skog med opåverkade strukturer och förekomst av grova 

träd och hålträd ger området naturvärden. 
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Delområde 39 

Beskrivning: Stranden kantas av bladvass och i södra delen ligger en liten ö med hällar och 

några medelålders tallar. En enkel spång leder genom vassen ut till ön där det finns någon 

bänk och någon eka. 

Bedömning av naturvärde: Vassområdet tillsammans med övrig vass utmed stranden kan vara 

en värdefull miljö för såväl vasslevande fåglar som fisk, bottenfauna och insektsproduktion. 

Solbelysta hällar i strandkanten och på ön kan vara en värdefull miljö för kärlväxter och 

lavflora, vilket dock inte undersökts närmare. 
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Delområde 40 

Beskrivning: Äldre hällmarkstallskog som har gallrats och är relativt enskiktad. Marken är 

stenbunden, men flackare än i delområde 38. Ett äldre fritidshus ligger omgivet av skogen i 

den norra delen. 

Bedömning av naturvärde: Låga naturvärden. 

 

 

Delområde 41 

Beskrivning: Liten våtmark i en svacka rikligt bevuxen med bland annat starrarter och 

vitmossa, omgiven av skvattram. Några små öppna vattenspeglar finns. 

Bedömning av naturvärde: Våtmarker av olika slag bidrar till områdets variation och kan 

eventuellt ha betydelse för groddjurs spridning genom landskapet. 
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Delområde 42 

Beskrivning: En liten remsa mellan betesmarken i delområde 46 och en mindre väg. Här växer 

någon tall samt ung björk och gran. I vissa partier finns hällar i dagen där det även växer 

enbuskar.  Lupin förekommer. En enskild avloppsanläggning ligger här.  

Bedömning av naturvärde:  En värdefull solbelyst brynmiljö mot den öppna marken i söder. 

Brynmiljöer i soligt läge är av värde bland annat för pollinerande insekter. 
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Delområde 43 

Beskrivning: Beteshage på före detta åkermark. Området har inte betats under den senaste 

sommaren. Floran har inte detaljinventerats, men i sydöst växer rikligt med kanadensiskt 

gullris. 

Bedömning av naturvärde: Låga naturvärden 

 

 

Delområde 44 

Beskrivning: Fuktig mark med gräsvegetation och ungt lövsly av björk, salix och klibbal. 

möter vassvik. Området röjs nog ibland. Den slyvegetation som finns där i nuläget är upp till 

4-5 år. Området skulle kunna restaureras till ett litet strandängsbete som betas tillsammans 

med åkermarken i delområde 43. 

Bedömning av naturvärde: Begränsade naturvärden i nuläget, men potential finns att höja 

naturvärdena med hjälp av betesdjur som också skulle hålla området ut mot vattnet öppet. 
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Delområde 45 

Beskrivning: Petterssonsudden. Fin udde ut mot Vänern av stort värde för närboendes 

friluftsliv, eftersom det är ett av få ställen där allmänheten tar sig ner till stranden och 

dessutom på en plats där det finns klippor ut mot öppet vatten. På udden ligger två hus. Vägen 

ut mot udden övergår när man passerat det första huset i en vältrampad stig ut till klipporna. 

Vid det yttre huset har tomten avgränsats med en smal häck, vilket gör att man kan passera 

utan att bli osäker på hemfridszonen. Udden är bevuxen med medelålders till äldre 

hällmarkstallskog och mot vattnet växer en salixbård. Längst ut på udden fina öppna klippor 

mot stranden. För att utveckla värdet för friluftslivet skulle en del sly på uddens yttre del 

kunna röjas bort.  

Bedömning av naturvärde: Naturvärdet bedöms som måttligt, men de öppna solbelysta 

hällarna kan vara av värde för kärlväxter, insekter och lavar. Värdet för friluftsliv är högt. 
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Delområde 46 

Beskrivning: Stenbunden sluttning norr och väster om en gård. I norr står några riktigt gamla 

och fina tallar och i västsluttningen står bland annat några gamla aspar och en björkhögstubbe. 

