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1

Inledning och syfte

1.1

Inledning och syfte

Karlstads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för Västra Jakobsberg. Utbyggnaden
inom Jakobsberg har stor betydelse för bostadsförsörjningen inom Karlstads kommun. Genom
Jakobsberg planeras Södra Förbindelsen, en trafiklänk mellan Hammaröleden och
Ullebergsleden som bland annat har betydelse för att avlasta centrala Karlstad från
genomfartstrafik. Södra Förbindelsen förstärker kopplingarna för en effektiv kollektivtrafik
och utbyggnad vidare västerut. Dessa syften är av stort allmänt intresse för stadens utveckling
och tryggade tekniska system.
Arbetet har föregåtts av framtagandet av ett planprogram för hela Jakobsberg, där flera
utredningar gjorts. Kommunen har bedömt att genomförandet av planen kan medföra
betydande miljöpåverkan på naturmiljön i området samt för klimat och masshantering, varför
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram.
Ett stort antal naturmiljöutredningar har föregått planarbetet. En naturvärdesinventering samt
separata artinventeringar av groddjur, fladdermöss, fåglar, fjärilar, gaddsteklar och skalbaggar
samt två växtinventeringar (se vidare i kap 5 för fullständig genomgång).
Calluna fick i slutet av 2019 en förfrågan om att ta fram ett dokument som ytterligare
behandlar naturmiljöfrågor i området efter att länsstyrelsen yttrat sig över planarbetet och
begärt kompletteringar. En av frågorna rör Natura 2000 eftersom detaljplanen delvis gränsar
till Klarälvsdeltats Natura 2000-område. Natura 2000-frågan hanterades visserligen inom
ramen för plan-MKB:n men för att ytterligare förtydliga konsekvenserna för Klarälvsdeltat
beslutade Karlstad kommun att en separat Natura 2000-PM skulle tas fram, vilket ingår i
denna rapport.
Den andra frågan gäller artskydd och även för artskyddsfrågan finns tidigare utredningar i
form av en inledande konsekvensbedömning av naturmiljön där artskyddade arter och Natura
2000 ingick (Calluna 2016a), samt en artskyddsutredning (Calluna 2016b). I den tidigare
gjordes en riskbedömning av artskyddade arter där bedömningen bestod i om det fanns en risk
för påverkan på gynnsam bevarandestatus på grund av genomförandet av detaljplanen. Totalt
29 arter behandlades och av dessa bedömdes fem kunna få en försämrad bevarandestatus.
Dessa fem arter utreddes och konsekvensbedömdes i artskyddsutredningen. Till följd av
länsstyrelsens begäran om ytterligare uppgifter om artskyddade arter beslutade Karlstad
kommun att även konsekvensbedöma de arter som länsstyrelsen lyfte i sitt yttrande över
detaljplanen samt att även uppdatera arter utifrån den nya rödlistan.
Denna utredning behandlar Natura 2000- och artskyddsfrågor i samma rapport. Detta hänger
samman med att båda lagstiftningarna är likartade med liknande tillvägagångssätt när det
gäller bedömning.
Syftet med denna utredning är att:
1. Beskriva och bedöma konsekvenser för bevarandestatus för utpekade arter och
naturtyper i Natura 2000-området Klarälvsdeltat, samt…
2. …utreda konsekvenser för bevarandestatus för arter som omfattas av
artskyddsförordningen och som kan påverkas till följd av att detaljplanen kommer till.
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2
2.1

Beskrivning av planområde och Klarälvsdeltat
Beskrivning av planområdet

Planområdet är beläget på det gamla flygfältet vid Jakobsberg (Figur 1 och 3) som i sin tur
ligger på en av öarna i Klarälvsdeltat. Delar av planområdet innefattar de gamla
landningsbanorna men utgörs i övrigt huvudsakligen av ett öppet, flackt gräsbevuxet område
med endast små ytor av träd och lövskogsdungar. Åt väster avgränsas planområdet av en av
Klarälvens älvgrenar och i söder och sydost ligger golfbanan. En mindre del av nuvarande
golfbana ingår i planområdet. Nuvarande skötsel är slåtter av gräsmarkerna och golfbanan har
sedvanlig skötsel utom på vissa hänsynsytor mellan banorna där naturvårdsanpassad slåtter
bedrivs.
Angränsande mot älven finns en smal bård av ung lövskog som domineras av sälg, gråal och
björk. I älvens innerkrök i söder finner man även smalare vassbälten. Delar av marken är
mycket fuktig och naturliga kärrytor förekommer. Detta påminner om ursprunget som
deltaland. Dessutom finns ett antal anlagda dammar på golfbanan.

Figur 1. Foto över gamla flygfältet, februari 2020 (Foto: Jonas Mattsson, Calluna AB)

Jakobsberg och planområdet har en funktion i landskapet i stort och detta har också visats
genom ett par utredningar (Calluna 2016, Ekologigruppen 2016). Det förekommer i regionen
få stora torra till friska öppna områden likt ytorna vid Jakobsberg, vilket ger området både ett
lokalt och regionalt värde genom sin storlek och kvalitet. De öppna ytorna har också en närhet
till andra öppna ytor t.ex. vid Knappstadviken och Mariebergs strandängar, vilket ger
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Jakobsberg ett sammanhang. Jakobsberg är även ett betydelsefullt område som häckningsoch rastlokal för fåglar. Slutligen, finns det floravärden i gräsmarkerna och en särskilt stor
förekomst av orkidén nattviol.
2.2

Klarälvsdeltat (SE0610190)

Klarälvsdeltats Natura 2000-område (SE0610190) är beläget direkt söder om Karlstad och
planområdet vid västra Jakobsberg och är Sveriges största sötvattensdelta utanför
fjällregionen. I området finns många typiska geologiska formationer som är karaktäristiska för
deltan, t.ex. älvvallar (levéer), avsnörda älvfåror och deltaöar. Närheten till Karlstad gör att
området används för rekreation och turism. Naturen inom deltat 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.

Figur 2. Avgränsning av Natura 2000-området (Källa: Bevarandeplan Klarälvsdeltat).

Till varje Natura 2000-område hör en bevarandeplan som beskriver naturvärden, habitat och
arter, bevarandemål och förutsättningar för att nå dem (Länsstyrelsen i Värmland 2015).
Merparten av naturtyperna består av sötvattensmiljöer (limniska) och våtmarker och även de
utpekade arterna hör till dessa miljöer (tabell 1).
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Tabell 1. Natura 2000-habitat och arter i Klarälvsdeltat.
Utpekade naturtyper

Areal

Utpekade arter

Naturligt näringsrika sjöar (3150)

374,3 ha

Asp (A021)

Silikatgräsmarker (6270)

2,8 ha

Bred paljettdykare (1082)

Fuktängar (6410)

45,6 ha

Brun kärrhök (A081)

Taiga (9010)

10,2 ha

Brushane (A151)

Svämlövskog (91E0) –

11,1 ha

Citronfläckad kärrtrollslända (1042)
Grönbena (A166)
Lax (i sötvatten) (1106)
Rördrom (A021)
Småfläckig sumphöna (A119)
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3

Planförslaget

Planområdet omfattar 130 ha. Huvudalternativet utgörs av planförslaget Jakobsberg västra,
med utgångspunkt i bearbetat arkitektförslag, se figur 1. Kartbergsbron över Klarälven till
planområdet ingår i DP Kartberget, beläget väster om Klarälven.
Huvudalternativet innebär i stora drag:
• En möjlig exploatering med 40 stadskvarter för ca 3000–3500 bostäder av varierande
slag samt fyra förskolor, en grundskola och eventuellt vårdboende.
•

En trafikkoppling mellan Hammaröleden och Ullbergsleden, Södra förbindelsen, med
en cirkulationsplats på Skoghallsvägen dras genom området. Plats för snabbusslinjen
Karlstadsstråket ska utformas.

•

Rekreationsstråket längs älven förstärks och planen möjliggör två småbåtshamnar för
sammanlagt 50-100 båtar samt bryggor. Den södra delen av landningsbanan bevaras
och ytor för rekreation integreras. Flygledartorn bevaras.

•

Områdets vall förstärks och förlängs för att kunna skydda bebyggelse från
översvämningar vid extrema flöden.

•

Naturmiljöer med höga och potentiellt höga värden sparas längs älvstränder och i
naturmark i södra delen av planområdet. Dessa utgörs främst av ängsytor.

Planförslaget innebär att strandskyddet upphävs för tre områden; vid brofästet i norr, vid
småbåtshamnen och för gång- och cykelbron vid den centrala platsen och gång- och cykelbro
längst i sydväst. Utöver dessa upphävs strandskyddet för mindre bryggor utmed Klarälven.
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Figur 3. Planförslaget som det såg ut i januari 2020 (GIS-skikt från Karlstads kommun). Detta har slutligen
ändrats vilket framgår av figur 20.

10

4

Bedömningsgrunder och metodik

4.1

Lagstiftning kring Natura 2000 och artskyddsförordningen

4.1.1.

Natura 2000

Sverige omfattas av EU-lagstiftningen kring Natura 2000 som är tänkt att bilda ett nätverk av
skyddade områden i Europa med syftet att bibehålla naturtyper och arter. Natura 2000 bygger
på de bindande EU-direktiven fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. EU-direktiv ska
omsättas i den nationella lagstiftningen, vilket Sverige har gjort genom miljöbalken med krav
på bland annat tillståndsprövning enligt svensk rätt. Bestämmelserna genomförs genom
svensk lagstiftning (miljöbalken och förordningen (1998:1252) om områdesskydd).
Lagändringen innebar att en tillståndsplikt infördes i 7 kap 28 a § miljöbalken (MB). Tillstånd
krävs för att bedriva verksamheter och vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka
Natura 2000-områden och arter i sådana områden som har förtecknats med stöd av 7 kap 27 §
miljöbalken. Alla av regeringen beslutade Natura 2000-områden (och arter) har från och med
1 juli 2001 dessutom status av riksintresse (4 kapitlet 1 och 8 §§ MB) och ingrepp får bara
göras om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.
Det är länsstyrelserna som har ansvaret att peka ut vilka Natura 2000-naturtyper och arter som
omfattas för varje Natura 2000-område enligt 7 kap 27 § miljöbalken. Det görs genom de
bevarandeplaner som tas fram för respektive Natura 2000-område. Här listas inte bara Natura
2000-naturtyper och arter utan även bevarandemål, bevarandestatus och sådana uppgifter i
beskrivningarna som ska kunna användas vid en eventuell tillståndsprövning.
Vid tillståndsgivning är det antingen 7 kap 28b § eller 29 § i miljöbalken som gäller. 28b §
säger att tillstånd kan medges om en verksamhet inte skadar de livsmiljöer som ska skyddas
och att de arter som ska skyddas inte utsätts för en störning på ett betydande sätt. Vad som är
skada och betydande störning är här centrala begrepp och för att kunna ta ställning till en
eventuell skada eller störning krävs att förutsättningarna för gynnsam bevarandestatus inte
påverkas negativt av en verksamhet. 29 § handlar om att tillstånd kan medges även om en
verksamhet skadar eller stör men för det krävs att ett antal villkor uppfylls. Ingrepp som
ensamma eller tillsammans med andra pågående eller planerade åtgärder eller verksamheter
kan medföra skada för en livsmiljö som avses att skyddas eller medför att en art som avses att
skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra artens bevarande i
området, är inte tillåtligt (7 kapitlet 28 b §). I vissa fall kan dock undantag ges efter
regeringens tillåtelse (7 kapitlet 29 § MB). För detta krävs även samråd med Europeiska
kommissionen. För att regeringen ska tillåta att ett Natura 2000-område exploateras krävs
mycket starka skäl och ingreppet måste kompenseras fullt ut genom att avsätta andra områden
som ersätter det förlorade området och dess naturvärden. Kompensationsåtgärder beskrivs i 7
kapitlet 29 § miljöbalken.
4.1.2.

Artskyddsförordningen

Artskyddsförordningen reglerar skydd av djur och växter, deras livsmiljöer och olika
verksamheter som hanterar hotade djur och växter. Förordningen implementerar i vissa delar
EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektivet. Dessutom rymmer artskyddsförordningen
de nationellt fridlysta arterna.
De fridlysta arterna regleras i 4-9 §§ i artskyddsförordningen. Den 4 § hanterar vilt levande
fåglar samt övriga djur som kräver strikt skydd i art- och habitatdirektivet, d.v.s. de djur som
är förtecknade i bilaga 4 till direktivet. I teorin omfattas alla fåglar av 4 § men genom
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rättspraxis och Naturvårdsverkets rekommendationer omfattas fåglar som är listade i
fågeldirektivets bilaga 1 samt rödlistade fåglar och fåglar med en kraftigt vikande trend
(Naturvårdsverket 2009). För dessa arter är det förbjudet att:
1. avsiktligt fånga eller döda djur,
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och
flyttningsperioder,
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
Den fjärde punkten skiljer ut sig genom att den också ger ett skydd åt livsmiljön vilket ingen
av de andra paragraferna gör. 7 § motsvarar 4 § fast för växter men till skillnad från 4 §
skyddas inte själva livsmiljön utan bara individer. De övriga paragraferna gäller både växter
och djur och en skillnad gentemot 4 och 7 §§ är att det inte är lika hårda krav för att kunna få
dispens.
Dispensmöjligheten anges under 14 och 15 §§ i artskyddsförordningen. Dispens ges normalt
av länsstyrelsen men sker annan prövning samtidigt som kräver tillstånd av mark- och
miljödomstolen, till exempel vattenverksamhet eller miljöfarlig verksamhet (kap 9 respektive
11 MB), samordnas prövningen och prövas då av mark- och miljödomstolen. I dessa fall ses
artskyddsförordningen som en precisering av de allmänna hänsynsreglerna i kap 2 MB.
Enligt 14 § artskyddsförordningen får länsstyrelsen i det enskilda fallet bevilja dispens från
förbuden i 4 § och 7 § om:
1. det inte finns någon annan lämplig lösning,
2. dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens
bestånd i dess naturliga utbredningsområde, och
3. dispensen behövs enligt någon av punkterna:
a) för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter,
b) för att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan
egendom,
c) av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt
överskuggande allmänintresse,
d) för forsknings- eller utbildningsändamål,
e) för återinplantering eller återinförsel av arten eller för den uppfödning av en djurart eller
den artificiella förökning av en växtart som krävs för detta, eller,
f) för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i liten omfattning tillåta
insamling och förvaring av vissa exemplar i en liten mängd.
Som framgår av ovanstående innebär 14 § en stark lagstiftning där det är mycket svårt att få
dispens. Det gör att för normala detaljplaner som inte har stöd i till exempel ett riksintresse är
det inte möjligt att erhålla dispens. Istället kan detaljplaner behöva anpassas för att
bevarandestatusen inte ska försämras för arter som förekommer i planområdet. Det finns
ytterligare ett alternativ och det är att genom skyddsåtgärder undvika dispens, exempelvis
genom att restaurera eller anlägga motsvarande habitat som försvinner på en annan plats,
normalt i närheten av planområdet. Kravet då är att habitatet ska ha full funktion innan
exploateringen påbörjas, d.v.s. habitatet ska ha kontinuerlig ekologisk funktion (KEF).
Enligt 15 § artskyddsförordningen får länsstyrelsen i det enskilda fallet bevilja dispens från
förbuden i 6 § och 8-9 §§. I lagtexten står följande:
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”Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 8 § som avser länet eller del
av länet, om det inte finns någon annan lämplig lösning och dispensen inte försvårar
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga
utbredningsområde”.
4.2

Begreppet gynnsam bevarandestatus

Det viktigaste begreppet i Natura 2000-lagstiftningen och artskyddsförordningen är gynnsam
bevarandestatus (GYBS). EU:s medlemsstater är skyldiga att se till att gynnsam
bevarandestatus bibehålls – eller i de fall gynnsam bevarandestatus inte har nåtts att den
återställs för Natura 2000-arterna och naturtyperna. Begreppet gynnsam bevarandestatus finns
definierat för både naturtyper (livsmiljö) och arter. I artskyddsförordningen tillämpas samma
synsätt där en verksamhet inte får försämra en fridlyst arts bevarandestatus, varken lokalt eller
nationellt.
4.2.1.

Gynnsam bevarandestatus för naturtyper

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
är 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.
4.2.2.

Gynnsam bevarandestatus för arter

Begreppet gynnsam bevarandestatus står i fokus för bedömningen av om tillstånd kan ges
enligt Natura 2000-lagstiftningen och artskyddsförordningen. Begreppet gynnsam
bevarandestatus används därmed för arter i både Natura 2000-lagstiftning och
artskyddsförordningen och utvärderas på likadant sätt i båda lagstiftningarna. Det hänger
samman med att de grundar sig på EU:s lagstiftning kring art- och habitatdirektivet respektive
fågeldirektivet.
Med gynnsam 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 är 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 skall bibehållas på lång sikt.
Naturvårdsverkets har tagit fram handböcker för prövningar av Natura 2000 och
artskyddsförordningen (Naturvårdsverket 2009 och 2017) och här ges vägledning för hur
kriterierna kring gynnsam bevarandestatus ska kunna bedömas och utredas. Vägledningarna

13

är inte juridiskt bindande utan har bara en rådgivande funktion, men de ligger ändå till grund
för bedömningen i denna utredning.
4.2.3.

