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1

Bakgrund och uppdrag

1.1

Bakgrund

Karlstad kommun arbetar med ett planprogram vid Jakobsberg, sydväst och Karlstad tätort
(figur 1). I detta arbete har flera naturinventeringar genomförts och under sommaren 2016
genomförde Calluna en utredning där inledande konsekvensbedömningar av naturvärden
framtogs och identifierades (Sörensen, 2016). I samband med detta arbete och efterföljande
groddjursinventering har det identifierats ett antal arter som kan påverkas med måttliga till
stora konsekvenser. Dessa arter är mindre vattensalamander, vanlig padda, åkergroda,
sånglärka, ängspiplärka och nattviol. Vidare visade utredningen på att områdets höga
naturvärden, stora artrikdom och funktion som rastlokal för fåglar kan påverkas med måttliga
till stora konsekvenser för miljön.
Enligt kommunen själva kommer de söka om dispens gällande påverkan på nattviol men för att
minska påverkan samt identifiera eventuella viktiga spridningsstråk för övriga arter har
kommunen valt att gå vidare med denna artskyddsutredning för arterna åkergroda, sånglärka
och ängspiplärka. Även mindre vattensalamander och vanlig padda behandlas.

1.2
1.2.1.

Artskyddsförordningen
Groddjur

Samtliga svenska groddjursarter är fridlysta enligt 6 § i artskyddsförordningen (SFS 2007:845)
och för flera av dessa har man upprättat åtgärdsprogram. Mindre vattensalamander och vanlig
padda omfattas av denna paragraf.
Åkergroda är visserligen en allmän art i Sverige, men i andra delar av utbredningsområdet har
man identifierat hot mot den och därför är den fridlyst enligt artskyddsförordningen och det är
ett starkt skydd enligt art- och habitatdirektivet. Detta betyder att arten dessutom är skyddad i
den något mer stränga 4 § i artskyddsförordningen. I Norge och Västeuropa är åkergroda mer
ovanlig och därför har Sverige ett ansvar att bevara en stark nationell population.
För åkergroda, vilken listas som "N" i bilaga 1 till artskyddsförordningen och skyddas av § 4, är
det förbjudet att:
1. avsiktligt fånga eller döda djur,
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings
och flyttningsperioder.
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet gäller
alla levnadsstadier hos djuren.
1.2.2.

Sånglärka och ängspiplärka

Likt åkergrodan är också sånglärka och ängspiplärka skyddade enligt 4 § i
artskyddsförordningen.
Även om alla vilda fåglar nämns i artskyddsförordningen har Naturvårdsverket definierat en
prioritering, nämligen; ”Med vilda fåglar avses alla i Sverige naturligt förekommande fågelarter.
Även om alla fågelarter omfattas bör arter markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar en negativ trend prioriteras i
skyddsarbetet.”
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Båda fågelarterna är rödlistade under kategorin ”nära hotad” (NT) och har en minskande
population i Sverige. För båda arterna gäller alltså samma paragraf som för åkergroda ovan.

1.3

Uppdraget

Enligt artskyddshandboken (Naturvårdsverket, 2009), behöver en verksamhetsutövare först ta
reda på om det förekommer fridlysta arter i ett område och sedan undersöka om det trots en
planerad åtgärd går att säkra att det finns goda livsmiljöer för dem. Om det skulle visa sig att en
art t.ex. har lokalt ogynnsam bevarandestatus måste dispens sökas.
Calluna har därför fått i uppdrag att göra en artskyddsutredning som ska svara på om åkergroda,
mindre vattensalamander, vanlig padda, sånglärka och ängspiplärka har gynnsam
bevarandestatus och huruvida de påverkas.
Bevarandestatus för tre olika scenarier analyseras: nuläge, värsta scenario där planområdet
exploateras utan hänsyn, samt planscenario som har utformats i samband med planprogrammet
(Karlstad, 2014). Nuläge ska visa hur det fungerar idag, 2016, med lekvatten för grodor,
livsmiljöer, häckningsmiljöer för fåglarna, spridningsvägar och sannolika vilo- och
övervintringsplatser för grodor. Scenariot ligger till grund för att bedöma dagens
bevarandestatus. Värsta scenario ska visa hur det riskerar att bli om hela planområdet schaktas
och avvattnas på vanligt sätt och sedan inga åtgärder görs för arterna. Planscenario är det
scenario som är det mest troliga (se figur 1).
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Figur 1. Planprogrammet för Jakobsberg omfattar flera typer av exploateringar främst ny bebyggelse men även
ett nytt vägnät.
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1.4

Gynnsam bevarandestatus

Med bevarandestatus för en art avses summan av de faktorer som påverkar den berörda arten
och som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och mängden hos dess
populationer. En arts bevarandestatus anses gynnsam när:
1. uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt
kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö,
2. artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller sannolikt
kommer att minska inom en överskådlig framtid, och
3. det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att
artens populationer ska bibehållas på lång sikt.
I praktiken har en art gynnsam bevarandestatus när det går bra för arten ur både kvantitets- och
kvalitetsaspekt, samt när det finns goda förutsättningar för att det även fortsättningsvis kommer
att gå bra (Naturvårdsverket, 2009).
Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 4-9 § som avser länet eller del
av länet, om det inte finns någon annan lämplig lösning och dispensen inte försvårar
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga
utbredningsområde (14-15 § artskyddsförordningen).

2

Beskrivning av planområde och planförslag

2.1

Översiktlig beskrivning av programområdet och dess omgivningar

Området vid Jakobsberg utgörs av ett äldre flygplatsområde där Karlstads flygplats tidigare var
belägen. Området domineras av öppna gräsmarksytor som geografiskt och tillämpningsmässigt
består av två delar, en nordlig och en sydlig. Den norra delen är fortfarande en öppen mer
naturlig gräsmark som årligen slås av kommunens arrendator. Den södra halvan har efter att
flygplatsen avvecklats gjorts om till golfbana med tillhörande skötsel. De öppna markerna omges
till stor del av smala lövskogsbårder och innan det öppna vattnet tar vid finns främst i söder en
vassbård. Den gamla landningsbanan finns kvar och delar av denna används för t.ex.
körkortsutbildningar och modellflyg. I områdets nordöstra delar finns Jakobsbergskogen som är
ett skogsområde med höga naturvärden (biotopskydd enligt Skogsstyrelsen). Ett motionsspår
med belysning löper runt skogsområdets utkant. Området är beläget intill Klarälven och gränsar
till Natura 2000-området Klarälvsdeltat.

2.2

Översiktlig beskrivning av planprogrammet

Planprogrammet innebär att delar av Jakobsberg kommer att bebyggas med ca 1500 bostäder,
skola, förskolor och viss annan verksamhet. Sommarro Golf kommer i stor utsträckning att
finnas kvar. Programmet säkerställer också ett stråk för kollektivtrafiken genom området,
liksom möjligheten att leda trafik från Hammaröleden till Ullebergsleden för att avlasta bl.a.
Packhusgatan i Inre hamn. Den föreslagna markanvändningen innebär att området måste
översvämningssäkras. Det innebär uppfyllnad av de områden som ska bebyggas samt tillfarter
till dem på nivåer som klarar översvämningsnivåer vid en s k 200-årshändelse.
I miljökonsekvensbeskrivningen för planprogrammet (dnr SBN 2011-177) har ett nollalternativ
presenterats. I det kommer ingen exploatering inom gamla flygplatsen att ske och
landningsbanan ligger kvar och kan fortsätta användas för motoraktiviteter. Fältet har fortsatt
fritidsändamål av olika slag och de öppna naturmiljöerna kan fortsätta att utvecklas om fältet
sköts. Ingen uppfyllnad sker, varför området kan fungera som översvämningsyta vid extremt
höga flöden i Klarälven. Golfbanan ligger kvar och kan utvecklas vidare, bl.a. med upprustning av
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terminalbyggnaden som klubbhus. Karlstadsstråket kan inte genomföras i planerad sträckning.
Den önskade avlastningen av trafik i Karlstads centrum kommer inte till stånd, och inte heller en
översvämningssäkrad tillfart från väster till centralsjukhuset.
Ett dräneringssystem som anlades i samband med utformningen av flygplatsen finns fortfarande
under marken. Dräneringen bidrar till att stora delar av området är av torrare karaktär. Status
på detta system samt framtida åtgärder har under arbetets gång diskuterats. Idag finns inga
ekonomiska incitament att se över eller utföra underhåll på det gamla systemet.