Bedömning av naturvärde: Naturvärden finns kopplade till de äldre träden. 

 

 

Delområde 47 

Beskrivning: Flack mark mellan hus och väg med glest stående medelålders björk, gran och 

tall. Även några aspar i yngre medelåldern. Död ved förekommer inte. I den södra halvan av 

området är marken rejält blöt. Vid inventeringstillfället stod vatten i vissa partier, men dessa 

är inte vattenhållande hela året. 

Bedömning av naturvärde: Inga särskilda naturvärden knutna till trädskiktet och låga 

naturvärden kopplade till den blöta marken. 
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Delområde 48 

Beskrivning: Medelålders, relativt likåldrig hällmarkstallskog. Död ved saknas i stort sett. 

Bedömning av naturvärde: Låga naturvärden. 

 

 

Delområde 49 

Beskrivning: Svacka med blöt mark bevuxen med bladvass samt glest med ung till 

medelålders tall, gran och björk. 

Bedömning av naturvärde: Låga naturvärden 
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Delområde 50 

Beskrivning: Fin, äldre, flerskiktad hällmarkstallskog i småkuperad bergsbunden terräng. 

Inslag av ek, björk, gran och en. Markvegetation med bland annat blåbär, lingon, kruståtel och 

stensöta. Ingen större påverkan av skogsbruk under senare tid.  

Bedömning av naturvärde: Vissa naturvärden finns kopplade till att skogen är äldre och har 

relativt opåverkade strukturer. 

 

 

 

Delområde 51 

Beskrivning: Ett fint litet kärr med ung till medelålders al och björk samt underväxt av gran. 

Även några grövre klibbalar finns plus en grov tall i väster. Jämfört med delområde 59 där 

marken också är blöt är vegetationen här tätare och marken blötare, vilket skapar en mer 

intressant miljö för olika arter. 

Bedömning av naturvärde: Naturvärden finns kopplade till lövträden och den fuktiga miljön. 
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Delområde 52 

Beskrivning: Naturtomt med flera äldre tallar i strandlinjen 

Bedömning av naturvärde: Naturvärden finns kopplade till de äldre tallarna. 

 

 

Delområde 53 

Beskrivning: Fin stenbunden liten kulle som ligger delvis inom planområdet och delvis inom 

planområdet för Västra Dingelsundet. Här ligger en äldre stuga och det finns också ett litet 

uthus samt ett stenröse. Kullen är bevuxen med lövrik, flerskiktad blandskog med bland annat 

björk, tall, ek, lönn, sälg. Någon äldre björk och tall finns samt minst ett par hålträd av björk 

och någon högstubbe. Även liggande död ved finns. Fint bryn mot åkern i söder där sly skulle 

kunna röjas bort i kanten för att öka solinstrålningen mot de äldre träden i syfte att gynna 

vedlevande insekter. 

Bedömning av naturvärde:  Naturvärde finns kopplat till en variation av lövträd, äldre träd 

samt förekomst av hålträd och död ved.  
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Delområde 54 

Beskrivning: Vältrampad hästhage med hällar i dagen. En gammal stengrund finns i området 

(troligen ramp till ett tidigare uthus). Floran har inte inventerats, men hävdgynnade arter kan 

finnas, vilket inte har studerats. 

Bedömning av naturvärde: Naturbetesmark som kan hysa en värdefull flora. Stengrunden kan 

utgöra en värdefull boplats och eventuellt övervintringsplats för grod- och kräldjur, 

fladdermöss och småkryp. 
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Delområde 55 

Beskrivning: Fin hästbetad hage som delas i två delar av ett dike som omgärdas av ett tätt 

salixsnår. Fina stenbundna partier med betesgynnad flora ingår i både den norra och södra 

delen. Bland annat finns riklig förekomst av svartkämpar, skallror och prästkrage. Våta partier 

finns i svackan, kring diket i mitten samt i ett mindre parti i norr.  

