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1

Inledning

1.1

Bakgrund och syfte

Karlstads kommun har tagit fram ett planprogram och håller på med ett detaljplanearbete för ny
byggnation vid Jakobsberg i sydvästra delen av Karlstads tätort. Planprogrammet innebär flera
typer av byggnationer som t.ex. bostäder, kontor och skolor men även ett nytt vägnät, bro samt
småbåtshamn. Ett antal inventeringar har gjorts i området och dessa har också fungerat som
underlag för denna utredning. År 2012 gjorde Karlstads kommun en översiktlig
naturvärdesinventering i västra och nordvästra delarna av Jakobsberg (Karlsson 2012).
Kommunen gjorde vidare under 2015 en växtinventering inom Sommarro golf (Knutsson 2015).
Samma år gjorde ProNatura en inventering av fåglar, fjärilar, gaddsteklar och skalbaggar.
Syftet med Callunas uppdrag är att ta fram en utredning om planprogrammets påverkan på
naturvärden inom planprogramområdet och det närliggande Natura 2000-området
”Klarälvsdeltat”. Av uppdraget ska också framgå ett resonemang kring naturområdenas
betydelse i ett regionalt sammanhang. Utredningen kommer särskilt lyfta fram arter som
förekommer i artskyddsförordningen. Detta görs främst utifrån befintligt material beskrivet
ovan.
Utredningen har delats upp i två olika faser. Fas 1 omfattar en avgränsning av vilka arter som
tidigare utredningar identifierat omfattas av artskydd enligt artskyddsförordningen. Dessa
arters förekomst har sammanställts i en tabell. Fas 2 omfattar en fördjupning och en inledande
konsekvensbedömning av prioriterade arter enligt fas 1, vilka arter som bör prioriteras vidare i
förhållande till artskydd samt vilka åtgärder som bör eftersträvas.

1.2

Beskrivning av programområdet

Området vid Jakobsberg utgörs av ett äldre flygplatsområde där Karlstads flygplats tidigare var
belägen (figur 1). 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 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
Jakobsbergsskogen 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.
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Figur 1. Planprogramområdet vid Jakobsberg samt gränsen mot Natura 2000-området Klarälvsdeltat.

1.3

Planprogram

Planprogrammet innebär att området enligt figur 2 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 hamnen. Den föreslagna markanvändningen innebär att området måste
översvämningssäkras. Det innebär uppfyllnad av de områden som ska bebyggas samt tillfarter
till dem till nivåer som klarar översvämningsnivåer vid en s k 200-årshändelse.
5
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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 fortsatt användas för motoraktiviteter. Fältet har fortsatt
fritidsändamål av olika slag och de öppna naturmiljöer 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
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.

Figur 2. Planerad markanvändning inom programområdet.
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1.4

Natura 2000-området ”Klarälvsdeltat”.

Naturen inom Klavälvsdeltat är mycket varierad, med stora bladvassar, betade strandängar,
naturskogslika lövskogar, hällmarkstallskogar och stora, mångformiga våtmarkskomplex. Den
pågående deltabildningen bidrar till ett landskap i ständig förändring då olika
successionsstadier förskjuts och byter av varandra. Mark- och vattenområden i Klarälvsdeltat
har under lång tid nyttjats av människor, exempelvis i form av betesmark, slåtterängar,
flottningsleder och fiskevatten. Människans aktivitet har i stor utsträckning format miljöerna i
dagens Klarälvsdelta. Variationen av natur- och vegetationstyper i Klarälvsdeltat skapar mycket
goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Våtmarkskomplexen och de betade
strandängarna i deltat hyser mycket höga naturvärden. Dessa miljöer är speciellt viktiga som
häckplatser för en rad fågelarter, exempelvis brun kärrhök och småfläckig sumphöna och utgör
en viktig rastplats för många flyttfåglar.

2

Underlag, metod och avgränsning

Denna utredning baseras på underlagsmaterial som tagits fram i samband med olika
naturinventeringar inom planprogramområdet, såsom växtinventeringar av Karlstads kommun,
(2012 och 2015), inventering av fåglar, fjärilar, gaddsteklar och skalbaggar av ProNatura (2015)
samt nyligen antagen bevarandeplan för Natura 2000-området ”Klarälvsdeltat” (2016). Under
arbetets gång genomföredes även en groddjursinventering av Sweco i området (2016). Vidare
har Calluna gjort ett utdrag från Artportalen mellan åren 2005-2016 samt inhämtat information
kring redan kända naturområden via t.ex. kommunens naturvårdsplan och andra tidigare gjorda
inventeringar. Flygfoton (ortofoton) har använts som bakgrundskarta i arbetet med GIS.

2.1

Avgränsning – utredningsområdet

Fokus i utredningen har huvudsakligen varit inom planprogrammets avgränsning (enligt
planprogrammet daterat till 2015-05-04). Natura 2000-området Klarälvsdeltats avgränsning
enligt bevarandeplanen har legat till grund för denna del av utredningen. För att kunna skapa ett
resonemang kring arter och naturtyper utanför ovanstående områden har närmiljön runt
Jakobsberg undersökts inom ett avstånd på ungefär 3 km samt översiktligt ut till 10 km från
planområdet.

2.2

Avgränsning – arter

Arter som har identifierats inom detta uppdrag är arter som förekommer i de tre tidigare
nämnda rapporterna, bevarandeplanen för Klarälvsdeltat samt via utsökning från Artportalen
(2005-2016). Detta främst för att skapa ett resonemang kring arterna i landskapet.
Eftersom syftet med utredningen är att identifiera de arter som planprogrammet kan komma att
påverka har ett urval av dessa arter skett. Urvalet har resulterat i sådana arter som särskilt lyfts
fram i underlagen och som förekommer i artskyddsförordningen. Motiveringen till urvalet är att
dessa arter kommer behöva hanteras i vidare planarbete vid Jakobsberg.
Eftersom alla vilda fåglar nämns i artskyddsförordningen har Naturvårdsverkets definition på
vilda fåglar använts, 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.” Med negativ trend menar Calluna i denna utredning de arter som har
minskat med minst 50 % under perioden 1975-2005 (Naturvårdsverket 2009).
En bilaga till denna utredning innehåller samtliga arter från underlagsmaterialet som enligt
Svensk standard för naturvärdesinventering anses som ”naturvårdsart”. Definitionen av en
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naturvårdsart är en art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av
särskild betydelse för biologisk mångfald.

2.3

Avgränsning av naturtyper/biotoper

De biotoper som behandlas i denna utredning är de Natura 2000-naturtyper som förekommer i
bevarandeplanen till Klarälvsdeltat samt de klassade områdena enligt ProNaturas inventering
från 2015. Vidare har de ekologiska värdena för de klassade områdena undersökts inom
programområdet. Ekologiska värden kan t.ex. vara funktioner som häckningsmiljöer och
rastlokal.
För områden runt Jakobsberg har tidigare inventeringar och befintlig kunskap använts som
underlag. Detta har bland annat varit kommunens arbete med naturvårdsplan, ängs- och
hagmarksinventering samt andra naturrelaterade utredningar.

2.4

Inledande konsekvensbedömning

I en inledande konsekvensbedömning görs bedömningar som utgår från den generella metod
som Calluna arbetar efter gällande miljökonsekvensbeskrivningar för planer, se bilaga 2.
Bedömningarna blir dock mer översiktliga och är fokuserade på om det föreligger risk för
konsekvenser i fortsatt planarbete, vilken hänsyn som kan tas och vilka kompletterande
undersökningar som kan vara nödvändiga. De inledande konsekvensbedömningarna har utgått
från planförslaget utan fördjupning i olika alternativ (vilket förekommer i en ”vanlig” planMKB).
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3

Artskydd

3.1

Artskyddsförordningen

Artskyddsförordningens (2007:845) bestämmelser baseras på miljöbalken och dess regler till
skydd för hotade djur- och växtarter. Den innebär att EU:s fågeldirektiv och art- och
habitatdirektiv har byggts in i svensk lagstiftning och förordningen omfattar de arter som
skyddas enligt de båda direktiven, samt tidigare fridlysta arter. Paragraferna 4-9 i
artskyddsförordningen handlar om fridlysning (skydd) vilka det vidare i samma förordning
finns ett antal undantag från. Nedan sammanställer vi kort § 4-9 i artskyddsförordningen.
I fråga om vilda fåglar och i frågan om sådana vilt levande djurarter som finns
i bilaga 1 till artskyddsförordningen är det förbjudet enligt 4 § att:
1. avsiktligt fånga eller döda djur
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-,
övervintrings- och flyttperioder
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.
Med vilda fåglar avses alla fågelarter som förekommer naturligt i Sverige. Dock bör
skyddsarbetet enligt Naturvårdsverket prioritera de arter som utpekas som särskilt
skyddsvärda i EU:s fågeldirektiv, är rödlistade eller uppvisar en negativ trend.
För vissa arter i bilaga 1 är det förbjudet enligt 5 § artskyddsförordningen att för fångst eller
dödande använda metoder eller medel som inte är selektiva och som lokalt kan innebära att
arten försvinner eller utsätts för en allvarlig störning.
Fridlysningen enligt 6 § artskyddsförordningen innebär att det är förbjudet att döda, skada,
fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och dessutom att ta bort eller skada ägg, rom, larver
eller bon av vilt levande kräldjur, groddjur eller ryggradslösa djur som är upptagna i bilaga 2 till
artskyddsförordningen. I denna bilaga framgår vilka av arterna som är skyddade enligt 6 § samt
om de är fridlysta i hela landet eller endast en del av landet.
För vissa växtarter i bilaga 1 till artskyddsförordningen är det förbjudet att enligt 7 § avsiktligt
plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna eller förstöra dem i deras naturliga
utbredningsområde i naturen. Förbudet gäller alla stadier i växternas biologiska cykel.
Enligt 8 § artskyddsförordningen är det i fråga om de vilt levande kärlväxter, mossor, lavar,
svampar och alger som anges i bilaga 2 till förordningen förbjudet att plocka, gräva upp eller på
annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna, samt att ta bort eller skada frön eller andra
delar. Med att skada arten bör även avses åtgärder som på ett indirekt sätt skadar arten genom
att till exempel de hydrologiska förhållandena på artens växtplats förändras. Till skillnad från
förbuden i 7 § artskyddsförordningen så krävs det inte att åtgärderna är avsiktliga för att vara
förbjudna enligt 8 §.
Enligt 9 § artskyddsförordningen är det ifråga om de vilt levande kärlväxter, mossor, lavar,
svampar och alger som anges i bilaga 2 till förordningen förbjudet att gräva eller dra upp
exemplar av växterna med rötterna. Det är också förbjudet att plocka eller på annat sätt samla in
exemplar av växterna för försäljning eller andra kommersiella ändamål.

3.2

Vad innebär Natura 2000-skyddet?

Natura 2000 är ett internationellt nätverk av skyddade områden inom EU. Nätverket syftar till
att bevara biologisk mångfald inom EU (Naturvårdsverket, 2003). Målet är att skydda och
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bibehålla en gynnsam bevarandestatus för de arter och livsmiljöer som är listade i
fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet. Dessa livsmiljöer och arter anges i
habitatdirektivets bilaga 1 och 2, vilka är införda i bilaga 3 till förordningen om områdesskydd
enligt miljöbalken respektive markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen. I områden
som ingår i Natura 2000-nätverket gäller särskilda bestämmelser för de arter och livsmiljöer
som avses skyddas där. Om en verksamhet eller åtgärd på ett ”betydande sätt kan påverka
miljön” inom ett Natura 2000-område krävs ett tillstånd enligt 7 kap 28a § miljöbalken. Tillstånd
kan komma att krävas även när en verksamhet sker utanför området och påverkar Natura 2000området indirekt. I vissa fall kan det bli fråga om flera prövningar enligt 7 kap miljöbalken
respektive artskyddsförordningen för en och samma åtgärd för de skilda
dispenserna/tillstånden. (Naturvårdsverket, 2009).
Vid detaljplanering i anslutning till Natura 2000 område finns det risk att genomförandet av
planen negativt kan påverka skyddsvärdena inom Natura 2000 området. För att undvika sådan
påverkan kan det vara av vikt att rätt skydds- och hänsynsåtgärder arbetas in i planen eller vitas
i samband med planens genomförande.

3.3

Gynnsam bevarandestatus

Det centrala begreppet i Natura 2000-sammanhang är gynnsam bevarandestatus. I 16 §
förordningen (1998:1252) om områdesskydd definieras begreppet:
Med bevarandestatus för en livsmiljö avses summan av de faktorer som påverkar en livsmiljö
och dess typiska arter och som på lång sikt kan påverka dess naturliga utbredning, struktur och
funktion samt de typiska arternas överlevnad på lång sikt. En livsmiljös bevarandestatus anses
gynnsam när:
1. dess naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde och de ytor den täcker inom
detta område är stabila eller ökande,
2. den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga för att den skall
kunna bibehållas på lång sikt finns och sannolikt kommer att finnas under en
överskådlig framtid, och
3. bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam.
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).
I 16 § förordningen om områdesskydd anges att myndigheter särskilt ska bevaka att gynnsam
bevarandestatus bibehålls eller återställs för berörda livsmiljöer och arter. Särskild hänsyn ska
tas till de arter som är prioriterade, vilka är markerade med P i bilaga 1 artskyddsförordningen
eller finns upptagna i bilaga 2 art- och habitatdirektivet. (Naturvårdsverket, 2009)
Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 6, 8 och 9 §§ som avser länet
eller del av länet, om det inte finns någon annan lämplig lösning och dispensen inte försvårar
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upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga
utbredningsområde (15§ artskyddsförordningen).