Kontinuerlig ekologisk funktion

Kontinuerlig ekologisk funktion (KEF) är ett begrepp, alternativt ett synsätt, som ofta
används för att beskriva om påverkan på gynnsam bevarandestatus kan uppstå. Med
kontinuerlig ekologisk funktion menas den ekologiska funktion en livsmiljö normalt ständigt
tillhandahåller i ett område åt en art, till exempel som skydd eller födosökningsplats.
Med område menas i det här fallet inte bara det område där en åtgärd planeras, utan det som
en population av en art behöver för att det lokala bevarandetillståndet inte ska påverkas
negativt. För att bedöma om den kontinuerliga ekologiska funktionen påverkas behöver man
alltså även titta på och bedöma kvaliteterna (utifrån den aktuella artens behov) i det
omgivande landskapet.
Om en åtgärd görs på ett sätt som säkerställer fortplantningsområdenas och viloplatsernas
kontinuerliga ekologiska funktion, både före, under och efter åtgärden, nås aldrig gränsen för
dispenskrav enligt artskyddsförordningen. Om fortplantningsområdena och viloplatsernas
kontinuerliga ekologiska funktion kan skadas, försämras eller förstöras av åtgärden, även om
det bara sker tillfälligt, krävs en dispens.
För att förhindra att ett fortplantningsområde eller viloplats påverkas på ett sätt som gör att en
dispens krävs, kan förebyggande skyddsåtgärder vara lämpliga. Åtgärderna ska säkra att den
ekologiska funktionen upprätthålls kontinuerligt. Detta innebär att den skyddade artens
nyttjande av fortplantningsområdet och viloplatsen aldrig avbryts, det vill säga området är
återställt eller i funktion när arten nästa gång behöver nyttja det. Dessa åtgärder kan även ha
karaktären av att aktivt förbättra eller sköta fortplantningsområdet eller viloplatsen, till
exempel genom att platsen utökas, restaureras eller nyskapas.
4.2.4.

Generellt om kriterier för bedömning av gynnsam bevarandestatus

Av de föregående avsnitten framgår det att för naturtyper är areal livsmiljö, förekomst av
strukturer och funktioner samt bevarandestatus för typiska arter de kriterier som ska användas
för att bedöma gynnsam bevarandestatus lokalt. För nationell1 bedömning tillkommer
utbredningsområdet. Motsvarande kriterier för arter är populationsutveckling och areal
livsmiljö. För nationell bedömning tillkommer även här utbredningsområdet.
Hur kriterierna ska användas framgår av Naturvårdsverkets handböcker om allmänna råd
(Naturvårdsverket, 2009 och 2017). Den viktigaste utgångspunkten för Natura 2000 är
bevarandeplanerna eftersom det i dessa konkretiseras vad som är viktigt för det specifika
Natura 2000-området. Om det finns åtgärdsprogram framtagna för naturtyper och arter är
dessa också lämpliga att utgå ifrån för både Natura 2000-områden och fridlysta arter. Om
dessa saknas kan även de vägledningar som Naturvårdsverket tagit fram för naturtyper och
arter vara viktiga utgångspunkter. För arter är också ArtDatabankens faktablad användbara.
Areal och utbredning: Är två kriterier som är gemensamma för bedömningen av både arter
och naturtyper och gäller därmed för både artskyddsförordningen och Natura 2000lagstiftningen. Arealkriteriet ska bedömas på både den lokala och nationella skalan. På den
lokala skalan gäller för artskyddsförordningen den areal livsmiljöer som tillhör den lokala
populationen eller den lokala avgränsning som gjorts. För Natura 2000-lagstiftningen menas
den areal som en naturtyp eller en arts livsmiljö har inom ett Natura 2000-område samt den

1

Med nationell bedömning menas den biogeografiska region ett område tillhör, i detta fall boreal region.

14

mängd livsmiljöer utanför ett Natura 2000-område som behövs för att säkerställa
bevarandestatus i Natura 2000-området. En viktig aspekt när det gäller arter är att det är artens
behov av livsmiljö under hela livscykeln som ska bedömas. Platser för föryngring kan skilja
sig från födosöksmiljöer och det kan råda årstidsskillnader i hur en art utnyttjar landskapet.
Kriteriet utbredning gäller den mer storskaliga utbredningen som en art eller naturtyp har i
landet (biogeografisk nivå). Båda kriterierna är i första hand kvantitativa mått som tar hänsyn
till att utbredningsområdet inte minskar (på biogeografisk nivå) och att arealen är tillräcklig
på både en lokal och nationell skala.
Strukturer och funktioner: Dessa kriterier gäller enbart för naturtyper och följaktligen
omfattas bara Natura 2000-lagstiftningen. Med kriteriet struktur menas de synliga strukturer
som är en förutsättning för en naturtyp. Det kan vara förekomst av gamla träd, död ved eller
lekbottnar med en viss kornstorlek. Funktioner pekar på de processer som är en förutsättning
för en naturtyp, till exempel att det översvämmas, betas, brinner eller eroderar. Struktur- och
funktionskriterierna är ofta knutna till varandra och kan ses som varandras spegelbild.
Strukturer är ofta lättare att fysiskt se ute i fält än vad funktioner kan vara.
Strandängsvegetation som är zonerad är en struktur men visar på funktionen av att varierande
vattenstånd förekommer. Vanligen är det strukturer som därför utvärderas och bedöms, även
när det gäller svårfångade funktioner som spridning. I ett sådant fall utgår man från den
spatiala utbredningen av habitat och mellanliggande naturtyper och barriärer för att analysera
spridningsmöjligheter. Båda kriterierna bedöms enbart på den lokala skalan.
Bevarandestatus för typiska arter: Kriteriet gäller enbart för naturtyper, precis som för
strukturer och funktioner. Kriteriet innebär att en bedömning ska göras av de arter som pekats
ut som typiska för en naturtyp. Typiska arter är sådana som valts ut för naturtypen och som
säger något om bevarandestatusen i sig samt för att de är lätta att följa upp. De kan vara
angivna i bevarandeplanerna eller i de särskilda vägledningar som Naturvårdsverket tagit
fram. En viktig aspekt när det gäller bedömningen av typiska arter är att de ska bedömas
samlat, det vill säga att om en typisk art riskerar att minska men övriga arter påverkas positivt
är helhetsbedömningen ändå positiv. Bedömningen görs med samma kriterier som för
utpekade Natura 2000-arter och arter som omfattas av artskyddsförordningen.
4.3

Bedömning av gynnsam bevarandestatus – steg för steg

Inom naturmiljöområdet saknas fastställda metoder för konsekvensbedömningar och det är
vanligt att konsekvenser redovisas som mer eller mindre väl underbyggda ställningstaganden.
Det finns dock en del praxis som har utvecklats och denna utredning stödjer sig på den.
Utgångspunkt har tagits i de riktlinjer som arbetats fram om konsekvensbedömning av
biologisk mångfald i samband med konventionen om biologisk mångfald. En svensk tolkning
av denna finns utgiven av MKB-centrum vid SLU (MKB-centrum 2007).
Konsekvensbedömningen har utförts i tre steg och följer i huvudsak den metod som arbetats
fram av VTI (Antonsson et al. 2003), se figur 2.

AVGRÄNSNING

PÅVERKAN OCH EFFEKT

KONSEKVENS

Figur 2. Tre steg vid bedömning av gynnsam bevarandestatus.
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I det första steget sker ett urval av vad som ska konsekvensbedömas. Här avgränsas de arter
och naturtyper ut som är relevanta för den typ av den påverkan verksamheten kan medföra.
Denna avgränsning kan med fördel delges i ett avgränsningssamråd med länsstyrelsen.
I det andra steget klarläggs orsakssambanden mellan påverkan och effekt och av det följer
också hur effekten ska kunna mätas för att det ska vara möjligt att bedöma gynnsam
bevarandestatus. Ett ledord är att en effekt ska kunna beskrivas objektivt och helst
kvantitativt.
I det tredje steget beaktas vilka konsekvenser effekten (tillståndsförändringen) får på
gynnsam bevarandestatus för arter och naturtyper och om tillståndsförändringen är permanent
eller övergående. Tillståndsförändring och dess varaktighet ska förhålla sig till vad som kan
ge skada för livsmiljöer eller betydande störning för arter och naturtyper. Gränsen för detta är
en mycket viktig del av bedömningsgrunderna. Till att börja med är en konsekvens en
värderande bedömning som aldrig kan göras helt objektiv.
Av den anledningen är det viktigt att transparent redovisa på vilka grunder en konsekvens har
motiverats för att undvika ett alltför stort mått av tyckande. En vanlig kritik vid
konsekvensbeskrivningar för naturmiljö är att effekter inte kvantifieras och att bedömningen
därför är mer subjektiv och mindre transparent, se exempelvis CBM-rapporten ”Hur
behandlas biologisk mångfald i MKB?” (de Jong et al. 2004). Att ta in kvantitativa mått på
vetenskaplig grund är därför ett led i att öka transparensen och objektiviteten i
konsekvensbedömningen.
4.4
4.4.1.

Steg 1 – Avgränsning av arter och habitat
Genomgång av kunskapsläget

Innan det ens är möjligt att ta ställning till vilka arter och habitat som ska avgränsas för vidare
bedömning gäller det att man försäkrar sig om att kunskapen om deras förekomst är tillräcklig
för att kunna bedöma en verksamhets påverkan. I detta första skede ska kunskapsläget
inventeras vilket ofta innebär att sätta sig in i tidigare inventeringsrapporter och annan
dokumentation, hämta in myndighetsrapporter och GIS-skikt, fynduppgifter från artportalen
och inte sällan ta en direktkontakt med naturföreningar och naturkunniga personer för att
komplettera bilden. I denna utredning har uppgifter från tidigare utredningar vad gäller aktuell
rödlista och aktuell bevarandestatus uppdaterats med de senaste uppgifterna från 2020
(Artdatabanken 2020a & Artdatabanken 2020b).
4.4.2.

Bristanalys

Kunskapsläget behöver bedömas utifrån de frågeställningar som finns. När det kommer till att
bedöma gynnsam bevarandestatus är ofta populationer av olika arter i fokus vilket kräver att
det finns tillräckligt med kunskap om dem och hur populationer ska avgränsas rent
geografiskt. Ofta räcker inte naturvärdesinventeringar (NVI) som grund för detta utan det kan
krävas riktade inventeringar eller analyser för att svara på de specifika uppgifter som krävs.
Vid bedömningar av gynnsam bevarandestatus är särskilt nedanstående uppgifter viktiga:
• Habitatkartor, som beskriver var livsmiljöer finns för olika arter utifrån de ekologiska
krav som varje art har.
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•

Aktuella fynduppgifter, rymmer flera delfrågor: Har området inventerats tidigare?
Finns allmänna uppgifter från artportalen att tillgå i tillräcklig mängd? Hur gamla är
inventeringarna? Om de är mer än tio år gamla faller de ofta för åldersstrecket
eftersom mycket kan ha hänt under den tiden och rödlistor kan ha uppdaterats både en
och två gånger. Vidare behöver man ställa sig frågan om hur omfattande och
heltäckande den tidigare inventeringen var? I allmänhet krävs inte bara detaljerad
kunskap om det område som ska exploateras utan ett större område kring den
planerade verksamheten behöver täckas. Under vilken tidpunkt gjordes inventeringen?
Det är stor skillnad på olika tidpunkter. För exempelvis fåglar är häckningstiden
central men också flyttider för vår- och höststräck kan vara viktiga och då krävs
inventeringar vid flera årstider. Slutligen är valet av inventeringsmetod viktigt
eftersom olika metoder skiljer sig i hur kvantitativt data kan betraktas. Är det bara en
kartläggning av förekomst-icke förekomst som genomförts eller är det en noggrannare
inventering av individantal och heltäckande karta över förekomster? Generellt är
kravet för bedömning av gynnsam bevarandestatus att fynduppgifterna håller en
relativt hög och detaljerad kvalitet för att analyserna ska bli tillräckligt säkra.

•

Biotopkarta. Det krävs inte bara kunskap om habitaten i sig utan även om omlandet
till habitaten. För spridning och rörelser är landskapets sammansättning av olika
biotoper ofta avgörande och därför ingår biotopkartor som en viktig del i analyser av
populationer.

•

Avgränsning av den lokala populationen är en mycket viktig aspekt eftersom gynnsam
bevarandestatus inte bara ska bedömas på den nationella och regionala nivån utan
också på den lokala. Det kan vara komplicerat att avgränsa populationer som har en
stor och kontinuerlig utbredning och dessutom rör sig på stora ytor. Här kan
avgränsningen komma att omfatta hela kommuner eller län och fungerar då som ett
”tittfönster” i en mycket större population.

Den bedömning som görs av kunskapsläget utifrån ovanstående uppgifter resulterar i en
bristanalys. Kunskapsluckor kan åtgärdas genom kompletterande fältbesök, inventeringar,
intervjuer med personer med lokal naturkännedom och utsökningar i artportalen som även
inkluderar skyddsklassade arter2.
4.4.3.

Bruttolista

Det första egentliga steget med att avgränsa arter och naturtyper är att sammanställa all känd
kunskap och lista alla arter och naturtyper i en så kallad bruttolista. Bakgrunden till metoden
att använda ett avgränsningssteg där en bruttolista bantas ner till en nettolista är att projekt
och planer som berör stora arealer i allmänhet också berör många arter och naturtyper. Det
vanliga är också att många av dessa kommer att påverkas i så liten utsträckning att det aldrig
kan bli fråga om en försämrad bevarandestatus. Att utreda och konsekvensbedöma arter och
naturtyper där det redan från början står klart att de inte påverkas eller påverkas i obetydlig
utsträckning är inte rimligt utan då är det bättre att lägga de resurserna på att utreda de som
verkligen kan beröras. Tillvägagångssättet överensstämmer med god MKB-sed, miljöbalkens
regler om MKB och avgränsning i kap 6 samt den rimlighetsavvägning som framgår av
miljöbalken 2 kap 7§.

2

Skyddsklassade arter är sådana som omfattas av sekretess när det gäller lokaluppgifter. Artdatabanken är den institution som
administrerar dessa och för att ta del av uppgifterna krävs sekretessavtal samt att lokaluppgifter inte får framgå av
rapporteringen utan dessa måste behandlas separat.

17

I framtagandet av bruttolistan ingår att ta upp alla kända arter och naturtyper men även att
lista sådana som med hög sannolikhet kan finnas men som av olika anledningar inte finns
dokumenterade. Bruttolistan är en viktig sammanställning eftersom den i slutänden redovisar
vilka bortval som har gjorts under processen och därmed ökar transparensen i utredningen.
Den är också viktig i kommunikationen vid exempelvis samråd med länsstyrelsen och andra
intressenter. Bruttolistan för Jakobsberg togs fram i samband med 2017-års inledande
artskyddsutredning (Calluna 2016b).
4.4.4.

Riskbedömning som metod för avgränsning

En bruttolista säger ingenting om vilka arter och habitat vars bevarandestatus kan påverkas.
Bruttolistan behöver därför avgränsas ytterligare och det sker genom en riskbedömning där en
nettolista genereras med de arter och habitat som slutligen ska bedömas. Det ska påpekas att
en riskbedömning inte är en konsekvensbedömning och därmed inte i sig svarar på om
gynnsam bevarandestatus påverkas. Det är i konsekvensbedömningen i steg 3 som påverkan
på gynnsam bevarandestatus bedöms. Riskbedömningens funktion är enbart till för att sålla
fram en nettolista i syfte att spara resurser för både verksamhetsutövaren och prövande
myndigheter.
Riskbedömningen för naturtyper och arter utgår från det tidigare förklarade begreppet om
gynnsam bevarandestatus, där kraven för kontinuerlig ekologisk funktion sätts i relation till
verksamhetens påverkan och artens eller naturtypens känslighet för den påverkan. I
bedömningen ingår att pröva både den lokala och nationella nivån. För den nationella nivån är
det den region som en verksamhet berör som ska prövas, t.ex. boreal region.
En svårighet när det gäller arter är att riskbedöma populationsutveckling när faktorer som
faktisk populationsstorlek, populationsdynamik, spridningsekologi och kunskap om hur stor
en population behöver vara i praktiken kan saknas. En metod när detta saknas är att använda
sig av metodiken för rödlistning. Begreppet ”Förekomstarea” ur B-kriteriet för IUCN:s
rödlistning kan då användas eftersom det är en approximation av en populations storlek.
De kriterier som använts för att genomföra riskbedömningen framgår av Tabell 2 där kraven
för både naturtyper och arter samlats i samma tabell.
En kommentar till tabellen kan vara på sin plats. Arealkravet kan tyckas vara diffust och vid
första anblicken kan det vara svårt att avgöra vad som är en ”stor yta som riskerar
påverkas/försvinna”. En närmare precision är dock inte möjlig att göra eftersom olika
naturtyper förekommer i så olika mängd och vanlighet. En kalktuffkälla på några
kvadratmeter är exempelvis en stor förlust om hela källmiljön skulle försvinna då det är en
ovanlig naturtyp med begränsad yta. För exempelvis taiga eller fjällbjörkskog är förhållandet
det omvända. Det som ändå kan sägas är att riskbedömningen alltid ska motiveras och vila på
försiktighetsprincipen.
Tabell 2. Kriterier som använts för riskbedömning av arter och naturtyper.
Risk

Klass

Arealkrav*

Stor yta riskerar att
försvinna/påverkas
Stor risk

1

Hög andel Natura
2000 habitat
riskerar
försvinna/påverkas

Struktur och
funktionskrav**

Stor risk att viktiga
strukturer eller
funktioner försvinner
eller påverkas

Populationskrav*
Förekomstarea
riskerar att ändra
”rödlistning”
lokalt/nationellt
Stor risk att
typiska arter
minskar

Utbredningskrav***

Stor risk för
förändrad
utbredning
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Liten-medelstor yta
riskerar att
försvinna/påverkas
Måttlig risk

Liten risk

2

Liten-medelstor
andel Natura 2000habitat riskerar
försvinna/påverkas

Viss risk att viktiga
strukturer eller
funktioner försvinner
eller påverkas
Stor risk att mindre
viktiga strukturer eller
funktioner försvinner
eller påverkas

Liten yta Natura
2000-habitat
riskerar försvinna/
påverkas

Liten risk att viktiga
strukturer eller
funktioner försvinner
eller påverkas

Liten andel Natura
2000-habitat
riskerar försvinna/
påverkas

Viss risk att mindre
viktiga strukturer eller
funktioner försvinner
eller påverkas

3

Obetydlig
risk

Ingen eller
negligerbar yta
riskerar
försvinna/påverkas
4
Negligerbar andel
av Natura 2000habitat riskerar
försvinna/påverkas

Inga strukturer eller
funktioner försvinner
eller påverkas

Förekomstarean
minskar >1%
Viss risk att
typiska arter
minskar eller stor
risk att någon
enstaka typisk
art minskar

Viss risk för
förändrad
utbredning

Förekomstarean
minskar <1%
Liten risk att
typiska arter
minskar eller
viss risk att
någon enstaka
typisk art
minskar

Ingen risk för
förändring av
förekomstarea
eller förekomst
av typiska arter

Ingen risk

Ingen risk

* Gäller både naturtyp och arter. För en art behöver ”Stor yta” sättas i relation till en arts nyttjande.
** Gäller endast naturtyp. *** Gäller endast arter.

