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Sammanfattning 
 
På uppdrag av Karlstads kommun utförde Greensway AB en inventering av generella 
biotopskydd i området Eriksberg väster om Karlstad.  
 
Inventeringen identifierade totalt 17 generella biotopskydd inom området.  
 
De flesta av de generella biotopskydden, 13 stycken, bedöms tillhöra biotopkategorin 
Småvatten och våtmark i jordbruksmark, och utgörs framförallt av vattenförande diken.  
 
Fyra av de generella biotopskydden bedöms tillhöra biotopkategorin Åkerholme. Tre av 
dessa utgörs av berg i dagen omslutet av åkermark medan ett är ett trädklätt område runt ett 
vattenförande dike. Inga objekt bedömdes tillhöra biotopkategorin odlingsröse, trots att det 
på några ställen fanns fåtalet stenar upplagda. 
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1 Inledning 
På uppdrag av Karlstads kommun utförde Greensway AB en inventering av generella 
biotopskydd i området Eriksberg väster om Karlstad. Området utgörs till största delen av 
åkermark. Objekten i inventeringsområdet har bedömts enligt Naturvårdsverkets definitioner 
av de biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet. I den aktuella inventeringen var 
det tre av dessa biotoper som var aktuella i bedömningen: Småvatten och våtmark i 
jordbruksmark, Åkerholme (Naturvårdsverket 2014a-b), men även Odlingsröse 
(Naturvårdsverket 2014c). 
 
Enligt Naturvårdsverket (2014a) definieras småvatten och våtmark som ”Ett småvatten eller 
en våtmark med en areal av högst ett hektar i jordbruksmark som ständigt eller under en stor 
del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, 
översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken, dammar och högst två meter 
breda naturliga bäckfåror. Arealbegränsningen avser inte linjära element som öppna diken 
eller högst två meter breda naturliga bäckfåror. Dammar anlagda för bevattningsändamål 
innefattas inte i denna biotop.” 
 
En åkerholme definieras ”En holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 
hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark.” (Naturvårdsverket 2014b), och 
ett odlingsröse ”På eller i anslutning till jordbruksmark upplagd ansamling av stenar med 
ursprung i jordbruksdriften.” (Naturvårdsverket 2014c). 
 
I Naturvårdsverkets beskrivningar och vägledningar finns också mer detaljerade 
beskrivningar av biotoperna. För vissa inventerade objekt har även dessa mer detaljerade 
beskrivningar legat till grund för bedömningarna. Detta har då så långt det är möjligt 
förtydligats vid beskrivningen av varje objekt.  
 
Vattennivåerna vid inventeringstillfället var relativt höga. Detta har vägts in i bedömningen av 
om objektet tillhör biotopen Småvatten och våtmark i jordbruksmark, där ju vattennivå och 
fuktighet minst ska gälla ”en stor del av året”. Det är samtidigt viktigt att vara medveten om 
den osäkerhet det innebär vid bedömning av mindre tydliga objekt. 
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Figur 1. Översiktskarta över de bedömda objekten i inventeringsområdet. Nummer efter bindestreck avser 
delområden av objekt. 
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2 Metod 

2.1 Uppdraget 
 
På uppdrag av Karlstads kommun utförde Greensway AB en inventering av generella 
biotopskydd i området Eriksberg väster om Karlstad. Inventeringen utfördes i ett område vars 
gränser (Figur 1) definierats av Karlstads kommun och som skickades till Greensway AB i 
form av en shp-fil. 
 
Inventeringsresultat levereras i form av en rapport med bilder och GIS-skikt enligt 
referenskoordinatsystem EPSG:3006 - SWEREF99 TM. 
 
Fältinventering och rapportarbete utfördes av Olof Widenfalk. GIS och data sammanställdes 
av Charles Campbell. 

2.2 Inventeringsmetod 
Generella biotopskydd bedömdes vid ett fältbesök den 19-20 oktober 2020. Data om 
bedömningarna, deras geografiska position samt bilder på varje objekt samlades in med 
iPads med applikationen iGis. Objektens rumsliga utbredning ritades ut som polygoner, 
linjeobjekt eller punkter i fält. 
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3 Resultat 
Här följer en förteckning med bedömning och beskrivning av de inventerade biotoperna i 
området. Siffrorna relaterar till nummer angivna i figur 1. 
 

3.1 Objekt som bedöms vara generella biotopskydd 
 
Objekt 1. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
Dike som är vattenförande. Endast lite vatten vid 1-1 men ökar mot 1-3, och merparten av 
diket bedöms vara fuktigt eller vattenförande året runt. Mycket gräs och starr växer runt diket, 
även en hel del gullris. 
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Objekt 2. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
Vattenförande dike som kantas av björk och vide. Diket bedöms vara fuktigt under större 
delen av året. 

 
 
Objekt 3. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
Dike med relativt mycket vatten, sannolikt vattenförande eller fuktigt året runt. Relativt tät 
vegetation av björk och vide växer på båda sidor. 
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Objekt 4. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
Dike med relativt mycket vatten, som bedöms vara åtminstone fuktigt året runt, vinkelrätt 
avgrenat från objekt 3. Även del av en åkerholme (objekt 14). Relativt tät vegetation av björk 
och al. 