4

Resultat

4.1

Urval

Enligt metod för urval (2.4 Avgränsning – arter) har det från underlagsmaterialet identifierats
42 arter (tabell 1).
Tabell 1. Resultatet från urvalet av arter resulterade i 42 arter fördelat på sex artgrupper. Arter som förekommer
enligt bevarandeplanen och har särskilt intresse för Natura 2000-området ”Karlälvsdeltat” markeras med fetstil.
Artgrupp

Arter

Groddjur

Mindre vattensalamander Lissotriton vulgaris
Vanlig padda Bufo bufo
Åkergråda Rana arvalis

Fiskar

Asp Aspius aspius
Lax Salmo salar
Backsvala Riparia riparia
Bivråk Pernis apivorus
Blåhake Luscinia svecica
Brun kärrhök Cyrus aeruginosus
Brushane Philomachus pugnax
Buskskvätta Saxicola rubetra
Dubbelbeckasin Gallinago media
Enkelbeckasin Gallinago gallinago
Fisktärna Sterna hirundo
Grönbena Tringa glareola

Fåglar
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Gulsparv Emberiza citrinella
Gök Cuculus canorus
Hussvala Delichon urbicum
Jorduggla Asio flammeus
Lappsparv Calcarius lapponicus
Näktergal Luscinia luscinia
Pungmes Remiz pendulinus
Rosenfink Carpodacus erythrinus
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus
Rördrom Botaurus stellaris
Småfläckig sumphöna Porzana porzana
Spillkråka Dryocopus martius
Stare Sturnus vulgaris
Sånglärka Alauda arvensis
Sångsvan Cygnus cygnus
Sävsparv Emberiza schoeniclus
Tofsvipa Vanellus vanellus
Tornseglare Apus apus
Trana Grus grus
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus
Törnskata Lanius collurio
Vinterhämpling Carduelis flavirostris
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Ängspiplärka Anthus pratensis
Kärlväxter

Mattlummer Lycopodium clavatum
Nattviol Platanthera bifolia

Skalbaggar

Bred paljettdykare Graphoderus bilineatus

Sländor

Citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis

4.2

Planprogrammet – arter

I tabell 2 finns bedömning av risk för att arterna påverkas inom och utanför nuvarande
planprogram. Bedömningen har gjorts utifrån arternas krav på livsmiljö vad gäller t.ex.
häcknings- och födosöksbiotoper, växtplatser, rastplatser och övervintring samt känslighet för
t.ex. byggnation, störning vid ökad mänsklig närvaro eller buller vid ökad biltrafik. Bedömningen
resulterar i en riskklassning av arterna i en fyrgradig skala enligt följande:
1. Stor risk för påverkan på arten – Det finns en stor risk för påverkan på arten om
nuvarande planprogram kommer genomföras.
2. Måttlig risk för påverkan på arten – Det finns en måttlig risk för påverkan på arten om
nuvarande planprogram kommer genomföras.
3. Liten risk för påverkan på arten – Det finns en liten risk för påverkan på arten om
nuvarande planprogram kommer genomföras.
4. Obetydlig risk för påverkan på arten – Det finns en obetydlig risk för påverkan på
arten om nuvarande planprogram kommer genomföras.
Denna klassning kan vidare i utredningen kopplas till konsekvens på t.ex. gynnsam
bevarandestatus hos arten. I bilaga 1 finns en mer generell sammanställning av arter som enligt
Svensk standard för NVI är naturvårdsarter.
Tabell 2. Arter från tabell 1 där risk för påverkan från nuvarande planprogram kan förekomma. Före själva
klassningen presenteras artens förekomst samt en motivering till risk för påverkan. Arter som förekommer enligt
bevarandeplanen för Karlälvsdeltat markeras med fetstil.
Förklaringar till rubriker och förkortningar i tabellen:
Underlag = förekommande underlag. BK = Bevarandeplan för Klarälvsdeltat. PN = ProNatura. KkÖ = Karlstad
kommun - Översiktlig naturvärdesinventering. KkV = Karlstad kommun – Växtinventering. GI =
Groddjursinventering Sweco
Skydd/RL = skyddsstatus och ev. rödlistning. AHD = art- och habitatdirektivet. FDb1 = fågeldirektivet bilaga 1.
>50% = >50% minskning (1975-2005).
Risk f. påv. = risk för påverkan i planområdet, klassning där 1 betyder stor risk och 4 är obetydlig risk.
Art

Förekomst & känd
information

Motivering: risk för påverkan

AHD

En död individ har
identifierats i vassen
mellan Sommarro Golf
och gamla brandstation.
Andra identifieringar
kommer från
Knappstadsviken och
Zakrisdal.

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. Nuvarande plan kommer att
bebygga området där arten identifierades
och möjligen har sitt lekvatten.

1

AHD

En individ identifierades i
en damm på golfbanan.
Andra observationer
kommer från Våxnäs ca 3
km bort.

Lekvatten kan vara allt från mindre sjöar,
gölar och dammar till små brackvattensamlingar. Den kan förekomma i en stor
variation av livsmiljöer. Arten identifierades
på avstånd från övervintringsplatser och
nuvarande planer på utbyggnad av vägnätet
kan ge en fragmentering och barriär mellan

2

Underlag

Skydd/RL

Mindre
vattensalamander

GI

Vanlig
padda

GI

Risk f.
påv.

Groddjur
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Art

Underlag

Skydd/RL

Förekomst & känd
information

Motivering: risk för påverkan

Risk f.
påv.

lekvatten och övervintringsplatser.

Åkergroda

GI

AHD

Fyra individer sågs
observerades söder om
Jakobsbergsskogen
förskola. Andra
observationer finns
väster om Zakrisdal.

Åkergroda förekommer i olika typer av
miljöer men gärna i fuktigare områden.
Reproduktionen sker helst i fiskfria
småvatten. Bostäder är planerat vid platsen
för observationerna och samtidigt kommer
potentiella övervintringsplatser att försvinna.

1

Asp

BK

AHD
Nära
hotad (NT)

Har inte särskilt
undersökts inom
planprogrammet, men
förekommer utanför och
periodvis i anslutning till
programområdet.

Stim av asp kan förekomma vid
strandvegetation. Vuxna individer
förekommer främst pelagiskt. Aspen
använder sig av strömvatten för lek.
Planprogrammet kan påverka aspen tillfälligt
vid anläggandet av hamn och bro.

4

Lax

BK

AHD

Har inte särskilt
undersökts inom
planprogrammet, men
förekommer utanför och
periodvis i anslutning till
programområdet.

Arten leker på grunda grusbottnar i
strömmande vatten. Efter ynglen har stannat
kvar i vattendraget beger de sig därifrån.
Planprogrammet kan påverka laxen tillfälligt
vid anläggandet av hamn och bro.

4

Backsvala

PN

Nära
hotad (NT)

Arten födosöker
huvudsakligen i
programområdet och
ingen häckning har
konstaterats. Häckning
förekommer troligen i
anslutning till området.

Arten häckar i kolonier och då i första hand
vid branta skärningar och där stora
vattendrag eroderar landskapet. Födosöker
främst på öppna ytor med hög andel
insekter. Planprogrammet kommer ta
födosöksområden i anspråk men risk för
påverkan på häckningsmiljöer anses inte
förekomma. Risk för påverkan av ökad
mänsklig närvaro anses obetydlig.

3

Bivråk

PN

FDb1
Nära
hotad (NT)

Bivråk har setts spelflyga
och kan möjligen
födosöka inom
programområdet. Arten
har mycket stora revir
och det är troligt att
Jakobsberg endast
berörs perifert av något
revir.

Arten häckar i tät, ogallrad skog på
högproduktiv mark vilket inte förekommer
inom programområdet. Däremot kan de
öppna ytorna användas för jakt av
getinglarver, småfåglar och groddjur. Det
finns ingen risk för påverkan på
häckningsmiljö men födosöksområdet kan
minska i samband med exploatering. Dock
har arten ofta stora revir och flera jaktmarker.

4

Blåhake

PN

FDb1

Arten observerades inte
vid ProNaturas
inventering men nämns i
rapporten som en
intressant rastande art.
Den har observerats i
området frekvent under
flyttperioderna.

Arten häckar i tät fuktig fjällbjörkskog och
täta videsnår på sumpiga platser i fjällen och
förekommer därför huvudsakligen i
Jakobsberg som rastande fågel.
Planprogrammet innebär en minskning av
flyttfåglarnas rastlokal. Förhöjd aktivitet av
mänsklig aktivitet kan påverka rastplatsen.

3

Brun
kärrhök

BK, PN

FDb1

Arten noterades jaga i
programområdet men
bedömdes inte häcka i
området.

Arten häckar i vassrika sjöar och större
vattendrag och använda vassområden där
den bygger sitt bo och uppföder sina ungar.
Jagar ofta över vass och öppna ytor. En del
av arten jaktmarker tas i anspråk i

3

Fiskar

Fåglar
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Art

Underlag

Skydd/RL

Förekomst & känd
information

Motivering: risk för påverkan

Risk f.
påv.

planprogrammet. Däremot anses inte
häckningsmiljöer påverkas men en viss
störning på dessa kan förekomma med ökat
aktivitet av mänsklig närvaro om arten
häckar i anslutningen till området.
Brushane

BK

FDb1
Sårbar
(VU)

Arten har inte
observerats vid några av
undersökta utredningar
men har setts rasta inom
programområdet vid ett
par tillfällen.

Brushane häckar på myrar och längs
sjöstränder i barrskogs- och fjällregionerna
från norra Dalarna och norrut. Arter flyttar
och är därför i behov av rastplatser.
Planprogrammet innebär en minskning av
artens rastlokal. Förhöjd aktivitet av mänsklig
aktivitet skapar vidare en avgränsning av
rastplatsen. Förekommer mer frekvent inom
Kalvälvsdeltat.

3

Buskskvätta

PN

>50%
Nära
hotad (NT)

Arten häckar i
Jakobsberg med 1-2 par
och har identifierats på
tre olika platser.

Arten häckar i olika miljöer som t.ex.
ängsmarker och förekommer över hela
landet. Planprogrammet innebär att minst ett
revir försvinner. Minskning av
häckningsmiljöns area gör att chansen för att
nya revir ska tillkomma minskar.

2

Dubbelbeckasin

PN

FDb1
Nära
hotad (NT)

Arten har inte
observerats vid några av
undersökta utredningar.
Häckar inte i området
men använder detta
årligen som rastlokal vid
flytt.

Arten häckar sällsynt i fjällen och är i behov
av rastlokaler vid flytt. Under vår och höst
finns risk att påverka arter vid ökat mänsklig
närvaro samt att rastlokalen minskar i area.

3

Enkelbeckasin

PN

>50%

En årlig förekommande
art som vid ProNaturas
inventering hördes med
lockläte i södra delen av
programområdet (2-3
par).

Arten häckar över hela landet i främst
sankmarker och fuktiga hyggen. Det
föreligger ingen information om arten har
häckat i området men det kan på sina håll
finnas lämpliga häckningsmiljöer även om
dessa till ytan inte är särskilt stora. Arten
använder området som rastlokal.

3

Fisktärna

BK

FDb1

Arten har inte
observerats vid
fågelinventeringen men
förekommer intill området
under häckningstid. En
häckning vid
Jakobsbergsbron kunde
2009 konstateras.

Arten häckar på öar och stränder vid kust
och inlandsvatten. Planområdet anses inte
direkt lämpligt för häckning eller födosök.
Ökad mänsklig närvaro kan påverka arten
om den häckar i direkt anslutning till
området.

3

Grönbena

BK

FDb1

Arten har inte
observerats vid
fågelinventeringen men
har observerats rastande
i området under enstaka
år.

Grönbenan häckar på myrar, sanka sjö- och
älvstränder och anses inte som en häckande
fågel för planområdet men det kan på sina
håll finnas lämpliga häckningsmiljöer även
om dessa till ytan inte är särskilt stora. Arten
använder området som rastlokal.

3

Gulsparv

PN

>50%
Sårbar
(VU)

Arten förekommer
frekvent i området och
2015 kunde minst två
revir konstateras.

Häckar i olika typer av öppna miljöer med
inslag av träd och buskar. Planprogrammet
skulle innebära en minskning av antal revir
och mindre utrymme för nya revir.

2

Gök

PN

>50%

Sjungande hanar kunde
konstateras men inget
revir kunde pekas ut.
Arten har främst hörts
med sång andra år.