2.3

Process

I samband med tidigare genomförda inledande konsekvensbedömningar av naturvärden har
kommunen valt att driva arbetet vidare med de arter där risken för påverkan var måttligt till
stor.
När inventeringsresultat för groddjursinventeringen blev känd för kommunen planerades
dessutom ett vidare arbete med dagvattenhantering och gynnsamma miljöer för groddjur vid
det området där åkergroda hade observerats. Flera dagvattendammar skulle möjligen kunna
fungera som lekvatten och tillsammans med en förbättring i gröna stråk, t.ex. genom
grodtunnlar under Rosenborgsgatan, så skulle kontakten med Marieberg förstärkas.

3

Kunskapsläget

3.1

Groddjursinventering

Under juni månad 2016 genomfördes en groddjursinventering vid Jakobsberg (Elgerud, 2016).
Här inventerades åtta områden inom avgränsningen för planprogrammet. Tre groddjursarter
identifierades: Mindre vattensalamander, åkergroda och vanlig padda. Arterna mindre
vattensalamander och åkergroda observerades inom områden som är förslaget för bebyggelse.
Mindre vattensalamander identifierades endast som en död individ varemot fyra individer av
åkergorda gjordes. De åtta delområdena bedömdes i samma inventering vara potentiella
lekvatten. Tre av dessa anses påverkas direkt av planprogrammet. Arterna åkergroda och
mindre vattensalamander har tidigare observerats och registerats till artportalen vid och i
närheten av Zakrisdal samt Knappstadsviken.

3.2

Fågelinventering

Under sommaren 2015 gjorde Pro Natura en fågelinventering i programområdet och kunde då
konstatera att det förekom flera par av sånglärka och ängspiplärka (ProNatura, 2015). Antalet
par bedömdes som sannolikt mättat och reviren av främst ängspiplärka återfanns bitvis mycket
tätt. Båda arterna har tidigare observerats intill Jakobsberg bl.a. vid Knappstadsviken och
Marieberg samt i bl.a. odlingslandskapet och strandängar runt om Karlstad. Ett antal riktade
inventeringar har även gjorts i anslutning till Jakobsberg.

3.3

Biologi och skyddsstatus

Informationen kring arternas biologi och skyddsstatus har tagits från Artdatabankens
artfaktasida(Artdatabanken, 2016) samt artskyddsförordningen (Notisum, 2016).
3.3.1.

Åkergroda

Åkergrodan är en allmän art i Sverige som endast saknas i fjällen. Arten leker i de flesta typer av
vatten förutsatt att det är grunt och stillastående vatten. Leken sker under april i södra Sverige
till in i juni i landets norra delar. Åkergrodan uppehåller sig en stor del av året uppe på land i
8
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lekvattnets omgivningar. Den finns på fuktiga ängsmarker och kärr i kulturlandskapet men
också i våta skogsmarker, däribland även barrskogar, ofta tillsammans med vanlig groda. Födan
består framför allt av maskar, insekter och andra småkryp. En viss andel av populationen
övervintrar i lekvattnet men flertalet på frostfria platser uppe på land.
Artens vilo-/övervintringsplats bör betraktas som den lokala populationens hemområde runt
lekdammen. Arealen varierar beroende på lokal men omfattar ofta 50-100 ha.
Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Vilket också gäller
utbredningsområdets storlek och förekomstarea. Det finns inga tecken på betydande
populationsförändring. Åkergroda är Sveriges vanligaste grodart men arten kräver ökad
uppmärksamhet eftersom situationen på kontinenten är dålig.
Åkergroda är visserligen en allmän art i Sverige, men i andra delar av utbredningsområdet har
man identifierat hot mot den och därför är den fridlyst enligt artskyddsförordningen. Den har ett
starkt skydd enligt art- och habitatdirektivet. Detta betyder att arten dessutom är skyddad i den
något mer stränga 4 § i artskyddsförordningen. I Norge och Västeuropa är åkergroda mer
ovanlig och därför har Sverige ett ansvar att bevara en stark nationell population.
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Figur 2. Fynd av åkergroda (ljusblåa punkter) runt Jakobsberg från 2000 till 2016-10-28 i Artportalen. Gulmarkerade
punkter är övriga groddjur.
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3.3.2.

Mindre vattensalamander

Mindre vattensalamander påträffas i hela Götaland, Svealand och södra Norrland upp till södra
Norrbotten. Den leker i många typer av tillfälliga och permanenta vatten. Mindre
vattensalamander är i huvudsak ett landlevande djur, men håller sig gärna året runt i närheten
av sina lekvatten. Dessa lekvatten kan vara av olika typer och bestå av såväl tillfälliga som
permanenta småvatten. Efter övervintringen vandrar djuren i april-maj till lekvattnen där
parning och äggläggning sker. Då leken avslutats går de tillbaka upp på land. Landmiljön består
av skiftande fuktiga biotoper såsom skogsbryn, skogar och trädgårdar. Arten är nattaktiv och
lever på insekter och andra småkryp. På dagen söker den gärna skydd under stenar, stockar,
lövhögar eller på andra fuktiga platser. För övervintring krävs frostfria platser såsom i
stenrösen, hålor, skrevor och liknande.
Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets
storlek och förekomstarean överskrider gränsvärdena för rödlistning. Det finns inga tecken på
betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger
alla inom intervallet för kategorin ”Livskraftig”.
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Figur 3. Fynd av mindre vattensalamander (ljusblåa punkter) runt Jakobsberg från 2000 till 2016-10-28 i Artportalen.
Gulmarkerade punkter är övriga groddjur.
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3.3.3.

Vanlig padda

Arten vanlig padda förekommer i hela Sverige från Skåne i söder till Torne älv norr om
polcirkeln. Den förekommer i många olika miljöer och lekvattnet kan vara allt från mindre sjöar,
gölar och dammar till små samlingar med bräckt vatten. Den kan förekomma i en stor variation
av livsmiljöer. Det viktiga är att miljön är rik på fuktiga gömställen som exempelvis omkullfallna
träd, lövhögar och stenmurar. Paddan återfinns därför gärna i parker och trädgårdar eller i lövoch barrskog. Födan består av insekter, sniglar och andra småkryp. Den övervintrar nedgrävd på
frostfritt djup både på land och i vatten. Vanlig padda är framförallt ett nattaktivt djur.
Antalet reproduktiva individer av arten överstiger gränsvärdet för rödlistning. Vilket också
gäller utbredningsområdets storlek och förekomstarea. Det finns inga tecken på en betydande
populationsförändring hos arten.
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Figur 4. Fynd av vanlig padda (ljusblåa punkter) runt Jakobsberg från 2000 till 2016-10-28 i Artportalen.
Gulmarkerade punkter är övriga groddjur.
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3.3.4.

Sånglärka

Sånglärka finns allmänt i södra och mellersta Sverige samt i Norrlands kustland. Huvuddelen av
den svenska populationen häckar på jordbruksmark. Arten förekommer även på andra typer av
öppna områden såsom mossar, hedar och alvar. Den föredrar öppna landskap och undviker
kantzoner mot skog och bebyggelse, och är oftast den vanligaste arten i öppna landskap med en
stor andel öppna sädesfält. Sånglärkan har ett brett födoval. Under häckningstiden äter den
främst insekter och andra ryggradslösa djur. Resten av året äter den huvudsakligen frön och
andra växtdelar. Sånglärkan är en flyttfågel (även om arten övervintrar i södra Sverige, speciellt
milda vintrar) och övervintrar främst i västra och sydvästra Europa.
Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets
storlek och förekomstarean överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av
populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet
reproduktiva individer. Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin ”Nära hotad”
(NT).
Troligen är förändringar i jordbrukslandskapet orsaken för artens minskning i Sverige. Upphört
jordbruk och igenväxning kan på kort sikt försämra förutsättningarna för häckning och på lång
sikt helt förstöra vissa häckningsområden i svenska skogs- och mellanbygder. Även predation
visar sig vara en viktig orsak till misslyckade häckningar. På gräsmarker och trädor kan även
kreaturstramp och jordbruksåtgärder såsom slåtter, putsning och skörd orsaka misslyckad
häckningsframgång.
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Figur 5. Flera fynd av sånglärka har gjorts i och runt Jakobsberg (ljusblå polygon) från 2000 till 2016-10-28 enligt
Artportalen.
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3.3.5.