Bedömning av naturvärde: I kommunens naturvårds- och friluftsplan har området bedömts 

vara av klass 3 (högt naturvärde). Det öppna diket i området är skyddat som generellt 

biotopskydd enligt miljöbalken. 

 

 

Bilder från juni 2012 
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Delområde 56 

Beskrivning: Stenbunden liten kulle med lövträd mellan stall, beteshage och bilväg. Här växer 

asp av varierande grovlek. Dessa utgör potentiella boträd för hålhäckande fåglar. Eventuellt 

finns något hålträd redan nu. 

Bedömning av naturvärde: Vissa naturvärden knutna till lövträden, potentiellt högre värden 

på sikt. 

 

 

Delområde 57 

Beskrivning: Brant bergsslänt mot norr med unga lövträd. Stensöta och en del andra 

ormbunkar växer i slänten. 

Bedömning av naturvärde: Låga naturvärden. 
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Delområde 58 

Beskrivning: En liten bergbunden kulle under kraftledningen. Medelålders lövträd av olika 

arter samt en tall. Inga grövre träd. Kanadensiskt gullris förekommer i mindre mängd. 

Bedömning av naturvärde: Vissa naturvärden knutna till lövträden. 
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Artförekomster och ekologiska spridningssamband 

Naturvårdsintressanta arter 

Någon riktad artinventering har inte gjorts i området, men i Artportalen (utsökning november 

2021) finns registrerade observationer av ett antal rödlistade fågelarter. Kring våtmark och 

öppna marker i inventeringsområdets norra del har rödvingetrast (NT), svart-vit flugsnappare 

(NT), grönfink (EN), gulsparv (NT), kråka (NT), ärtsångare (NT) och stare (VU) observerats. 

Vid Petterssonsudden har fiskmås (NT), skrattmås (NT), strandskata (NT), kråka och 

födosökande brun kärrhök (EU-art) skådats och i inventeringsområdets södra del finns 

observationer av ärtsångare och svart-vit flugsnappare. 

I den södra delen av kraftledningsgatan har de hävdgynnade växterna backnejlika, prästkrage 

och bockrot observerats. 

2017 gjordes en inventering av ett stort antal lövskogsområden i Karlstads kommun för att 

undersöka förekomst av mindre hackspett samt lämpliga habitat för mindre hackspett och 

andra arter med liknande krav på livsmiljö. I den inventeringen ingick våtmarken i delområde 

14 samt lövskogar och öppen mark runt denna. Området bedömdes som delvis lämpligt för 

mindre hackspett, ett värde som kan öka om träden får bli äldre och mängden död ved ökar. 

Mindre hackspett hittades inte i området vid inventeringen, men däremot större hackspett, och 

enligt Artportalen har mindre hackspett setts i området 2016 och 2017.  

I ett landskapsperspektiv är området intressant för lövskogslevande arter, bland annat då det 

finns lövrika skogar runt Knappstadviken på andra sidan Skoghallsvägen som bedömts som 

mycket lämpliga för mindre hackspett. 

 

Det bruna området på kartan ovan ingick i mindre hackspett-inventeringen 2017. 

Någon inventering av fladdermöss har inte gjorts inom planområdet, men däremot har 

inventeringar gjorts inom Katrinebergsområdet som ligger ca 1,5 km norrut inom Karlstads 



47 
 

”västkust” och inom Jakobsberg i anslutning till Klarälvsdeltat, ca 1,5 km österut. Båda dessa 

områden visade sig ha en artrik fladdermusfauna, sett både i ett värmländskt och ett nationellt 

perspektiv. Det har inte heller gjorts någon täckande boplatsinventering för fladdermöss inom 

planområdet, men vid denna översiktliga inventering har förekomst av hålträd och högstubbar 

noterats på ett antal platser (delområde 1, 2, 10, 22, 27, 29, 36, 38, 46, 53) och stenröse 

och/eller stengrund som eventuellt kan utgöra boplats eller övervintringsplats har noterats i 

delområde 53 och 54. Det finns också intressanta jaktmarker och flera lövrika skogsbestånd i 

området, vilket sammantaget skapar goda förutsättningar för fladdermöss. 