Göken förekommer spridd över hela Sverige
i vitt skilda miljöer och är beroende av god
tillgång till stora insekter. Planprogrammet
samt ökat mänsklig närvaro medför ingen
risk för påverkan på arten.

4

Hus-

PN

Sårbar

Huvudsakligen födosöker
arten i programområdet

Hussvala häckar oftast i kolonier på
byggnader. Artens födosöksområde kommer

3
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Art

Underlag

svala

Skydd/RL

Förekomst & känd
information

Motivering: risk för påverkan

(VU)

och ingen häckning har
konstaterats. Häckning
förekommer troligen i
anslutning till området
eller möjligen i nuvarande
byggnader

att minska i samband med planprogrammet
vilket kan resultera i längre flygningar till
födoområden.

Risk f.
påv.

Jorduggla

PN

FDb1

Arten har inte
observerats vid
fågelinventeringen men
har enligt Artportalen
observerats vid flera
tillfällen både som par
och födosökande.

Arten har en nordlig utbredning men häckar
tillfälligt vid våtmarker, i skärgårdsmiljöer
eller på havsstrandängar i södra och
mellersta Sverige. Boet placeras på marken.
Kommunen har varit i kontakt med lokala
ornitologer vilka är överens om det rör sig
om övervintrande/flyttande fåglar. Arten kan
dock ha försökt häcka i området 2016.
Eftersom de absolut flesta observationer av
arten är från Jakobsberg anses området ha
stor betydelse för övervintrande/flyttande
individer.

2

Lappsparv

PN

Sårbar
(VU)

Arten observerades inte
under fågelinventeringen
men förekommer i
områdena under
flyttperioderna och har
setts årligen främst vid
ljungområdet.

Lappsparven häckar på kalfjället och
uppträder i södra och mellersta Sverige
enbart under flyttningen. Under flyttningen
rastar arten ofta i öppna gräsmarker. Arter
verkar specifikt, enligt registeringar till
Artportalen, förekomma vid områden med
ljung under flytt och skulle denna miljö
påverkas finns risk för påverkan på artens
rastlokal.

3

Näktergal

PN

>50%

Arten noterades i södra
delen av planområdet
och bedömdes 2015 att
förekomma med ett revir.

Näktergalen häckar i lövskog, parker och
trädgårdar med tät undervegetation samt i
buskrika våtmarker med rik tillgång till
insekter. Det finns en risk att
planprogrammet tar lämpliga
häckningsmiljöer i anspråk men risken för
påverkan på arten anses dock obetydlig.

4

Art

Underlag

Skydd/RL

Pungmes

PN

Starkt
hotad (EN)

Arten observerades inte
under fågelinventeringen
men har observerats vid
ett par tillfällen.

Pungmes häckar vid dammar, kärr och sjöar
med rik växtlighet av vass och kaveldun och
som kantas av videbuskar och björk. Det kan
finnas lämpliga miljöer för pungmes i södra
delarna av planområdet och främst i
naturmark som inte tas i anspråk.

4

Rosenfink

PN

Sårbar
(VU)

Arten observerades inte
under fågelinventeringen
men har observerats vid
ett par tillfällen.

Rosenfink häckar i regel på friska till fuktiga
marker och ofta hittar man den på
igenväxande strandängar längs vattendrag
eller kring sjöar. Arten anses främst ha
lämplig miljö i södra delarna av planområdet
och är inte knuten till de öppna ytorna.

3

Rödstrupigpiplärka

PN

Sårbar
(VU)

Arten observerades inte
under fågelinventeringen
men observeras årligen
när arten flyttar.

En nordlig art som föredrar helt öppna
fjällmiljöer. Arten är alltså en rastande art för
området och rastlokalens area minskar i
samband med planprogrammet. Vidare kan
ökad mänsklig närvaro störa fåglarna på
rastlokalen.

3

Rördrom

BK, PN

FDb1
Nära
hotad (NT)

En hane noterades i
södra delen av
programområdet. Och
bedömningen antar att ett
revir finns inom denna

Arten förekommer sällsynt i Sverige och är
knuten till vida vassbälten, främst i
Mellansverige. Häckningsmiljöer för rördrom
kommer inte tas i anspråk men reviret mot
söder kan komma påverkas av ökad

3
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Risk f.
påv.
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Art

Underlag

Skydd/RL

Förekomst & känd
information

Motivering: risk för påverkan

del av området. Arten har
stora revir.

mänsklig närvaro, buller under byggnation
samt ökad trafik mellan Jakobsberg och
Hammarö.

Risk f.
påv.

Småfläckig
sumphöna

PN

FDb1
Sårbar
(VU)

Arten observerades inte
under fågelinventeringen
och har setts vid ytterst få
tillfällen.

Häckar vid våtmarker med någorlunda stabilt
lågt vattenstånd. Eftersom möjliga
häckningsplatser skulle kunna vara inom
golfbanans dammar så finns ingen risk för
påverkan från planprogrammet. Däremot kan
ökat mänsklig närvaro och buller vara en
risk.

4

Spillkråka

BK

FDb1
Nära
hotad (NT)

Arten observerades inte
under fågelinventeringen
men har främst hörts i
området.

Spillkråka lever främst i barr- eller blandskog
och gynnas av död ved. Eftersom
planprogrammet inte tar större
skogsområden i anspråk är risken för
påverkan på arten obetydlig. Ökad mänsklig
närvaro i Jakobsbergskogen kan vara
störande.

4

Stare

PN

>50%
Sårbar
(VU)

Förekommer i området
med minst 2 revir och
häckar i holkar mot
söder. Födosöker i stor
omfattning på de öppna
ytorna. Stora antal
rastande fåglar
observeras årligen.

Stare häckar huvudsakligen i anslutning till
öppnare marker och gärna i holkar. Eftersom
att häckande individer finns i området och
detta är en fungerande rastlokal finns det en
måttlig risk för påverkan. Arten uppvisar liten
känslighet mot mänsklig närvaro.

2

Sånglärka

PN

Nära
hotad (NT)

Häckande fågel för
området som 2015
omfattades av ca. 9 revir
med tre i nord och 6 i
söder. Arten förekommer
i området i längre
perioder.

Sånglärka häckar och födosöker
huvudsakligen på öppen mark som t.ex.
jordbruksmark. Flera revir finns inom
planområdet och det finns stora risker för
påverkan både på häckande och rastande
sånglärka. Vidare kan ökad mänsklig närvaro
påverka häckningsresultatet.

1
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Förekomst & känd
information

Underlag

Skydd/RL

Sångsvan

BK

FDb1

Arten observerades inte
under fågelinventeringen
men rastar i området
nästan årligen.

Arten häckar ofta i mycket grunda - ofta
sänkta - sjöar i skogstrakter, men också i
mer vegetationsrika vikar. Risk för påverkan
på häckningsmiljö är obetydlig men area för
rastlokalen minskar. Arten kan vara känslig
för ökad mänsklig närvaro.

3

Sävsparv

PN

>50%
Sårbar
(VU)

Häckar med minst två
revir där flera hanar höll
revir i södra delarna men
även i ett mindre
vassområde i nord där ett
par gick till häckning.

Sävsparv häckar i busksnår och
bladvassbälten vid sjöar, dammar och
vattendrag samt i buskrika sumpmarker.
Lämpligaste häckningsmiljö mot söder anses
inte tas i anspråk. Det finns dock en liten risk
för påverkan.

3

Tofsvipa

PN

>50%

Arten födosöker
regelbundet i området
men häckar sannolikt i
anslutande våtmarker
öster och sydväst om det
inventerade området.

Tofsvipa häckar på fält, sankängar och myrar
och förekommer över större delen av landet.
Möjliga häckningsmiljöer och rastplatser kan
tas i anspråk men risken för påverkan anses
obetydlig.

4

Tornseglare

PN

Sårbar
(VU)

Arten noterades av
ProNatura. Den häckar
med största sannolikhet
inte inom det inventerade
området men utnyttjar det
som födosöksområde.

Tornseglaren är en typisk hålhäckare där
majoriteten av beståndet numera är helt
knutet till mänsklig bebyggelse. Som hos
hussvalan och backsvalan så kommer
huvudsakligen födoområden att tas i anspråk
och ökad mänsklig närvaro ger enbart
obetydlig påverkan.

3

Trana

PN

FDb1

Ett par tranor
observerades i södra
delen av
programområdet. Den
misstänks häcka utanför
området. Arten är främst
sträckande över eller
rastande i området.

Tranan häckar på myrar samt vid sjöar och
vattendrag med sanka stränder i större delen
av landet. Några risker för påverkan på
häckningsmiljöer har inte identifierats med
en minskning av area på rastlokal samt ökad
mänsklig aktivitet kan frambringa en liten
risk.

3

Trastsångare

PN

Nära
hotad (NT)

Arten observerades inte
under fågelinventeringen
men har rastat i området
vid några tillfällen.

Trastsångare häckar i framför allt
mosaikartade vassområden bestående av
täta och höga bladvassruggar omväxlande
med grunt, öppet vatten med rik
bottenvegetation. Häckningsmiljöer anses
inte tas i anspråk. En obetydlig risk för
påverkan kan förekomma med ökad
mänsklig närvaro.

4

Törnskata

PN

FDb1

Häckande 2015 med
minst ett par i södra
delen av området. Har
observerats vid flera
tillfällen tidigare.

Törnskatan häckar i skogsbryn, på hyggen
samt i öppna busk- och snårmarker. Främst
födosöksområden tas i anspråk i
planprogrammet och det finns en liten risk för
påverkan.

3

Vinterhämpling

PN

Sårbar
(VU)

Arten observerades inte
under fågelinventeringen
men rastar i området vid
några tillfällen.

Vinterhämplingen är typisk för ett öppet,
trädlöst, hedartat landskap som häckar i
fjällen. Artens rastlokal vid Jakobsberg kan
minska i area och tillsammans med ökat
mänsklig närvaro kan detta leda till en liten
påverkan av arten.

3
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Förekomst & känd
information

Motivering: risk för påverkan

Nära
hotad (NT)

Arten är en karaktärsart
för Jakobsberg och den
talrikaste fågeln på de
öppna gräsytorna år
2015. Totalt noterades
kring 15 par och sannolikt
är de flesta reviren inom
området täckta och arten
är jämnt spridd i området.

Ängspiplärka häckar över hela landet i öppna
och fuktiga gräsmarker, hedar, myrar och
alvar. Flera par och revir kommer att
påverkas och med tanke på tätheten av
reviren så kommer det finnas dåligt med
utrymme för bildande av nya revir. Detta i
samband med ökad mänsklig aktivet ger en
stor risk för påverkan på arten inom
planområdet.

1

KkÖ

Fridlysning
enl 9 §
Artskyddsf
örordninge
n i hela
landet

Arten har identifierats
inom ett område mot
väster.

Växer i hela landet på ganska ljus och torr,
mager sand eller torvmark. Själva planerad
byggnation medför viss risk för påverkan
men en osäkerhet kring riskerna under
byggnation och efter kan förekomma. Därför
används försiktighetsprincipen och risken för
påverkan blir därför måttlig.

2

PN,
KkÖ,
KkV

Fridlysning
enl. 8 §
Artskyddsf
örordninge
n i hela
landet

Inom planområdet finns
det en mycket rik
förekomst av nattviol som
har identifierats i flera
tusen exemplar.

Växer på frisk till fuktig mark som t.ex.
betesmarker och slåttermarker.
Planprogrammet har planerats utifrån
kunskapen om den stora förekomst av
nattviol och flera ytor förekommer som naturoch parkmark. Av själva planerna för
bostäder, skola och förskola kommer ett
antal plantor av artens population i området
påverkas. Det exakta antalet är idag osäkert.
I förhållanden till risk för påverkan under och
efter bebyggelse används
försiktighetsprincipen och den slutliga risk för
påverkan blir därför måttlig Arten kan
påverkas under byggnation eller missgynnas
av ökat beskuggning och förändrad
fuktighetsgrad i marken samt t.ex. plockning
vid ökad mänsklig aktivitet.

2

AHD

Har inte identifierats i
området.

Arten påträffas oftast i skyddade, solöppna
lägen i mindre klarvattensjöar eller måttligt
dystrofa sjöar. Särskilt under vintern är arten
knuten till strandzonen där den uppehåller
sig bland vegetationen i form av starr, säv
eller vitmossa. Övervintringsplatser för arten
kan finnas inom planområdet men endast en
obetydlig risk för påverkan på dessa
förekommer.

4

AHD

Har inte identifierats i
området.

Arten förekommer särskilt i anslutning till
solvärmda, grunda vattensamlingar eller
stränder med tät vegetation. Livsmiljöer för
arten finns inom planområdet men endast en
obetydlig risk för påverkan på dessa
förekommer.

4

Art

Underlag

Skydd/RL

Ängspiplärka

PN

Mattlummer

Nattviol

Risk f.
påv.