Ängspiplärka

Ängspiplärka häckar över hela landet och är främst knuten till fuktiga-friska gräsmarker och
fukthedar, t.ex. betesmarker, högmossar, alvarmark och strandängar (såväl i inlandet som vid
kusten). Oftast förekommer den på fuktiga marker. På exempelvis högmossar - en viktig
häckningsmiljö i södra Sverige - ersätts den av trädpiplärkan när trädskiktet blir för tätvuxet.
Gemensamt för alla häckningsplatser är att träd- och buskskikt saknas eller är sparsamt, samt
att fältskiktet varken är för kort eller så högvuxet att födosöket försvåras. Hårdbetade marker
passar inte arten lika bra som marker med en medelhög vegetationshöjd. Ett visst inslag av
gammal fjolårsvegetation tycks inte hindra förekomsten. Den föredrar därför svagt eller måttligt
hävdad mark. Vid upphörd hävd kan arten till en början upprätthålla och lokalt t.o.m. öka under
de första åren av igenväxning för att i senare successionsstadier åter försvinna. Den förekommer
också sparsamt på ren jordbruksmark, i områden med vallodling och särskilt på torvjordar.
Enligt de få studier som finns gjorda är mortaliteten under häckningen hög och cirka hälften av
häckningsförsöken misslyckas. Predationen sker förmodligen främst från mårddjur och kråkoch rovfåglar. Födan består av insekter (bl.a. harkrankslarver) och andra småkryp, som tas från
marken.
Arten har tidigare bedömts som ”Livskraftig” (LC) (2000-2010), men minskningstakten under
de senaste 10 åren (tre generationer) innebär att den nu blir bedömd som ”Nära hotad” (NT).
Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning, vilket också gäller
utbredningsområdets storlek och förekomstarean. Däremot pågår en minskning av
populationen och denna förväntas fortsätta. Minskningstakten har uppgått till 25% (15-42 %)
under de senaste 10 åren. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar
bedömningen från ”Nära hotad” (NT) till ”Sårbar” (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar
arten i kategorin ”Nära hotad”. Arten är vidare internationell rödlistad under samma kategori
(IUCN 2016).
Anledningen till de senaste decenniernas minskning är relativt okänt. Förändringar i landskapet
anses dock ha påverkan på populationen. Det gäller bland annat igenväxning eller plantering av
kulturgynnade miljöer eller myrar, uppodling av betesmarker samt ökad dränering. För de
kulturgynnade miljöerna är igenplantering/igenväxning, uppodling eller kultivering av
betesmarker samt ökad dränering de främsta orsakerna. Vad som orsakat populationen att
minska i fjällen är inte känt men klimatförändringar är en möjlig orsak.
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Figur 6. Flera fynd av ängspiplärka har gjorts i och runt Jakobsberg (ljusblå polygon) från 2000 till 2016-10-28 enligt
Artportalen.
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4

Avgränsning

Planprogrammet berör en större yta i anslutning till Karlstads stadsutveckling och räknas som
ett lokalt/regionalt projekt som bedöms utifrån lokala till regionala förutsättningar för arterna.
Informationen kring arternas krav på miljö med mera är huvudsakligen hämtad från
Artdatabankens artfaktablad (Artdatabanken, 2016).

4.1

Groddjur

Gynnsam bevarandestatus för groddjur omfattas av att merparten av artens förekomster omges
av ett mosaikartat småvattenlandskap med goda möjligheter för övervintring. Det innebär att
det finns tillräcklig mängd och variation av goda landmiljöer, samt valfrihet för individer att
uppsöka flera småvatten kring dessa för sin förökning. Förökning bör varje år ske i flera av
vattnen. Skötsel och underhållsåtgärder kan vara aktuella, speciellt i områden där småvatten
inte naturligt nybildas. Förekomster som inte uppfyller ovanstående kriterier för gynnsam
bevarandestatus, men som betraktas som skyddsvärda, bör åtgärdas genom restaurering och
anläggning så att gynnsam bevarandestatus kan återfås. Vidare bör inga miljöer med förekomst
av arten förloras p.g.a. exploatering, utsättning av fisk och/eller kräftor, eller genom negativ
påverkan från jord- eller skogsbruk.
För att bedöma bevarandestatus måste både lekvatten och livsmiljöer på land studeras. En
fungerande metapopulationsdynamik kräver flera lekvatten som djuren kan röra sig emellan
(Gustafsson, 2011). Det innebär inte att alla lekvatten måste vara optimala eller fungera för
reproduktion varje år, men något av lekvattnen behöver fungera nästan alla år. Det
mosaikartade småvattenlandskapet skall fungera som en garanti för att något fungerande
lekvatten finns inom lämpligt spridningsavstånd. Därför har även småvatten som är potentiella
lekvatten inkluderats i analyserna.
Livsmiljöerna på land behöver vara tillräckligt stora och vara av tillräckligt bra kvalitet. Ser man
t.ex. på åkergrodan så bör artens vilo-/övervintringsplats betraktas den lokala populationens
hemområde runt lekdammen. Arealen varierar beroende på lokal men omfattar ofta 50-100 ha
och lekvattnet är artens reproduktionsplats (Naturvårdsverket, 2009).

4.2

Sång- och ängspiplärka

Gynnsam bevarandestatus för sång- och ängspiplärka betyder att tillräckligt med livsmiljöer för
arten förekommer i landskapet. Livsmiljöerna ska också förkomma i så stor utsträckning att
arterna kan förekomma i området även i framtiden. Det innebär att det finns tillräcklig mängd
och variation av öppna livsmiljöer med goda förutsättningar för häckning utifrån arternas krav
på habitat. Ett gemensamt krav för arterna är t.ex. att de öppna miljöerna inte får växa igen samt
att ytorna minskar såpass mycket att lika hög andel par ska få förkommer i området.
Häckningstätheten och areakraven hos arterna varierar och beror avsevärt på vilken typ av
miljöer som arterna förkommer i. På trädor och förstaårsvallar har man ofta en hög täthet av
sånglärka med 0,7-1,0 revir/ha varemot man på strandängar och hagmarker endast har 0,1
revir/ha. Kvaliteten på livsmiljöer har därför stor betydelse för tätheten av reviren. Vidare
påverkas sånglärkans revir av kanteffekter där det t.ex. har visats att 95 % av reviren är belägna
mer än 60 meter från bryn. Liknande kan troligen ses vid t.ex. bebyggelse.
En annan av sånglärkans preferenser kopplas till vegetationshöjden där arten föredrar
intermediära vegetationshöjder på 15–60 cm och då gärna med luckor i vegetationen.
Sånglärkan häckar solitärt och anses ha ett monogamt häckningssystem med relativt stor
partrohet och ortstrohet (dock sparsamt studerat).

19

Artskyddsutredning i samband med detaljplaner för Jakobsberg/ Karlsstads kommun 2016

Ängspiplärkan kan i bästa fall förekomma med tätheter på upp till 0,35 par/ha som finns
publicerade från fjällhedar i Sverige. I andra miljöer är tätheten avsevärt lägre och i t.ex. Södraoch mellersta Sverige förekommer den främst på fuktiga strandängar och öppna mossar.
Predation på boet sker likt hos sånglärkan och det kan t.ex. vara tornfalk som tar juvenila
individer. Utanför häckningssäsongen är arten social och uppträder ofta i mindre flockar under
flyttning och övervintring.
Underlag för krav på miljöer finns huvudsakligen för sånglärka men flera paralleller kan dras
mellan de två arterna. T.ex. har de likande revirstorleker även om detta så klart varierar med
kvaliteten på livsmiljön. I denna analys har areakravet satts till > 4 ha för att hysa ett revir.
Vidare sattes ytterligare en begränsning för sånglärkan genom att begränsa livsmiljöerna med
60 m från dennas yttersta gräns. Vidare anses inte de stora uppodlade åkrarna som livsmiljöer
för ängspiplärkan.

4.3

Hur kan gynnsam bevarandestatus påverkas av bebyggelse

Gynnsam bevarandestatus för groddjur inom ett område innebär att alla metapopulationer är
tillräckligt stora för att vara långsiktigt hållbara, att utbytet mellan metapopulationerna är
tillräckligt stort för att den genetiska variationen inte ska utarmas och att livsmiljöerna
fungerar. En stor metapopulation kan vara isolerad från andra metapopulationer under en
längre tidsperiod än vad en liten klarar. En liten metapopulation som är sammanlänkad med
många andra metapopulationer genom närliggande suboptimala lekvatten är mindre känslig för
utrotning än en helt isolerad liten metapopulation.
Gynnsam bevarandestatus för fåglarna inom ett område innebär att det förekommer tillräckliga
miljöer för häckning, revirbildning samt födosök. Det generella problemet med fåglar som har en
negativ populationstrend är att fåglarnas habitat minskar i area eller helt försvinner. Eftersom
fåglar har bättre möjlighet för att flytta och sprida sig skall förutsättningarna för arterna ses
inom ett större avgränsat område. Sambanden mellan livsmiljöerna ger ett resultat på fåglarnas
möjlighet för att sprida sig i landskapet samt etablera sig på nya platser. Vidare är arterna för
denna utredning flyttande fåglar som inte uppbehåller sig i området hela året. Detta i sin tur gör,
tillsammans med andra faktorer, att förekomsten på vissa platser kan variera från år till år.
När man bedömer bevarandestatus måste man ta hänsyn till dessa ekologiska mönster och detta
är möjligt med hjälp av geografiska informationssystem, GIS. Med indata från kommunens
vegetationsdata med olika naturtyper, lekvatten, nya och äldre fynd av arterna kan spridning
och livsmiljöer åskådliggöras och bevarandestatus för olika scenarier med och utan bebyggelse
bedömas.

