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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Planläggning och utbyggnad av enbostadshus och radhus har skett under ett flertal år 

inom området Edsgatan i Karlstads kommun. För tillfället pågår detaljplanearbete för 

villor och radhus för fastigheterna Edsgatan 2:32 och 2:34.  

ÅF har på uppdrag av Prepart AB genomfört en naturvärdesinventering som underlag 

till planarbetet. Syftet med naturvärdesinventeringen var att identifiera, avgränsa och 

lokalisera värdefulla naturmiljöer. Resultatet av naturvärdesinventeringen har 

sammanställts i denna rapport och kommer att utgöra underlag för den fortsatta 

planeringen och projekteringen av bostäder inom området. 

Naturvärdesinventeringen gjordes enligt Svensk standard för naturvärdesinventering 

(SS199000:2014).  

Naturvärdesinventeringen omfattade även en inventering av skyddsvärda träd och 

värden knutna till dessa. 

1.2 Geografisk avgränsning av inventeringsområdet 

Inventeringsområdet ligger i norra utkanten av Karlstads tätort. Det geografiska 

området som omfattades av fältinventeringen utgörs av fastigheterna Edsgatan 2:32 

och 2:34, som är de fastigheter som berörs av detaljplanen. För förstudien har ett 

större utsökningsområde använts. 
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Bild  1. Översiktskarta 
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2 Metod 
Syftet med naturvärdesinventeringen var att identifiera och bedöma det aktuella 

områdets naturvärden och betydelse för biologisk mångfald, enligt definitionen för 

Svensk Standard för naturvärdesinventering (SS 199000:2014) och Teknisk Rapport 

(SIS-TR 199001:2014). 

Naturvärdesinventeringen inleddes med en avgränsning av området samt fastställande 

av nivå och detaljeringsgrad för inventeringen. Detaljeringsgraden detalj användes för 

inventeringen. Detta innebär att minsta obligatoriska karteringsenhet är en yta av 0,1 

ha eller mer eller linjeformat objekt med längd av 50 m och bredd på 0,5 m eller mer. 

Tillägg för inventeringen var: 

• Naturvärdesklass 4  

• Detaljerad redovisning av artförekomst 

• Inventering av skyddsvärda träd. Identifiera och göra en bedömning av 

skyddsvärda träd och värden knutna till dessa. Uppgifter om träden (vitalitet, 

omkrets i brösthöjd och håligheter). 

Tidigare dokumenterade naturvärden och arter i området eftersöktes i olika databaser, 

bland annat hos källorna; Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Värmlands 

län, ArtDatabanken, Lantmäteriets historiska kartor, VISS samt information om kända 

naturvärden från Karlstads kommun. Inventeringsområdet har på delar undersökts 

med hjälp av Google Earth. För komplett lista över källor se källförteckning där även 

sådana som inte visat på några värden redovisas. 

Inför fältbesöket flygbildstolkades inventeringsområdet översiktligt och områden som 

kan hysa naturvärden identifierades. 

Fältinventeringen utfördes 10 september 2019. I fält avgränsades och identifierades 

alla naturvärdesobjekt (ett avgränsat geografiskt område med naturvärde som är av 

positiv betydelse för biologisk mångfald), naturvårdsarter och värdeelement. Noterade 

fynd dokumenterades i en kartbaserad GIS-applikation, Collector for ArcGIS (ESRI). 

Naturvärdesobjekten bedömdes sedan enligt en fyrgradig skala (klass 1–4) baserat på 

bedömningsgrunderna art och biotop (Bild  2).  

För indelning av biotopgrupp och terminologi användes Teknisk Rapport ftSIS-TR 

199001. 
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Bild  2. Klassificeringar av ett naturvärdesobjekt vid naturvärdesbedömningen. Källa: SS 

199000:2014 

2.1 Naturvårdsarter 

Naturvårdarter är ett samlingsbegrepp för arter som är extra skyddsvärda, signalerar 

ett område med höga naturvärden eller är av särskild betydelse för biologisk 

mångfald, t.ex. skyddade och fridlysta arter, rödlistade arter eller signalarter. 