Kärlväxter

Skalbaggar
Bred
paljettdykare

BK

Trollsländor
Citronfläckad
kärrtrollslända

4.2.1

BK

Sammanställning – planområdet – arter

Enligt tabell 2 har elva arter identifierats som har måttlig till stor risk att påverkas av
planprogrammet. Dessa är groddjuren; mindre vattensalamander (1), vanlig padda (2) och
åkergroda (1) och fåglarna buskskvätta (2), gulsparv (2), jorduggla (2), stare (2), sånglärka (1),
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ängspiplärka (1) samt kärlväxterna nattviol (2) och mattlummer (2). Den främsta risken är att
lekområden och övervintringsområden för groddjur kommer försvinna samt revir och
häckningsmiljöer för fågelarterna kommer försvinna och möjligheten för att nya revir ska
etableras minskar. Gällande nattviol så kommer ett antal plantor att försvinna vid byggnationen
och det finns risk att arten påverkas ytterligare med t.ex. förändring i beskuggning, bottenskikt
eller förändrad hydrologi. Det finns en måttlig risk att mattlummer påverkas av
planprogrammet främst i samband med byggnation och efter denna.
Under arbetet med denna utredning genomfördes en groddjursinventering under juni månad
2016 (Elgerud 2016). Här inventerades åtta områden inom avgränsingen för planprogrammet.
Tre groddjursarter identifierades nämligen mindre vattensalamander, åkergroda och vanlig
padda. Groddjur är på olika sätt fridlysta i hela landet enligt artskyddsförordningen. Arterna
mindre vattensalamander och åkergroda observerades inom områden som är planlagt för
bebyggelse. Båda dessa arter har tidigare observerats och registerats till artportalen vid och i
närheten av Zakrisdal samt Knappstadsviken.
Gemensamt bland de sex ovan nämnda fågelarterna är att de har en minskande population och
därmed är rödlistade i Sverige. Vidare förekommer jorduggla i bilaga 1 till fågeldirektivet.
Nattviol och mattlummer anses ha livskraftiga populationer i Sverige men tillsammans med alla
orkidéer och lummerväxter är arterna fridlysta i hela landet.
Arterna har observerats på olika platser och i olika omfattning kring Jakobsberg. Observationer
av buskskvätta finns relativt talrikt främst mot sydväst och vidare ner över Hammarö. Det
förekommer flera lämpliga miljöer för arten vid bl.a. Knappstadviken, Mariebergs strandängar
och Skoghall. Många observationer av gulsparv och stare har gjorts i landskapet runt Jakobsberg.
Särskilts har flera observationer gjorts i lämpliga miljöer vid Grundviken, Margårdsviken och
Marieberg.
Observationer av sånglärka och ängspiplärka finns främst öster och väster om Jakobsberg vid
Knappstadviken och Marieberg där vi också har de mest lämpliga miljöerna för arterna i
närheten av Jakobsberg. År 2011 genomfördes en inventering av strandängar i Karlstads
kommun som visar att båda arterna häckade med 2-5 par vid Marieberg och ängspiplärka
häckade vid Knappstadviken med tre par.
Jorduggla har sedan 2005 främst setts vid och i närheten av Jakobsberg vid bl.a. Vidön,
Djupsundsviken och Orrholmsviken. Flera observationer från området finns de senaste åren.
Under 2016 sågs ett par en bit in i juni månad men inga observationer av ungar eller häckning
har gjorts (Bohlin 2016). Arten kan möjligen ha försökt häcka i området men t.ex. blivit stört.
Andra observationer finns så långt som 8-9 km från Jakobsberg. Nattviol förekommer sällsynt i
hela kommunen och tidigare observationer utanför Jakobsberg ligger ca 3 km bort, vid
skjutbanan vid Södra Sanna och Hammars udde. Även för mattlummer ligger närmsta
observationerna ca 3 km bort vid Sandbäckstjärnen, där en annan exploatering håller på att
genomföras. Enligt kommunen har flytt av arten gjorts med lyckat resultat. Främst jordugglans,
nattviolens och mattlummers förekomst är av större betydelse för omkringliggande landskap
och regionen med tanke på de få förekomster och observationer som finns. Nattviolens
population vid Jakobsberg är kommunens absolut största.
Förekommande fågelarter vid stranden har bedömts utifrån att strandområdet som har strandskydd om 100 meter har i stort sett lämnats orört, med undantag för hamnen och bebyggelsen i
anslutning till den, samt bebyggelse inom område i södra delen som redan är ianspråktaget
(tidigare terminalområde samt intensivt utnyttjad golfbana).
Planprogrammet har bedömts påverka ett antal rastande fågelarter i obetydlig till liten grad.
Däremot finns en måttlig risk för påverkan på Jakobsberg som rastlokal för fåglar, vilket
diskuteras nedan (avsnitt 4.3.2).
Det finns en stor till måttlig risk för påverkan på artrikedomen inom planområdet. Tabell 2
skyddsvärda arter och bilaga 1 med naturvårdsarter enligt svensk standard för
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naturvärdesinventering indikerar att många naturvårdsintressanta arter förekommer i området.
Denna artrikedom skulle förmodligen minska i samband med planprogrammets genomförande.
Vilket i värsta fall skulle betyda att visa arter i fortsättningen inte skulle förekomma i området.

4.3
4.3.1

Planprogrammet – naturtyper/biotoper
Områden med naturvärden

Underlagsmaterialen visar att det inom planområdet vid Jakobsberg finns höga till mycket höga
naturvärden. ProNatura har pekat ut ett antal områden och klassat dessa utifrån områdets värde
för fåglar (häckande och rastande) samt insektsliv. Karlstads kommun har i sina två
inventeringar fokuserat på kärlväxter samt avgränsat mindre områden. Enligt
underlagsmaterialet förekommer de främsta naturvärdena i planområdets nordvästra delar,
inom de delar som idag sköts. Samma område har pekats ut i kommunens ängs- och
hagmarksinventering från 2012 som värdefullt för kärlväxtflora samt fågelfauna. Denna
inventering är vidare ett underlag till påbörjad naturvårdsplan. ProNatura har klassat samma
område till klass 1 enligt värdeskalan för Svensk Standard för naturvärdesinventering.
Öppna hävdade gräsmarker
De främsta och mest värdefulla naturtyperna som har pekats ut vid Jakobsberg är de stora
öppna ytorna (ca 90 ha) som i stort sett täcker hela området. Öppna, hävdade gräsmarker med
en naturlig gräsmarksflora av denna storlek är en ovanlig företeelse i Sverige och i Karlstads
kommun idag. Mot söder och inom golfbanan är det den kortklippta fairwayen som varvas med
högväxta ruffar och våta partier kring dammar och kärr som ger högt värde. Inom dessa
områden förekommer en variation i jordmånens fuktighetsgrad från torr till frisk till fuktig
jordmån. De öppna ytorna har bl.a. stor betydelse för flera naturvårdsintressanta insekter,
kärlväxter och fåglar. Ungefär hälften av områdets öppna yta kommer tas i anspråk vid
byggnation. Justeringar i planprogrammet har huvudsakligen gjorts utifrån värdet kopplat till
kärlväxtfloran och särskilt nattviol.
Planerad byggnation mot sydväst överlappar med ett större område utpekat som ”klass 2” av
ProNatura. Jämfört med klass 1-området så har detta område inte lika höga värden för insekter.
Inom samma område har växtinventeringen för Sommarro Golf pekat ut ett antal områden med
fin till halvfin flora. I tre av dessa områden förekommer nattviol tillsammans med annan
värdefull hävdgynnad flora.
I det omgivande landskapet kring Jakobsberg finns endast mindre områden som påminner om
Jakobsbergs öppna torrare skötta ytor. De främsta är strandnära fuktängar vid Mariebergsviken,
Knappstadviken, Djupsundsholmarna och Nolgårdsviken. De två sistnämnda kommer under
2016 att restaureras men områdena är som Jakobsberg viktiga för fågelfaunan men den stora
skillnaden områdena emellan ligger i det fuktiga bottenskiktet.
I samband med fältbesök har ProNatura tittat på floran och övervägt om någon del av området
skulle kunna bedömas vara någon Natura-naturtyp innan de öppna ytorna. Utifrån de arter som
noterats och områdets brukningshistoria är ProNaturas bedömning att det inte finns någon del
av Jakobsberg som platsar som en fullgod Natura-naturtyp i nuläget. Eventuellt skulle någon del
kunna bedömas som ”restaureringsbar mark” som skulle kunna uppnå Natura-klass i framtiden.
Områden med karaktär av svämlövskog (91E0) förekommer längst mot söder i
planprogramområdet, men inga typiska arter för naturtypen har identifierats i
underlagsmaterialet. Naturtypen taiga (9010) kan förekommer inom programområdet vid
Jakobsbergsskogen. Någon inventering av Natura-naturtyper har inte gjorts inom
programområdet/dessa områden.
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4.3.2

Planområdet som rastlokal för fåglar

Genom att undersöka underlagsmaterialet samt de 10 senaste årens observationer i Artportalen
kan man konstatera att Jakobsberg är en väl fungerande rastlokal för flera skyddsvärda fåglar.
Det finns stora arealer med lämpliga rastlokaler både på de öppna ytorna i nordväst samt mot
söder på golfbanan. Här rastar både vår och höst ett stort antal skyddsvärda arter både i mindre
flockar men även i stora antal. I landskapet nära Jakobsberg finns ett antal andra rastplatser där
de främsta är fuktängarna vid Mariebergsviken, Knappstadviken, Djupsundsholmarna och
Nolgårdsviken. Inom de två första delområdena har fuktängarna restaurerats 1997 respektive
2002 och de betas nu årligen och arbetet med att restaurera de två återstående områdena har
nyligen inletts. Jakobsberg är en av flera rastlokaler i landskapet och artsammansättningen av
rastande fågelarter är huvudsakligen beroende av de öppna ytorna och inte särskilt krävande
vad gäller jordmånens fuktighet eller liknande faktorer.
4.3.3

Sammanställning – planområdet – naturtyper/biotoper

Sammanfattningsvis finns en måttligt till stor risk för påverkan på biotoper med höga till mycket
höga naturvärden inom planområdet, vilket främst gäller de öppna ytorna. Påverkan består i
första hand av areaminskning och därmed sämre levnadsförutsättningar för framför allt
skyddsvärda arter enligt tabell 2. Planområdets biotoper med naturvärden är värdefulla i
förhållen till det omgivande landskapet. Det torra till friska bottenskiktet ger förutsättningar för
en rad arter och skiljer sig från övriga öppna ytor som oftast är fuktiga till våta.
Även om flera rastande fågelarter bedöms kunna påverkas i liten grad av planerade åtgärder, så
är Jakobsberg av stort värde för rastande fåglar. Det finns dock en måttlig risk för påverkan på
området som rastlokal för fåglar. Detta främst på grund av att arean för lämplig rastlokal
minskar med hälften (ca 90 till 45 ha) inom programområdet.
Enligt ProNatura finns det idag ingen Natura-naturtyp på de öppna ytorna. Områden med
karaktär av svämlövskog (91E0) förekommer längst mot söder i planprogramområdet och
naturtypen taiga (9010) kan förekomma inom programområdet vid Jakobsbergsskogen.

4.4

Natura 2000 – arter

Enligt tabell 2 så framhäver bevarandeplanen för Klarälvsdeltat 12 arter. Inga av dessa arter
riskerar att påverkas i stor eller måttlig utsträckning. Det finns en liten risk för påverkan på
fågelarterna brun kärrhök, brushane, grönbena, sångsvan och rördrom. Brushane, grönbena och
sångsvan använder planprogramområdet som rastlokal men brun kärrhök och rördrom är mer
stationära under häckningsperioden. Brun kärrhök kan jaga inom området och möjligen häcka i
vasspartierna mot söder där också rördrom hördes 2015. Båda arterna flyttar dock söderut
under hösten.
I tabell 3 förekommer en sammanställning av samtliga arter från bevarandeplanen för
Klarälvsdeltat.
Tabell 3. För bevarandeplanens förekommande arter samt deras förekomst och status inom Natura-2000
området. Förklaringar till rubriker och förkortningar i tabellen:
Skydd/RL = skyddsstatus och ev. rödlistning. AHD = art- och habitatdirektivet. FDb1 = fågeldirektivet bilaga 1.
Gynns. bev. = nuvarande bedömning av gynnsam bevarandestatus från bevarandeplanen för Klarälvsdeltat.
Art

Skydd/RL

Förekomst & känd information

AHD
Nära
hotad (NT)

Aspen vandrar genom Natura 2000-området
Klarälvsdeltat till reproduktionsområden
uppströms men leker inte i området. Ynglen
driver nedströms relativt snart efter kläckningen
men huruvida de uppehåller sig i Klarälvsdeltat

Bevarandetillstånd i
Natura 2000-området

Gynns.
bev.