4.4.5.

Nettolista

De artskyddade arter samt Natura 2000-naturtyper och arter där detaljplanen bedöms kunna
leda till stor- till måttlig risk för påverkan (riskklass 1 och 2, Tabell 2) sammanställs därefter i
en nettolista. Nettolistan utgör grunden för vilka arter som analyseras och konsekvensbedöms.
Listan är inte definitiv utan nya arter och naturtyper kan tillkomma under processen om
kunskapsläget förändras.
Sammanfattningsvis görs konsekvensbedömningen av stor- till måttlig risk för påverkan
utifrån de fyra kriterierna som redovisats i Tabell 2:
• Arealkravet, gäller både naturtyper och arter
• Struktur- och funktionskravet, gäller naturtyper
• Populationsstorlekskravet, gäller arter
• Utbredningskravet, gäller arter
4.5
4.5.1.

Steg 2 – Påverkan och effekt
Kartläggning av påverkansfaktorer

Att kartlägga alla typer av påverkan bildar ramen för hur effekter ska kunna analyseras. Här
används den vedertagna indelningen i direkt och indirekt påverkan där direkt påverkan är
exempelvis habitatförlust eller dödande av individer. Indirekt påverkan kan vara hydrologiska
försämringar och bullerpåverkan. Dessa i sin tur kan kopplas till de begrepp inom Natura
2000-lagstiftning som hanterar skada och störning. En direkt påverkan innebär oftast en direkt
skada medan en indirekt påverkan inte behöver radera ut förutsättningar för arter och
naturtyper i dess helhet utan snarare ge kvalitetsnedsättningar, dvs. en störning på arter och
naturtyper.
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4.5.2.

Effekter – en fråga om analysmetoder

Effekter ska mätas så objektivt och kvantitativt som möjligt och därför är valet av
analysmetodik central. Utgångspunkten är att vetenskapligt baserade, transparenta,
standardiserade och vedertagna metoder ska väljas i första hand. Ofta använda metoder när
det gäller bedömning av gynnsam bevarandestatus är:
• Värdetraktsanalyser: En analys av tätheter av naturtyper eller arter för att på
landskapsnivå kunna identifiera landskapsutsnitt av hög betydelse. Analysen fungerar
ofta som en första ”scanning” och är enkel att analysera. Nackdelen är att den inte kan
användas för att studera funktionella samband vilket gör att scenarier inte går att
belysa. Istället fungerar analysen som bas för en expertbedömning av effekterna av en
påverkan.
• Funktionella habitat: Dessa analyser bygger på att en ekologisk kravspecifikation sätts
upp och utifrån den identifieras och avgränsas habitat. Den kan användas både på
naturtypsnivå och för enskilda arter eller artgrupper. Utöver de ställda kraven på en
viss kvalitet finns ofta arealkrav med som en komponent, t.ex. att öppna våtmarker
behöver vara minst 30 ha för att vara funktionella för den eller de arterna. I analyser av
funktionella habitat är det möjligt att skapa scenarier för bedömning av effekter av
olika alternativ. Den vetenskapligt teoretiska grunden utgörs av habitat suitability
index (HSI), som används för rumslig analys.
• Habitatnätverksanalyser: Denna typ av analyser används då populationer är uppdelade
i mindre delpopulationer och tar både hänsyn till habitatens kvalitet och areal samt
spridningsavstånd mellan dem. Här inverkar det omgivande landskapets
sammansättning starkt eftersom spridning både kan underlättas och försvåras beroende
på vad som ligger mellan habitaten. Även habitatnätverksanalyser lämpar sig väl för att
studera alternativa scenarier. Den vetenskapligt teoretiska grunden för
habitatnätverksanalyser är metapopulationsekologin som just behandlar uppdelade
populationer. I denna rapport redovisas exempelvis en Prabat-analys som visar höga
biotopvärden och ledlinjer för fladdermöss.
• Störningsanalyser: Dessa utgår från en störnings påverkan kopplat till hur mycket av
kvaliteter eller populationstätheter som går förlorade vid olika nivåer av störningar. Det
kan handla om hydrologiska förändringar eller buller. Precis som för de två föregående
är det möjligt att analysera olika scenarier och dess effekter. Den analys som använts i
denna rapport är bullerpåverkan.
Utöver dessa finns det en rad andra analyser som redovisas separat i rapporten under särskilda
stycken om metodik, exempelvis täthetsanalys för nattviol.
4.6

Steg 3 – konsekvensbedömning

Konsekvensbedömningen för Natura 2000 och artskyddsförordningen skiljer sig från vanlig
konsekvensbedömning enligt kap 6 miljöbalken. Vid vanliga miljökonsekvensbedömningar
brukar konsekvenser beskrivas utifrån en skala från liten till stor konsekvens men när det
gäller Natura 2000 och artskyddsförordningen gäller den mer svartvita skalan om huruvida
gynnsam bevarandestatus försämras eller inte. Det är detta som besvarar om en påverkan ger
skada och/eller betydande störning på en art eller naturtyp. De kriterier som ska användas vid
en konsekvensbedömning behöver därför bestå av sådana komponenter som kan ge ett svar på
om bevarandestatus påverkas och då på ett så objektivt och transparent sätt som möjligt.
De bedömningsgrunder som används i denna konsekvensbedömning innehåller en juridisk
dimension och tre ekologiska (Tabell 3). Den juridiska inbegriper inte bara det faktum att
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vissa arter och naturtyper har pekats ut av EU utan också att EU har gjort en värdering i det
att vissa arter och naturtyper är prioriterade. Det är därför rimligt att negativ påverkan på
prioriterade arter och naturtyper bedöms hårdare än annan påverkan. För dessa används en
absolut gräns där en prognosticerad populationsnedgång, minskad funktion eller minskad
areal, oavsett storlek, automatiskt leder till en försämrad bevarandestatus. Detta synsätt stöds
också genom prejudikat från EU-domstolen (Målet C-258/11 den 11 april 2013 ”Sweetman”).
De tre ekologiska kriterier som används till bedömningsgrunderna är 1) nuvarande
bevarandestatus på nationell och lokal nivå, 2) om väsentliga tröskelvärden underskrids och
3) proportionen på en minskning av exempelvis areal, utbredning eller populationsstorlek.
Det första kriteriet om nuvarande bevarandestatus är ett ingångsvärde i bedömningen. Om
bevarandestatusen är dålig eller otillfredsställande kan exempelvis en liten minskning av areal
innebära en skada eller störning även vid små negativa förändringar medan arter och
naturtyper med god bevarandestatus kan tåla en större förlust i areal, funktion/struktur eller
minskad population utan att bevarandestatusen påverkas. Kriteriet för nuvarande
bevarandestatus påverkar därmed bedömningen för de två återstående ekologiska kriterierna
för tröskelvärden samt proportion minskning.
Tabell 3. Konsekvensbedömningsmatris för gynnsam bevarandestatus. Bedömningen sker stegvis där först EU:s
prioriterade arter och naturtyper bedöms. När den är gjord sker inga ytterligare steg för prioriterade arter och
naturtyper. För ej prioriterade arter och naturtyper börjar bedömningen i steg 2 och går sedan vidare till steg 3a
eller 3b. Bedömningsskalan rymmer i grunden två klasser, d.v.s om gynnsam bevarandestatus försämras eller ej.
I det fall gynnsam bevarandestatus försämras utökas skalan med om försämringen är måttlig eller stor. Vad som
ur juridiskt hänseende ska betraktas som otillåten skada eller störning är om gynnsam bevarandestatus
försämras, d.v.s. måttlig negativ samt stor negativ konsekvens.
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Innan vi går in närmare på de två sista kriterierna är det ett par aspekter som behöver belysas
och som är viktiga vid bedömningen. För arter och naturtyper tillämpas prognostiserade
förändringar. Detta uttrycks som att det finns en risk för att förändringar i areal, strukturer och
funktioner eller populationer kan ske till följd av påverkan, t.ex. förändrad hydrologi, men det
betyder å andra sidan inte att förändringen nödvändigtvis kommer att ske. För att en
förändring verkligen ska komma till stånd krävs att den är kopplad till en ekologiskt
begränsande faktor. Vad som är ekologiskt begränsande är ett mycket omfattande och svårt
arbete att kartlägga och därför är det lämpligare att tala i termer av att det finns en risk för
förändringar, snarare än att de verkligen kommer att ske.
Den andra aspekten är att bedömningen baseras på försiktighetsprincipen som är en del av
miljöbalkens hänsynsregler. Detta innebär att konsekvensbedömningen görs utifrån ”worst
case” vilket medför att osäkra data kommer att ha ett bredare spann vad gäller prognostiserade
effekter. Det omvända gäller för säkrare data. Oavsett detta är det ”worst case” som bedöms.
Kriteriet för tröskelvärden gäller bedömningen om ett sådant värde kan komma att
underskridas för arten eller naturtypen, vilket i så fall kan leda till att gynnsam
bevarandestatus försämras. Tröskelvärden varierar mellan arter och naturtyper men har en
tydlig koppling till vad som är ekologiskt nödvändigt för att bibehålla livskraftiga
populationer. För arter är måttet ytterst relevant då det är direkt kopplat till om en population
kan överleva långsiktigt. Dessa tröskelvärden kan vara hämtade direkt ur vetenskapligt
publicerade data för specifika arter, alternativt mer generella data, t.ex. att för ryggradsdjur
bör inte en population gå under 500 individer för att kunna betraktas som livskraftig. För
naturtyper saknas denna direkta koppling eftersom naturtyper i sig inte kan analyseras utifrån
tröskelvärden för livskraftiga populationer. Av den anledningen används istället indikatorer i
form av strukturer och funktioner samt så kallade typiska arter för att säga något om en
naturtyps livskraftighet. Ibland kan en annan art än en typisk art vara en bättre indikator för
bedömningen av bevarandestatus och då benämns den fokusart. Exempel på strukturer som
kan användas i skogsmiljöer är mängden död ved och åldersfördelning i trädbestånd. För
funktioner kan det exempelvis vara svämningsvaraktighet och amplituder för vattenstånd i
strandnära naturtyper.
Typiska arter samt fokusarter är arter med ekologiska krav som är direkt kopplade till en
naturtyp och några exempel för taiga är vedlevande insekter, skogsmesar och tretåig
hackspett. De arterna tillsammans säger mycket om den funktionalitet som behöver finnas i
taiga för att gynnsam bevarandestatus ska råda. De ger också tydliga tröskelvärden när det
gäller mängd habitat inom spridningsavstånd som behöver finnas.
Det sista kriteriet som används vid bedömningen är proportionen på en minskning.
Prognosticerade negativa populationsförändringar eller förändringar av areal naturtyp på
mindre än 5% bedöms ha liten eller negligerbar konsekvens i de fall där gynnsam
bevarandestatus råder och fortsättningsvis kommer att råda. Denna gräns är satt utifrån
perspektivet att den ligger långt under vad som kan förväntas genom naturliga svängningar
inom populationer och utbredning av naturtyper. En förändring på mellan 5-15% innebär
däremot att det finns en risk för skada eller störning och därmed försämrad bevarandestatus.
Om förändringen är över 15% betraktas det som en skada. Dessa gränser tar stöd i
tillämpningen för IUCN:s rödlistekriterier (Artdatabanken 2020) där kriteriet om
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populationsminskning som uppgår till minst 15% är grund för en klassning till minst nära
hotad (NT)3.
Om gynnsam bevarandestatus inte råder tillämpas en striktare bedömning där areal naturtyp
eller populationsminskning får vara maximalt en procent för att inte risk för skada eller
störning ska kunna uppstå. Förändringar under en procent betraktas i detta sammanhang som
negligerbara. Detta är en mycket sträng och konservativ hållning och ligger långt under de
naturliga svängningar som populationer normalt har, men tanken är att gränsvärdet ska ligga
så lågt att det otvivelaktigt inte ska orsaka ett negativt ”brus” vid normala
populationssvängningar.
Slutligen, i Tabell 3, visas gränsen för när otillåten skada eller störning uppkommer på
utpekade naturtyper och arter eller fridlysta arter. Den gränsen är när gynnsam
bevarandestatus försämras vilket är när de negativa konsekvenserna är måttliga eller stora.
Den distinktion som har gjorts mellan måttlig och stor konsekvens är endast till för att ge en
uppfattning om storleksordningen eller betydelsen av påverkan. Juridiskt är dock både måttlig
och stor negativ konsekvens att betrakta som otillåtet och kräver tillstånd eller dispens för
Natura 2000-lagstiftningen och/eller artskyddsförordningen.

3

Internationella naturvårdsunionen IUCN:s kriterier för att en art ska klassas som nära hotad (NT) på grund av
populationsminskning bygger på att minskningen ska vara minst 15% inom tidsfönstret 10 år eller 3 generationer (beror på vilket
av tidsspannen som är längst).
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5

Avgränsning av habitat och arter som kan beröras

5.1

Kunskapsläget

En rad inventeringar och utredningar för djur- och växtarter har genomförts i området (Pro
Natura 2015, Sweco 2016, Calluna 2016a-b, Sörensen 2016, Ecocom 2016, Karlstad kommun
2012 och 2015, Ekologigruppen 2016). Dessa utredningar har konstaterat förekomst av bl.a.
fåglar, fladdermöss, kärlväxter, insekter och groddjur varav flera är fridlysta enligt
artskyddsförordningen.
Då länsstyrelsen särskilt lyft att det finns en risk för ytterligare störning på Natura 2000området Klarälvsdeltat till följd av ökat besökstryck har en särskild friluftslivsutredning tagits
fram av Calluna (Östlund Fält 2020). Friluftslivsutredningen har legat till grund för
bedömningarna i denna rapport.
I denna rapport redovisas också en totalkartering av nattviol som utfördes sommaren 2020
som underlag för populationsberäkningar och justeringar av detaljplanen.
Sammanfattningsvis är bedömningen att de genomförda inventeringarna och utredningarna,
tillsammans med de analyser som gjorts inom ramen för denna rapport, ger ett fullgott
kunskapsläge. Det är därmed möjligt att kunna konsekvensbedöma planens påverkan på
skyddade arter och habitat både vad gäller artskyddsförordningen och Natura 2000lagstiftningen.
5.2

Nettolista – naturtyper och arter för bedömning

I detta avsnitt finns en sammanställning av de naturtyper och arter (Tabell 4) som kan
påverkas vad gäller bevarandestatus till följd av planen.
Normalt startar en Natura 2000- och artskyddsutredning med en avgränsning av arter och
naturtyper som ska konsekvensbedömas, d.v.s. att det endast är arter och naturtyper som kan
få en påverkan på bevarandestatus som ska bedömas. En sådan avgränsning gjordes redan i
Callunas inledande konsekvensbedömning av naturvärden (Sörensen 2016a) och upprepas
därför inte i denna rapport. Riskbedömningen resulterade i en bruttolista med 42 arter. Av de
var det fem arter som bedömdes ha en risk för förändrad bevarandestatus och dessa
konsekvensbedömdes i en särskild artskyddsutredning (Calluna 2016b). De arter det handlade
om var åkergroda, större vattensalamander, vanlig padda, sånglärka och ängspiplärka. I
samma rapport gjordes även en riskbedömning av Natura 2000 påverkan som resulterade i att
planområdet inte medförde några risker för en försämrad bevarandestatus för utpekade
naturtyper eller arter i Klarälvsdeltat.
Länsstyrelsen begärde i sitt yttrande över detaljplanen kompletterande bedömningar för
påverkan på Natura 2000-området Klarälvsdeltat och artskyddade arter. De arter länsstyrelsen
lyfte var; mattlummer, nattviol, sydlig gulärla, sävsparv, sånglärka, buskskvätta, törnsångare,
törnskata, mindre hackspett, näktergal, backsvala, hussvala, tornseglare, brushane, blåhake,
dubbelbeckasin, enkelbeckasin, grönbena, lappsparv, rödstrupig piplärka, stare, sångsvan,
trana, vinterhämpling, jorduggla och fladdermöss (Länsstyrelsen i Värmland 2019). Utöver
dessa lyftes också habitat och arter som ingår i Natura 2000-området Klarälvsdeltat och då
särskilt den utpekade arten brun kärrhök.
Denna artskyddsutredning koncentreras till de arter och naturtyper som länsstyrelsen begärt
kompletteringar för med två undantag och det är törnsångare och sånglärka. Törnsångare är
inte upptagen i Fågeldirektivet, ej rödlistad och har heller inte en vikande trend sedan 1975
(minskning >50 %) och uppfyller därmed inte Naturvårdsverkets rekommendationer om vilka
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fågelarter som bör omfattas av artskyddsförordningen (Naturvårdsverket 2009). Törnsångare
ska därmed inte bedömas eftersom den inte omfattas av artskyddsförordningen. De
konsekvensbedömningar som tidigare gjorts för åkergroda, större vattensalamander, vanlig
padda, sånglärka och ängspiplärka gäller fortfarande och finns att läsa i den tidigare
artskyddsutredningen (Calluna 2016b). Här ska noteras att länsstyrelsen ansåg att det
saknades analyser för sånglärka men denna analyserades på ett omfattande vis med hjälp av
habitatnätverk. Denna art tas därmed inte upp i denna rapport utan har redan behandlats i
nämnda utredning med slutsatsen av bevarandestatus inte försämras.
Avgränsningen i denna rapport utgörs av de arter som länsstyrelsen lyft och dessa
konsekvensbedöms. I ett särskilt kapitel konsekvensbedöms också påverkan på
Klarälvsdeltats Natura 2000-område.
Tabell 4. Sammanställning av nettolista för arter och naturtyper som ska utredas och konsekvensbedömas vad
gäller planens påverkan på gynnsam bevarandestatus.
Art, artgrupper eller naturtyp