5

Metod och förutsättningar

Nedan beskrivs de förutsättningar som har funnits i samband med framtaganandet av
analyserna tillsammans med en kortfattat metodik.

5.1
5.1.1.

Groddjur
Metod - groddjur

En stor del i underlagsmaterialet för groddjursanalyserna har varit Ekologigruppens GISmaterial (Ekologigruppen, 2016). Detta material har bland annat kompletterats med utpekade
potentiella lekvatten från groddjursinventeringen (Elgerud, 2016). Eftersom Ekologigruppens
utredning genomfördes innan groddjursinventeringen i Jakobsberg är denna inte inkluderad i
deras analyser men kommer alltså i denna utredning vara en del av analysen. Även utdrag från
artportalen har tagits fram (Artportalen 2016).
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Resultatet från ekologigruppens analys för groddjur visar på att det kortare spridningsavstå ndet
(1000m) har ett uppbrutet nätverk av livsmiljöer kring Karlstads tätort, med flera separata små̊
nätverk utan sammanhållning sinsemellan. Ett sådant nätverk ligger vid och runtom Jakobsberg.
Med ett längre spridningsavstå nd (2500m) verkar de flesta av nätverken som var separerade
vid det kortare spridningsavstå ndet knytas samman även vid Jakobsberg. I relation till Karlstads
tätort finns livsmiljöer med funktion som viktig knutpunkt mellan andra livsmiljöer främst kring
Zakrisdal och därefter i Alstersnä set. Sammanhållningen mellan de potentiella leklokaler som
identifierats kring stadskärnan är svag, vilket beror på att de är få till antalet men att de även
separeras från varandra av trafikerade vägar (Ekologigruppen, 2016).

Figur 7. Ekologigruppens analysresultat för groddjur inom och strax utanför Karlstad tätort.

Kombinationen av underlaget, tillsammans med vegetationskartor från Karlstad och Hammarö
kommun, ger en bild av livsmiljöer för groddjur i och längre bort från programområdet.
Artskyddsutredningen baseras på GIS-analyser där livsmiljöer och spridningsvägar analyseras.
Tre scenarior tas fram: nuläge, planscenario och ett värsta scenario.
På kartor visas spridningsvägarna med linjer var det är sannolikt att groddjuren går mellan olika
livsmiljöer och var det är troligt att de uppehåller sig utanför leksäsongen. Ju längre avstånd från
en livsmiljö desto större kostnad blir det för groddjuren att leva där. Det kostar för mycket
energi att gå till en övervintringsplats om den ligger för långt från ett bra lekvatten. Vi har
räknat med att groddjuren normalt inte sprider sig mer än 2500 m.
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5.1.2.

Lekvatten - groddjur

Utifrån genomförd groddjursinventering så finns det åtta vattenområden som samtliga bedöms
som livsmiljö för groddjur och potentiella lekvatten (Elgerud, 2016). Arterna åkergroda, mindre
vattensalamander och vanlig padda har observerats på tre olika platser och inga inom samma
område. Att man inte har hittat arterna på fler ställen innebär inte att de inte kan leka i några
andra vatten. Det är tvärtom troligt att de mer eller mindre ofta använder andra vatten, och
därför ingår de småvatten som har bedömts som potentiella lekvatten i analysen.
Utanför Jakobsberg förekommer det potentiella lekvatten för groddjur på flera håll t.ex.
Marieberg och Knappstadsviken.
5.1.3.

Livsmiljöer - groddjur

Djuren sprider sig inte enbart från punktformiga lekvatten utan från områden runt lekvattnen
som kan fungera som livsmiljöer. Dessa livsmiljöers form och storlek är beroende av vilken
naturtyp som finns och därför har friktionsraster och potentiella lekvatten utnyttjats för att rita
in dem. Livsmiljöerna som har används i denna analys bedöms innehålla minst ett fungerande
eller potentiellt lekvatten.
5.1.4.

Spridning - groddjur

En konnektivitetsanalys för spridning mellan livsmiljöerna har gjorts genom underlaget ovan
och där har det även tagits hänsyn till avstånd och hinder mellan livsmiljöerna. Vi har antagit att
2500 m är ett normalt maximalt spridningsavstånd för de tre undersökta arterna. Detta med en
viss reservation för mindre vattensalamander vilket hanteras under avsnitt 6 nedan.
Groddjuren anses kan sprida sig över Klarälven men i vilken omfattningen detta sker är osäkert.

5.2
5.2.1.

Sång- och ängspiplärka
Metod – fåglar

Som underlag för att peka ut lämpliga livsmiljöer för arterna har Karlstad och Hammarö
kommuns vegetationskartor används. Detta material har kompletterats med utdrag från
artportalen (Artportalen, 2016-10-28), Pro Naturas rapport (Pro Natura, 2015) samt
avgränsningar enligt ovan.
Kombinationen av underlaget ger en bild av livsmiljöer för de två fågelarterna i, runt och längre
bort från programområdet. Artskyddsutredningen baseras på GIS-analyser där livsmiljöer och
spridningsvägar analyseras. Likt groddjur har det här analyserats utifrån tre scenarior: nuläge,
planscenario och ett värsta scenario.
På kartor visas spridningsvägarna med linjer var det är sannolikt att fåglarna flyger mellan olika
livsmiljöer och var det är troligt att de uppehåller sig under häckningsperioden. Ju mindre
livsmiljö och ju högre antal revir desto större kostnad för individerna att leva där. Det kostar för
mycket energi att försvara sitt revir och livsmiljöer är eller blir mindre. Vi har räknat med att
fågelarterna normalt inte sprider sig mer än 2500 m. Någon form av spridning sker dock även
över längre avstånd.
5.2.2.

Revir – fåglar

Under 2015 gjorde Pro Natura en fågelinventering i programområdet och kunde då konstatera
att det förekom knappt 10 par av sånglärka och omkring 15 par av ängspiplärka (Pro Natura,
2015). Antalet par bedömdes då som sannolikt mättat för området och reviren av främst
ängspiplärka återfanns bitvis mycket tätt.
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Riktade inventeringar i närområdet till Jakobsberg har genomförts vid ett antal tillfällen. Då
främst vid Knappstadsviken och Marieberg. Under 2011 genomfördes vidare en inventering av
kommunens strandängar och då kunde det konstateras att det vid Knappstadsviken förekom tre
par av ängspiplärka men inga sånglärkor. Vid Marieberg identifierades fem par ängspiplärkor
och två par sånglärkor (Karlstads kommun, 2011). År 2004 var resultatet för Marieberg åtta par
ängspiplärkor och 4 par sånglärkor och inga av arterna identifierades vid Knappstadsviken
(Karlstads kommun, 2004). Generellt för kommunens strandängar var att ängspiplärka förekom
mer frekvent än sånglärka. Detta är tillsynes inget oväntat resultat då miljön är mer passande
för arten. Skulle likande inventering ha gjorts i jordbrukslandskapet skulle resultatet troligen ha
varit tvärtom.
5.2.3.

Livsmiljöer – fåglar

Fåglar är bra på att sprida sig och i denna utredning har vi dessutom med flyttande arter att
göra. Sånglärkan är huvudsakligen knuten till jordbrukslandskapet och ängspiplärkan till mer
fuktiga-friska gräsmarker. Gemensamt är dock att arternas livsmiljöer är större
sammanhängande öppna ytor med liten mängd busk- och trädskikt. Fältskiktets höjd spelar
vidare roll för lämpligheten av miljön. Tidigare inventering i Jakobsberg tyder på att livsmiljön
är mycket positiv för de två arterna. Livsmiljöerna i denna analys anses vara ett område där
förutsättningar för minst ett häckande par förekommer och omfattas av minimum fyra hektar.
5.2.4.

Spridning – fåglar

En konnektivitetsanalys för spridning mellan livsmiljöerna har gjorts där hänsyn tagits till
avstånd och hinder mellan livsmiljöerna. Ett normalt maximalt spridningsavstånd för de två
undersökta arterna antogs vara 2500 m.
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6
6.1

Bedömning av gynnsam bevarandestatus
Scenarier

Ny bebyggelse inom planprogrammet skulle kunna innebära att all skog avverkas, marken
avvattnas med djupt liggande dränering överallt, all matjord schaktas bort, vägar anläggs, hus
byggs och efter flera år börjar trädgårds- och parkmark att fungera som livsmiljö för djurarter
igen. Detta är vad som nedan kallas för värsta scenario. Ett för de undersökta arterna mildare
scenario är att inom planarbetet och kommande detaljplaner öka antalet lekvatten, bevara
större öppna ytor och bevara ett nätverk av särskilt värdefull skog eller särskilt värdefulla gröna
spridningsvägar som inte rörs under exploateringen (planscenario). Syftet är att behålla
hållbara metapopulationer av groddjur som är tillräckligt stora, har fortsatt möjlighet till
spridning, har utrymme för lekvatten och tillräckliga livsmiljöer. Vidare är syftet att samtidigt
bevara flera större öppna ytor för att sånglärka och ängspiplärka fortsättningsvis kan häcka i
området. Även om bebyggelsen då minskar livsmiljöernas areal för arterna kan bevarandestatus
behållas. För att bedöma värsta- och planscenario, behöver även ett nulägesscenario beskrivas
och värderas. Detta scenario utgår från att området förblir vad det är idag.
6.1.1.