Okänd

Okänd

Fiskar
Asp
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Art

Skydd/RL

Förekomst & känd information

Bevarandetillstånd i
Natura 2000-området

Gynns.
bev.

några längre perioder är inte känt.
Lax

AHD

Laxen vandrar genom Natura 2000-området
Klarälvsdeltat som vuxen för att komma till
lekområdena och som smolt för att vandra till
uppväxtområdena ute i Vänern men tillbringar
inte någon längre tid i området. Att laxen kan
passera genom området är dock avgörande för
att beståndet ska kunna reproducera sig på ett
naturligt sätt.

Trots att
förutsättningarna för att
laxen ska kunna nyttja
vattenvägarna genom
Natura 2000-området
Klarälvsdeltat är goda,
bedöms laxen inte ha
gynnsam
bevarandestatus
beroende på faktorer
utanför området.

Nej

Brun
kärrhök

FDb1

Inom Natura 2000-området Klarälvsdeltat finns
2-4 revir av brun kärrhök och häckningarna
sker inom bladvassområdena. Fåglarna är
även beroende av andra naturtyper, främst
fuktängar och annan jordbruksmark, som
jaktmarker.

Antalet fåglar begränsas
inom området av dess
storlek samt mängden
lämpligt habitat, men i
förhållande till dessa
faktorer bedöms arten ha
gynnsamt
bevarandetillstånd.

Ja

Brushane

FDb1
Sårbar
(VU)

Brushanen spelade inom Natura 2000-området
Klarälvsdeltat på 1960-talet men det finns inga
uppgifter om häckningar och det är inte ovanligt
att hanarna spelar när de rastar under
flyttningen. Brushanen är beroende av betade
strandängar som rastlokaler under flyttningen
och är nu relativt sällsynt inom området, men
har observerats ett par gånger de senaste 15
åren.

Okänd

Okänd

Fisktärna

FDb1

Fisktärnan häckar troligen begränsat inom
Natura 2000-området Klarälvsdeltat men
utnyttjar fiskrika vatten inom området för
födosök. Fåglarna ses ofta vid de olika
grenarna av Klarälven under häckningstiden.

Okänd

Okänd

Grönbena

FDb1

Det finns indikationer på att grönbenan häckat
inom Natura 2000-området Klarälvsdeltat men
området är huvudsakligen ett viktigt
rastområde. Grönbenan rastar på betade
strandängar, främst vid Mariebergsviken och
Knappstadviken.

Okänd

Okänd

Rördrom

FDb1
Nära
hotad (NT)

Inom Natura 2000-området Klarälvsdeltat
förekommer vanligtvis 3-4 rördromsrevir,
uteslutande i de stora, sammanhängande
bladvassområdena. Reviren är relativt stora,
ofta 20-40 hektar.

Antalet fåglar begränsas
inom området av dess
storlek samt mängden
lämpligt habitat, men i
förhållande till dessa
faktorer bedöms arten ha
gynnsamt
bevarandetillstånd.

Ja

Småfläckig
sumphöna

FDb1
Sårbar
(VU)

Inom Natura 2000-området Klarälvsdeltat
varierar antalet spelande hanar mellan noll och
åtta individer per år. Fåglarna spelar framför allt
i anslutning till de restaurerade betesmarkerna
vid Mariebergsviken och Knappstadviken. Den
småfläckiga sumphönan har mycket specifika
habitatbehov och dess förekomst inom ett
område är beroende av yttre faktorer som
påverkar vattenståndet när fåglarna anländer
på våren.

Eftersom för arten
lämpligt habitat finns
inom området och det
finns observationer som
indikerar att arten
förekommer, om än inte
årligen, bedöms den
småfläckiga sumphönan
ha gynnsamt
bevarandetillstånd.

Ja

Fåglar
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Bevarandetillstånd i
Natura 2000-området

Gynns.
bev.

Spillkråkan förekommer oregelbundet som
häckfågel inom Natura 2000-området
Klarälvsdeltat, framför allt i naturtyperna taiga
och svämlövskogar.

Okänd

Okänd

Inom Natura 2000-området Klarälvsdeltat
förekommer vanligtvis ett häckande par, ofta
vid betesmarkerna och restsjöarna vid
Knappstadviken. Sångsvanen har en starkt
ökande trend i landet.

Antalet fåglar begränsas
inom området av dess
storlek samt mängden
lämpligt habitat, men i
förhållande till dessa
faktorer bedöms arten ha
gynnsamt
bevarandetillstånd.

Ja

AHD

Inom Natura 2000-området Klarälvsdeltat
påträffades den breda paljettdykaren i ett grunt
vatten i anslutning till en betad strandäng vid
Knappstadviken. Med tanke på artens
spridningsförmåga är det sannolikt att den även
förekommer vid andra lämpliga miljöer inom
området.

Okänd

Ja

AHD

Den citronfläckade kärrtrollsländan förefaller
vara tämligen allmän inom Natura 2000området Klarälvsdeltat, och förekommer
särskilt i anslutning till solvärmda, grunda
vattensamlingar eller stränder med tät
vegetation.

Bevarandestatusen hos
den citronfläckade
trollsländan bedöms vara
gynnsam då dess
livsmiljöer förekommer
inom området och inte
bedöms minska
framöver. En mängd
rapporter vittnar om
artens rikliga förekomst.

Ja

Art

Skydd/RL

Förekomst & känd information

Spillkråka

FDb1
Nära
hotad (NT)

Sångsvan

FDb1

Skalbaggar
Bred
paljettdykare

Sländor
Citronfläckad
kärrtrollslända

4.5
4.5.1

Natura 2000 - naturtyper/biotoper
Naturtyper för Natura 2000

I bevarandeplanen för Klarälvsdeltat framhävs fem naturtyper enligt Art- och habitatdirektivet
nämligen; naturligt näringsrika sjöar (3150), silikatgräsmarker (6270), fuktängar (6410), taiga
(9010), svämlövskog (91E0). Den huvudsakliga ytan inom Natura 2000-området består av
naturligt näringsrika sjöar (373,2 ha) efterföljt av fuktängar (45,2 ha), taiga (10,2 ha),
svämlövskog (11,0 ha). Området omfattas av cirka 3,2 ha silikatgräsmarker. Bevarandetillståndet
på samtliga naturtyper bedöms i bevarandeplanen till ”icke gynnsam” förutom hos
silikatgräsmarkerna där bevarandetillståndet är oklart eftersom ingen inventering i området har
skett.
Enligt ProNaturas bedömning finns det inte någon del av Jakobsbergs öppna miljöer som platsar
som en fullgod Natura-naturtyp i nuläget. Detta betyder att ingen av förekommande naturtyper
för Klarälvsdeltat påverkas inom Jakobsberg. Natura-naturtyper inom Natura 2000-området
bedöms främst kunna påverkas under byggskedet. Dessa konsekvensbedöms i nedanstående
kapitel.
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5

Inledande konsekvensbedömning

Den planerade exploateringen kommer att ge upphov till konsekvenser under och efter själva
byggfasen. Temporära effekter består av störningar och ingrepp på naturmiljön, som på kortare
eller längre sikt kan läkas. Naturen kan därför återfå sina tidigare naturvärden. Vid permanenta
effekter kan inte naturen återhämta sig från störningen eller ingreppet.
Inledande konsekvensbedömningar har gjorts och utgår från den generella metod som Calluna
arbetar efter gällande miljökonsekvensbeskrivningar för planer (bilaga 2). Bedömningarna är
dock mer översiktliga och är fokuserade på om det föreligger risk för konsekvenser i fortsatt
planarbete, vilken hänsyn som kan tas och vilka kompletterande undersökningar som kan vara
nödvändiga. De inledande konsekvensbedömningarna har utgått från planförslaget utan
fördjupning i olika alternativ.
Bedömningen utgår från arternas/naturtypernas värde (riksobjekt-regionalt-kommunalt-lokaltinget) och effektens omfattning, vilken beror av effektens utbredning och varaktighet.
För att kunna få en överblick över planprogrammets utbredning i förhållande till identifierade
naturvärden finns det i figur 3 en översikt över planområdet med tillhörande planerad
byggnation samt tidigare identifierade naturvärden.
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Figur 3. Planerad byggnation i planområdet samt naturvärden enligt tidigare genomförda utredningar och
inventeringar.
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5.1

Planområdet – arter

I tabell 4 redovisas inledande konsekvensbedömningar för arterna som enligt tabell 2 riskerar
att påverkas i måttligt eller stor omfattning enligt planprogrammet. För varje art förekommer en
beskrivning av artens påverkan och känslighet samt effekt vid planprogrammets utförande.
Denna tabell avslutas med själva konsekvensen av planprogrammet.
Tabell 4. Inledande konsekvensbedömningar för arter som riskerar att påverkas i måttlig eller stor omfattning
enligt tabell 2.
Effekt av program

Konsekvens av program

Mindre
vattensallamder

Troligt kommer lekvatten och
övervintringsplatser att
försvinna.
Utbyggnad av vägnät ökar
risken för dödlighet pga. bilar

Områdets population kan
komma minska eller helt
försvinna från området

Arten har inte tidigare identifierats i området och
kunskapen är därför liten. Nuvarande program tar
lämpliga lekvatten samt övervintringsplatser i
anspråk vilket kan få måttliga till stora
konsekvenser för arten.

Vanlig padda

Fragmenteringen och barriär
av lekvatten och
övervintringsplatser kan
förekomma.
Utbyggnad av vägnät ökar
risken för dödlighet pga. bilar

Metapopulationer kan
fragmenteras och utbyttet
av genetiskt material
mellan populationer
minskar

Arten har inte tidigare identifierats i området och
kunskapen är därför liten. Nuvarande program
påverkar inte vattnet där arten har identifierats
men med utbyggnad av främst vägnätet kan få
måttliga konsekvenser för arten.

Troligt kommer lekvatten och
övervintringsplatser att
försvinna.
Utbyggnad av vägnät ökar
risken för dödlighet pga. bilar

Områdets population kan
komma minska eller helt
försvinna från området

Arten har inte tidigare identifierats i området och
kunskapen är därför liten. Nuvarande program tar
lämpliga lekvatten samt övervintringsplatser i
anspråk vilket kan få måttliga till stora
konsekvenser för arten.

Minskande area av lämpligt
habitat
Påverkan och minskning på
födotillgången
Minskar i Sverige men
förekommer relativt vanligt i
regionen.

Område kommer inte
kunna hålla lika många
revir eller öka antalet
revir. Minst ett revir
centralt i området
kommer försvinna.

Arten förekommer talrikt i landskapet bl.a. mot
Knappstad och Hammarsudde där det
förekommer goda miljöer för arten. Med tanke på
lämpligt habitat i närheten av Jakobsberg anses
en liten del av artens totala habitat för området att
tas i anspråk.
Inga till små konsekvenser inom planområdet.

Minskande area av lämpligt
habitat
Påverkan och minskning på
födotillgången
Minskar i Sverige men
förekommer relativt vanligt i
regionen.

Område kommer inte
kunna hålla lika många
revir eller öka antalet
revir.

Arten förekommer väl i landskapet bl.a. mot
Knappstad och Hammarsudde där det
förekommer goda miljöer för arten Med tanke på
lämpligt habitat i närheten av Jakobsberg anses
en liten del av artens totala habitat för området att
tas i anspråk.
Inga till små konsekvenser inom planområdet.

Minskande area av lämpligt
habitat
Påverkan och minskning på
födotillgången
Jordugglan har missgynnats
av torrläggningen av
jordbrukslandskapet de
senaste 50 åren, samt av
omföringen av permanenta
ängsmarker till vallar och
åkermark, vilket i båda fallen
medfört minskad
bytestillgång.

Områden för rast och
födosök samt möjlighet
för häckning minskar.
Arten kan tåla mänsklig
närvaro under vissa tider
t.ex. flytt.
Påverkan på, för
regionen, mycket få
lokaler för observation
och rast.

Under 2015 var det stor aktivitet även under
häckningsperioden men individerna försvann i
början på maj. Enligt lokala ornitologer rör det sig
om övervintrande/flyttande fåglar som setts i
området. Arten har en nordlig
häckningsutbredning och chansen för häckning i
eller i närheten av Jakobsberg anses små.
Ytterligare information eller utredning av arten
skulle kunna ge mer svar.
Arten har huvudsakligen setts vid Jakobsberg
vilket indikerar främst en lämplig lokal för rastande
och övervintrande jorduggla.
Planen har inga till små konsekvenser på arten.

Jorduggla

Gulsparv

Buskskvätta

Påverkan och känslighet

Åkergroda

Art
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Mattlummer

Nattviol

Ängspiplärka

Sånglärka

Stare
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Öppna ytor växer igen med
bland annat buskage och
annan högre vegetation.
Påverkan och minskning av
födosöksområden

Planprogrammet kommer
minska artens
födosöksområde.
Möjligen kommer
holkarna som arten
häckar i (nordänden av
golfbanan) inte finns
kvar.
Eventuell upphörd
skötsel i området skulle
ha liknande effekt

Inga till små konsekvenser. Inga konsekvenser
om holkarna får vara kvar. Vidare kan nya holkar
sättas upp. Födosöksområdet minskar.

Förändring vid
häckningsmiljöer som t.ex.
igenväxning.
Habitatförlust.