Rödlistade arter är arter som riskerar att dö ut i Sverige inom en viss framtid. Dessa 

klassas till nära hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN), akut hotad (CR) eller 

nationellt utdöd (RE), där NT är den lägsta klassningen. Det är ArtDatabanken som 

avgör om en art ska klassas som rödlistad.  

Signalarter är en typ av indikatorart som påvisar att området där arten finns kan hysa 

fler krävande, sällsynta eller rödlistade arter. De ska också vara lätta att återfinna. 

Skyddade arter är skyddade enligt artskyddsförordningen, och det finns olika starka 

skyddsföreskrifter för arterna. Fridlysta arter omfattas av 4-9 §§ i 

artskyddsförordningen (2007:845) och är angivna i förordningens bilaga 1 och 2. 

Fridlysningen innebär ett förbud mot att döda, skada, fånga eller störa vilt levande 

djur eller ta bort eller skada sådana djurs ägg, rom eller bon, samt att ta bort, skada 

eller ta frön eller andra delar från vilt levande växter. Artskyddet utgår från Art- och 

habitatdirektivet och fågeldirektivet. Fågeldirektivet omfattar alla vilda fågelarter som 

förekommer naturligt inom EUs medlemsländer. 
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2.2 Invasiva arter 

Främmande arter är arter, som under historisk tid inte har förekommit naturligt i 

Sverige, utan som genom någon form av mänsklig hjälp har flyttats till ett område 

utanför dess naturliga utbredningsområde. Stora problem kan uppstå när främmande 

arter sprider sig i miljön och orsakar problem för inhemska växter och djur, ekosystem 

och även för människors hälsa och för samhället. Främmande arter som hotar den 

biologiska mångfalden kallas för ”invasiva främmande arter”. 

Ett hundratal främmande arter har lyckats etablera sig i svenska sjöar, vattendrag och 

i havsmiljön och cirka 1400 i landmiljön. Cirka 380 av dessa främmande arter bedöms 

vara invasiva främmande arter. På EUs förteckning över invasiva främmande arter 

finns just nu 66 arter vilka inte får introduceras i landet, spridas i naturen eller gynnas 

att bli fler. Det är också förbjudet att sälja, byta och importera dessa arter. Tjugo av 

de EU-listade arterna finns eller har förekommit i Sverige. 

2.3 Särskilt skyddsvärda träd 

Grova, gamla eller ihåliga träd har en mycket stor betydelse för fauna och flora. 

Förekomsten av sådana träd är i många fall avgörande för många rödlistade arters 

fortlevnad. Rent generellt kan man säga att ju äldre ett träd blir desto artrikare blir 

det. Olika organismgrupper har olika trädslagspreferens och antalet rödlistade arter 

beroende av ett visst trädslag varierar. Flest arter är knutna till gamla ekar. 

För bevarandet av dessa arter har Naturvårdsverket tagit fram ett åtgärdsprogram för 

särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Åtgärdsprogrammet förväntas ha positiva 

effekter för över 400 rödlistade arter.  

Med särskilt skyddsvärda träd avses enligt åtgärdsprogrammet: 

• jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under 

brösthöjd. 

• mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag 

äldre än 140 år. 

• grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad 

hålighet i huvudstam. 

Särskilt skyddsvärda träd definieras av naturvårdsverket med utgångspunkt från 

egenskaper hos det enskilda trädet. Både levande och döda träd ingår i definitionen. 

Prioriterade trädmiljöer i åtgärdsprogrammet är: 

• Grova och gamla ekar – jätteträd 

• Parker, kykogårdar, gårdsmiljöer och träd i tätorter 

• Alléer 

• Hamlade träd 

2.4 Osäkerheter 

Inventeringen utfördes under början av september vilket är i slutet av växtsäsongen. 