N2000 – Utpekad i bevarandeplan

Omfattas av artskyddsförordningen

Naturtyper
3150 Naturligt näringsrika
sjöar

x

6270 Silikatgräsmarker

x

6410 Fuktängar

x

9010 Taiga

x

91E0 Svämlövskog

x

Däggdjur
Fladdermöss (artgrupp)

x

Fåglar
Backsvala

x

Blåhake*

x

Brun kärrhök

x

x

Brushane*

x

x

Buskskvätta

x

Dubbelbeckasin*

x

Enkelbeckasin

x

Fisktärna

x

x

Grönbena*

x

x

Hussvala

x

Jorduggla*

x

Lappsparv*

x

Mindre hackspett

x

Näktergal

x

Rödstrupig piplärka*

x

Rördrom

x

x
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Art, artgrupper eller naturtyp

N2000 – Utpekad i bevarandeplan

Omfattas av artskyddsförordningen

Småfläckig sumphöna

x

x

Spillkråka

x

x

Stare

x

Sydlig gulärla

x

Sångsvan

x

x

Sävsparv

x

Tornseglare

x

Trana

x

Törnskata

x

Törnsångare

x

Vinterhämpling*

x

Fiskar
Asp

x

x

Lax

x

x

Bred paljettdykare

x

x

Citronfläckad kärrtrollslända

x

x

Ryggradslösa djur

Kärlväxter
Mattlummer

x

Nattviol

x

*Förekommer främst eller enbart som rastande art under flyttstråken.
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6

Konsekvensbedömning av Natura 2000

6.1

Kunskapsunderlag

I samband med arbetet med planprogrammet genomfördes en inledande
konsekvensbedömning av naturvärden där riskerna för påverkan på Natura 2000-området
Klarälvsdeltat bedömdes (Calluna 2016a). Påverkan av slitage och störning genom ökat
friluftsliv har studerats i en friluftsutredning och som särskilt belyser planområdets påverkan
på Klarälvsdeltats Natura 2000-område (Östlund Fält 2020).
Vad gäller hydrologisk och hydrogeologisk påverkan har det tagits fram ett PM för
hydrogeologi (Tyréns 2018), en modellering av påverkan på vattennivån av markhöjningar
vid Jakobsberg (DHI 2012) samt en dagvattenutredning (WSP 2019).
Sweco har tagit fram ett PM för att bedöma vilka konsekvenser detaljplanen har på
miljökvalitetsnormer och kvalitetsfaktorer för berörda vattenförekomster (Sweco 2020). Detta
utgör ett underlag för konsekvensbedömningen av arter och naturtyper knutna till
vattenmiljöer.
6.2

Möjlig påverkan på Natura 2000

Natura 2000-området Klarälvsdeltat ligger utanför planområdet men gränsar till delar av det i
söder. Det innebär att detaljplanen inte medför någon direkt påverkan genom habitatförlust
utan den påverkan som kan äga rum är indirekt. Den möjliga påverkan som har identifierats
och som kan uppkomma är:
• Grumling kan ske i samband med byggtiden av bro och småbåtshamn. Ökad grumling
kan också uppkomma av ökad båttrafik till följd av den nya hamnanläggningen.
Muddringsåtgärder i framtiden kan skapa grumling.
• Eutrofiering och föroreningar kan ske genom tillförsel av dagvatten från hårdgjorda
ytor och byggnader, muddring och schaktning av förorenade massor under byggtiden.
Även byggande av småbåtshamn och muddring i vatten kan ge föroreningar under
byggtiden.
• Ökat buller genom ökad bil- respektive båttrafik.
• Ökat slitage och störning i omgivande grönområden till följd av att fler människor
vistas i dem.
• Minskad tillgång till habitat utanför Natura 2000-området som kan påverka utpekade
arter inom Natura 2000-området Klarälvsdeltat.
Av figur 4 framgår läget för de olika naturtyperna i Klarälvsdeltat. De strukturer som ska
prioriteras inom området är sammanhängande vassbälten och vassmosaik, fria vandringsvägar
för fisk, äldre lövskog med god tillgång på död ved och betade strandängar (Länsstyrelsen i
Värmland 2015).
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Figur 4. Kartan redovisar naturtyper inom Natura 2000-området samt Natura 2000-arter inom Klarälvsdeltat samt
Jakobsberg västra. Den visar även indelningen av Klarälvsdeltat i delområden med målpunkter och leder samt
friluftsanläggningar som finns inom Jakobsbergsområdet.

I tabell 5 listas bevarandeplanens relevanta bevarandemål, påverkansåtgärder och
bevarandestatus för naturtypen trädklädd betesmark och de utpekade arter som är knutna till
samma miljö. I samma tabell finns också en sammanställning på hur detaljplanen kan
påverka.
Tabell 5. Sammanställning av bevarandemål och påverkansfaktorer som kan kopplas till detaljplanen för
Jakobsberg och kan påverka gynnsam bevarandestatus negativt för naturtyper och utpekade arter i Natura 2000området Klarälvsdeltat.
Utpekad naturtyp/art

Bevarandemål

Möjlig påverkan

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.

Vattenkemi kan påverkas av
dagvatten, muddring och arbeten
under byggtiden
Grumling under byggtid, vid
muddring och av båttrafik
Buller från ökad trafik och båttrafik
Störning från ökad båttrafik och
friluftsliv

6270 Silikatgräsmarker

Områdets silikatgräsmarker ska vara starkt
präglade av det årliga betet. Vid
betessäsongens slut ska grässvålen vara

Buller från ökad trafik och båttrafik
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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.

Störning och slitage från ökad
båttrafik och friluftsliv

6410 Fuktängar

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.

Buller från ökad trafik och båttrafik
Störning och slitage från ökad
båttrafik och friluftsliv

9010 Taiga

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.

Buller från ökad trafik och båttrafik
Störning och slitage från ökad
båttrafik och friluftsliv

91E0 Svämlövskog

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.

Buller från ökad trafik och båttrafik
Störning och slitage från ökad
båttrafik och friluftsliv

Asp

Saknas

Grumling under byggtid, vid
muddring och av båttrafik
Buller från ökad båttrafik

Bred paljettdykare

Saknas, då den bedöms vara vanlig

Inga påverkansfaktorer

Brun kärrhök

Inom Natura 2000-området 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.

Förlust av habitat utanför Natura
2000-området
Bullerstörning från ökad trafik
Störning och slitage av habitat från
ökad båttrafik och friluftsliv

Brushane

Saknas

Störning och slitage av habitat från
ökad båttrafik och friluftsliv
Förlust av habitat utanför Natura
2000-området

Citronfläckad
kärrtrollslända

Inom Natura 2000-området Klarälvsdeltat
ska finnas grunda vattenområden med tät
undervattensvegetation samt

Grumling under byggtid, vid
muddring och av båttrafik
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vegetationsrika mindre dammar som utgör
lämpliga habitat för alla delar av
trollsländans livscykel. Den citronfläckade
kärrtrollsländan ska förekomma i ett
livskraftigt bestånd.
Fisktärna

Saknas

Störning och slitage av habitat från
ökad båttrafik och friluftsliv
Förlust av habitat utanför Natura
2000-området

Grönbena

Saknas

Störning och slitage av habitat från
ökad båttrafik och friluftsliv
Förlust av habitat utanför Natura
2000-området

Lax

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.

Grumling under byggtid, vid
muddring och av båttrafik
Buller från ökad båttrafik

Rördrom

Inom Natura 2000-området 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.

Förlust av habitat utanför Natura
2000-området
Bullerstörning från ökad trafik
Störning och slitage av habitat från
ökad båttrafik och friluftsliv

Småfläckig sumphöna

Inom Natura 2000-området Klarälvsdeltat
ska finnas för arten lämpliga livsmiljöer,
inklusive våta, betade strandängar i en
omfattning som tillåter den småfläckiga
sumphönan att häcka.

Förlust av habitat utanför Natura
2000-området
Bullerstörning från ökad trafik
Störning och slitage av habitat från
ökad båttrafik och friluftsliv

Spillkråka

Saknas

Förlust av habitat utanför Natura
2000-området
Bullerstörning från ökad trafik
Störning och slitage av habitat från
ökat friluftsliv

Sångsvan

Inom Natura 2000-området 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.

Förlust av habitat utanför Natura
2000-området
Bullerstörning från ökad trafik
Störning och slitage av habitat från
ökat friluftsliv

6.3

Naturligt näringsrika sjöar

Naturtypen utgör halva ytan av Natura 2000-området Klarälvsdeltat, dels som en del av
Vänern men även i Djupsundsviken samt som mindre restsjöar vid Knappstad. Stora delar
består av vidsträckta bladvassområden med omväxlande öppna vattenytor som skapar en
mosaik av miljöer, något som är viktigt för många olika organismer. Flera områden gränsar
till betade fuktängar där kreaturen kan röra sig ut i strandzonen (Länsstyrelsen i Värmland
2015).
Naturtypen är inte en prioriterad naturtyp av EU. Bevarandestatusen för naturtypen är
otillfredställande nationellt för boreal region och klassningen är också icke gynnsam för
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Klarälvsdeltat enligt bevarandeplanen (Länsstyrelsen i Värmland 2015). Den negativa
klassningen beror främst på onaturlig vattenregim med för små fluktuationer av Vänern samt
vandringshinder i Klarälven. Detaljplanen påverkar inte någon av dessa faktorer utan möjlig
påverkan består främst av grumling, föroreningar, buller från trafik och störning och slitage
av båttrafik och friluftsliv.

Su
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r
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n

I dagsläget pumpas vatten ut från Jakobsberg via en pumpstation som leder vattnet till
Suttersälven (Figur 5). Vid genomförandet av detaljplanen kommer medelflödet från
pumpstationerna att öka p.g.a. större areal hårdgjord yta. I framtiden kommer det dock att
finnas två pumpstationer istället för en och den nuvarande som mynnar direkt i Natura 2000området kommer att ha ett flöde som begränsas till nuvarande nivåer av hänsyn till Natura
2000. Vidare kommer dagvattnet att omhändertas i fördröjningsdammar som minskar halter
av föroreningar i dagvatten.

Dingelsundsådran

Västra älvgrenen och
Skoghallsådran

Figur 5. Vattenförekomster i närheten av planområdet (Ur: Sweco 2020).
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När det gäller spridning av befintliga markföroreningar så kommer förorenade massor som
upptäcks i området att omhändertas och vid behov att transporteras till godkänd
mottagningsanläggning. Ytterligare skyddsåtgärder kommer att vidtas och ett miljö- och
kontrollprogram tas fram och detta beskrivs utförligare i det PM om dagvattenhantering som
WSP tagit fram (2019). Sweco (2020) har utifrån detta bedömt att vattenförekomsterna Västra
älvgrenen och Skoghallsådran samt Suttersälven (Figur 5) inte kommer att påverkas av
föroreningar med tanke på de planerade skyddsåtgärderna samt utspädningseffekten i
Klarälven. Det är dessa sträckor som primärt kan påverkas mest och det gör att man inte kan
förvänta sig några ökande halter i Dingelsundsådran heller.
Anläggande av småbåtshamnarna kan orsaka grumling och störning av Klarälvens botten.
Grumling kan äga rum under byggskedet eller när muddringsåtgärder genomförs i framtiden
vid hamnar och bryggor. Under byggskedet och vid muddring är tillfällig påverkan på
bottenfauna och fisk oundvikligt. Sådant arbete bör därför inte ske under larvspridning,
lekperioder eller lekvandring. Under byggskedet kan skyddsåtgärder som begränsar grumling
vidtas. Eventuellt kan schaktarbete planeras så att stora delar av arbetena kan utföras bakom
kvarlämnad vall i strandkanten eller innanför siltgardin. Enligt tidigare arbete med MKB:n för
muddring av Klarälven rekommenderas att tidpunkten för muddringsarbete bör undvikas för
laxens, öringens och nejonögats lek- och vandringsperiod, april-oktober (Calluna 2018).
Utifrån detta kommer grumlingseffekterna att begränsas betydligt och beräknas inte ge några
effekter som kan försämra bevarandestatusen för naturtypen eller dess typiska arter.
Anläggandet av översvämningsvallen mot Klarälven, broar och båtplatser ska utföras vid
tidpunkter på året då de påverkar vatten och vattenlevande djur och växter så lite som möjligt.
Påverkan från byggskedet är begränsat i tid.
När det gäller buller tillkommer en bro över Klarälven och en trafikökning sker i Jakobsberg
med upp till 10 000 fordon per dygn på Jakobsbergs allé. Buller i naturmiljö är ett problem
som uppmärksammats under de senaste 10 åren och påverkan på främst fågelliv äger rum från
45 dBA ekvivalent ljudnivå har forskning visat (Helldin 2013). WSP har gjort en bullerstudie
(WSP 2018) och den framgår av figur 6. Den visar att naturmiljöer som kan drabbas av buller
med en ekvivalent ljudnivå på över 45 dBA sker i begränsad utsträckning. Det är främst den
nya bron över Klarälven som orsakar bullerstörning och här uppkommer en bullerstörd zon på
ca 200 m på varje sida om bron. Denna del av Klarälven ligger dock utanför Klarälvsdeltats
Natura 2000-område varför bedömningen är att konsekvenserna är obefintliga till obetydliga
för bevarandestatusen. Trots detta föreslås skyddsåtgärder i detaljplanen i form av
bullerskärmar vilket kommer att minska den bullerstörda zonen.
Småbåtshamnen kommer att medföra en ökning av båttrafiken på Klarälven. I nuläget
beräknas trafiken uppgå till ca 1000 båtar/månad över sommarsäsongen och genomförandet
av planen innebär 100 nya småbåtsplaser vilket ger ca 320 nya båtrörelser/månad (Östlund
Fält 2020). I den friluftsutredning som Calluna tagit fram bedöms ge ökad påverkan då
Klarälven idag har ett medelhögt besökstryck och det ökar till ett högt besökstryck. I
bedömningen ingår också att bedöma typiska arter och där ingår flera sjöfåglar. De
tillkommande ca 320 båtrörelser/månad som är påverkan av planen medför att de tillfälligt
kan skrämmas upp men effekten beräknas bli liten eftersom miljön kommer att vara ostörd
under en stor del av dygnet även med den utökade båttrafiken, särskilt med tanke på att den
inte pågår under hela dygnet utan är koncentrerad till dagtid och sker i väsentligt mindre
utsträckning under viktiga morgontimmar och kvällstid. Dessutom äger båttrafik
huvudsakligen rum vid bra väder och under en begränsad del av året (främst sommaren).
Sammantaget bedöms konsekvensen bli liten för bevarandestatusen till följd av ökad
båttrafik.
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Slutsatsen är att genomförandet av planen ger obetydlig till liten konsekvens för
bevarandestatusen av naturtypen naturligt näringsrika sjöar förutsatt att nämnda
skyddsåtgärder företas (Tabell 6).

Figur 6. Ekvivalenta ljudnivåer för den planerade bebyggelsen i Jakobsberg västra (WSP 2018) .
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Tabell 6. Konsekvensbedömning av naturtypen Naturligt näringsrika sjöar. Bevarandestatus anges med färgkod
där grönt är god status, gult är otillräcklig/otillfredställande och rött är dålig. Konsekvensbedömningen anges
också i färgkod där grönt är ingen, obetydlig eller liten konsekvens på bevarandestatus, gult är måttlig negativ
konsekvens och rött är stor negativ konsekvens. Måttlig och stor negativ konsekvens innebär försämring av
bevarandestatus.

Naturligt näringsrika sjöar 3150
Ej prioriterad naturtyp

Bevarandestatus i nuläge:

Lokalt

Nationellt/regionalt

Konsekvensbedömning
Kriterier för bedömning av gynnsam bevarandestatus
Areal
Ingen direkt påverkan genom markanspråk.
Strukturer & funktioner

Typiska arter

Begränsad påverkan genom grumling p.g.a. skyddsåtgärder.
Viss ökning av båttrafik medför ökad störning men befintlig båttrafik gör att
besökstrycket är högt redan idag och genomförandet av planen förändrar inte
det.
Obetydlig till liten påverkan genom störning av ökad båttrafik.

Konsekvensbedömning
(med åtgärder)

Lokalt
Liten negativ konsekvens

Behov av åtgärder

Skyddsåtgärder kommer att vidtas och kommer att beskrivas närmare i det
miljö- och kontrollprogram som ska upprättas. I huvudsak handlar det om att
minska grumling men också effekter av föroreningar och övergödande ämnen.

6.4

Nationellt/regionalt
Obetydlig konsekvens

Silikatgräsmarker

Silikatgräsmarker förekommer inom Natura 2000-området Klarälvsdeltat bara inom ett
mindre område på Lötudden öster om Knappstadviken. Området med naturtypen är stängslat
och betas.
Naturtypen är en prioriterad naturtyp inom EU. Bevarandestatusen för naturtypen är dålig
nationellt för boreal region. Kärlväxtfloran på Lötudden har inte inventerats och det är därmed
inte fastställt vilka arter som förekommer. Bevarandetillståndet är oklart (Länsstyrelsen i
Värmland 2015).
Påverkan utgörs av ett ökat besökstryck och påverkan av detta har utretts i Callunas
friluftslivsutredning (Östlund Fält 2020). I figur 7 visas nuläget för tillgängligheten för
närboende till Klarälvsdeltat och de förändringar i tillgänglighet som planen medför visas i
figur 8.
Besöksantalet beräknas fördubblas från nuvarande 5000-7000 personer per år till 10000 14 000 efter genomförandet av planen vilket är en påtaglig ökning men från en låg nivå och
därför bedöms besökstrycket fortfarande som lågt. Det går att röra sig fritt utanför leden i
silikatgräsmarkerna. Sannolikt rör sig majoriteten av besökare i anslutning till leden men
eftersom det går att röra sig fritt utanför kan visst slitage förekomma utanför leden.
Genomförandet av detaljplanen medför en skillnad i besökstryck, även om det kvarstår som
lågt. Slitage i närheten av leden kan möjliggöra sandblottor och gynna eventuella insekter.
Genomförande av planen förväntas ha liten till medelstor risk för slitage på
silikatgräsmarkerna med anledning av det förväntat ändrade besökstrycket inom delområdet.
När det gäller ökat buller så är det båttrafik i Klarälven som kan beröra Lötudden men denna
förändring är mycket liten och momentan varför effekterna bedöms bli mycket små.
Slutsatsen av planens genomförande är att konsekvensen för naturtypen blir liten och att
bevarandestatusen inte förändras. Att det trots allt blir en liten negativ konsekvens hänger
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samman med ett ökat besökstryck och därmed slitage. Att det inte blir större konsekvenser
beror på att besökstrycket fortfarande är lågt.