Nulägesscenario för åkergroda

Samtliga åtta områden som identifierades under groddjursinventeringen bedöms kunna vara
lekmiljöer för groddjur. Därmed finns det möjligheter för åkergroda att förekomma, åtminstone
tidvis, på flera platser inom planprogramet. Inventeringen visade att det 2016 fanns åkergroda i
område H enligt figur 8.

Figur 8. Utpekade potentiella lekvatten enligt groddjursinventeringen (Elgerud, 2016)
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Konnektivitetsanalysen visar att det i nuläget finns en delpopulation inom programområdet
med närliggande lämpliga miljöer vid t.ex. Marieberg och Knappstadsviken (figur 9). Området
från Skoghallsvägen i väster till Vänern i öster bedöms vara en metapopulation. Närmast troliga
metapopulation och plats där åkergroda har identifierats enligt artportalen är mot väster och
Zakrisdal. Det är ändå mest troligt att arten förekommer här emellan och på annat närmare håll
med tanke på lämpliga livsmiljöer t.ex. vid Marieberg och Knappstadsviken. Bedömningen är
den att åkergroda förekommer närmare Jakobsberg än vad artportalen indikerar. Det är enligt
analysen inte sannolikt med utbyte mellan de två metapopulationer vid Jakobsberg och
Zakrisdal. Detta på grund av barriärer som t.ex. Skoghallsvägen och järnvägen intill denna.
Vidare finns det en tydlig flaskhals mellan de två populationerna.
De lämpliga livsmiljöerna förekommer på spridda platser inom planområdet men
identifieringen av åkergroda i nordöst tillsammans med omgivande miljö tyder på att
förutsättningarna för arten är bäst här. Arten har troligtvis möjlighet att sprida sig till några av
de andra miljöer men med vissa hinder på vägen bl.a. Flygfältsvägen och gamla flygplatsen.
Fungerande spridningslänkar finns genom stora delar av programområdet och längre österut,
västerut och söderut. Spridningsmiljön består till stor del av öppna miljöer som skapar
predationsrisker samt dödlighet vid t.ex. slåtter eller gräsklippning. Utanför planområdet finns
ett större nätverk med lämpliga närliggande livsmiljöer. Analyserna visar att grodorna kan ta sig
över Klarälven samt Rosenborgsgatan. Hur sannolikt detta är och hur ofta det sker kan inte
svaras på med dagens underlag. De större livsmiljöerna vid Marieberg, Knappstadsviken,
Nolgårdsviken, Djupsundsviken och vid Svensholmen är troligen dåligt inventerat på groddjur
och fungerande lekvatten. Förutsättningarna finns dock och inom områdena finns det vidare
övervintringsmöjligheter.
I nuläget kan åkergrodan röra och sprida sig i större delen av programområdet. Endast
en liten del vid byggnationen av gamla flygplatsen utgör sämre förutsättningar för
spridning. Detta påstående stämmer inte helt med verkligheten eftersom ytan består av
gradienter vilket analysen har tagit hänsyn till. Det är en alltför grov förenkling av både
verkligheten och modellen. En mindre yta utgör livsmiljöområde där majoriteten av djur
lever, medan en ännu större yta är tillgängligt för spridning av enstaka individer vid
sällsynta tillfällen. De främsta platserna för övervintring är vid Jakobsbergskogen,
kantzonerna utmed Klarälven samt lövskogen längst i söder. Analysen tillsammans med
Ekologigruppens analys visar på goda miljöer för grodor intill Jakobsberg t.ex. Marieberg
och Knappstadsviken.
Metapopulationen har minst ett lekvatten men bedömningen är den att flera lekvatten
finns inom området för populationen. Vidare bedöms området ha stora livsmiljöer för
arten och sannolikt är detta en fungerande metapopulation. Denna skulle i sin tur gärna
ha kontakt med en annan metapopulation mot väster men här utgör Skoghällsvägen och
järnvägen en barriäreffekt och en flaskhals.
Stora delar av den metapopulation som delpopulationen vid Jakobsberg är en del av är
skyddad som Natur 2000-område vilket ger viktiga livsmiljöerna ett långvarigt skydd.
Åkergrodan är inte rödlistad och anses därför ha en nationell gynnsam bevarandestatus.
För metapopulationen vid Jakobsberg och närliggande livsmiljöer finns det större
områden som på lång sikt är skyddade genom Natura 2000. Livsmiljöerna bedöms ha god
kvalitet men är idag dåligt inventerat på t.ex. lekvatten. Även om metapopulationen är
isolerat och ingen kontakt med andra metapopulationer finns så är bedömningen den att
populationen i nuläget kan fortsätta finnas i en tillräckligt stor livsmiljö för att den ska
bibehållas på lång sikt. Åkergrodan har i nuläget gynnsam bevarandestatus.
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Figur 9. Resultatet av analysen för groddjur i nuläget.
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6.1.2.

Värstascenario för åkergroda

Konnektivitetsanalysen visar att delpopulationen inom Jakobsberg troligen skulle försvinna
(figur 10). Artens habitat och lekvatten skulle försvinna och programområdet blir i
värstascenariot ett olämpligt habitat för åkergroda och den spridning som skulle kunna ha varit
i området kommer att försvinna. Att arten skulle återkolonisera sig anses omöjlig. Spridningen i
och mellan intilliggande områden som t.ex. Knappstadsviken och Marieberg kommer i
fortsättningen vara längre och gå söder om Jakobsberg. De spridningskorridorrer som
Ekologigruppen har pekat ut över Jakobsberg kommer även de att försvinna (figur 7). Det rör sig
om primära, sekundära och viktiga spridningsstråk.
Värsta scenariot innebär att samtliga identifierade lekvatten och potentiella lekvatten
skulle försvinna. Även lämpliga miljöer för övervintering och spridningsmöjligheter
försvinner. Genom att identifierade lekvatten som har pekats ut som område H i
groddjursinventeringen försvinner så är detta inte förenligt med artskyddsförordningens
4 §, punkt 4. Den totala arean av livsmiljöer som försvinner är 6 ha vilket är en mindre
andel av den totala ytan av livsmiljöer för metapopulationen (1,2 %).
Delpopulationen skulle högst troligen försvinna vilket skulle kunna ha negativ effekt på
metapopulationen. Detta utgöra dock inte ett hot mot metapopulationens gynnsamma
bevarandestatus. Bedömningen är den att närområdet till Jakobsberg omfattas av goda
livsmiljöer för arten med flera potentiella lekvatten. Värsta scenariot utgör sannolikt inte
ett hot mot gynnsam bevarandestatus för åkergroda.
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Figur 10. Resultatet av analysen för groddjur vid värsta scenariot.
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6.1.3.