Detta innebär att det finns en risk att naturvårdsarter i form av kärlväxter som 

blommar under vår och sommar förbisetts vid inventeringen. Även vissa typer av 

marklevande svamp kan ha missats. 

Vid uttag av inrapporterade arter till artdatabanken finns en osäkerhet i noggrannhet 

på koordinater för artfynden, och exakt plats kan skilja över 100 meter. 
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3 Områdesbeskrivning 
Inventeringsinrårdet ligger i utkanten av Karlstads tätort. Området utgörs av en 

gammal gårdsbebyggelse, med en parkliknande trädgård. I östra delen av området 

finns ett lövskogsområde. Nedanför denna löper Klarälvsbanan, vilket är en gammal 

banvall som byggts om till cykelväg, samt Edsgatevägen. Öst om denna ligger sedan 

sjön Alstern. 

Omgivande marker till inventeringsområdet har till stora delar bebyggts under senare 

år.

 

Bild  3. Bebyggelse runt planområdet. 
Karlstads kommuns Baskarta 

 

Bild  4. Skogsområdet ner mot 
Klarälvsbanan 
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4 Dokumenterade naturvärden 
Delar av området är upptaget i Karlstad kommuns Natur- och fritidsplan. I denna har 

området naturvärdesklass 3. Området beskrivs där som ett område med 

huvudsakligen sand och lera, och ett smalt bälte med ett flertal tydliga ändmoräner. 
Dessa har bildats i samband med isavsmältningen när senaste isens front tillfälligt 

ryckt fram under kallare perioder och då skjutit samman tidigare avlagrat 

moränmaterial. Området består till största delen av åkermark, vilket gör att 

ändmoränerna syns mycket bra. Längst i söder finns dock örtgranskog med 

hasselunderväxt och på några platser finns rena hässlen och ädellövskogspartier, de 

senare främst i anslutning till herrgårdsmiljöerna vid Edsgatan, Björby och Höja. 

 

 

Bild  5 Områden i Karlstads natur och friluftsplan i anslutning till inventeringsområdet 

 



 

 

RAPPORT  

 

Datum: 2019-10-18   Sida 10 (19) 

 

Bild  6 Kända värden i anslutning till inventeringsområdet 

Direkt öster om området, avskilt av Edsgatevägen ligger ett skogsområde (se Bild  6 ) 

som av Skogsstyrelsen bedömts som nyckelbiotop och omfattas av biotopskydd. 

Området ligger i direkt anslutning till Alstern utgörs av strand- eller svämskog med 
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främst gran och övrigt lövträd. Detta område är även upptaget i Karlstad kommuns 

natur och fritidsplan.  

Till trädportalen finns ett stort antal träd rapporterade inom och i anslutning till 

inventeringsområdet (se Bild  6). Dessa träd utgörs till stor del av ädellöv, som alm, 

lind och lönn. Några av dem är även grova, med hål och spår av insektsgnag. På 

flygbild från 1959-61 kan man se att dessa träd stod där redan då (se Bild  7). 

 

Bild  7. Flygfoto från 1959-61, källa Karlstads kommun 

Ett antal rödlistade arter finns inrapporterade till artportalen. Dessa utgörs till största 

delen av fåglar. Av de rödlistade och fridlysta arterna är det enbart hackspettarna 

(gröngöling, mindre hackspett och spillkråka) som är knutna till denna typ av 

lövskogsmiljö. 
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Tabell 1. Naturvårdsarter inrapporterade till Artportalen samt trädportalen de senaste 25 åren I 

tabellen redovisas enbart de fåglar som är rödlistade. 

Art Biotop Signalvärde 

Mindre bastardsvärmare Ängsmarker Rödlistad, NT 

Violettkantad guldvinge Öppna gräsmarker Rödlistad, NT 

Mård Skogsmark Fridlyst enl 5§ 

artskyddsförordningen, 

upptagen i art- och 

habitatdirektivet, 

bilaga 5.  