 

Invasiva främmande arter 

Invasiva främmande arter är arter som har introducerats till områden utanför sitt ursprungliga 

utbredningsområde, till exempel genom trädgårdsodling, och sedan börjat sprida sig av egen 

kraft. I många fall konkurrerar de ut våra inhemska arter och har på det sättet blivit ett stort 

och växande hot mot den biologiska mångfalden. Några av dem skapar också stora 

ekonomiska problem både för samhället och för enskilda. Vid olika typer av verksamhet i ett 

område där invasiva främmande arter förekommer, till exempel vid grävning och hantering av 

massor, är det viktigt att anpassa arbetssättet, så att inte arterna sprids vidare till nya platser. 

För vissa arter finns lagkrav om att arterna ska bekämpas.  

 

Någon täckande inventering av invasiva främmande arter har inte gjorts i området, men vid 

fältbesöken som gjordes i oktober och november har kanadensiskt gullris noterats på ett antal 

platser inom delområdena 20, 21, 22, 23, 26, 43 och 58 och lupin hittades i delområde 33 och 

42. Dessa arter har uteslutande hittats på öppen mark, i vägkanter eller på utfyllnadsmark. 

Kanadensiskt gullris och lupin omfattas inte i nuläget av lagkrav om bekämpning, men det 

finns starka rekommendationer att begränsa dem och hindra spridning i möjligaste mån. 

På grund av årstiden för fältbesöken kan förekomster av invasiva främmande arter på fler 

platser i området ha förbisetts. 

 

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 flera olika naturtyper, så som äldre 

barrskog (samband för barrskogsmesar), lövskog (samband för entita), våtmarker (samband 

för groddjur) samt brynmiljöer och öppna blommande marker (samband för vildbin). 

Analysen pekade också ut området utmed Karlstads ”västkust” som ett särskilt viktigt 

samband mellan Hammarö och områdena norr om Karlstad, dels för att flera 

spridningssamband sammanfaller här, dels för att detta stråk utgör lite av en flaskhals för 

spridning.  
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Karta över ekologiska spridningssamband kring Karlstads tätort hämtad från 

Ekologigruppens rapport från 2019 där ringarna markerar ut särskilt viktiga samband. 

Inventeringsområdet vid Norra Dingelsundet ligger inom den röda ringen där flera 

spridningssamband sammanfaller. 

 

Generellt biotopskydd 

Några typer av biotoper, som generellt är värdefulla som livsmiljö för växt- och djurarter och 

som även är lätta att känna igen och definiera, omfattas av det generella biotopskyddet enligt 

7 kap 11§ miljöbalken. Det innebär att de är skyddade mot åtgärder som kan skada 

naturmiljön. De biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet är: alléer, källor med 

omgivande våtmark i jordbruksmark, odlingsrösen i jordbruksmark, pilevallar, småvatten och 

våtmarker i jordbruksmark (inkluderar öppna diken), stenmurar i jordbruksmark och 

åkerholmar. 

De miljöer som omfattas av generellt biotopskydd som hittats inom inventeringsområdet 

Norra Dingelsundet är en sannolik åkerholme och några öppna diken. Det kan finnas 

ytterligare något dike i området som omfattas av biotopskydd utöver de som redovisas här. 

En åkerholme som omfattas av biotopskyddet får vara högst 0,5 hektar stor och ska omges av 

åkermark eller kultiverad betesmark. Skyddet gäller även om åkermarken ligger i träda. Om 

omgivande mark helt eller delvis överförs till annan markanvändning upphör skyddet att 

gälla.  

Småvatten och våtmarker i jordbruksmark som är skyddade av det generella biotopskyddet 

ska under mer än hälften av året hålla en vattenyta eller en fuktig markyta med 

fuktighetskrävande växtarter, De ska ligga i eller i gränsen till åker, äng eller betesmark. 