Planscenario för åkergroda

Konnektivitetsanalysen visar även i planscenariot att det finns två isolerade metapopulationer,
en i och runt Jakobsberg och en i väster mot Zakrisdal (figur 11). Det är liksom i nuläget inte
sannolikt med utbyte mellan metapopulationerna eftersom det saknas fungerande
spridningsvägar och förekomsten av barriärar vid Skoghallsvägen.
Tre av åtta lekvatten eller potentiella lekvatten kommer med planscenariot att försvinna om inte
dessa kommer bevaras vid den senare detaljplaneringen inom planprogrammet. Lekvattnet för
åkergroda i nordöst kommer försvinna. Dock arbetas det parallellt med denna utredning att
säkerställa området så att åkergroda fortsättningsvis kan fortleva och reproducera sig i
området.
Fungerande spridningslänkar finns inom programområdet och längre bort. Det finns goda
förutsättningar för spridning genom södra delarna av programområdet främst vid golfbanan.
Analysen visar även på en möjlig spridningsväg genom en av programområdets gröna kilar mot
väster. För att bättre säkerställa och gynna åkergrodan och artens spridningsvägar bör
programmet eller kommande detaljplaner fortsätta jobba aktivt med möjliga spridningsstråk
samt bilda nya möjliga lekvatten.
Med analysen ges ett bra verktyg för anläggandet av nya småvatten inom programområdet för
att också kunna förbättra spridningen jämfört med programmets utformning i nuläget. Det
gäller dock inte alls i de bebyggda delarna av programområdet, där det istället blir sämre
möjligheter för spridning. Området mot norr får sämre förutsättningar för spridning än i
nuläget. Särskilt om inte åtgärder utförs. Jämfört med nuläget visar analysen att de bebyggda
delarna av programområdet blir olämpliga habitat för åkergroda. Utanför programområdet
finns dock fortfarande ett större nätverk med lämpliga närliggande habitat. Jämfört med värsta
scenariot är planscenariots hänsyn och begränsningar dock i stort positiva. Istället för helt
olämpliga habitat är flera småvatten och vissa delar av programområdet fortfarande lämpliga
och finns kvar.
I söder, inom golfbanan, kommer potentiella lekvatten att finnas kvar och spridningsmöjligheterna mellan dessa anses fungerande. Med förstärkande åtgärder skulle
spridningen mot väster även vara fungerande då det finns en spridningslänk över på
andra sidan Klarälven. I förhållande till hela arealen av områden med goda
förutsättningar (dvs gröna, och i mindre grad gula och röda områden på kartan över goda
förutsättningar nedan) är de försvunna områdena med goda förutsättningar relativt
stora. Vidare tappas spridningslänkarna till Jakobsbergskogen vilket ses som ett större
område med potential för övervintring.
Tre av åtta lekvatten eller potentiella lekvatten kommer med planscenariot att försvinna.
Detta betyder, likt värsta scenariot, att planscenariot idag inte är förenligt med
artskyddsförordningens 4 §, punkt 4. Parallellt med detta arbete pågår detaljarbete vid
lekvattnet som markeras som H i groddjursinventeringen. I detta arbete undersöks
förutsättningarna för att kunna spara naturmiljö för att bl.a. åkergrodan ska kunna
fortleva i området. Detta arbete bedöms som en viktig del i planarbetet mot ett mer
ekologiskt fungerande bebyggt område. Arean av livsmiljöer som kommer försvinna är
knappt 2 ha vilket motsvarar 1/3 av samtliga livsmiljöer inom programområdet. Av den
totala ytan av livsmiljöer för metapopulationen är andelen betydligt lägre (0,4 %).
Vid planscenariot skulle utpekat lekvatten för åkergroda försvinna. Dock skulle det inom
delpopulationen fortfarande finnas tillgång till fem potentiella lekvatten inom ytan för
golfbanan. Huruvida åkergrodan förblir en delpopulation i planområdet är osäkert.
Genom pågående detaljplanearbete i området vid lekvattnet kan denna osäkerhet
minimeras genom åtgärder för att bevara arten i området. Det är av betydelse att försöka
utforma både planprogram och detaljplaner för att gynna arten och sannolikt andra
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groddjur. Gynnsam bevarandestatus för åkergrodan bedöms inte hotas av
programplanens genomförande.
Groddjursnätverket
Planscenario
Livsmiljö groddjur
Spridningslänkar 2.5 km
Programplan

Spridning

Dåliga förutsättningar

±

0

0.5

1

Goda förutsättningar

2016-11-25

2 km
© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

0

250

500 m
© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

Figur 11. Resultatet av analysen för groddjur vid planscenariot.
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6.1.4.

Mindre vattensalamander och vanlig padda

Samma analys som för åkergroda har används för mindre vattensalamander och vanlig padda. I
nuläget är potentiella lekvatten och lämpliga livsmiljö för de två arterna goda. Vidare har arterna
goda spridningsmöjligheter. Liksom för åkergrodan bedöms inte heller gynnsam
bevarandestatus för arterna hotas av varken värsta- eller planscenariot.
Gällande resultatet i figur 9-11 visar dessa, med landskapets uppbyggnad, att samtliga tre
groddjursarter sannolikt inte kan sprida sig mer än ca. max 1 km. Detta på grund av de barriärer
som finns i landskapet redan idag. Därmed skulle en analys med lägre spridningsavstånd (t.ex. 1
km) se liknande ut som analysen i denna utredning. Anledningen till att detta lyfts fram särskilt
är att mindre vattensalamander jämfört med åkergroda och vanlig padda oftast förflyttar sig
inom mindre avstånd än 2,5 km. Därmed kan man förutsätta att mindre vattensalamander skulle
kunna röra sig i enlighet med analysen även om utgångspunkten var ett spridningsavstånd på
2,5 km.
Åtgärder som gynnar åkergrodan gynnar troligen också arterna mindre vattensalamander och
vanlig padda.
6.1.5.

Nulägesscenario för sånglärka

Konnektivitetsanalysen visar att det i nuläget finns ett sammanhängande området med flera
livsmiljöer för sånglärka runtom Jakobsberg och främst mot söder och sydöst (figur 12).
Jakobsberg är med sin större yta som livsmiljö ett av de större sammanhängande områdena.
Detta tillsammans med ett större område vid Hammarsudde. Konnektiviteten mellan
livsmiljöerna är bra men relativt långa och övriga livsmiljöer är relativt små. Spridningen mot
nordväst och Zakrisdal består av en mindre flaskhals och det förekommer ingen sprindningslänk
vidare mot Bergvik. I verkligheten förekommer det troligen spridning här men denna kan vara
begränsad med tanke på E18 och Bergvik köpcenter.
Det är högst troligt att det finns en variation av revir och spridning mellan de olika livsmiljöerna
i och runt Jakobsberg. Flera observationer av sånglärka har också gjorts i området och
tillsammans med resultaten från tidigare genomförda fågelinventeringar så häckar sånglärka på
olika platser inom området.
Längre bort från Jakobsberg inuti landet vid jordbrukslandskapet förekommer stora
sammanhängande livsmiljöer för arten bl.a. mellan Skåre och Vålberg. Detta samband fortsätter
mot öster och Alstern för att sedan fortsätta mot Väse. Området vid Jakobsberg har dåliga
förutsättningar för spridning till jordbrukslandskapet som beskrivits ovan. Mot söder och vidare
ut på Hammarön finns ytterligare två relativt isolerade områden med livsmiljöer.
Inom programområdet finns stora öppna miljöer (ca. 90 ha) och år 2015 förekom det 10
par sånglärkor. Detta ger 0,10-0,15 revir/ha vilket motsvarar tätheter som har setts på
strandängar och i hagmarker. Denna täthet bedöms som relativt låg jämfört med andra
typer av miljöer som t.ex. trädor och vallar. I vilken omfattning dessa häckade, och hade
en lyckad häckningsframgång, framgår inte. Endast mindre områden vid
Jakobsbergskogen fungerar inte som livsmiljö för arten. Inventeringar intill Jakobsberg
t.ex. vid Knappstadsviken och Marieberg visar att par av sånglärka förekommer i dessa
områden dock inte i den omfattningen som förekom vid Jakobsberg 2015. Andelen av
programområdets öppna yta i förhållande till närliggande miljöer enligt kartan nedan är
30 %. Sannolikt förekommer också par av sånglärka på andra håll t.ex. vid
Hammarsudde.
En mer utzoomad och större geografisk bild ger en förekomst på ca 8100 ha livsmiljö. En
liknande täthet från Jakobsberg år 2015 skulle betyda en population inom denna yta på
ca 900 par. Detta med motsvarande lägre täthet som identifierades vid Jakobsberg år
2015.
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Beräkningar av nuvarande mängd livsmiljö för sånglärka runt Karlstads tätort är nästan
dubbelt upp mot vad som rimligtvis skulle kunna räcka för att arten ska ha gynnsam
bevarandestatus. Skulle mängden livsmiljö framöver komma att halveras skulle det
förstås uppstå en situation då sånglärkan inte längre skulle kunna ha de ca 500 par som
skulle krävas för att arten långsiktigt ska kunna överleva i området. Under 1000
individer ökar risken väsentligt för att en population dör ut till följd av olika
slumpmässiga miljöfaktorer och försämrade genetiska förutsättningar. Därför används
1000 individer som gränsvärde bland rödlistans kriterier för att peka ut när en art ska
anses vara hotad (IUCN 2012). Den främsta faktorn som i framtiden kan påverka artens
bevarandestatus i området är en fortsatt förändring i jordbruket samt radikala
förändringar på de öppna ytorna i och runt Jakobsberg. Större öppna ytor intill
planområdet är idag skyddat som Natura 2000. En vidare utformning av storskaliga
jordbruk med stora åkrar och liten variation bland grödorna skulle betyda en minskning
av livsmiljöerna. I det äldre landskapet runt Karlstad fanns det i jordbrukslandskapet en
mosaik av olika livsmiljöer, något vi fortfarande ser på några platser.
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Figur 12. Resultatet av analysen för sånglärka i nuläget.
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6.1.6.