Vattenfladdermus Skog, urban miljö, våtmarker Fridlyst, enl 4 och 5 §§ 

artskyddsförordningen, 

upptagen i art- och 

habitatdirektivet, 

bilaga 4 

Buskskvätta Öppna gräsmarker, buskmarker Rödlistad, NT 

Gröngöling Lövskog Rödlistad, NT 

Kungsfågel Barrskog, löv-/barrblandskog Rödlistad, VU 

Mindre hackspett Lövskog Rödlistad, NT 

Spillkråka Barrskog, blandskog Rödlistad, NT 

Bilaga 1  

Fridlyst enl 4§ 

artskyddsförordningen, 

upptagen i 

fågeldirektivet 

Sävsparv Öppna strandbiotoper, myrar Rödlistad, VU 

Ask  Rödlistad, EN 

Skogsalm  Rödlistad, CR 

 

Enligt ekonomiska kartan från 1962 fanns bostadsbebyggelse norr om Edsgatan. I 

direkt anslutning till gården fanns jordbruksmark och skogsmark. Det område som 

ingår i inventeringen utgjordes även då av trädgårdsmark och skogsmark (se Bild  8). 



 

 

RAPPORT  

 

Datum: 2019-10-18   Sida 13 (19) 

 

Bild  8. Urklipp ur ekonomiska kartan från 1962 
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5 Resultat  
I samband med naturvärdesinventeringen kunde ett naturvärdesobjekt avgränsas med 

klass 3. Utöver det noterades 23 värdeobjekt i form av 6 stenmiljöer 17 värdefulla träd 

(se Bild  9). 

 

Bild  9. Naturvärden inom inventeringsområdet  
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5.1 Naturvärdesobjekt 

Objekt 1. Ädellövskog 

 

Naturtyp: Skog och träd 

Naturvårdsarter: Alm, ask (rödlistade) 

Invasiva arter: Gullris, jättebalsamin 

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde 

Beskrivning: Lövskogsområde med relativt mycket död ved i forma av uppsågade 

stockar. Dessa kommer från nertagna björkar, vilka någon troligen är den som nämnts i 

trädinventeringen. Rik förekomst av ädellöv som lönn och alm, men även stor förekomst 

av björk. Även några hässlen. 

Trivial flora, med arter som liljekonvalj, kirskål, brännässla, maskros och 

trädgårdsrymlingar som spirea.  

Området är skräpigt och ligger mycket trädgårdsris och liknande i området. 

Motivering: Artvärdet i området är främst knutet till förekomsten av ädellöv, i övrigt var 

det relativt artfattigt. Det faktum att det förekom friska individer av alm gör att området 

bedöms ha ett visst artvärde. 
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Förekomsten av ädellövträd i olika successionsstadier ger förutsättningar för bland annat 

de hackspettar som tidigare noterats i närområdet. Likaså skapar stenmiljöerna 

ytterligare biotopsförutsättningar. Detta sammantaget ger området ett visst biotopvärde. 

5.2 Värdeobjekt och skyddade arter 

Inom inventeringsområdet hittades ett antal värdeobjekt, i form av stenmiljöer och 

värdefulla träd. Inga av dess objekt hyser dock något formellt skydd. Vid 

inventeringen påträffades inga skyddade arter. 

Objekt Typ Beskrivning Värde 

1 Grovt träd Lind, bhd 1,1 m. Stor barkskada från nedfallen gren. Hålbildning 
Jätteträd 

2 Stående 
död ved 

Torraka av björk, beväxt med tickor, beskuggat Död ved 

3 Grovt träd Lönn, två stammar, håligheter bhd 1,05 m Hålbildning 
Jätteträd 

4 Grovt träd Ask, bhd 0,8 m. i dåligt skick, med döda grenar, förekomst 
av håligheter. 

Hålbildning 
Rödlistad 

5 Bärande 
träd och 
buskar 

Hässlen Bärande 
buskar 

6 Grovt träd Flertal almar, största med bhd 0,86, friska. Står i brant ner 
mot vägen 

Rödlistad 

7 Grovt träd  Lönn, bhd. 0,96 förekomst av håligheter. Rik förekomst av 
lavar, 

Hålbildning 

8 Grovt träd Alm, bhd 1,08 (svårmätt så osäkert värde) beväxt med 
klätterhortensia, förekomst av håligheter, rik förekomst 
av lavar. Delvis skadat. 