Planprogrammet kommer
påverka förekommande
revir som 2015 bestod av
ungefär nio stycken.
Området kommer inte
kunna hålla lika många
revir eller öka antalet
revir.

I närområdet av Jakobsberg förekommer få större
lämpliga häckningsmiljöer för arten. Vid Marieberg
förekommer årligen runt två revir. Område med ett
större antal revir finns det information från
Brattforsheden, krigsflygfält 16, denna lokal finns i
andra änden av kommunen, cirka 30-35 km bort.
Med tanke på det stora antalet revir i området
samt en lokal och regional låg förekomst av större
antal revir anses programmet ha måttliga till
stora konsekvenser på arten.

Förändring vid
häckningsmiljöer som t.ex.
igenväxning.
Habitatförlust.

Planprogrammet kommer
påverka förekommande
revir som 2015 bestod av
ungefär 15 par.
Området kommer inte
kunna hålla lika många
revir eller öka antalet
revir.

Vid Jakobsberg förekommer ett stort antal par och
revir för arten och i närområdet har det inte
identifierats ett liknande antal. År 2011
identifierades tre revir vid Knappstad och fem revir
vid Marieberg. Vid samma inventering
konstaterades det vid Välingesundet nio revir.
Jakobsberg har därmed ett mycket stort antal par
av ängspiplärka som har betydelse för
kommunens population. Planprogrammet anses
ha måttliga till stora konsekvenser på arten.

Arten är känslig mot direkt
borttagning samt
förändringar i hydrologin.
Arten skulle troligen gynnas
av ökat fuktighet i området.
Kommunens största bestånd
av nattviol finns i
Jakobsberg.

Minst sju växtlokaler
påverkas av planerad
byggnation, fyra centralt
och i sydväst och tre i
nordväst. Hur många
plantor som påverkas är
osäkert men en lokal som
påverkas som erhåller
flest individer har 20-50
individer enligt
underlagsmaterialet.
Byggnationen kan få
effekt på lokala
populationen vilken
också är kommunens
största.

Det exakta antal plantor som direkt påverkas är
osäkert. Vidare är bedömningen hur själva
byggnationen och tiden efter denna har för effekt
på arten. På grund av rådande osäkerhet bedöms
konsekvenserna som måttliga till stora. Det
behöver undersökas hur populationen skulle
reagera på kommande markhöjningar, dagvatten
samt beskuggning för att kunna ge en mer säker
konsekvensbedömning. Arten kväver dispens vid
nuvarande planprogram.

Känslig för åtgärder som ger
en mer igenväxt och
fuktigare miljö.
Fyndet i Jakobsberg är ett av
ytterst få inom en 10 km
radie och vid
Sandbäcktjärnen pågår
byggnation och individer har
flyttats.

Någon ny byggnation har
inte effekt på arten då
den förekommer i
blivande ”natur- och
parkmark” Beroende på
skötsel av dessa
områden kan denna ha
effekt på arten.

Med tanke på att arten förekommer i naturmark
enligt planprogrammet har detta inga till små
konsekvenser för arten.

Samtliga groddjur som identifierades under groddjursinventeringen har inte tidigare registerats
till artportalen och kunskapen bedöms idag som relativ liten. Generellt drabbas alla groddjur i
Sverige av olika typer av negativ påverkning från förstörelse av livsmiljöer till föroreningar

27

Inledande konsekvensbedömning /Jakobsberg, Karlstad

vilket också har resulterat i att alla groddjur är fridlysta. I förehållande till nuvarande plan
kommer planen att medföra måttliga till stora konsekvenser för identifierade groddjur.
Samtliga fågelarter som beskrivs i tabell 4 har en direkt koppling till Jakobsbergs öppna ytor när
det gäller funktioner som t.ex. häckningsplats eller födosöksområde. Arterna buskskvätta,
gulsparv och stare är alla rödlistade men har observerats på flera platser i landskapet runt
Jakobsberg under en period på cirka 10 år (2005-2016). Planprogrammet medför inga till små
konsekvenser på dessa arter. Arterna kommer alltså troligen finnas kvar vid Jakobsberg om
även i mindre antal och ser man till ett större geografiskt område har programmet inga
konsekvenser för arterna.
Arterna sånglärka och ängspiplärka förekommer talrikt vid Jakobsberg och ett större antal par
har konstaterats 2015. Det finns i princip inga andra lokaler i kommunen med många kända
förekomster, möjligen bara vid Välingesundet och Brattforsheden. Miljöerna vid Marieberg och
Knappstadviken tycks inte vara lika attraktiva som vid Jakobsberg och vid olika inventeringar i
områdena har enstaka revir registerats. Värdet som häckningslokal är stort och programmet
bedöms ha måttliga till stora konsekvenser för sånglärka och ängspiplärka.
Vidare råder det en osäkerhet kring kärlväxten nattviol som förekommer i omfattande antal i
området. I planprogrammet har det gjorts anpassningar för att skydda arten vilket ger en
begränsad påverkan på den lokala populationen. I vilken omfattning planprogrammet kommer
att påverka populationen under och efter byggnationer är oklart och behöver utredas
ytterligare.
Mattlummer bedöms inte påverkas av planprogrammet i och med att arten förekommer i
naturmark som inte berörs av byggnation.

5.2

Planområdet – naturtyper/biotoper

Biotoperna i planområdet har som tidigare nämnts höga till mycket höga naturvärden kopplat
främst till områdets öppna och relativa torra ytor. Dessa ytor är känsliga för igenväxning och
bebyggelse som bryter områdets sammanhängande öppenhet. Effekten av att genomföra
planprogrammet är att stora ytor av områden med höga naturvärden fragmenteras och arean
öppen gräsmark minskar. Vidare förekommer det i regionen mycket få stora torra till friska
öppna områden likt ytorna vid Jakobsberg, vilket ger området ett kommunalt till regionalt värde.
Liknande miljöer förekommer i andra änden av kommunen vid Finnhöjden, Mångstorp och
Brattfors där de två förstnämnda är relativt små (ca 3 ha). Brattfors krigsflygfält är däremot ett
stort (ca 120 ha) öppet gräsområde som likt delar av Jakobsberg slåttras varje år. Tidigare
inventeringar vid Jakobsberg, framför allt ProNaturas inventeringar 2015, indikerar att området
har en stor artrikedom med flera skyddsvärda och rödlistade arter. Planprogrammets
utformning anses idag ha stora konsekvenser på områdets öppna naturtyper som hyser
höga naturvärden samt stor artrikedom.
De öppna ytorna vid Jakobsberg har vidare en funktion som rastlokal för sträckande och
rastande fåglar. Dessa är också känsliga för igenväxning samt att områden exploateras.
Planprogrammet medför att ytan minskar och möjligheten att hysa större antal fåglar minskar.
Jakobsbergs nuvarande ca 90 ha fungerande yta för rastande fåglar kommer med
genomförandet av programmet att minska till ungefär hälften. Detta är ungefär samma area som
fuktängarna utgör i Natura 2000-området där naturtypen är den främsta för rastande fåglar.
Inom cirka 10 km från Jakobsberg förekommer dock andra rastlokaler som Hammars udde,
Djupsundsviken, Zakrisdal, Bergvik, Alster, Herrön och Jäverön. Dessa rastlokaler har
tillsammans en yta på 130-150 ha. Längre bort från Jakobsberg förekommer ytterligare
rastlokaler som Arnöfjorden, Panken, Norra och södra Hyn samt Brattfors flygfält. Den
kvarvarande ytan efter planprogrammets genomförande kommer till stor del att utgöras av
golfbana. Planprogrammets utformning anses idag ha måttliga konsekvenser på området
som rastlokal för fåglar.
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Med stöd från standarden för naturvärdesinventering och miljöbalken 3 kap 3 §, anges det att
”mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön”. Vidare: ”Naturvärdesobjekt med
naturvärdesklass 1 och 2 är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt.
Även naturvärdesobjekt med lägre naturvärdesklass och landskapsobjekt kan vara särskilt
känsliga från ekologisk synpunkt. Naturvärdesbedömningen är således ett stöd för bedömning
enligt miljöbalken 3 kap 3 §.” Genom att ta hänsyn till områden med positiv betydelse för
biologisk mångfald bidrar man till att uppfylla miljöbalkens krav, Sveriges internationella
åtaganden, samt de av riksdagen antagna miljömålen.

5.3

Natura 2000 – arter

I tabell 5 redovisas inledande konsekvensbedömningar för arter som är särskilt utpekade enligt
bevarandeplanen för ”Klarälvsdeltat”. Först redovisas fastställda bevarandemål inom Natura
2000-området därefter följer en beskrivning av artens känslighet samt effekt vid planprogrammets utförande. I sista kolumnen redovisas konsekvensen av planprogrammet för dessa arter.
Tabell 5. Inledande konsekvensbedömningar för arter som är särskilt utpekade enligt bevarandeplanen för
”Klarälvsdeltat”.
Effekt av program

Inte fastställt

Vandringshinder i
vattenvägarna.
Förorening; framför allt
försurning och miljögifter
men även eutrofiering.

Ökad tillrinning av
dagvatten kan skapa
en viss eutrofiering.
Vid anläggningen av
bro och hamn kan
vandringshinder
förekomma under en
begränsat period.

Inga till små
kortvariga
konsekvenser i
samband med
byggnation av bro och
hamn.

Laxen ska kunna utnyttja
Klarälvens grenar i
Natura 2000-området
som vandringsvägar utan
hinder och nå
lekplatserna i god
kondition, vilket i sin tur
är en förutsättning för en
reproducerande
population i Klarälven
och Vänern.

Vandringshinder och
grumlighet i
vattenvägarna.
Förorening; framför allt
försurning och miljögifter
men även eutrofiering.

En viss grumlighet
kan för en kort period
förekomma vid
anläggning av bro och
hamnen.
Ökad tillrinning av
dagvatten kan skapa
en viss eutrofiering

Inga till små
kortvariga
konsekvenser i
samband med
byggnation av bro och
hamn.

Inom Natura 2000området Klarälvsdeltat
ska finnas för arten
lämpliga livsmiljöer,
inklusive stora
sammanhängande
bladvassområden samt
angränsande fuktängar
och andra öppna marker
i en omfattning som
tillåter den bruna
kärrhöken att förekomma
med ett stabilt bestånd.

Minskning eller
fragmentering av arealen
sammanhängande
bladvassområden
genom t.ex. slåtter av
vass eller högt
betestryck från gäss.
Igenväxning eller
exploatering av
fuktängar och andra
öppna marker där den
bruna kärrhöken
födosöker

Arean för jaktmarker
minskar.

Inga till små
konsekvenser

Asp

Känslighet

Lax

Konsekvens av
program

Bevarandemål

Brun kärrhök

Art
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Jaktmarker kan
påverkas och minska i
area.
Lämpliga
häckningsmiljöer
anses inte påverkas.

Igenväxning eller
exploatering av
fuktängar och andra
öppna marker där
brushanen rastar

Planprogrammet har
främst effekt på artens
rastlokal. Ungefär
hälften av möjlig
rastarea (ca 45 ha)
inom Jakobsberg tas i
anspråk. Arten föredra
troligen närliggande
fuktängar framför
Jakobsberg torrare
ytor.

Det finns risk att arten
raster i mindre
utsträckning vid
Jakobsberg. Detta kan
betyda att rastande
fåglar, på grund av
platsbrist, söker annan
plats eller väljer andra
flyttvägar. Detta kan
möjligen få
konsekvenser för
häckningsresultatet på
häckningsplatsen.
Planprogrammet
bedöms medföra små
konsekvenser för
arten.

Inget fastställt

Negativ påverkan på
fiskrika sjöar samt
mänsklig störning t.ex.
på häckningsplatser och
dikning och dränering.

Planprogrammet
bedöms inte ha någon
effekt på arten.

Inga konsekvenser.

Inget fastställt

Igenväxning eller
exploatering av
fuktängar och andra
öppna marker där
grönbena rastar eller
möjligen häckar

Planprogrammet har
främst effekt på artens
rastlokal. Ungefär
hälften av möjlig
rastarea (ca 45 ha)
inom Jakobsberg tas i
anspråk. Arten föredra
troligen närliggande
fuktängar framför
Jakobsberg torrare
ytor.

Det finns risk att arten
raster i mindre
utsträckning vid
Jakobsberg. Detta kan
betyda att rastande
fåglar, på grund av
platsbrist, söker annan
plats eller väljer andra
flyttvägar. Detta kan
möjligen få
konsekvenser för
häckningsresultatet på
häckningsplatsen.
Planprogrammet
bedöms medföra små
konsekvenser för
arten.

Minskning eller
fragmentering av arealen
sammanhängande
bladvassområden
genom t.ex. slåtter av
vass eller högt
betestryck från gäss.
Igenväxning av fuktängar
där rördrommen
födosöker i kantzonerna
mot bladvassen.

Planprogrammet
anses inte ha någon
effekt på arten och
dennas biotop för
häckning och födosök.