Figur 7. Kartan redovisar en tillgänglighetsanalys för närboende till Klarälvdeltat. Områden inom mörkgrön zon
(0-300m) utgör områden och stråk för vardagsrekreation. Inom ljusare grön zon (300 – 1000 m) finns
grönområden och stråk som huvudsakligen nyttjas under helgen. I vissa fall rör man sig kanske även inom gul
zon (1000 – 2000 m), men då enbart på helgen. Klarälven utgör en barriär mellan Jakobsberg och
bostadsområdena Romstad, Bellevue och Björkås. Boende inom Sommarro och Marieberg har nära för
vardagsrekreation till de norra delarna inom Klarälvsdeltat med Mariebergsskogen. Medan Romstad, Bellevue
och Björkås troligtvis rör sig ner mot Knappstadsviken under helgdagar.
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Figur 8. Kartan redovisar en tillgänglighetsanalys för fotgängare närboende till Klarälvdeltat efter att DP
Jakobsberg västra genomförts. Områden inom mörkgrön zon (0-300m) utgör områden och stråk för
vardagsrekreation. Inom ljusare grön zon (300 – 1000 m) finns grönområden och stråk som huvudsakligen nyttjas
under helgen. I vissa fall rör man sig kanske även inom gul zon (1000 – 2000 m), men då enbart på helgen. Nya
gång- och cykelstråk över Klarälven möjliggör ett kortare avstånd västerut för bostadsområdena Romstad,
Bellevue och Björkås till Klarälvsdeltat. Nyinflyttade inom Jakobsberg västra har möjlighet att i alla fall under
helgen, att ta sig ned till Knappstadsviken. Så möjligtvis även österut över Jakobsbergsbron mot delområde Norra
Nolgårdsviken.

Tabell 7. Konsekvensbedömning av naturtypen Silikatgräsmarker. Bevarandestatus anges med färgkod där grönt
är god status, gult är otillräcklig/otillfredställande och rött är dålig. Ingen färk är okänd status.
Konsekvensbedömningen anges också i färgkod där grönt är ingen, obetydlig eller liten konsekvens på
bevarandestatus, gult är måttlig negativ konsekvens och rött är stor negativ konsekvens. Måttlig och stor negativ
konsekvens innebär försämring av bevarandestatus.

Silikatgräsmarker 6270
Prioriterad naturtyp

Bevarandestatus i nuläge:

Lokalt

Nationellt/regionalt

Konsekvensbedömning
Kriterier för bedömning av gynnsam bevarandestatus
Areal
Ingen direkt påverkan genom markanspråk.
Strukturer & funktioner
Typiska arter

Viss ökning av besökstryck ger liten negativ påverkan genom ökat slitage. Det
totala besökstrycket kommer dock att vara på en fortsatt låg nivå.
Ingen påverkan

Konsekvensbedömning
(utan åtgärder)

Lokalt
Liten negativ konsekvens

Behov av åtgärder

Inga åtgärder föreslås.

Nationellt/regionalt
Obetydlig konsekvens
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Fuktängar

Inom Natura 2000-området Klarälvsdeltat förekommer fuktängar främst i fyra områden;
Mariebergsviken, Knappstadviken, Djupsundsholmarna och Nolgårdsviken.
Naturtypen är inte en prioriterad naturtyp inom EU. Bevarandestatusen för naturtypen är dålig
nationellt för boreal region. Bevarandetillståndet bedöms vara icke gynnsamt på grund av att
restaureringsåtgärder krävs i två områden samt att hävden i övriga delar inte har pågått så
länge att de typiska arterna förekommer i tillräckligt stor omfattning (Länsstyrelsen i
Värmland 2015).
Påverkan utgörs av ett ökat besökstryck och detta har utretts i Callunas friluftslivsutredning
(Östlund Fält 2020). I figur 7 visas nuläget för tillgängligheten för närboende till
Klarälvsdeltat och de förändringar i tillgänglighet som planen medför visas i figur 8.
Mariebergsviken har redan i nuläget ett högt besökstryck och kommer med planens
genomförande fortsatt ha ett högt besökstryck med ca 66 000 besökare per år. Störning och
slitage inom området idag bedöms vara betydande. Dock medför genomförandet av
detaljplanen Jakobsberg västra enbart en liten risk för påverkan, då antalet besökare kommer
att medföra en liten förändring i besökstryck.
Knappstadsviken har ett lågt besökstryck och detta förväntas fördubblas från ca 5 000-7 000
besökare till 10 000-14 000. Trots att detta är en påtaglig ökning kommer besökstrycket även
i fortsättningen att vara lågt eftersom ökningen sker från en redan låg nivå. För
Djupsundsviken ligger stora delar utanför den zon inom vilket ett förändrat besökstryck
väntas ske. Området har idag ett lågt besökstryck och genomförandet av detaljplanen
förväntas medföra en liten förändring och därmed ett fortsatt lågt besökstryck.
Nolgårdsviken har idag ett lågt besökstryck och genomförandet av detaljplanen förväntas
medföra en liten förändring vilket innebär ett fortsatt lågt besökstryck på 1000-3000 besökare
per år. Delar av området ligger också utanför zonen inom vilket ett förändrat besökstryck
väntas ske. En väg utgör troligtvis även en barriär mot vassområdena. Risken för störning och
slitage från fotgängare vid genomförandet av detaljplanen bedöms därmed som obefintlig.
Besökare kan komma till området via kanot, vilket ger liten risk för störning och slitage på
naturtyper samt arter med dess biotoper. Flera arter finns observerade i den södra delen av
Nolgårdsviken utanför zonen inom vilket ett förändrat besökstryck väntas ske vid
genomförandet av detaljplanen. Ingen risk för påverkan vid genomförandet av detaljplanen
bedöms därmed föreligga för fuktängar.
Sammantaget kan konstateras att huvuddelen av besökarna rör sig längs med leder och vägar
som ligger en bit från artrika naturtyper. Natura 2000-området är väl planerat och det finns
tydliga målpunkter med fågeltorn som ytterligare minskar risken för störning och slitage.
Risken för påverkan bedöms därför bli liten till följd av ökat besökstryck.
När det kommer till typiska arter för fuktängar förekommer gulärla, småfläckig sumphöna
och enkelbeckasin. Dessa arter bedöms separat längre fram för själva planområdet men för
Klarälvsdeltat bedöms konsekvenserna bli små och medför inte någon förändrad
bevarandestatus för naturtypen. Detta hänger samman med att det totala besökstrycket
förändras i liten utsträckning och att besöken redan idag sker kanaliserat genom spänger och
fågeltorn.
När det gäller ökat buller så ligger samtliga fuktängar utanför de tillkommande bullerstörda
områdena vilket innebär att ingen påverkan uppkommer.
Slutsatsen av planens genomförande är att konsekvenserna för naturtypen blir liten och att
bevarandestatusen inte förändras (Tabell 8).
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Tabell 8. Konsekvensbedömning av naturtypen Fuktängar. Bevarandestatus anges med färgkod där grönt är god
status, gult är otillräcklig/otillfredställande och rött är dålig. Konsekvensbedömningen anges också i färgkod där
grönt är ingen, obetydlig eller liten konsekvens på bevarandestatus, gult är måttlig negativ konsekvens och rött är
stor negativ konsekvens. Måttlig och stor negativ konsekvens innebär försämring av bevarandestatus.

Fuktängar 6410
Ej prioriterad naturtyp

Bevarandestatus i nuläge:

Lokalt

Nationellt/regionalt

Konsekvensbedömning
Kriterier för bedömning av gynnsam bevarandestatus
Areal
Ingen direkt påverkan genom markanspråk.
Strukturer & funktioner
Typiska arter

Viss ökning av besökstryck ger liten påverkan genom ökad störning. Det totala
besökstrycket kommer dock att vara på en fortsatt låg nivå.
Liten påverkan genom störning p.g.a. viss ökning av besökstryck.

Konsekvensbedömning
(utan åtgärder)

Lokalt
Liten negativ konsekvens

Behov av åtgärder

Inga åtgärder föreslås

6.6

Nationellt/regionalt
Obetydlig konsekvens

Taiga

Inom Natura 2000-området Klarälvsdeltat finns två mindre områden med naturtypen taiga,
Mariebergsskogen och Kråkholmen. Tallskogen som utgör del av Mariebergsskogen är
mycket gammal, med enstaka tallar som är 350 år. Tidigare sköttes skogen dock som park och
död ved städades undan kontinuerligt. På Kråkholmen är skogen yngre och klassificeras som
barrblandskog med medelålders tallar och en del inslag av lövträd (Länsstyrelsen i Värmland
2015).
Naturtypen är en prioriterad naturtyp inom EU. Bevarandestatusen för naturtypen är dålig
nationellt för boreal region. Bevarandetillståndet bedöms inom Klarälvsdeltat vara icke
gynnsamt på grund av brist på för naturtypen viktiga strukturer som död ved och grova träd
(Länsstyrelsen i Värmland 2015).
Påverkan utgörs av ett ökat besökstryck och detta har utretts i Callunas friluftslivsutredning
(Östlund Fält 2020). I figur 7 visas nuläget för tillgängligheten för närboende till
Klarälvsdeltat och de förändringar i tillgänglighet som planen medför visas i figur 8.
Kråkholmen bedöms inte påverkas utan ligger utanför den zon inom vilket ett förändrat
besökstryck väntas ske. Mariebergsskogen är redan idag välbesökt med ca 200 000 besökare
per år och naturrummet har ca 120 000 besökare per år. Störning och slitage inom området
bedöms idag vara betydande. Besökare rör sig huvudsakligen längs med befintliga vägar och
stigar men gruppaktiviteter sker dock i områden utanför leden. Genomförandet av
detaljplanen Jakobsberg västra medför enbart en liten risk för ökat slitage och störning då
antalet tillkommande besökare i förhållande till nuvarande besökstryck är litet.
När det kommer till typiska arter är spillkråka även utpekad art för Klarälvsdeltat. Spillkråkan
bedöms separat längre fram men konsekvenserna bedöms bli små för naturtypen taiga och
medför inte någon förändrad bevarandestatus p.g.a. att en typisk art påverkas negativt (se
stycke längre fram om spillkråka).
När det gäller ökat buller så ligger Mariebergsskogen utanför den tillkommande bullerstörda
zonen vilket innebär att ingen ytterligare påverkan tillkommer.
Slutsatsen av planens genomförande är att konsekvenserna för naturtypen blir liten och att
bevarandestatusen inte förändras (Tabell 9).
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Tabell 9. Konsekvensbedömning av naturtypen Taiga. Bevarandestatus anges med färgkod där grönt är god
status, gult är otillräcklig/otillfredställande och rött är dålig. Konsekvensbedömningen anges också i färgkod där
grönt är ingen, obetydlig eller liten konsekvens på bevarandestatus, gult är måttlig negativ konsekvens och rött är
stor negativ konsekvens. Måttlig och stor negativ konsekvens innebär försämring av bevarandestatus.

Taiga 9010
Prioriterad naturtyp

Bevarandestatus i nuläge:

Lokalt

Nationellt/regionalt

Konsekvensbedömning
Kriterier för bedömning av gynnsam bevarandestatus
Areal
Ingen direkt påverkan genom markanspråk.
Strukturer & funktioner

Typiska arter
Konsekvensbedömning
(utan åtgärder)
Behov av åtgärder

6.7

Viss ökning av besökstryck ger liten påverkan. Mariebergsskogen har ett högt
besökstryck i dagsläget och bedöms ha ett högt slitage och stor störning. Det
tillkommande besökstrycket medför endast en marginell förändring och risken
för ökat slitage och störning är därför liten.
Liten påverkan genom störning av spillkråka p.g.a. ökat besökstryck.
Lokalt
Liten negativ konsekvens
Inga åtgärder föreslås

Nationellt/regionalt
Obetydlig konsekvens

Svämlövskog

Inom Natura 2000-området Klarälvsdeltat förekommer svämlövskogar i tre mindre områden.
Skogarna innehåller mycket död ved och närmar sig ett naturskogsartat tillstånd. Bävern är
vanlig inom Klarälvsdeltat och påverkar skogens struktur genom att skapa mer död ved. De
typiska arterna stjärtmes och mindre hackspett förekommer i stabila populationer. Stora
områden längs älvgrenarna utgörs av yngre lövskog som med tiden kan utvecklas till
svämlövskog. Dessa områden är redan ekologiskt viktiga för många arter och fungerar även
som korridorer mellan olika områden med svämlövskog (Länsstyrelsen i Värmland 2015).
Naturtypen är en prioriterad naturtyp inom EU. Bevarandestatusen för naturtypen är dålig
nationellt för boreal region. Bevarandetillståndet bedöms vara icke gynnsamt inom
Klarälvsdeltat på grund av Klarälvens och Vänerns reglering som inte efterliknar ett naturligt
system. Flödesregimen i älven är reglerad på ett onaturligt sätt och
vattenståndsfluktuationerna i Vänern är otillräckliga (Länsstyrelsen i Värmland 2015).
Påverkan utgörs av ett ökat besökstryck och detta har utretts i Callunas friluftslivsutredning
(Östlund Fält 2020). I figur 7 visas nuläget för tillgängligheten för närboende till
Klarälvsdeltat och de förändringar i tillgänglighet som planen medför visas i figur 8. Två av
svämlövskogarna ligger inom zonen där ett ökat besökstryck förväntas, d.v.s. norr om
Djupsundsviken och längs Dingelsundsådran.
Vid Dingelsundsådran finns inga leder belägna i anslutning till naturtypen. Med anledning av
att naturtypen är blöt-fuktig bedöms möjligheterna som små att kunna röra sig fritt inom
naturtypen. Därmed föreligger ingen ökad risk för slitage på naturtypen vid genomförandet av
planen.
Svämlövskogen norr om Djupsundsviken berörs i dagsläget av en led som ligger direkt norr
om naturtypen. Även här är naturtypen blöt-fuktig och möjligheterna bedöms som små att
röra sig fritt inom naturtypen. Risken för slitage är därmed obefintlig.
När det kommer till typiska arter som kan störas förekommer mindre hackspett och stjärtmes.
Dingelsundsådran bedöms inte beröras alls då leder saknas och besökstrycket därmed inte
förändras. Svämlövskogen norr om Djupsundsviken har idag ett lågt besökstryck och
genomförandet av detaljplanen förväntas medföra en liten förändring och därmed ett fortsatt
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lågt besökstryck. Både mindre hackspett och stjärtmes bedöms inte påverkas av denna
tillkommande störning.
När det gäller ökat buller så ligger samtliga svämlövskogar utanför de tillkommande
bullerstörda områdena vilket innebär att ingen påverkan uppkommer.
Slutsatsen av planens genomförande är att konsekvenserna för naturtypen blir liten och att
bevarandestatusen inte förändras (Tabell 10).
Tabell 10. Konsekvensbedömning av naturtypen Svämlövskog. Bevarandestatus anges med färgkod där grönt är
god status, gult är otillräcklig/otillfredställande och rött är dålig. Konsekvensbedömningen anges också i färgkod
där grönt är ingen, obetydlig eller liten konsekvens på bevarandestatus, gult är måttlig negativ konsekvens och
rött är stor negativ konsekvens. Måttlig och stor negativ konsekvens innebär försämring av bevarandestatus.

Svämlövskog 91E0
Prioriterad naturtyp

Bevarandestatus i nuläge:

Lokalt

Nationellt/regionalt

Konsekvensbedömning
Kriterier för bedömning av gynnsam bevarandestatus
Areal
Ingen direkt påverkan genom markanspråk.
Strukturer & funktioner
Typiska arter
Konsekvensbedömning
(utan åtgärder)
Behov av åtgärder

6.8

Viss ökning av besökstryck men då naturtypen är fuktig-blöt inbjuder den inte
till vistelse i den, risken för störning och slitage är därmed obetydlig till liten.
Obefintlig till liten påverkan på mindre hackspett och stjärtmes genom störning
till följd av ökat besökstryck.
Lokalt
Nationellt/regionalt
Liten negativ konsekvens

Obetydlig konsekvens

Inga åtgärder föreslås

Asp och lax

Ingen av arterna använder de delar av Klarälven som berörs för lek eller är uppväxtområde.
Sträckan används istället för vandring till lekplatser uppströms. Åtgärder för minskad
grumling och förhinder av föroreningar medför att ingen påverkan kommer att ske nedströms
i Klarälvsdeltat. Detaljplanen berör inte heller Klarälvsdeltat direkt. Då inga viktiga habitat
berörs för arterna uppstår heller inga konsekvenser, under förutsättning att grumlingsskydd
används.
6.9

Bred paljettdykare och citronfläckad kärrtrollslända

Arterna förekommer i Klarälvsdeltat och bedömningen är att gynnsam bevarandestatus råder
för citronfläckad kärrtrollslända och att habitaten inom Klarälvsdeltat är tillräckligt. För bred
paljettdykare är status oklar men det är sannolikt att arten finns på flera platser i
Klarälvsdeltat då passande livsmiljöer förekommer (Länsstyrelsen i Värmland 2015).
Åtgärder för minskad grumling och förhinder av föroreningar medför att ingen påverkan
kommer att ske nedströms i Klarälvsdeltat. Då ingen påverkan sker av bevarandestatus i
Klarälvsdeltat uppstår heller inga konsekvenser för arterna, under förutsättning att
grumlingsskydd används.
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Brun kärrhök

6.10.1. Metodik

Brun kärrhök har analyserats med hjälp av en GIS-analys av funktionellt habitat. Nedan
framgår analysparametrar och ekologiska krav som använts för analysen.
Analysparametrar och ekologiska krav för brun kärrhök:
• Brun kärrhök är knuten till sammanhängande vassytor som generellt är större än 2 ha
där den häckar. Arten födosöker i regel inom ca 2 km från boet över öppna gräsmarker
där våtare, heterogena gräsmarker har högre värde än homogena torra gräsytor.
• För analysen har nya marktäckedata (NMD) för bete och åker använts.
Jordbruksverkets data över åker och betesmark (blockdatabasen) samt (TUVA) har
använts tillsammans med flygbildstolkning. Ren åkermark har satts till en lägre
födosökspotential (klass 2) medan betesmarker och strandängar fått en högre
värdering (klass 1).
• Födosöksmiljö som försvinner utifrån planen har räknats ut genom planskissen. Ytan
av nya byggnader samt en buffert kring dem på 50 m har räknats ut som överlappar
födosöksmiljö i dagsläget.
• Arealkravet på häckningsmiljö har satts till >2 ha vassområden.
• Avgränsning: vassytorna i landskapet kring Jakobsberg med en buffert på 2 km.
6.10.2. Effekter och konsekvenser