Värstascenario för sånglärka

Konnektivitetsanalysen visar att det i värstascenariot kommer försvinna stora öppna ytor inom
programområdet motsvarande ca 90 ha (figur 13). Samma område blir isolerat från den mindre
livsmiljön som finns vid Gräsdalen vilket resulterar i ytterligare svårighet att sprida sig mot
Bergvik och vidare till de stora sammanhängande områdena vid Skåre och Vålberg samt vidare
mot öster och Alstern samt Väse. Möjligheten för spridning vidare mot söder och Hammarön är
lik den för nuläget.
Inom programområdet skulle stora öppna livsmiljöer (ca 90 ha) försvinna och en vidare
förekomst av sånglärka bedöms inte möjlig. De cirka 90 ha som försvinner motsvara ca
30 % av den totala ytan av livsmiljön av området i och runt Jakobsberg. Detta betyder
vidare att de förekommande par av sånglärka i området behöver identifiera och bilda nya
revir på annan plats. Detta är troligen möjligt intill Jakobsberg och närliggande
livsmiljöer om dessa håller tillräcklig hög kvalitet. Arten har relativ hög ortstrohet.
Livsmiljöerna i närheten av Jakobsberg uppgår till ungefär 200 ha vid värsta scenariot
och det förekommer därmed ytor som skulle kunna hysa nya par.
Den totala arean för livsmiljöer inom ett större geografiskt område motsvarar ca 8100 ha.
Detta betyder att Jakobsbergs livsmiljöer motsvarar 1,1 % av den totala ytan. Värsta
scenariot medför en marginell minskning av mängden tillgänglig livsmiljö i trakten runt
Karlstad (1,1 %) vilket inte kommer öka risken för artens försvinnande i regionen.
Emigration till områden i regionen från Jakobsberg anses möjliga men försvåras genom
dåliga samband till t.ex. Gruvlyckan och vidare till Bergvik. Det är av betydelse att skapa
förutsättningar för spridning mot Bergvik och Rörskär.
Värsta scenariot anses inte som ett hot mot gynnsam bevarandestatus för arten.
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Figur 13. Resultatet av analysen för groddjur vid värstascenariot.
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6.1.7.

Planscenario för sånglärka

Likt konnektivitetsanalysen för värstascenariot visar analysen för planscenariot att området blir
isolerat från den mindre livsmiljön som finns vid Gräsdalen mot nordväst (figur 14). Detta
resulterar i ytterligare svårigheter att sprida sig mot Bergvik och vidare till de stora
sammanhängande områdena vid Skåre och Vålberg samt vidare mot öster och Alstern samt
Väse. Möjligheten för spridning vidare mot söder och Hammarön är lik den för nuläget och
värsta scenariot.
Vid planscenariot kommer delar av artens livsmiljö inom planområdet att försvinna. Denna
andel är inte lika stor som vid värsta scenariot men har samma påverkan på
spridningsmöjligheten mot nordväst.
Inom programområdet skulle större öppna livsmiljöer (ca 45 ha) försvinna och en
etablering av sånglärka bedöms inte möjlig i de områdena. Den area som kommer sparas
vid planscenariot förblir en livsmiljö för arten och omfattas främst av golfbanan. Ytan
anser inte kunna hålla den andel par som t.ex. identifierades år 2015. De cirka 45 ha som
försvinner motsvarar 17 % av den totala ytan livsmiljöer i området och runt Jakobsberg.
Nya revir måste bildas på annan plats vilket bedöms kunna ske i närområdet om
kvaliteten tillåter det. Området runt Jakobsberg har enligt analysen cirka 240 ha livsmiljö
och visar på att ytor för nya revir finns.
Inom det mer regionala området skulle det i planscenariot endast försvinna en mindre
andel (0,55 %). Planscenariot medför en marginell minskning av mängden tillgänglig
livsmiljö i trakten runt Karlstad (0,55 %) som inte kommer att ge en ökad risk för artens
försvinnande i regionen.
Likt värsta scenariot är det av betydelse att skapa förutsättningar för spridning mot
Bergvik och Rörskär.
Gynnsam bevarandestatus för sånglärkan anses inte hotat av planscenariot.
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Figur 14. Resultatet av analysen för sånglärka vid planscenariot.
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6.1.8.

Nulägesscenario för ängspiplärka

Konnektivitetsanalysen visar att det i nuläget finns ett sammanhängande område med flera
livsmiljöer för ängspiplärka i och runtom Jakobsberg förutom mot centrala Karlstad (figur 15).
Livsmiljöerna är en mosaik av olika öppnare miljöer med möjliga förutsättningar för att hålla
revir. Delar av livsmiljöer omfattas också av vassmiljöer som kan ha insprängda miljöer för t.ex.
häckning. Vassmiljöerna i sig anses inte som någon bra livsmiljö.
Jakobsberg med sin större yta som livsmiljö är ett av de större områdena. Området är
sammanhängande och det finns goda spridningsmöjligheter. Jämfört med sånglärkan så finns
det här spridningsmöjligheter mot sydöst och öst vid Jonsbol och Rörskär även om en viss risk
för flaskhals finns här. Som för sånglärkan finns dåliga förutsättningar för spridning mot
nordväst och vidare mot Bergvik och vidare norrut. I verkligheten förekommer det troligen
spridning här men denna kan vara begränsad med tanke på E18 och Bergvik köpcenter samt
annan exploatering.
Det är högst troligt att det finns en variation av revir och spridning mellan de olika livsmiljöerna.
Flera observationer av ängspiplärka har också gjorts i området och tillsammans med resultaten
från tidigare genomförda fågelinventeringar så häckar ängspiplärka på flera platser inom
området.
Längre bort från Jakobsberg inuti landet visar analyserna på lite mer osammanhängande
samband med tydliga till delvis mer isolerade områden. Större områden förekommer på halvön
vid Segerstad, runt Vålberg, vid Skåre samt österut vid Alster vidare mot Väse och Panken.
Resultatet visar på att arten främst är förekommande vid strandängarna vid Klarälvsdeltat, vid
Panken och på öppnare mossar. Det är inte omöjligt för arten att förekomma i en till stor del
jordbrukspräglat miljö.
Inom programområdet finns stora öppna miljöer (90 ha) och år 2015 förekom det 15 par
ängspiplärkor. Detta ger 0,15-0,20 revir/ha vilket bör motsvara en relativ hög täthet i
denna typ av miljö. Tätheten motsvarar ungefär hälften av de tätheter man har sett i
mycket lämpliga livsmiljöer (fjällhedar). Endast mindre områden vid Jakobsbergskogen
fungerar inte som livsmiljö för arten. Inventeringar intill Jakobsberg t.ex. vid
Knappstadsviken och Marieberg visar att par av ängspiplärka också förekommer i dessa
områden. Dock inte med liknande täthet som vid Jakobsberg 2015. Sannolikt
förekommer också par av ängspiplärka på andra håll t.ex. vid Nolgårdsviken,
Djupsundsviken och vidare mot Hammarsudde. Stora delar av dessa områden är i dag
skyddat enligt Natura 2000.
En utzoomad och större geografisk bild ger en förekomst på ca 4400 ha livsmiljö. En
liknande täthet från Jakobsberg år 2015 skulle betyda att population inom denna yta är
ca 700-750 par. Detta med motsvarande relativ hög täthet som identifierades vid
Jakobsberg år 2015.
Beräkningar av nuvarande mängd livsmiljö för ängspiplärka runt Karlstads tätort
motsvarar ungefär 50 % mer än vad som rimligtvis skulle kunna räcka för att arten ska
ha gynnsam bevarandestatus. Skulle mängden livsmiljö framöver komma att minska
ytterligare skulle det kunna uppstå en situation där ängspiplärkan inte längre skulle
kunna ha de ca 500 par som skulle krävas för att arten långsiktigt ska kunna överleva i
området. Vid under 1000 individer ökar risken väsentligt för att en population dör ut till
följd av olika slumpmässiga miljöfaktorer och försämrade genetiska förutsättningar.
Därför används 1000 individer som gränsvärde bland rödlistans kriterier för att peka ut
när en art ska anses vara hotad (IUCN 2012). I denna del av landet är den främsta faktorn
som i framtiden kan påverka artens gynnsamma bevarandestatus troligen igenväxning.
Detta tillsammans med ökad dränering och ett i övrigt intensifierat jordbruk. Större
öppna ytor intill planområdet är idag skyddat som Natura 2000. En ökat igenväxning i
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detta område skulle svårgöra för arten att förbli etablerad och bilda nya revir i området.
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Figur 15. Resultatet av analysen för ängspiplärka i nuläget.
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6.1.9.