Inga konsekvenser

Rördrom

Inom Natura 2000området Klarälvsdeltat
ska finnas för arten
lämpliga livsmiljöer,
inklusive stora
sammanhängande
bladvassområden samt
angränsande öppna
vattenspeglar, kanaler
och sankängar i en
omfattning som tillåter
rördrommen att
förekomma med ett
stabilt bestånd.
Inom Natura 2000området Klarälvsdeltat
ska finnas för arten
lämpliga livsmiljöer,
inklusive våta, betade
strandängar i en
omfattning som tillåter
den småfläckiga
sumphönan att häcka

Igenväxning av fuktängar
och andra öppna
våtmarker. Dikning eller
dränering av fuktängar
som minskar andelen
lämpligt habitat.

Planprogrammet
anses inte ha någon
effekt på arten och
dennas biotop för
häckning.

Inga konsekvenser

Grönbena

Fisktärna

Brushane

Inget fastställt men
förhoppningen är att
antalet rastande fåglar
kan öka när restaurerade
strandängar återfår sina
tidigare kvaliteter.

Småfläckig
sumphöna
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30

Inget fastställt

Avverkning och
borttagning av främst
stående död ved.

Planprogrammet
anses inte ha någon
effekt på arten och
dennas biotop för
häckning.

Inga konsekvenser

Inom Natura 2000området Klarälvsdeltat
ska finnas för arten
lämpliga livsmiljöer,
inklusive grunda sjöar
med gott om
undervattensvegetation, i
en omfattning som tillåter
sångsvanen att
förekomma med minst ett
häckande par

Igenväxning av grunda
sjöar, vilket innebär att
habitatet inte längre är
optimalt för arten.
Störningar från
människor vid boplatsen.

Planprogrammet
anses inte ha någon
effekt på arten och
dennas biotop för
häckning. Ökad
mänsklig närvaro kan
bli en effekt.

Inga till små
konsekvenser

Inget fastställt

Påverkan på grunt vatten
t.ex. genom igenväxning,
övergödning och
igenfyllning av
vattensamlingar.

Planprogrammet
anses inte ha någon
effekt på arten och
dennas
levnadsområden.

Inga konsekvenser

Inom Natura 2000området Klarälvsdeltat
ska finnas grunda
vattenområden med tät
undervattensvegetation
samt vegetationsrika
mindre dammar som
utgör lämpliga habitat för
alla delar av trollsländans
livscykel. Den
citronfläckade
kärrtrollsländan ska
förekomma i ett
livskraftigt bestånd

Igenväxning av sjöar och
vattensamlingar så att
öppna vattenytor för
äggläggning försvinner.
Igenväxning av stränder
som leder till
beskuggning, vilket
missgynnar arten som är
starkt gynnad av
solexponering.
Exploatering i strandnära
lägen som förändrar
strandmiljön, t.ex.
avverkning av
strandskog och
exploatering med
bebyggelse eller
infrastruktur.

Planprogrammet
anses inte ha någon
effekt på arten och
dennas biotoper.

Möjliga biotoper ligger
främst mot söder och
vid dammarna på
golfbanan vilka inte
påverkas av
planprogrammet.
Inga konsekvenser

Citronfläckad kärrtrollslända

Bred paljettdykare

Sångsvan

Spillkråka
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Planprogrammet bedöms medföra högst små konsekvenser för de arter som förekommer i
bevarandeplanen till Natura 2000-området ”Klarälvsdeltat”. Arternas bevarandemål eller
bevarandestatus i området bedöms inte påverkas.

5.4

Natura 2000 – naturtyper

I tabell 6 redovisas inledande konsekvensbedömningar för naturtyper som är särskilt utpekade
enligt bevarandeplanen för ”Klarälvsdeltat”. Först redovisas fastställda bevarandemål inom
Natura 2000-området därefter följer en beskrivning av naturtypens känslighet samt effekt vid
planprogrammets utförande. I sista kolumnen redovisas konsekvensen av planprogrammet för
dessa naturtyper.
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Nat
urtyp

Bevarandemål

3150 Naturligt näringsrika sjöar

Vattenkemin ska vara sådan
att de typiska arterna inte
minskar i området. Områdets
reglering ska vara anpassad
så att hydrologin efterliknar ett
naturligt tillstånd.
Vandringsvägar för fisk och
andra vattenlevande
organismer ska vara fria från
hinder. Bete eller annan hävd
längs stränderna ska inte
minska inom området. Arealen
av naturtypen ska vara minst
373 ha.

Åtgärder i och utanför
området som kan medföra
ökad grumlighet.
Vasslåtter.
Exploatering av
strandområden

En möjlig grumling
kan uppstå vid
byggnationen av bro
och hamn. Denna är
dock kortvarig.
Ökad tillrinning av
dagvatten kan öka
eutrofieringen.

Inga till små
konsekvenser
för naturtypen.

6270 Silikat-gräsmarker

Områdets silikatgräsmarker
ska vara starkt präglade av
det årliga betet. Vid
betessäsongens slut ska
grässvålen vara väl avbetad.
Förekomsten av träd och
buskar som kan räknas som
igenväxningsvegetation ska
vara liten. Kärlväxtfloran ska
vara artrik och ha ett stort
inslag av hävdgynnade arter
och för naturtypen typiska
arter. Arealen av naturtypen
ska vara minst 3 ha.

Utebliven röjning av
igenväxningsvegetation och
minskat eller upphört bete,
vilket på sikt leder till
igenväxning av buskar och
träd samt utarmning av den
hävdgynnade floran och
faunan.
Markexploatering och
annan
markanvändningsförändring
inom området eller i
angränsande områden.

Flera för naturtypen
typiska arter har
identifierats inom
programområdet och
effekter blir därför en
minskning av
naturtypens framtida
förekomst samt
effekt på arterna
knutna till denna.

Inga
konsekvenser
för naturtypen
inom Natura
2000-området.
ProNaturas
bedömning är att
naturtypen inte
förekommer
inom
programområdet
idag.

Områdets fuktängar ska vara
starkt präglade av årligt bete
eller slåtter. Vid
växtsäsongens slut ska
grässvålen vara kort.
Förekomsten av träd och
buskar som kan räknas som
igenväxningsvegetation ska
vara liten. Kärlväxtfloran ska
vara artrik och ha ett stort
inslag av hävdgynnade arter
och för naturtypen typiska
arter. Häckfågelfaunan ska
omfatta de typiska arterna
enkelbeckasin och gulärla.
Arealen fuktängar ska vara
minst 45 ha.

Markexploatering och
annan markanvändningsförändring inom området
eller i angränsande
områden.
Dränering som torkar ut
naturtypen.

Naturtypen fungerar
som rastlokal för
flera fågelarter.
Effekten av
planprogrammet kan
därmed vara att de
fåglar som rastar vid
Jakobsberg kommer
söka sig till
fuktängarna i Natura
2000-området vid en
exploatering.

Inga till små
konsekvenser
för naturtypen.

6410 Fuktängar

Tabell 6. Inledande konsekvensbedömningar för naturtyper som är särskilt utpekade enligt bevarandeplanen för
”Klarälvsdeltat”.
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Känslighet

Effekt av program

Konsekvens av
program

91E0 Svämlövskog

9010 Taiga
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Områdena ska präglas av
olikåldrig skog som domineras
av äldre tall, men med inslag
av andra karaktärsträdslag för
naturtypen. Naturliga
processer som åldrande och
avdöende leder till att rikligt
med död ved finns i olika
grovlekar och
nedbrytningsstadier. Gamla
och grova träd, samt hålträd
förekommer rikligt. För
naturtypen typiska arter ska
förekomma i stor mängd.
Arealen taiga ska vara minst
10 ha.

Exploatering av
markområdet, för industrier,
bebyggelse eller
infrastruktur.
Skogsbruksåtgärder som
t.ex. avverkning, röjning
och gallring i eller i
anslutning till
skogsbestånden, vilket kan
medföra att naturliga
strukturer och funktioner
förstörs eller tas bort, samt
att mikroklimatet förändras
och påverkar naturtypens
arter negativt.
Fragmentering av
skogsbestånden, både
inom ett skogsbestånd och
mellan flera områden.
Dikning och annan
verksamhet som kan
påverka hydrologin
negativt, exempelvis
körning med tunga fordon.

Naturtypen
förekommer troligen
inom
programområdet vid
Jakobsbergsskogen
vilken kommer
bevaras enligt
”biotopskyddet”.
Planprogrammet har
ingen effekt på
naturtypen inom
planprogrammet
eller Natura 2000området.

Inga
konsekvenser

Områdena ska präglas av
olikåldrig skog som domineras
av lövträd, främst al. Naturliga
processer som åldrande och
avdöende leder till att rikligt
med död ved finns i olika
grovlekar och
nedbrytningsstadier.
Hydrologin har en reglering
som efterliknar den naturliga
variationen och områdena
översvämmas regelbundet. De
typiska arterna mindre
hackspett och stjärtmes
förekommer i stabila
populationer. Arealen av
naturtypen ska vara minst 11
ha.

Exploatering av
markområdet, för industrier,
bebyggelse eller
infrastruktur.
Skogsbruksåtgärder som
t.ex. avverkning, röjning
och gallring i eller i
anslutning till
skogsbestånden, vilket kan
medföra att naturliga
strukturer och funktioner
förstörs eller tas bort, samt
att mikroklimatet förändras
och påverkar naturtypens
arter negativt.
Fragmentering av
skogsbestånden, både
inom ett skogsbestånd och
mellan flera områden.
Dikning och annan
verksamhet som kan
påverka hydrologin
negativt, exempelvis
körning med tunga fordon.
Onaturlig flödesregim i
Klarälven och reglering av
Vänern som leder till att
översvämningar uteblir.
Förändrad vattenkemi i
Klarälven och Vänern.

Längst i söder
förekommer biotoper
med karaktär av
svämlövskog och
denna del kommer
inte påverkas av
exploatering enligt
programmet.
Programmet
kommer inte ha
någon effekt på
naturtypen inom
avgränsat Natura
2000-område.

Inga
konsekvenser

Planprogrammet bedöms medföra som högst små konsekvenser på de naturtyper som
förekommer i bevarandeplanen till Natura 2000-området ”Klarälvsdeltat”. Naturtypernas
bevarandemål eller bevarandestatus i området bedöms inte påverkas.
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5.5

Sammanställning – inledande konsekvensbedömningar

Inledande konsekvensbedömningar vid Jakobsberg visar att planprogrammet främst medför
små eller inga konsekvenser för arter och naturtyper. Detta gäller både inom området för
planprogrammet och inom Natura 2000-området ”Klarälvsdeltat”. För vissa arter och naturtyper
kan dock konsekvenserna bli större. I tabell 7 sammanställs samtliga konsekvenser som bedöms
bli måttliga till stora.
Tabell 7. Sammanställning av inledande konsekvensbedömningar där konsekvenserna enligt tabell 4-6 som
minst har bedömts bli måttliga.
Inledande konsekvensbedömningar
Art
Mindre
vattensalamander
Vanlig padda

Måttliga till stora konsekvenser
Måttliga konsekvenser

Åkergroda

Måttliga till stora konsekvenser

Sånglärka

Måttliga till stora konsekvenser

Ängspiplärka

Måttliga till stora konsekvenser

Nattviol

Måttliga till stora konsekvenser

Naturtyper/funktionalitet
Öppna miljöer som
hyser höga naturvärden
samt stor artrikedom
Rastlokal för fåglar

6

Stora konsekvenser

Måttliga konsekvenser

Möjliga åtgärder och fortsatt arbete

I texten som följer beskrivs åtgärder som bör genomföras för att minska konsekvenserna på
arter och naturtyper vid Jakobsberg vid genomförandet av nuvarande planprogram. Vidare finns
förslag på ytterligare undersökningar/ utredningar som skulle ge underlag för att kunna
säkerställa konsekvensbedömningarna.
Åtgärder – planfas
Med nuvarande planprogram kommer habitatförlusten att bli stor inom området för Jakobsberg.
Vi bedömer att förlusten främst medför huvudsakliga konsekvenser för vissa artergrupper som
groddjur och fåglar samt områdets artrikedom och funktion som rastlokal för fåglar. Bland annat
försvinner ungefär hälften av de öppna ytorna inom området. Arbeten med fladdermöss är
pågående men eventuella konsekvenser för denna artgrupp ingår inte denna utredning.
Habitatförlusten kan begränsas genom ett till ytan mindre planprogram, vilket skulle kunna ge
mindre konsekvenser på förekommande arter och naturtyper. Det rekommenderas därmed att
undersöka möjligheterna för en mindre exploateringsgrad. Denna begränsning bör genomföras
utifrån vart vid Jakobsberg man har de största naturvärden och samtidigt eftersträva större
sammanhängande naturområden för att uppnå t.ex. fungerande yta för rastande fåglar. För att
kunna uppnå en funktionalitet samt naturmiljö för flera arter och artergrupp krävs en större
minskning av exploateringsytor. De ytor som i första hand bör undantas från eller minimeras av
bebyggelse är ytorna mot nordväst, väst samt sydväst och våtmarker som hyser groddjur.
Förutom att man här har höga naturvärden så har man här goda möjligheter att utveckla och
förstärka naturmiljön i samband med en eventuell exploatering.
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För att kunna utveckla och förstärka naturmiljön kan flera åtgärder genomföras. Här följer en
lista med förslag på åtgärder.
•

Utvecklingsplan – När omfattningen av kommande ytor för naturmiljö har fastställts bör
en utvecklingsplan tas fram för området. Denna kan ge riktlinjer för vad som behövs
genomföras samt ställa upp mål för områdets naturmiljö och skötsel genom t.ex. en
skötselplan.