 
 
Objekt 5. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
En kort sträcka med vattenförande dike i norra delen av inventeringsområdet. Uppslag av al 
och mindre vatten mot skogskanten, men sannolikt fuktigt under större delen av året. 
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Objekt 6. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
Ett längre dike, delvis mer naturligt meandrande, som sträcker sig från nordost vid 
kraftledningen, genom hela inventeringsområdet ner under vägen i söder. Bäveraktivitet och 
sumpskog i nordöstra delen av objektet (objekt 28). Mycket vatten i hela objektet och 
sannolikt vattenförande under hela året. Kantas ofta av al. 

 
6-1 
 

 
6-2 
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6-6 
 
Objekt 7. Småvatten och våtmark i jordbruksmark  
Vattenförande dike som ansluter vinkelrätt mot objekt 6 i den södra delen av 
inventeringsområdet. Mindre vatten än i objekt 6 men sannolikt åtminstone fuktigt under hela 
året. En del kaveldun växer i diket. 
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Objekt 8. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
Ett vattenförande dike som ansluter till objekt 6. Mindre vatten än i objekt 6 men sannolikt 
åtminstone fuktigt under hela året. En del kaveldun växer i och i kring diket. 

 
 
Objekt 9. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
Vattenförande dike som ansluter till objekt 6. Mindre vatten än i objekt 6 men sannolikt 
åtminstone fuktigt under hela året. En del gullris, björk, vide m.m. växer runt diket. 
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Objekt 10. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
Ett vattenförande dike som ansluter till objekt 6. Vattenmängden ökar mot objekt 6, sannolikt 
åtminstone fuktigt under hela året. Till viss del naturligt meandrande. Ganska mycket 
vegetation av al, gullris m.m. runt diket. 

 
 
Objekt 11. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
Dike som ansluter till objekt 6 i den norra delen av objektet. Mer vatten närmare objekt 6, 
sannolikt åtminstone fuktigt under hela året. 
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Objekt 12. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
Dike utmed norr kanten av inventeringsområdet. Relativt lite vatten, mindre vatten än i objekt 
6 men sannolikt åtminstone fuktigt under större delen av året. 

 
 
Objekt 13. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
En kort sträcka med vattenförande men ganska grunt dike i skogskant som leder ut mot 
kraftledningsgatan i östra delen av inventeringsområdet. Ett gränsfall men objektet bedöms 
vara fuktigt under större delen av året. Sälg växer i och omkring objektet. 
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Objekt 14. Åkerholme 
Åkerholme i den västra delen av inventeringsområdet som omges av åkermark. Tät 
vegetation av främst al med inslag av björk. Genomkorsas av diket som är objekt 4. 

 
 
Objekt 15. Åkerholme 
Litet objekt om några kvadratmeter med berg i dagen som trots begränsad storlek bedöms 
vara en åkerholme.  
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Objekt 16. Åkerholme 
Litet objekt om några kvadratmeter med berg i dagen som trots begränsad storlek bedöms 
vara en åkerholme. Här finns också några stenar upplagda men bedöms inte vara 
odlingsröse då det rör sig om färre än fem större stenar (Naturvårdsverket 2014c). 

 
 
Objekt 17. Åkerholme 
Litet objekt om några kvadratmeter med berg i dagen som bedöms vara en åkerholme. 
Kanterna är bevuxna med högre gräs och örter. Här finns också några mindre stenar men 
bör sannolikt inte bedömas som odlingsröse (se bedömning för objekt 16). 
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3.2 Objekt som ej bedöms vara generella biotopskydd 
 
Objekt 18-23.  
Ett torrlagt och igenvuxet dike som växer i skogskanten i norra delen av objektet, parallellt 
med objekt 3. 

 
 
Objekt 26.  
Berg i dagen som ligger i direkt anslutning till udden som löper ut i objekt 27. Objektet skulle 
kunna ses som ett generellt biotopskydd men på grund av den direkta anslutningen till objekt 
27 är vi tveksamma till detta. 
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Objekt 27. 
En skogbeklädd udde som sticker ut i åkermarken i den nordöstra delen av 
inventeringsområdet. Här finns antagligen en kulturlämning, torp eller liknande. Bedöms vara 
en sammanhängande del av skogsmarken, och därför inte det generella biotopskyddet 
åkerholme. 
 
Objekten 29-36 
Dessa objekt är torrlagda diken alternativt täckdiken som ligger i den östra kanten av 
inventeringsområdet men också spridda i övriga delar av objektet. Avsaknaden av vatten, 
även under en väldigt blöt tidpunkt på året, gör att objekteten ej bedöms vara generella 
biotopskydd.  
 

 
Objekt 31 
 

 
Objekt 32 
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Objekt 37. 
Gammal gårdsmark i anslutning till den asfalterade vägen i sydvästra delen av objektet. 
Flertalet lövträdslag växer här, exempelvis sälg, lind, kastanj och lönn. Den direkta 
anslutningen till vägen och att objektet inte helt omsluts av åker och kulturmark gör att det 
inte bedöms utgöra det generella biotopskyddet åkerholme. 
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