Öppna diken är en av de småvattenniljöer som ingår i det generella biotopskyddet. Dessa har 

ofta naturvärden genom att de fungerar som livsmiljöer och spridningskorridorer i landskapet, 

bland annat för groddjur. 
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Skogsbruksplanens målklasser 

I de kommunägda skogsområdena anges i beskrivningarna ovan vilken målklass skogen har i 

kommunens skogsbruksplan. I skogsbruksplanen används fyra olika målklasser som anger 

inriktningen för hur kommunen ska sköta skogen i olika delar. Två klasser har 

virkesproduktion som inriktning och två klasser är inriktade på att bevara och utveckla 

skogens naturvärden. Målklasserna är: 

PG = produktion med generell miljöhänsyn 

PF = produktion med förstärkt miljöhänsyn 

NO = naturvård orört (skogen lämnas orörd för att gynna naturvärden) 

NS = naturvård skötsel (åtgärder ska göras för att gynna naturvärden) 

 

Samlad bedömning 

Området har en stor variation av naturtyper med barrskogar, lövskogar, våtmarker och ett 

småskaligt odlingslandskap. Detta ger förutsättningar för många artgrupper, både att hitta en 

livsmiljö och en spridningsväg genom området. 

Flera delområden har bedömts ha naturvärden, varav värden knutna till lövrika miljöer är det 

som förekommer mest, men här finns också en värdefull naturbetesmark i söder, äldre och 

relativt opåverkad hällmarkstallskog i den västra delen ut mot Vänern och en stor våtmark 

centralt i området. Det är inte något delområde som enskilt bedöms ha mycket höga 

naturvärden, men många områden bidrar med viktiga strukturer, så som lövträd, död ved, 

hålträd, fuktiga marker, öppna diken och en värdefull flora. 

Den småskaliga strukturen i området, med omväxlande skogar och öppna marker skapar 

många brynmiljöer och andra halvöppna, vindskyddade miljöer som är gynnsamma för 

pollinerande insekter. Detta är i sin tur positivt både för pollinering och för tillgången på föda 

för insektsätande fågelarter och fladdermöss.  

I ett landskapsperspektiv har naturen i området en viktig funktion. Det har konstaterats att 

området är viktigt för spridning för flera artgrupper, så som barrskogsmesar, lövskogsarter, 

groddjur och vildbin och att området utgör del av ett kritiskt spridningssamband mellan 

Hammarö och landområdena norr om Karlstad. Närheten till Vänern i väster och våtmarkerna 

i Klarälvsdeltat i öster skapar goda förutsättningar för fladdermöss och andra arter som trivs i 

fuktiga och lövrika miljöer. 

Flera områden omfattas av det generella biotopskyddet enligt miljöbalken, en åkerholme och 

flera öppna diken. 
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Karta - Naturvärden och värden för pollinerande insekter 

Karta som sammanfattar vart i området det finns naturvärden och vart det finns goda 

förutsättningar för pollinerande insekter. 

 

Gröna ringar visar områden som har naturvärden 

 (mer än enstaka strukturer av värde) 

 

Gula ringar visar områden som har goda förutsättningar för insekter och därmed 

ett värde för pollinering samt som födosöksområden för insektsätande fågelarter 

och fladdermöss 
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Karta - Naturvärden knutna till respektive naturtyp 

Karta som visar var i området det finns naturvärden knutna till respektive naturtyp. Här visas 

även små naturvärden knutna till vissa strukturer. 

Gröna ringar visar naturvärden knutna till lövskog 

 

Bruna ringar visar naturvärden knutna till barrskog/blandskog 

 

Gula ringar visar naturvärden knutna till odlingslandskap 

 

Blå ringar visar naturvärden knutna till våtmarker 
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Karta - Hålträd och generellt biotopskydd 

 

Lila trianglar visar områden där hålträd och/eller högstubbar hittats 

 

Blå linjer visar öppna diken som sannolikt har skydd som generellt biotopskydd 

 

Orange linjer visar åkerholmar som sannolikt har skydd som generellt 

biotopskydd 
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