Brun kärrhök är inte rödlistad i Sverige utan är klassad som livskraftig (LC). Den har
beteckningen B i artskyddsförordningens Bilaga 1 (utpekad i Fågeldirektivets bilaga 1).
Brun kärrhök är knuten till sammanhängande vassytor som generellt är större än två ha där
den häckar. Arten födosöker i regel inom ca två kilometer från boet, ibland upp till en
halvmil. Brun kärrhök jagar sork, grodor, ägg och fåglar över öppna gräsmarker där våtare,
heterogena gräsmarker har högre värde än homogena, torra gräsytor. Även vassar samt
åkermark används för födosök, den senare särskilt efter att grödan kommit upp. Reviren är
ofta överlappande och olika par kan nyttja samma jaktmarker. Däremot försvaras närområdet
till boet mot alla inkräktare. En förutsättning för arten är goda häckningsplatser som ofta
ligger belägna i större vassområden där vassen är riktigt tät (gammelvass). Boet placeras då
upphängt 0,5-1 m upp i vassen.
Brun kärrhök är upptagen i bevarandeplanen för Natura 2000 området Klarälvsdeltat. Den har
gynnsam bevarandestatus både nationellt och i Klarälvsdeltat. Den häckande populationen i
Sverige bedöms uppgå till ca 1 500 par varav ca 75 finns i Värmland. Populationen har varit
ökande sedan 1970-talet och är fortfarande ökande och därför bedömer Calluna att den
regionala populationen har gynnsam bevarandestatus.
Arten bedöms häcka med sammanlagt cirka tre par kring planområdet och företrädesvis inom
Klarälvsdeltat. Den häckar dock inte inom planområdet då tillräckligt stora vassområden
saknas. Inga av häckningsmiljöerna ligger heller inom den zon som får ökad bullerstörning
till följd av trafikbuller inom planområdet. Den påverkan som detaljplanen kan få på brun
kärrhök utgörs således av att födosöksmiljöer tas i anspråk och att häckningsmiljöer kan
störas genom ett högre besökstryck.
Den totala mängden födosöksmiljöer av högre kvalitet som finns tillgängliga för
Klarälvsdeltats brun kärrhök är ca 875 ha som i sin tur består av 440 ha vassar, 161 ha
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strandängar och slåttermarker samt 274 ha åker och annan öppen gräsmark. Knappt hälften,
404 ha, ligger inom Klarälvsdeltats Natura 2000-område.
Av födosökshabitaten kommer maximalt 40 ha att beröras av planen vilket utgör 4,5 % (figur
9). Av dessa berörs ca 25 ha direkt av bebyggelse, hamnanläggning, infrastruktur etc medan
15 ha kvarstår som främst naturmark. I dessa delar får man dock räkna med att störningen
kommer att vara stor och det gäller särskilt de norra delarna av planområdet där naturmarken i
större utsträckning kommer att omgärdas av bebyggelse och anläggningar. De södra delarna
på ca 10 ha kommer å andra sidan att till stor del behålla sin kvalitet och fortsatt kunna nyttjas
av brun kärrhök. I ett worst case betyder detta att födosöksmiljöerna minskar med ca 30 ha
vilket betyder 3,4 % av de totalt tillgängliga. En minskning på den nivån innebär att
förutsättningen för tre par alltjämt kommer att bestå men att det kan tänkas att det blir något
färre ungar och därmed vuxna individer som produceras i området sett över tid som ett
resultat av planen. Denna något lägre reproduktion har med största sannolikt ingen betydelse
för vare sig den lokala eller nationella populationen eftersom arten är livskraftig och att
nuvarande reproduktion har räckt till för en expansion under lång tid.
Brun kärrhök kan också utsättas för störning av båttrafik och ett ökat besökstryck. Den är
känslig för störning nära boplatsen men inte lika lättstörd under flygning. Stora täta vassar är
dock inte en miljö som bedöms få ett ökat besökstryck. Häckningsmiljöer vid Nolgårdsviken
och Djupsundsviken bedöms inte påverkas alls eftersom områdena ligger utanför zonen för
ökat besökstryck (Östlund Fält 2020). Sammantaget ger ett ökat besökstryck obetydliga
konsekvenser för brun kärrhök.
Brun kärrhök har i nuläget gynnsam bevarandestatus både lokalt och nationellt. Minskningen
av födosökshabitat ska ses i förhållande till nuvarande status och den totala populationen i
regionen och här är konsekvensen att planen inte kommer att försämra brun kärrhöks
bevarandestatus lokalt, regionalt eller nationellt både vad gäller som utpekad art i Natura
2000-området Klarälvsdeltat och som art som omfattas av artskyddsförordningen. Den största
effekten av planen är en något lägre reproduktion men det tål beståndet eftersom det har varit
ökande under många år. Vad gäller Natura 2000 kan konstateras att förutsättningarna för
fortsatt häckning och förekomst av arten kommer att bestå inom Klarälvsdeltat vilket ligger i
linje med bevarandeplanens mål. Sammanfattningsvis innebär genomförandet av planen en
liten negativ konsekvens för bevarandestatusen av brun kärrhök i Klarälvsdeltats Natura
2000-område.
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Figur 9. Analys av födosökshabitat för brun kärrhök. Röda områden har högst värde som födosöksmiljö (klass 1)
och gula något lägre kvalitet (klass 2). De blå områdena representerar både häcknings- och födosöksmiljöer.
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Tabell 11. Konsekvensbedömning brun kärrhök. Rubriken skydd anger utpekad art i Klarälvdeltats Natura 2000område (N2) samt paragraf i artskyddsförordningen samt om arten omfattas av fågeldirektivet (Fd).
Bevarandestatus anges med färgkod där grönt är god status, gult är otillräcklig/otillfredställande och rött är dålig.
Ingen färk är okänd status. Konsekvensbedömningen anges också i färgkod där grönt är ingen, obetydlig eller
liten konsekvens på bevarandestatus, gult är måttlig negativ konsekvens och rött är stor negativ konsekvens.
Måttlig och stor negativ konsekvens innebär försämring av bevarandestatus.

Brun Kärrhök
Skydd:

N2, 4§, Fd

Bevarandestatus i nuläge:

Lokalt

Nationellt/regionalt

Konsekvensbedömning
Kriterier för bedömning av gynnsam bevarandestatus
Areal habitat

Inga viktiga häckningsplatser berörs utan påverkan gäller födosöksmiljöer:
I dagsläget finns totalt ca 875 ha födosöksmiljö varav 404 ha inom Natura 2000
Direkt förlust av födosökshabitat ca 30 ha (3,4 %)

Populationsutveckling

Ingen minskning av population utan förutsättningar för 2-3 par inom Natura 2000
består. Möjlig effekt i form av något lägre reproduktion i området sett över tid
men detta innebär ingen populationspåverkan då en livskraftig och
expanderande stam tål detta.
Inga förändringar av konnektivitet.

Utbredningsområde

Förändras inte

Konsekvensbedömning

Lokalt

Nationellt/regionalt

(utan åtgärder)

Liten negativ konsekvens

Obetydlig konsekvens

Behov av åtgärder

Inga

6.11

Fisktärna

Fisktärnan är inte rödlistad i Sverige utan är klassad som livskraftig (LC). Den har
beteckningen B i artskyddsförordningens Bilaga 1 (utpekad i Fågeldirektivets bilaga 1).
Fisktärna häckar på öar och stränder längs hela Sveriges kust samt vid inlandsvatten från
Skåne till Dalarna och i Norrlands östra delar.
Fisktärnan häckar inte inom Natura 2000-området Klarälvsdeltat men utnyttjar fiskrika vatten
inom området för födosök. Fåglarna ses ofta vid de olika grenarna av Klarälven under
häckningstiden.
Störst risk för påverkan har sannolikt ökad båttrafik på Klarälven men arten är pigg i sitt
jaktsätt och undviker med lätthet båtar. Arten är inte särskilt störningskänslig utan rör sig i
närheten av människor. Vid häckningsplatser kan arten störas av badliv och fiske (Helldin
2004) men bona brukar också försvaras intensivt av störtdykande och irriterade föräldrar,
något som brukar få människor att retirera. Någon ökning av fiske eller badaktiviteter i
närheten av häckningsplatser bedöms inte ske då häckningsplatser saknas i närheten av
planområdet och även i Natura 2000-området.
Då störningsrisken betraktas som låg och arten är vanlig och har gynnsam bevarandestatus
medför planen obetydliga konsekvenser för arten (Tabell 12).
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Tabell 12. Konsekvensbedömning fisktärna. Rubriken skydd anger utpekad art i Klarälvdeltats Natura 2000område (N2) samt paragraf i artskyddsförordningen samt om arten omfattas av fågeldirektivet (Fd).
Bevarandestatus anges med färgkod där grönt är god status, gult är otillräcklig/otillfredställande och rött är dålig.
Ingen färk är okänd status. Konsekvensbedömningen anges också i färgkod där grönt är ingen, obetydlig eller
liten konsekvens på bevarandestatus, gult är måttlig negativ konsekvens och rött är stor negativ konsekvens.
Måttlig och stor negativ konsekvens innebär försämring av bevarandestatus.

Fisktärna
Skydd:

N2, 4§, Fd

Bevarandestatus i nuläge:

Lokalt

Nationellt/regionalt

Konsekvensbedömning
Kriterier för bedömning av gynnsam bevarandestatus
Areal habitat

Inga kända häckningsplatser berörs utan påverkan gäller födosöksmiljöer

Populationsutveckling

Den störning som kan uppkomma med ökad båttrafik bedöms inte påverka arten
då den dels inte är särskilt störningskänslig och trafikökningen är liten

Utbredningsområde

Förändras inte

Konsekvensbedömning

Lokalt

Nationellt/regionalt

(utan åtgärder)

Obetydlig konsekvens

Ingen konsekvens

Behov av åtgärder

Inga

6.12

Rördrom

Rördrom är rödlistad i Sverige som Nära hotad (NT). Den har beteckningen B i
artskyddsförordningens Bilaga 1 (utpekad i Fågeldirektivets bilaga 1) och är utpekad art för
Klarälvsdeltat.
Rördrom häckar i kulturslättslättsjöar med stora och täta vassbestånd med god tillgång på
fisk, grodor och vatteninsekter. Den är något av en följeart till brun kärrhök och de kan också
häcka ganska nära varandra.
Rördrom är upptagen i bevarandeplanen för Natura 2000 området Klarälvsdeltat. Den har
gynnsam bevarandestatus lokalt (Länsstyrelsen i Värmland 2015) men inte nationellt. Antalet
reproduktiva individer skattas till 1320 och vid senaste riksinventeringen av arten var
Värmland det landskap som hyste flest spelande hanar (100 individer), följt av Sörmland.
Rördrommen har haft en positiv trend de senaste 30 åren vilket medfört att rödlistekategorin
ändrats från sårbar (VU) till nära hotad (NT). Inom Natura 2000-området Klarälvsdeltat
förekommer vanligtvis 3-4 rördromsrevir, uteslutande i de stora, sammanhängande
bladvassområdena (Länsstyrelsen i Värmland 2015). Inom planområdet har spelande
individer observerats i vassarna längs Klarälven men häckningen har bedömts ske vid
Knappstadsviken (ProNatura 2015).
Störst risk för påverkan har sannolikt störning från ökad båttrafik och besökare till
Klarälvsdeltat men de stora vassområden som arten vistas i är inte en miljö som kommer att
utsättas av ökat besökstryck eftersom den inte lockar till friluftsliv. Inga konsekvenser uppstår
därför till följd av planens genomförande (Tabell 13).
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Tabell 13. Konsekvensbedömning rördrom. Rubriken skydd anger utpekad art i Klarälvdeltats Natura 2000område (N2) samt paragraf i artskyddsförordningen samt om arten omfattas av fågeldirektivet (Fd).
Bevarandestatus anges med färgkod där grönt är god status, gult är otillräcklig/otillfredställande och rött är dålig.
Ingen färk är okänd status. Konsekvensbedömningen anges också i färgkod där grönt är ingen, obetydlig eller
liten konsekvens på bevarandestatus, gult är måttlig negativ konsekvens och rött är stor negativ konsekvens.
Måttlig och stor negativ konsekvens innebär försämring av bevarandestatus.

Rördrom
Skydd:

N2, 4§, Fd

Bevarandestatus i nuläge:

Lokalt

Nationellt/regionalt

Konsekvensbedömning
Kriterier för bedömning av gynnsam bevarandestatus
Areal habitat

Inga viktiga häckningsområden berörs

Populationsutveckling

Ingen påverkan. De stora vassområden där arten håller till kommer inte att
utsättas för någon tillkommande störning till följd av ökat besökstryck då vass är
en miljö som inte lockar till friluftsliv.

Utbredningsområde

Förändras inte

Konsekvensbedömning

Lokalt

Nationellt/regionalt

(utan åtgärder)

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

Behov av åtgärder

Inga

6.13

Småfläckig sumphöna

Småfläckig sumphöna är rödlistad i Sverige som Sårbar (VU). Den har beteckningen B i
artskyddsförordningens Bilaga 1 (utpekad i Fågeldirektivets bilaga 1) och är utpekad art för
Klarälvsdeltat.
Den småfläckiga sumphönan är spridd i näringsrika våtmarksområden över Götaland och
Svealand, samt längs Norrlandskusten. Den häckar vid våtmarker med någorlunda stabilt lågt
vattenstånd och inte helt sluten vegetation, helst i mader med starr- eller fräken men även i
områden med gles vass eller säv. Vidsträckta våtmarker där det finns möjligheter till
förflyttning vid förändringar i vattendjupet föredras.
Småfläckig sumphöna är upptagen i bevarandeplanen för Natura 2000-området Klarälvsdeltat.
Den har gynnsam bevarandestatus lokalt men inte nationellt. I bevarandeplanen anges att
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 (Länsstyrelsen i Värmland 2015). Antalet reproduktiva individer
skattas till 600 i Sverige. Artens undangömda levnadssätt försvårar dock
beståndsuppskattningar. Småfläckig sumphöna har haft en negativ trend de senaste 30 åren
vilket främst hänger samman med att vidsträckta strandängar och mader växer igen och slutar
att brukas. Arten lever ett mycket undanskymt liv och det saknas uppgifter i vetenskaplig
litteratur om att den skulle vara störningskänslig. Sannolikt är habitatkvalitet det som är
viktigast för överlevnaden.
Inom planområdet finns tillfälliga fynd registrerade kring golfbanans dammar och våtmarker
men annars är det de stora strandängarna kring Knappstadsviken och Mariebergs strandängar
som erbjuder de lämpligaste häckningsmiljöerna (ProNatura 2015).
Störst risk för påverkan har sannolikt störning från ökat friluftsliv men arten är ytterst skygg
och håller sig mest gömd i högre vegetation varför den kan finnas nära där människor rör sig.
I strandängarna är friluftslivet uppstyrt med leder och spänger vilket minskar intrång även vid
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ökat besöksantal. Förändringen av besökstrycket kommer att vara liten i Mariebergs
strandängar medan en ökning som innebär mer störning kommer att äga rum i
Knappstadsviken. Trots detta är bedömningen att effekten blir liten för arten då ett ökat antal
besökare kommer att röra sig längs befintliga leder eftersom fuktängsmiljöer inte är en miljö
som inbjuder till strövtåg. Den visuella störningen kommer heller knappast att ge någon effekt
eftersom arten håller sig nere i vegetationen och söker skydd. Sammantaget är konsekvensen
liten för Natura 2000-området Klarälvsdeltat och gynnsam bevarandestatus bedöms inte
försämras till följd av planens genomförande på lokal såväl som nationellt nivå (Tabell 14).
Tabell 14. Konsekvensbedömning småfläckig sumphöna. Rubriken skydd anger utpekad art i Klarälvdeltats
Natura 2000-område (N2) samt paragraf i artskyddsförordningen samt om arten omfattas av fågeldirektivet (Fd).
Bevarandestatus anges med färgkod där grönt är god status, gult är otillräcklig/otillfredställande och rött är dålig.
Ingen färk är okänd status. Konsekvensbedömningen anges också i färgkod där grönt är ingen, obetydlig eller
liten konsekvens på bevarandestatus, gult är måttlig negativ konsekvens och rött är stor negativ konsekvens.
Måttlig och stor negativ konsekvens innebär försämring av bevarandestatus.

Småfläckig sumphöna
Skydd:

N2, 4§, Fd

Bevarandestatus i nuläge:

Lokalt

Nationellt/regionalt

Konsekvensbedömning
Kriterier för bedömning av gynnsam bevarandestatus
Areal habitat

På golfbanan i Jakobsberg har det förekommit någon spelande individ men
sannolikt är det inte en frekvent utnyttjad häckningsmiljö utan de lämpligaste
finns inom Klarälvsdeltats strandängsområden och dessa berörs inte.

Populationsutveckling

Liten påverkan av störning i främst Knappstadsviken p.g.a. fler besökare. Detta
innebär små effekter då tillkommande besökare kommer att använda befintliga
leder och spänger.