Värstascenario för ängspiplärka

Konnektivitetsanalysen visar att det likt nuläget finns ett sammanhängande området med flera
livsmiljöer för ängspiplärka runtom Jakobsberg förutom mot centrala Karlstad och ner mot
Skoghall (figur 16). Jakobsberg med sin större yta som livsmiljö kommer i detta scanario att
försvinna och övriga områden anses som sammanhängande. I värstascenariot förloras
spridningen genom Jakobsberg t.ex. mellan Marieberg och Gräsdalen. Detta betyder att
spridningen troligen kommer ske söder om Jakobsberg för sedan att fortsätta mot nordväst eller
mot öster.
Som i nuläget finns dåliga förutsättningar för spridning mot nordväst och vidare mot Bergvik
och vidare norrut. Mot öster och längre bort från Jakobsberg ser vi liknande samband som i
nuläget.
De stora öppna miljöerna (ca 90 ha) inom Jakobsberg kommer försvinna och det bedöms
inte finnas livsmiljöer för arten. En större andel av artens livsmiljö i och runt Jakobsberg
försvinner (17 %) och nya revir måste bildas på annan plats. Lämpliga livsmiljöer finns i
närheten av Jakobsberg och arten bedöms kunna etablera sig på nya platser. Området
runt Jakobsberg har enligt analysen en större mängd livsmiljöer (ca 600 ha) och det
bedöms vara möjligt att hysa fler par. Dock beror detta på kvaliteten på områdena.
Vidare har området spridningsmöjligheter mot öster och sydöst. Tidigare inventeringar
visar att ängspiplärkan häckar vid t.ex. Knappstadsviken och Marieberg.
Den totala arean för livsmiljöer inom ett större geografiskt område motsvarar ca 4400 ha.
Detta betyder att Jakobsbergs livsmiljöer motsvarar 2,0 % av den totala ytan.
Likt nuläget finns det inom ett större geografiskt område flera och omfattande livsmiljöer
samt spridningssamband. Emigration till dessa områden anses delvis möjliga enligt ovan.
Värsta scenariot anses inte vara ett hot mot artens gynnsamma bevarandestatus.
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Figur 16. Resultatet av analysen för ängspiplärkan vid värstascenariot.
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6.1.10. Planscenario för ängspiplärka
Likt konnektivitetsanalysen för värstascenariot visar analysen för planscenariot att ett
sammanhängande området med flera livsmiljöer för ängspiplärka runtom Jakobsberg förutom
mot central Karlstad och ner mot Skoghall (figur 16). Området omfattar flera livsmiljöer i
anslutning till planområdet samt att det i söder (golfbanan) sparas öppna ytor som vidare skulle
kunna fungera som häckningsmiljö för arten. I planscenariot finns det likt nulägescenariot en
spridningslänk till Gräsdalen som inte finns vid värsta scenariot. Svårigheten att sprida sig mot
Bergvik och vidare i landskapet kvarstår.
Vid planscenariot kommer delar av artens livsmiljö inom planområdet att försvinna (ca 45 ha).
Denna andel är inte lika stor som vid värsta scenariot men har stor betydelse att spara och
möjligen utöka.
Inom programområdet skulle större öppna miljöer (ca 45 ha) försvinna och en etablering
av ängspiplärka bedöms inte möjlig i de områdena. De cirka 45 ha som försvinner
motsvarar cirka 7 % av den totala ytan livsmiljöer i området i och runt Jakobsberg.
Området runt Jakobsberg har enligt analysen cirka 650 ha livsmiljö och det bedöms vara
möjligt att hysa fler par än idag. Vidare har området spridningsmöjligheter mot öster och
sydöst. Det är av betydelse att spara större öppna ytor inom Jakobsberg för att hålla en så
hög täthet av arten som möjligt. Ytan som sparas inom Jakobsberg anses inte kunna hålla
det antal par som t.ex. identifierades år 2015.
Inom ett större geografiskt område skulle det i planscenariot endast försvinna en mindre
andel (1,1 %).
Likt nuläget och värsta scenariot finns det inom ett större geografiskt område flera
omfattande livsmiljöer och spridningssamband. Emigration till dessa områden anses
delvis möjliga enligt ovan.
Gynnsam bevarandestatus hos arten anses inte hotat av planscenariot.
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Figur 16. Resultatet av analysen för ängspiplärkan vid planscenariot.
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7

Slutsatser

Våra beräkningar av nuvarande mängd livsmiljö för arterna åkergroda, mindre
vattensalamander, vanlig padda, sånglärka och ängspiplärka i och runt Jakobsberg visar att det
finns tillräckligt med livsmiljöer och att det rimligtvis skulle kunna räcka för att arterna ska ha
gynnsam bevarandestatus i området. Skulle mängden livsmiljö framöver komma att minska
skulle det förstås uppstå en situation då arterna inte längre skulle kunna ha det antal individer
som skulle krävas för att arterna långsiktigt ska kunna överleva i området. Detta beror så klart
på hur mycket livsmiljöerna minskar.
Om det förekommer under 1000 individer av en art ökar risken väsentligt för att en population
dör ut till följd av olika slumpmässiga miljöfaktorer och försämrade genetiska förutsättningar.
Därför används 1000 individer som gränsvärde bland rödlistans kriterier för att peka ut när en
art ska anses vara hotad (IUCN 2012).
Ett planprogram med tilltänkta omfattning kommer att påverka spridningsvägar med tanke på
byggnation och övrig infrastruktur som vägar. Spridningsvägar över Jakobsberg är idag
fungerande även om det endast gäller för arter att gena. Den huvudsakliga spridningen idag sker
troligen i öst-västlig riktning beroende på arters rörlighet.
Den föreslagna programplanen beräknas medföra en marginell minskning av mängden
tillgänglig livsmiljö för arterna i och runt Jakobsberg och kommer inte ge en ökad risk för
försvinnande i området. Därmed gör vi slutsatsen att det föreslagna planprogrammet inte
kommer att påverka upprätthållandet av arternas gynnsamma bevarandestatus.
Förslag på åtgärder för förstärkning
För att inte äventyra arternas livsmiljöer ytterligare följer här ett antal förslag på åtgärder som
utifrån resultatet av analyserna och utredningen kan förstärka områdets ekologiska funktion vid
ett vidare arbete med kommande detaljplaner. De flesta åtgärder kan genomföras både inom
Jakobsberg och utanför varemot vissa är geografiskt mer specifika.
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•

Ekologisk design vid detaljplanering – Även om planprogrammet kommer delas upp i
flera detaljplaner är det viktigt att samordna dessa och ha ett ekologiskt tänkande i
planeringen. Detta skall resultera i att områdets nuvarande ekologiska funktion hålls
kvar i området så långt det går men även att man förstärker där det behövs. I en sådan
planering kan det t.ex. ingå korridorer med tydliga ekologiska mål samt element för att
förstärka funktionen t.ex. ett ökat antal småvatten med olika kvalitéer, stenmurar för
spridning, övervintringsplatser för groddjur, häcknings- och spridningsmiljöer för
fåglar.

•

Groddjurspassage vid Skogshallvägen – En tydlig barriär för groddjur finns vid
Skogshallavägen. Denna har resulterat i att det nu finns två metapopulationer på varsin
sida vägen vilka idag troligen inte har kontakt med varandra. För att öka groddjurens
chans för överlevnad på lång sikt skulle passager här vara med till att de två
populationerna får kontakt med varandra och därmed troligen utbyta genetiskt
material med varandra.

•

Skötsel och förutsättningar för spridning – Ungefär hälften av sånglärkans och
ängspiplärkans livsmiljöer kommer vara kvar inom Jakobsberg och kommer
huvudsakligen att bestå av golfbanan. Eftersom denna sköts på olika sätt bör denna
skötsel förutsätta och förbättra livsmiljöer för arterna och för t.ex. rastande fåglar. Det
kan med fördel genomföras en skötselplan för området där man t.ex. genomför
förbättringsåtgärder som t.ex. ”lärkrutor”. Detta kan så klart även ske på andra håll
inom programområdet och med rätt åtgärder och bevarandet av större öppna ytor mot
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t.ex. nordväst så kan spridningen mot t.ex. Gräsdalen bevaras. Det är vidare av stor
betydelse att spridningen vidare till Bergvik och vidare härifrån också förstärks.
•
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Vidare arbete med skötsel i Natura 2000 – Det pågår löpande skötselarbete inom
Natura 2000-området ”Klarälvsdeltat” har betydelse för den biologiska mångfalden i
området. I närtid kommer även skötselåtgärder att genomföras vid Djupsundsviken och
Nolgårdsviken. Det är av betydelse för Jakobsberg att ha en samsyn med de åtgärder
som pågår i Klarälvsdeltat så att samspel mellan områdena råder. Vidare kan man i
skötselarbetet i Klarälvsdeltat undersöka möjligheter för att t.ex. bilda och bevara t.ex.
lekvatten för grodor.
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