Hålbildning 
Jätteträd 
Rödlistad 

9 Grovt träd Lönn, flerstammig, bhd 1,05 m. Förekomst av håligheter, 
mycket lavar, står halvskuggigt på tomtmmark 

Hålbildning 
Jätteträd 

10 Grovt träd Alm, bhd 1,47 m, tvåstammig. Frisk men med håligheter, 
klättethortensia växer på stammen. 

Hålbildning 
Jätteträd 
Rödlistad 

11 Grovt träd Lönn, flerstammig, bhd 0,89 m, står halvskuggigt på 
tomtmark 

 

12 Bärande 
träd och 
buskar 

Apel, flera håligheter med mulmbildning, står på 
tomtmark 

Hålbildning 
med mulm 
Bärande träd 

13 Grovt träd Lärk, bhd 0,82 m, växer halvöppet  

14 Grovt träd Lärk, bhd 0,68 m, växer beskuggat  

15 Grovt träd Lärk, bhd 0,94, början till skador vid gamla bortagna 
genar. Växer beskuggat. 

 

16 Grovt träd Lärk, bhd 0,85 m, utgångshål i barken från insekter. Växer 
beskuggat. 

 

17 Grovt träd Lärk, bhd 0,97 m, lutar kraftig ut mot vägen, barkskada ca 
3 meter upp ger början till hålighet. Växer beskuggat. 

 

S1 Stenmiljö Stenmur, utgör delvis stödmur åt gräsmatta  

S2 Stenmiljö Stentrappa, beväxt med bergklomossa och 
skuggstjärnmossa 

 

S3 Stenmiljö Igenvuxet röse, beskuggat  

S4 Stenmiljö Stentrumma och stensatt vattenutgång, inget rinnande 
vatten vid inventering 
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S5 Stenmiljö Stenmur i/mot tomtmark med öppen gräsmatta. Häck av 
gran och syren växer längs muren på delen som går längs 
med gatan. Muren som helhet är beväxt med 
klätterhortensia, nässlor, dagliljor och mycket mossor och 
lavar. 
Muren är byggd av huggna block och runda stenar. Delen 
som går öst-västligt fortsätter troligen mot Klarälvsbanan 
men är där täckt av ris och svår att se. 

 

S6 Stenmiljö Stenmur mot tomtmark. Dike rinner parallellt på utsidan 
mycket bergklomossa på stenarna. Harsyra, majbräken 
mot diket. Uppslag av jättebalsamin 

 

 

Bild  10. Stenmur (S5) ut mot GC-väg 

 

Bild  11. Alm, objekt 8 

 

5.3 Invasiva arter 

Längs stenmur (objekt S6) förekommer jättebalsamin. I skogsområdet förekommer 

både gullris och jättebalsamin.  
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6 Rekommendationer 
Naturvärdena i området är kopplat till de stora träden, och framförallt ädellöven och 

stenmurarna. Vid planläggning av området bör det eftersträvas att bibehålla så många 

av dessa element som möjligt.  

Många av träden omfattas av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram. Detta rör 

exempelvis jätteträden och träd med håligheter, samt att de ingår i den prioriterade 

gruppen parkmiljöer. Utifrån detta rekommenderas att de träd som står på befintlig 

tomtmark bör sparas. 

I de fall träd kommer att tas ned, rekommenderas framförallt de grövre, och ädellöven 

att läggas i s.k. faunadepå i de skogsområden som sparas. 
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