Utbredningsområde

Förändras inte

Konsekvensbedömning

Lokalt

Nationellt/regionalt

(utan åtgärder)

Liten negativ konsekvens

Obetydlig konsekvens

Behov av åtgärder

Inga

6.14

Spillkråka

Spillkråka är rödlistad i Sverige som Nära hotad (NT). Den har beteckningen B i
artskyddsförordningens Bilaga 1 (utpekad i Fågeldirektivets bilaga 1).
Spillkråka lever i barr- eller blandskog men även i ren lövskog (bokskog). Bohål mejslas ut i
äldre träd med stamdiameter i brösthöjd på minst 30-40 cm stamdiameter. Födan utgörs av
vedlevande insekter, myror etc. Den förekommer i hela landet i skogsmark.
Spillkråka är upptagen i bevarandeplanen för Natura 2000 området Klarälvsdeltat. Den har
oklar bevarandestatus lokalt (Länsstyrelsen i Värmland 2015) och icke gynnsam nationellt.
Arten har minskat de senaste 15 åren och är sedan 2015 rödlistad i kategorin nära hotad (NT).
Spillkråkan förekommer oregelbundet som häckfågel inom Natura 2000-området
Klarälvsdeltat, framför allt i naturtyperna taiga och svämlövskogar (Länsstyrelsen i Värmland
2015).
Inom planområdet förekommer ingen häckning och det saknas också gamla träd av både löv
och barr. Någon direkt påverkan på livsmiljön genom habitatförlust kommer därmed inte att
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uppstå. Spillkråka finns registrerad i Artportalen med något ströfynd från planområdet men
förekom inte i planområdet vid fågelinventeringen (ProNatura 2015).
Vad gäller påverkan på Natura 2000 utgörs den av ett ökat besökstryck och påverkan av detta
har utretts i Callunas friluftslivsutredning (Östlund Fält 2020). I figur 7 visas nuläget för
tillgängligheten för närboende till Klarälvsdeltat och de förändringar i tillgänglighet som
planen medför visas i figur 8. Spillkråka kan utnyttja lövskog även om barrskog föredras.
Inom Natura 2000-området finns bara en barrskog som berörs, Mariebergsskogen. Den är
välbesökt idag och kommer enligt friluftsutredningen inte att få en påtaglig ökning av
besökare i och med planens genomförande utan kommer fortsatt att vara välbesökt.
Svämlövskogarna som också kan utnyttjas av spillkråka är, som tidigare konstaterats, miljöer
som inte är attraktiva ut rekreationssynpunkt och därmed inte löper någon risk för ökat
besökstryck (Östlund Fält 2020).
Slutsatsen av planens genomförande är att konsekvensen för spillkråka blir obetydlig och att
bevarandestatusen inte förändras (Tabell 15). För Natura 2000-området uppstår obetydlig
konsekvens av planens genomförande.
Tabell 15. Konsekvensbedömning spillkråka. Rubriken skydd anger utpekad art i Klarälvdeltats Natura 2000område (N2) samt paragraf i artskyddsförordningen samt om arten omfattas av fågeldirektivet (Fd).
Bevarandestatus anges med färgkod där grönt är god status, gult är otillräcklig/otillfredställande och rött är dålig.
Ingen färk är okänd status. Konsekvensbedömningen anges också i färgkod där grönt är ingen, obetydlig eller
liten konsekvens på bevarandestatus, gult är måttlig negativ konsekvens och rött är stor negativ konsekvens.
Måttlig och stor negativ konsekvens innebär försämring av bevarandestatus.

Spillkråka
Skydd:

N2, 4§, Fd

Bevarandestatus i nuläge:

Lokalt

Nationellt/regionalt

Konsekvensbedömning
Kriterier för bedömning av gynnsam bevarandestatus
Areal habitat

Inget habitat förstörs av detaljplanen

Populationsutveckling

Liten påverkan av störning. Mariebergsskogen torde vara den plats som mest
påverkas men där är besökstrycket stort redan idag och tillkommande
besökstryck förändrar inte den bilden.

Utbredningsområde

Förändras inte

Konsekvensbedömning

Lokalt

Nationellt/regionalt

(utan åtgärder)

Obetydlig konsekvens

Ingen konsekvens

Behov av åtgärder

Inga

6.15

Sångsvan

Sångsvan är inte rödlistad i Sverige utan livskraftig (LC). Arten har beteckningen B i
artskyddsförordningens Bilaga 1 (utpekad i Fågeldirektivets bilaga 1) och är utpekad art för
Klarälvsdeltats Natura 2000-område.
Sångsvanen häckar vid en mängd olika grunda vattenhabitat, från myrgölar till näringsrika
sjöar. Från att ha varit en nordlig art i Sverige har den spridit sig söderut och häckar numera
ända ner till landets sydliga delar. Populationsutvecklingen har varit mycket positiv under de
senaste 30 åren och det svenska beståndet uppskattas till omkring 12 000 reproduktiva
individer. Sångsvan är upptagen i bevarandeplanen för Natura 2000-området Klarälvsdeltat.
Den har gynnsam bevarandestatus såväl lokalt som nationellt. Inom Natura 2000-området
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Klarälvsdeltat förekommer vanligtvis ett häckande par, ofta vid betesmarkerna och restsjöarna
vid Knappstadsviken (Länsstyrelsen i Värmland 2015).
Inom planområdet förekommer ingen häckning enligt fågelinventeringen (ProNatura 2015). I
Artportalen finns dock fynd registrerade men det rör sig sannolikt om ströfynd och inte reella
häckningar. Slutsatsen är att planen inte berör häckningsmiljöer direkt.
Vad gäller påverkan på Natura 2000 utgörs den av ett ökat besökstryck och påverkan av detta
har utretts i Callunas friluftslivsutredning (Östlund Fält 2020). I figur 7 visas nuläget för
tillgängligheten för närboende till Klarälvsdeltat och de förändringar i tillgänglighet som
planen medför visas i figur 8. Sångsvan kan nyttja grunda vatten och fuktängar i
Klarälvsdeltat. Dessa miljöer har tydliga stråk med spänger och leder som besökare rör sig
längs och ett ökat besökstryck medför att fler människor rör sig längs befintliga stigar men
inte att häckningsmiljöer berörs i större utsträckning än idag (Östlund Fält 2020).
Slutsatsen av planens genomförande är att konsekvensen för sångsvan blir obetydlig och att
bevarandestatusen inte förändras (Tabell 16). För Natura 2000-området uppstår obetydlig
konsekvens av planens genomförande.
Tabell 16. Konsekvensbedömning sångsvan. Rubriken skydd anger utpekad art i Klarälvdeltats Natura 2000område (N2) samt paragraf i artskyddsförordningen samt om arten omfattas av fågeldirektivet (Fd).
Bevarandestatus anges med färgkod där grönt är god status, gult är otillräcklig/otillfredställande och rött är dålig.
Ingen färk är okänd status. Konsekvensbedömningen anges också i färgkod där grönt är ingen, obetydlig eller
liten konsekvens på bevarandestatus, gult är måttlig negativ konsekvens och rött är stor negativ konsekvens.
Måttlig och stor negativ konsekvens innebär försämring av bevarandestatus.

Sångsvan
Skydd:

N2, 4§, Fd

Bevarandestatus i nuläge:

Lokalt

Nationellt/regionalt

Konsekvensbedömning
Kriterier för bedömning av gynnsam bevarandestatus
Areal habitat

Inget habitat påverkas direkt av detaljplanen

Populationsutveckling

Obetydlig påverkan av störning. Områden kring Knappstadsviken kommer
visserligen att få ett ökat besökstryck men det sker på befintliga leder och
spänger och påverkar häckningsmiljöer obetydligt.

Utbredningsområde

Förändras inte

Konsekvensbedömning

Lokalt

Nationellt/regionalt

(utan åtgärder)

Obetydlig konsekvens

Ingen konsekvens

Behov av åtgärder

Inga

6.16

Rastande fåglar – brushane och grönbena

Brushane är rödlistad i Sverige med beteckningen Sårbar (VU) medan grönbena inte är
rödlistad utan Livskraftig (LC). Båda arterna har beteckningen B i artskyddsförordningens
Bilaga 1 (utpekad i Fågeldirektivets bilaga 1) och är utpekade arter för Klarälvsdeltats Natura
2000-område.
Brushane häckar på starrmyrar och längs sjöstränder i barrskogs- och fjällregionerna från
norra Dalarna och norrut. Häckar dessutom, numera mycket sällsynt, på öppna fuktiga gräsoch starrängar i nordöstra Skåne, på Öland och Gotland. Grönbena häckar på myrar, sanka
sjö- och älvstränder, från norra Skåne norrut till Finska gränsen.
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Ingen av arterna häckar i planområdet eller i Klarälvsdeltat utan dessa områden används som
rastlokaler under flyttning. Planområdet används mer sporadiskt medan strandängarna inom
Klarälvsdeltat utnyttjas i högre grad.
Det är uteslutet att arterna skulle påverkas direkt av habitatförlust inom planområdet då det
används mer sporadiskt under flyttning. Det finns gott om alternativa högkvalitativa
rastlokaler med betade strandängar i omgivningen. Någon risk för försämrad bevarandestatus
enligt artskyddsförordningen finns inte eftersom det är påverkan på hela den svenska
populationen som ska bedömas i samband med rastlokaler. Att någon individ inte längre
rastar vid Jakobsberg kan inte påverka bevarandestatusen för arterna.
När det kommer till Natura 2000-området Klarälvsdeltat skulle en störning till följd av ökat
besökstryck kunna påverka arterna under flytt. Både brushane och grönbena nyttjar de
välbetade strandängarna och där är besöken redan i dagsläget uppstyrda genom utmärkta
leder, spänger och fågeltorn. Ett ökat besökstryck medför ingen ytterligare störning eftersom
befintliga leder nyttjas och merparten av besökarna kommer att vistas vid exempelvis
Knappstadsviken vid andra tider än de viktiga gryningstiderna då arterna aktivt söker föda.
Sammanfattningsvis utnyttjas planområdet endast sporadiskt av flyttande individer och att det
finns gott om alternativa och kvalitetsmässigt bättre lokaler att vistas i än i planområdet.
Någon konsekvens för försämrad bevarandestatus är därmed inte aktuell. I Natura 2000området Klarälvsdeltat kommer antalet besökare att stiga men de kommer att vistas inom
dagens uppmarkerade leder, spänger och fågeltorn vilket i praktiken innebär att den störning
som finns vid rastlokalerna blir oförändrade vilket medför att bevarandestatusen inte
påverkas.
6.17

Kumulativa effekter

Vid bedömningen av om en verksamhet eller plan påverkar ett Natura 2000-område ska ingå
en bedömning om kumulativa effekter. Genomgången av konsekvenser för Klarälvsdeltat
visar att det främst handlar om ökat besökstryck men att det inte leder till några konsekvenser
som medför försämrad bevarandestatus för några av de utpekade arterna och habitaten.
Teoretiskt skulle det dock kunna uppstå konsekvenser om det finns andra planer som också
innebär ökat besökstryck och förslitning av Klarälvsdeltat. Vid en genomgång av kommunens
befintliga planer och kommande planer har det inte identifierats någon ytterligare
planläggning som skulle kunna ha en signifikant effekt på besökstrycket i Klarälvsdeltat.
Slutsatsen är därför att någon kumulativ effekt inte är att vänta.
Brun kärrhök är den enda arten som är beroende av habitat utanför Klarälvsdeltats Natura
2000-område och där kommer födosöksmiljöerna att minska med 3,4 % till följd av planens
genomförande. Trots detta är bedömningen att gynnsam bevarandestatus kommer att råda
med hänsyn till att arten är ökande, väsentliga häckningsmiljöer inte påverkas och
födosöksmiljöerna minskar i liten utsträckning. Om födosöksområdena skulle krympa
ytterligare till följd av kumulativa effekter skulle bevarandestatusen kunna påverkas. Vid
genomgången av befintliga och kommande planer finns det två pågående planläggningar,
Knappstad 2:8 och Knappstad 2:47, som innebär att födosöksområden tas i anspråk. Den
sammanlagda arealen uppgår till 2 ha för dessa planer. Den kumulativa effekten skulle alltså
bestå i att 32 ha födosöksmiljöer tas i anspråk, d.v.s. knappt 3,7 %, vilket är en marginell
skillnad gentemot enbart Jakobsberg. Bedömningen är därför att någon kumulativ effekt inte
kommer att uppstå för brun kärrhök.
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Konsekvensbedömning artskyddade arter

I detta avsnitt beskrivs den påverkan på naturmiljö som planen medför och som har betydelse
för skyddade arter enligt artskyddsförordningen. Kapitlet tar upp de arter som redovisas i
nettolistan (Tabell 4) och som endast berörs av artskyddsförordningen. De arter som både är
utpekade arter för Klarälvsdeltats Natura 2000-område samt omfattas av artskyddsförordningen redovisas i föregående kapitel.
7.1
7.1.1.

Fladdermöss
Metod

För fladdermöss har ett större landskapsavsnitt analyserats med hjälp av en modell (PreBat
Analysis) i ArcGIS framtagen av Calluna inom ett innovationsprojekt som finansierats av
Trafikverket. PREBAT har tidigare använts av i ett antal infrastrukturprojekt och av ett antal
kommuner. Verktyget analyserar och kombinerar stora mängder data på en större
landskapsnivå och tar hänsyn till både yngelområden och födosöksområden. Ingångsdata för
verktyget är framförallt marktäckedata, terrängkartan samt länsstyrelsens GIS-skikt med
skyddsvärda träd.
7.1.2.

Effekter och konsekvenser för fladdermöss

Samtliga svenska arter omfattas av artskyddsförordningen. Enligt fladdermusinventeringen
(Ecocom 2016) noterades åtta arter i landskapet inom och omkring Jakobsberg. Omkring fem
arter förekommer inom planområdet och de är alla vanliga arter. Autoboxarna innehöll
relativt få registreringar per natt. Vid en plats där insektstillgången är mycket god, vid en
yngelkoloni eller vid en viktig transportsträcka kan man förvänta sig mellan 50-200
registreringar av de vanliga arterna i Sverige. Högst antal noteringar hade nordfladdermus vid
en box på gränsen till Jakobsbergsskogen där 17 förbiflygningar av nordfladdermus noterades
per natt (67 delat på fyra nätter). 13 förbiflygningar per natt noterades av artgruppen Myotis
(vattenfladdermus/mustasch/ taigafladdermus) på samma plats. Ungefär fem förbiflygningar
per natt gjordes av större brunfladdermus som också noterades vid två platser. Ingenting tyder
att planområdet har betydelse som yngellokal utifrån att relativt få registreringar gjordes men
också att passande hålträd saknas. Den påverkan planen skulle kunna ha gäller då födosök och
konnektivitet (flygstråk).
Prebat-analysen visas i figur 10. Det framgår av den att det finns höga biotopvärden för
fladdermöss i närområdet och medelhöga värden längs Klarälven. Planområdet och
framförallt ytan som planeras att tas i anspråk har däremot lågt biotopvärde för fladdermöss.
Dessutom framgår av analysen att några betydande flygstråk inte berör planområdet. Istället
utgör Klarälven viktiga flygstråk och har stor betydelse för landskapets konnektivitet. Dessa
slutsatser skiljer sig något från Ecocoms inventering men till skillnad från den analys som nu
genomförts gjordes då ingen landskapsekologisk analys utan Ecocoms slutsatser grundades på
visuella iakttagelser där de viktigaste värdena utgjordes av insektsproducerande gräsmarker
invid den tidigare landningsbanan samt att det fanns en risk för att viktiga ledlinjer mellan
Klarälven och värdefullare skogsmiljöer skulle kunna försvinna. Vid den fortsatta
planläggningen har hänsyn till detta tagits. Större delar av gräsmarkerna och framför allt de
mest insektsproducerande (fuktigare) har lämnats kvar som naturmark samt att ett grönstråk
anlagts som förbinder Klarälven med skogsmiljöerna i planområdet. Dessa förändringar har
tillsammans med den genomförda analysen av biotopvärden starkt bidragit till en annan
bedömning.
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Figur 10. Resultatet av analysen (PreBat) inom landskapet kring Jakobsberg. Fladdermusindexet visar hur viktig
miljön är för födosökande honor under fortplantningsperioden.
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Sammanfattningsvis visar både Prebat-analysen och fältinventeringen att med de förändringar
som gjorts av detaljplanen att de delar som exploateras har lågt värde för fladdermöss och att
konnektiviteten till viktiga ynglings- och jaktbiotoper kvarstår. Konsekvensbedömningen
landar därför i att planen inte medför någon försämring av bevarandestatus för de
fladdermusarter som förekommer (Tabell 17).
Tabell 17. Konsekvensbedömning fladdermöss. Rubriken skydd anger paragraf i artskyddsförordningen samt om
arten omfattas av art- och habitatdirektivet (AHD). Bevarandestatus anges med färgkod där grönt är god status,
gult är otillräcklig/otillfredställande och rött är dålig. Ingen färk är okänd status. Konsekvensbedömningen anges
också i färgkod där grönt är ingen, obetydlig eller liten konsekvens på bevarandestatus, gult är måttlig negativ
konsekvens och rött är stor negativ konsekvens. Måttlig och stor negativ konsekvens innebär försämring av
bevarandestatus.

Fladdermöss
Skydd:

4§, AHD

Bevarandestatus i nuläge:

Lokalt

Nationellt/regionalt

Konsekvensbedömning
Kriterier för bedömning av gynnsam bevarandestatus
Areal habitat

Inga yngelplatser berörs
Inga viktiga födosöksområden berörs

Populationsutveckling

Inga förändringar av populationen bedöms ske
Konnektiviteten mellan viktiga fladdermusbiotoper kvarstår

Utbredningsområde

Förändras inte

Konsekvensbedömning

Lokalt

Nationellt/regionalt

(utan åtgärder)

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

Behov av åtgärder

Inga

7.2
7.2.1.