•

Slåtter – Slåtter bör förekomma i området för att hålla kvar de arter och naturvärden
som är kopplat till den öppnare ytan.

•

Restaurering – Området väster om f.d. landningsbanan bör omvandlas från golfbana till
en mer naturlig öppen ytan. Detta för att öka ytan skapa mer naturlig mark.

•

Skapa naturmiljö intill bebyggelse – Genom en glesare bebyggelse finns det möjligheter
att utveckla naturmiljö mellan bebyggelsen. I samband med uppfyllnaden av områden
som skall bebyggas kan t.ex. släntar mot söder skapas samt utvecklas för t.ex. kärlväxter
och insekter.

•

F.d. landningsbana – Området bör utvecklas som naturmiljö med syfte som t.ex.
spridningskorridor. Den hårdgjorda ytan bör omvandlas till öppen gräsyta som hänger
samman med närliggande miljö.

•

Nattviol – Fortsatt skötsel av öppna ytor samt skapa nya ytor för nyetablering av arten.
Gör arten mer ”synlig” för allmänheten genom information och eventuell ”orkidépark”.
Arten bör ha en skötselplan med t.ex. framtida mål och skötselråd. Denna kan också
fungera som stöd vid eventuell flytt av individer.

•

Röjning av buskage och skog – För att hålla området öppet och förbättra
förutsättningarna för häckanden fåglar som sånglärka och ängspiplärka så bör oönskade
ytor med för mycket buskar och träd röjas.

•

Dagvatten - Genom hanteringen av dagvatten kan vissa områden periodvis översvämmas
och ge området ytterligare en dimension. Småvatten kan anläggas och en mindre
dränering skulle kunna gynna t.ex. groddjur och ängspiplärkan.

•

Brynmiljö – Utveckla de värdefulla brynmiljöerna mot väster som idag gynnar flera
insekter. Utvecklingen kan bestå av flera blommande träd och buskar samt nya miljöer
för insekter som t.ex. sandhögar och insektshotell.

•

Natura 2000 naturtyp – de områden som anses som restaureringsområden kan
utvecklas till en fullgod Natura 2000-naturtyp.

•

Holkar - Uppsättning av holkar i samarbetet med t.ex. ornitologisk förening för att
förstärka förutsättningarna för holkhäckande fåglar som t.ex. stare.

Åtgärder - byggfas
I samband med byggnation och anläggningsarbeten i strandmiljön kan det uppstå störningar.
Vid muddring, pålning och anläggningsarbeten i vatten är det särskilt stor risk för störningar.
Det kan innebära att det sker en ökad grumling, spridning av organiska material samt
föroreningar. Känsliga bottenmiljöer och organismer kan påverkas negativt. Arbeten i vatten
eller i strandzonen bör utföras under perioder då påverkan på vattenlevande organismer är
liten.
Vid byggprocessen samt från transporter sker utsläpp av exempelvis spränggaser, stendamm,
avgaser och det finns risk för spill av t.ex. oljor. Påverkan kan därmed ske i ekologiskt känsliga
land- och vattenområden med risk för skada på känsliga organismer. Det bör säkerställas att
utsläpp av föroreningar till känsliga land- och vattenmiljöer minimeras.
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Transporter, arbetsmaskiner samt byggprocessen medför buller och vibrationer som periodvis
kan påverka t.ex. rastande samt häckande fåglar. Arbeten på land främst mot söder och öst bör
utföras under perioder då påverkan på t.ex. fåglar anses vara liten. Fastställda nivåer för ljud och
vibrationer ska inte överskridas. Bullerskyddsåtgärder vid sprängning och borrning bör vidtas.
Det finns risk att plantor av nattviol kan skadas eller att växtplatser för arten helt förstörs.
Grävning och uppläggning av jord- och bergmassor riskerar att skada marktäcke och trädskikt.
Innan byggnation bör en skötselplan för arten tas fram där bl.a. skyddsåtgärder och skötsel
beskrivs liksom hur åtgärder ska följas upp.
I vidare arbete ser vi ett behov av följande utredningar:
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•

För att ytterligare undersöka Jakobsbergs funktionalitet som rastlokal i närområdet och
kommunen kan habitatnätverksanalyser genomföras. Denna analys skulle troligen ge en
betydligare bättre bild av vad habitatförlusten skulle innebära.

•

För att kunna bedöma gynnsam bevarandestatus på de arter och naturtyper där risk för
konsekvens förekommer skulle det behövas genomföras en artskyddsutredning. Detta
kan göras genom likande analyser som beskrivit ovan.

•

Huruvida fladdermöss kommer påverkas av nuvarande plan rekommenderas att
undersökas när undersökningarna är klara.

Inledande konsekvensbedömning /Jakobsberg, Karlstad
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Bilaga 1 – Övriga naturvårdsarter i programområdet
Artgr.

Förekomst & känd information

Fjärilar

Fjärilar utnyttjar de flesta öppna marker vid
Jakobsberg men förekommer generellt i
större antal i områden där värdväxten
förekommer och ofta i kombination med
gynnsamt lokalklimat samt god tillgång till
nektarproducerande växter. Störst
koncentration av dagfjärilar, inklusive flest
antal arter, noterades i de stora
delområdena 1 och 8 som ProNatura har
pekat ut. Främst i de örtrika skogskanterna.

Eventuell påverkan och
effekt
Flera livsmiljöer för fjärilar
kommer troligen att
försvinna även om vissa av
de örtrika skogskanterna
kommer finnas kvar. Vidare
kommer troligen flera av
arternas värdväxter att
påverkas av
planprogrammet.

Arter
Allmän bastardsvärmare
(NT)

Allmän
metallvingesvärmare
(NT)

Brunfläckig pärlemorfjäril

Eldsnabbvinge

Makaonfjäril

Silverblåvinge

Slåttergräsfjäril

Violettkantad guldvinge
(NT)

Ängspärlemorfjäril

Ängssmygare

Allmän purpurmätare (NT)

Artgr.

Förekomst & känd information

Fåglar

Dessa övriga fågelarter har kopplingar till
flera naturtyper inom Jakobsbergsområdet.
Framtill 2015 var både drillsnäppa och
sydlig gulärla rödlistade i Sverige.

Eventuell påverkan och
effekt
Likt övriga fågelarter som
behandlas i
huvuddokumentet så
kommer arterna nedan att
påverkas huvudsakligen
genom habitatförlust. De
huvudsakliga miljöerna för
vissa av arterna nedan
kommer troligen att finnas
kvar.

Arter
Drillsnäppa

Entita

Knipa

Mindre strandpipare

Strandskata

Sydlig gulärla

Törnsångare

Stjärtmes

Artgr.

Förekomst & känd information

Eventuell påverkan och
effekt

Kärlväxter

Det förekommer hävdgynnade kärlväxter
inom hela programområdet. Främst
områden ligger i golfbanan samt mot
nordväst. Klockljung som är fridlyst i
Örebro län förekommer i kanten på sitt
utbredningsområde och är extra känslig.
Vidare använder lappsparv ofta miljön med
klockljung vid flytt.

Flera arter kommer
påverkas av
exploateringen men
huvudsakliga arter som
förekommer inom
golfbanan kommer finnas
kvar men det ställer högre
krav på att området sköts
framöver.
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Arter
Blekstarr

Blodrot

Brudborste

Fackelblomster

Gulmåra

Hirsstarr

Klockljung

Kråkklöver

Liten blåklocka

Prästkrage

Vårbrodd

Ängsfryle

Ängsvädd

Ärenpris

Ärtstarr

Kruståtel

Ögontröst
Artgr.

Förekomst & känd information

Skalbaggar

Arterna förekommer främst i de öppnare,
torrare miljöerna mot nordväst och syd.

Eventuell påverkan och
effekt
Troligen kommer
planprogrammet leda till
habitatförlust även om inte
effekten anses vara så
stor.

Arter
Fuktsvartlöpare

Guldgrön sammetslöpare

Margarinotus purpurascens
(NT)

Strandängslöpare

Artgr.

Förekomst & känd information

Eventuell påverkan och
effekt

Steklar

Sammantaget var stekelfaunan under 2015
artrik och innehöll flera olika
naturvårdsintressanta arter. Arterna är i de
flesta fall knutna till varma och blomrika
marker som finns mot väster i Jakobsberg.

Flera livsmiljöer för steklar
kommer troligen att
försvinna även om vissa av
de varma, blomrika marker
kommer finnas kvar.

Arter
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Blåklockshumla

Bålgeting

Vallhumla

Videsandbi

Jordsnylthumla

Småfibblebi

'

Bilaga 2 - Metod, Inledande konsekvensbedömningar
Miljöbedömningens-syfteNär'en'plan'ska'tas'fram'görs'en'behovsbedömning'för'att'ta'reda'på'om'dess'påverkan'kan'medföra'
betydande'miljöpåverkan.'Om'planen'kan'antas'medföra'betydande'miljöpåverkan'ska'den'
miljöbedömas'och'en'miljökonsekvensbeskrivning'(MKB)'ska'upprättas'enligt'bestämmelserna'i'
kap'11&18'och'22'§§'i'miljöbalken.'MKB:n'ingår'i'planhandlingarna'för'planen'och'utgör'en'del'av'
beslutsunderlaget'för'planen.'Syftet'med'att'bedöma'miljökonsekvenserna'av'en'plan'är'att'
möjliggöra'en'integrering'av'miljöaspekter'i'planen,'så'att'en'hållbar'utveckling'främjas.''

Metod-för-konsekvensbedömningMetoden'för'bedömning'av'miljökonsekvenser'beskrivs'i'nedanstående'konsekvensskala'och'
faktaruta.''
Tabell-1.-Principen-för-den-konsekvensskala-som-används-vid-bedömning-i-MKB:er.-Bedömningen-utgår-ifrånintressets-värde-(riksobjektCregionaltCkommunaltClokaltCinget)-och-effektens-omfattning,-vilken-beror-av-effektensutbredning-och-varaktighet.--

'
'

'
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'
'
Faktaruta&1.&Metod&för&miljökonsekvensbeskrivning&(MKB)&
I-metoden-ingår-behovsbedömning,-avgränsning,-analys,-upprättande-av-MKB,-antagande-och-uppföljning.-Tidigti-MKBCprocessen-hålls-ett-avgränsingssamråd-med-berörda-myndigheter.-Inför-samrådet-tas-förslag-tillavgräningar-fram.-Kunskapsinsamling-sker-genom-särskilt-framtagna-utredningar,-studier-av-relevanta-planer-och-program,-eftersökpå-nätet-och-publicerad-forskning-och-annat-kunskapsunderlag-som-uppdragsgivaren-tillhandahåller.-TillgängligtGISCunderlag-tas-hem-och-analyseras.-Vid-bedömning-av-detaljplaner-sker-alltid-platsbesök.-Vid-regionala-ochnationella-planer-sker-platsbesök-om-uppdraget-möjliggör-det.-Vid-konsekvensbedömning-av-planen-användsNaturvårdsverkets,-Boverkets,-Trafikverkets-och-Riksantikvarieämbetets-handledningar,-samt-riktlinjer-för-miljöoch-hälsa.-En-genomgång-av-rimliga-alternativ-görs.-Nollalternativ-och-eventuella-alternativ-till-lokalisering-och-utformningstuderas-och-beskrivs.-Konsekvenser-bedöms-enligt-en-femgradig-skala-utifrån-förhållandet-mellan-intressets-värde-och-effektensomfattning-(se-tabell-1).-Med-utgångspunkt-i-utbredning,-varaktighet-och-värde-besvaras-och-motiveras-följandefrågor-för-de-miljöaspekter-som-konsekvensbedöms:-1)-Vilket-värde-påverkas?-2)-Vilken-effekt-ger-påverkan-på-värdet?-3)-Leder-effekten-till-en-negativ-eller-positiv-konsekvens?-4)-Vilken-betydelse-har-konsekvensen-för-värdet?5)-Kan-de-negativa-konsekvenserna-undvikas,-begränsas-eller-kompenseras?-6)-Kan-positiva-konsekvenser-åstadkommas-eller-förstärkas?Kumulativa-effekter-beskrivs-och-bedöms.-Avstämningar-görs-mot-relevanta-mål,-nationella-miljökvalitetsmål-ochnormer.-En-sammanvägd-bedömning-av-hela-projektets-konsekvenser-görs.--

&
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