Backsvala
Metodik

Flera av arterna har analyserats med hjälp av förekomstarea. Det är en analys som görs i
riskbedömningen (Tabell 2) och ingår normalt i den första avgränsningen av vilka arter som
kan komma att påverkas av en plan eller ett projekt. Den används för att riskbedöma
populationsutveckling när det saknas kunskap om faktorer som faktisk populationsstorlek,
populationsdynamik, spridningsekologi och kunskap om hur stor en population behöver vara i
praktiken. Populationsutveckling är en viktig faktor att bedöma även vid rödlistning och här
använder vi oss den metodiken genom att analysera maximal påverkan på förekomstarea.
Begreppet ”Förekomstarea” kommer ur B-kriteriet för IUCN:s rödlistning och används som
en approximation av en populations storlek, därmed kan en eventuell minskning av
förekomstarea sättas i relation till en minskning av populationen. Förekomstarea är i grunden
att en art förekommer inom en kvadratisk yta på 2x2 km (4 km2). Den största negativa
konsekvensen som kan inträffa av en plan eller ett projekt är att förekomsten upphör inom de
förekomstareor som berörs. Detta är också något som utgår från försiktighetsprincipen. I fallet
backsvala förekommer arten i totalt 60 kvadrater i Karlstads- och Hammarö kommuner, d.v.s.
den har en förekomstarea på 240 km2. Detaljplanen vid Jakobsberg innebär att maximalt 4
km2 förekomstarea försvinner vilket betyder en maximal minskning av 1,7% av den lokala
populationen.
Metoden är enkel men har såklart sina brister. Den kan både underskatta och överskatta en
konsekvens och behöver kompletteras med någon form av kännedom som innebär åtminstone
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kunskap om hur många individer som finns inom ett plan- eller projektområde. I de fall där
det är uppenbart att arten inte förekommer mer än genomsnittligt inom den lokala
populationen räcker det oftast med att göra en riskbedömning utifrån förekomstarea. Några
ytterligare analyser kommer inte att tillföra någon mer kunskap om konsekvenserna på
bevarandestatus. Detsamma gäller när det är en uppenbart vanlig art och exploateringen berör
en liten andel av den totala förekomstarean. I dessa fall räcker det också oftast med en analys
av förekomstarea. När det gäller exemplet backsvala kan konstateras att häckning inte
förekommer inom planområdet samt att arten har en stor förekomstarea jämfört med
planområdets. Vi kan därmed inte förvänta oss att planområdet har en särskilt stor betydelse
för arten jämfört med andra förekomstareor.
En största nackdelen med metoden utifrån hur den analyseras ovan är att antagandet att en art
försvinner från en hel förekomstarea sällan stämmer. Ofta tar en exploatering en del av en arts
habitat i anspråk inom 4 km2 men det är sällan som allt habitat försvinner ifrån en sådan stor
yta. Därför överskattas effekterna genom analys av förekomstarea. Det är i sig inte fel, utan
rimmar väl med försiktighetsprincipen, men man ska vara medveten om detta faktum och inte
tolka ett resultatet som att det försvinner 4 km2 (400 ha) habitat. Då analysen av
förekomstarea visar att det finns en risk för försämring av bevarandestatus bör effektivare och
mer precisa metoder användas, som exempelvis analys av funktionellt habitat som använts för
flera fågelarter i denna utredning.
7.2.2.

Effekter och konsekvenser för backsvala

Nedåtgående trend de senaste 12 åren har gjort att den gått från nära hotad (NT) till sårbar
(VU) i senaste rödlistan (Artdatabanken 2020).
Backsvalan häckar i Sverige med ungefär 26 000 par. Backsvalan har sina kolonier där stora
vattendrag eroderar landskapet (Göta älv, de norrländska älvarna), eller där människan
bedriver grustäkt och liknande. Den "naturliga" bosättningen sker vidare i klitter och
strandvallar, medan andra människoskapade boplatser är torvvallar, jordhögar, sågspåns- och
kolhögar, dikesskärningar, rörschakt och husgrunder. I södra Sverige ligger säkert mer än 90
% av bosättningarna i grustag och liknande. Backsvalan födosöker över öppna ytor med en
hög insektsproduktion som exempelvis våtare marker.
Arten födosöker huvudsakligen i luftrummet över de öppna gräsmarkerna i Jakobsberg och
ingen häckning har konstaterats. Häckning förekommer sannolikt en bit uppströms
planområdet. Planen kan maximalt beröra 1,7 % av förekomstarean för arten i Karlstad och
Hammarö kommuner (figur 11).
Planen kommer att ta födosöksområden i anspråk men inga häckningsmiljöer. En stor del av
planområdet kommer att bestå som grönområden som fortsatt kan nyttjas av backsvala.
Födotillgången bedöms inte minska i någon nämnvärd omfattning eftersom en stor del av
insekterna härstammar från Klarälven och de fuktigare gräsmarker som lämnas som
naturmark i planområdet. Insektsproduktionen där det kommer att uppföras bostäder är
sannolikt en bråkdel av vad som produceras i omgivande miljöer. Sammantaget innebär
planen små effekter på populationen som helhet och konsekvensbedömningen blir därför att
gynnsam bevarandestatus inte kommer att påverkas lokalt, regionalt eller nationellt (Tabell
18).
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Tabell 18. Konsekvensbedömning backsvala. Rubriken skydd anger paragraf i artskyddsförordningen samt om
arten omfattas av fågeldirektivet (Fd). Bevarandestatus anges med färgkod där grönt är god status, gult är
otillräcklig/otillfredställande och rött är dålig. Ingen färk är okänd status. Konsekvensbedömningen anges också i
färgkod där grönt är ingen, obetydlig eller liten konsekvens på bevarandestatus, gult är måttlig negativ
konsekvens och rött är stor negativ konsekvens. Måttlig och stor negativ konsekvens innebär försämring av
bevarandestatus.

Backsvala
Skydd:

4§, Fd

Bevarandestatus i nuläge:

Lokalt

Nationellt/regionalt

Konsekvensbedömning
Kriterier för bedömning av gynnsam bevarandestatus
Areal habitat

Häckningsplatser påverkas inte men däremot födosöksområden:
Förekomstarean är 240 km2 i Karlstads- och Hammarö kommuner
Maximal minskning av förekomstarea är 4 km2 (1,7 %)
Den reella minskningen av habitat är dock mycket lägre eftersom födotillgången är knuten
till vattenmiljöer och fuktiga gräsmarker, vilka inte påverkas

Populationsutveckling

Ingen minskning av population
Konnektiviteten förändras inte

Utbredningsområde

Förändras inte

Konsekvensbedömning

Lokalt

Nationellt/regionalt

(utan åtgärder)

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

Behov av åtgärder

Inga
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Figur 11. Förekomstarea för backsvala.
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Buskskvätta

7.3.1.

Metod

Buskskvätta har analyserats med hjälp av funktionellt habitat inom Karlstad och Hammarö
kommun.
Analysparametrar och ekologiska krav för buskskvätta
• Buskskvätta häckar i öppen mark, som jordbruksmarker, kalhyggen, hedar och glest
bevuxna myrar. Kantzoner mellan öppen mark och skog samt linjära träd- och
buskstråk i öppen gräsmark är gynnsamma miljöer. Buskskvättan föredrar medelhög,
varierad gräshöjd då hårdbetade marker inte passar lika bra. På kalhyggen väljer den
gärna kanter mot myrar eller fuktstråk. Häckningsmiljöer saknar eller har ett glest
trädskikt, har tät vegetation med skydd för boet och med mellanliggande lägre
vegetation för födosök. Arten förekommer normalt inte intill bebyggelse.
• För analysen har använts Åker-, våt- och öppenmark (NMD) som överlappar med
buskmark. Ytorna har sedan buffrats med 30 m och slagits ihop.

•
•
7.3.2.

Avgränsning av population: Arten har en kontinuerlig utbredning i regionen och har
därför avgränsats till Karlstad och Hammarö kommun.
Områden inom tätort och bebyggelse samt en buffert på 50 m har uteslutits.
Effekter och konsekvenser för buskskvätta

Buskskvätta är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT) vilket gör att den omfattas av
artskyddsförordningen.
Buskskvätta häckar i öppen mark, som jordbruksmarker, kalhyggen, hedar och glest bevuxna
myrar. Kantzoner mellan öppen mark och skog samt linjära träd- och buskstråk i öppen
gräsmark är gynnsamma miljöer. Buskskvättan föredrar medelhög, varierad gräshöjd då
hårdbetade marker inte passar lika bra. På kalhyggen väljer den gärna kanter mot myrar eller
fuktstråk. Häckningsmiljöer saknar eller har ett glest trädskikt, har tät vegetation med skydd
för boet och med mellanliggande lägre vegetation för födosök. Arten förekommer normalt
inte intill bebyggelse.
Buskskvätta är rödlistad till nära hotad (NT) och har haft en negativ trend sett under de
senaste 10 och 20 åren Den häckande populationen i Sverige bedöms uppgå till ca 250 000
par och av dessa finns ca 11 000 i Värmland. Den är vanligast i jordbrukslandskap i södra och
mellersta Sverige samt längs Norrlandskusten men är också vanlig på större hyggen och
öppna myrar i hela Sverige. Arten häckar i Jakobsberg med 1-2 par och har identifierats på tre
olika platser. Miljöerna inom planområdet fungerar också troligen som rastlokal.
Effekter på buskskvätta har utvärderats genom analys av funktionellt habitat. Av analysen
framgår att 6,1 ha av befintligt habitat berörs av planen vilket utgör ca 0,08 % av habitatet för
den lokala populationen i Karlstads- och Hammarö kommuner. Det är en förhållandevis liten
andel och redovisas i figur 12.
Enligt habitatanalysen framgår det att en mycket liten del av det funktionella habitatet i
Karlstads- och Hammarö kommuner påverkas. Arten häckar i olika miljöer som t.ex.
ängsmarker och förekommer över hela landet. Detaljplanen innebär att ett till två revir
försvinner. Arean som idag fungerar som rastlokal kommer att minska. Arten är fortfarande
mycket vanlig i Sverige och tämligen vanlig även i området runt Jakobsberg. Att ett till två
revir kommer att försvinna är inte försumbart men medför å andra sidan inte att
bevarandestatusen försämras för populationen som helhet, vare sig lokalt, regionalt eller
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nationellt. Konsekvensbedömningen blir därför att gynnsam bevarandestatus inte kommer att
påverkas (Tabell 19).
Tabell 19. Konsekvensbedömning buskskvätta. Rubriken skydd anger paragraf i artskyddsförordningen samt om
arten omfattas av fågeldirektivet (Fd). Bevarandestatus anges med färgkod där grönt är god status, gult är
otillräcklig/otillfredställande och rött är dålig. Ingen färk är okänd status. Konsekvensbedömningen anges också i
färgkod där grönt är ingen, obetydlig eller liten konsekvens på bevarandestatus, gult är måttlig negativ
konsekvens och rött är stor negativ konsekvens. Måttlig och stor negativ konsekvens innebär försämring av
bevarandestatus.

Buskskvätta
Skydd:

4§, Fd

Bevarandestatus i nuläge:

Lokalt

Nationellt/regionalt

Konsekvensbedömning
Kriterier för bedömning av gynnsam bevarandestatus
Areal habitat

I dagsläget finns totalt ca 7473,9 ha i Karlstad och Hammarö kommuner
Direkt habitatförlust 6,1 ha (0,08 %)

Populationsutveckling

Minskning med 1-2 par vilket motsvarar 0,02% av populationen i Värmland.
Konnektiviteten förändras inte

Utbredningsområde

Förändras inte

Konsekvensbedömning

Lokalt

Nationellt/regionalt

(utan åtgärder)

Liten negativ konsekvens

Obetydlig negativ konsekvens

Behov av åtgärder

Inga
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Figur 12. Resultat av funktionell habitatanalys för buskskvätta (inzoomad karta kring Jakobsberg).
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Enkelbeckasin

Enkelbeckasin är inte rödlistad utan Livskraftig (LC) men den omfattas av
artskyddsförordningen eftersom den minskat under en 30-årsperiod med minst 50 %.
Under de senaste 20 åren har den dock ökat och populationen har en fortsatt positiv trend och
Sveriges population uppskattas till 160 000 par varav ca 6 400 par i Värmland. Inom
planområdet finns det enligt fågelinventeringen 2-3 par (ProNatura 2015). Planen kommer att
medföra en minskning av 1-2 par vilket skulle kunna innebära en minskning av populationen i
Värmland med 0,03%. Förekomstarean i Karlstads- och Hammarö kommuner är 412 km2 och
den maximala minskningen som planen kan medföra är 4 km2, vilket motsvarar 1,0 % av
förekomstarean, men det är inte särskilt sannolikt eftersom de viktigaste häcknings- och
födosöksmiljöerna kvarstår som naturmark i detaljplanen. Med tanke på att arten är
livskraftig, har gynnsam bevarandestatus både lokalt och nationellt och är ökande kommer
detaljplanen inte medföra en försämrad bevarandestatus (Tabell 19).
Tabell 19. Konsekvensbedömning enkelbeckasin. Rubriken skydd anger paragraf i artskyddsförordningen samt
om arten omfattas av fågeldirektivet (Fd). Bevarandestatus anges med färgkod där grönt är god status, gult är
otillräcklig/otillfredställande och rött är dålig. Ingen färk är okänd status. Konsekvensbedömningen anges också i
färgkod där grönt är ingen, obetydlig eller liten konsekvens på bevarandestatus, gult är måttlig negativ
konsekvens och rött är stor negativ konsekvens. Måttlig och stor negativ konsekvens innebär försämring av
bevarandestatus.

Enkelbeckasin
Skydd:

4§

Bevarandestatus i nuläge:

Lokalt

Nationellt/regionalt

Konsekvensbedömning
Kriterier för bedömning av gynnsam bevarandestatus
Areal habitat

Förekomstarean är 412 km2 i Karlstads- och Hammarö kommuner
Maximal minskning av förekomstarea är 4 km2 (1,0 %)
Den reella minskningen av habitat är dock mycket lägre eftersom häckningsplatser främst
är knutna till fuktiga gräsmarker, vilka inte påverkas

Populationsutveckling

1-2 häckande par kan beröras vilket motsvarar 0,03% av populationen i Värmland
Konnektiviteten förändras inte

Utbredningsområde

Förändras inte

Konsekvensbedömning

Lokalt

Nationellt/regionalt

(utan åtgärder)

Liten negativ konsekvens

Obetydlig konsekvens

Behov av åtgärder

Inga

7.5

Hussvala

Hussvala är rödlistad under kategorin Sårbar (VU) och omfattas därmed av
artskyddsförordningen.
Arten häckar inte i planområdet utan det har endast betydelse som jaktområde för insekter.
Artens nedåtgående trend hör sannolikt ihop med att minskad insektstillgång, brist på
boplatser och ökad predation (t.ex. skata). Klarälvsdeltat innehåller generellt goda
insektsmiljöer och dessa är främst knutna till vattenmiljöerna där det kläcker ut stora mängder
insekter. Planområdet har också en viss insektsproduktion men de viktigaste blir kvar och satt
i relation till vad som blir kvar är förlusten inte betydelsefull. Slutsatsen är därför att
bevarandestatusen inte förändras vid genomförandet av planen.
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Mindre hackspett

Mindre hackspett är rödlistad under kategorin Nära hotad (NT) och omfattas därmed av
artskyddsförordningen.
Mindre hackspett lever i löv- och blandskog med förekomst av äldre lövträd, i södra Sverige
särskilt ädellövträd. Den förekommer i hela landet upp i fjällens björkbälte. Den är beroende
av kontinuerlig förekomst av död ved och behöver för ett revir minst 40 ha passande habitat
inom 200 ha.
I Karlstad kommun förekommer den på ett stort antal lokaler och arten inventerades noggrant
2017 (Olsson 2017). I närområdet till Jakobsberg finns tre revir. Två av dem ligger i
lövskogsområdena kring Knappstadsviken och ett par kring Mariebergs strandängar. I dessa
områden är det olika typer av lövskog med mycket död ved som nyttjas. Inom planområdet
ingår strandskog längs Klarälven och det är en miljö som sannolikt ingår i reviret för ett av
paren kring Knappstadsviken. Det stöds också av rapporter till Artportalen.
Inga viktiga häckningsmiljöer berörs av planen utan dessa finns i omgivningen kring
Knappstadsviken och Mariebergs strandängar. Strandskogen som förekommer inom
planområdet kommer att lämnas orörd vilket medger fortsatt utnyttjande för mindre hackspett.
Slutsatsen är att planen inte medför någon försämrad bevarandestatus för arten utan
förutsättningarna för tre revir i omgivningarna kommer att bestå.
7.7
7.7.1.

Näktergal
Metod

Näktergal har analyserats med hjälp av funktionellt habitat inom Karlstads- och Hammarö
kommuner.
Analysparametrar och ekologiska krav för näktergal
• Näktergal häckar i lövskogsmiljöer längs sjöstränder, dammar, vattendrag och i bryn
mot andra öppna marker. Den uppehåller sig i täta buskage eller öppna lövskogar med
ett välutvecklat buskskikt och undviker högvuxen skog om den inte är mycket gles.
Reviren ligger oftast på fuktig mark, men kan också förekomma på torrare lokaler som
till exempel i parker och trädgårdar, om strukturen på träd- och buskskikt passar i
övrigt. Näktergalen förekommer dels i bryn och andra övergångszoner mellan skog
och öppen mark och dels i successionsstadier från öppen mark till skog.
• För analysen har använts NMD-våt lövskog och buskmark med >50 % täckning av
buskar inom 350 m från öppet vatten (NMD). Områden inom tätort och bebyggelse
har uteslutits.
• Avgränsning av population: Arten har en kontinuerlig utbredning i regionen och har
därför avgränsats till Karlstad och Hammarö kommun.
7.7.2.

Effekter och konsekvenser för näktergal

Näktergal är inte rödlistad utan livskraftig (LC) men den har minskat med minst 30-70 %
under 30 år vilket gör att den omfattas av artskyddsförordningen.
Näktergal häckar i lövskogsmiljöer längs sjöstränder, dammar, vattendrag och i bryn mot
andra öppna marker. Den uppehåller sig i täta buskage eller öppna lövskogar med ett
välutvecklat buskskikt och undviker högvuxen skog om den inte är mycket gles. Reviren
ligger oftast på fuktig mark, men kan också förekomma på torrare lokaler som till exempel i
parker och trädgårdar, om strukturen på träd- och buskskikt passar i övrigt. Näktergalen
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förekommer dels i bryn och andra övergångszoner mellan skog och öppen mark och dels i
successionsstadier från öppen mark till skog.
Näktergal har haft en negativ trend sett under de senaste 10-20 åren. Den häckande
populationen i Sverige bedöms uppgå till ca 27 000 par och av dessa finns ca 200 i Värmland.
Arten noterades i södra delen av planområdet och bedömdes 2015 förekomma med ett revir.
Ett par bedöms därmed kunna påverkas av planen vilket är 0,5 % av populationen i Värmland.
Effekter på näktergal har också utvärderats genom analys av funktionellt habitat. Av analysen
framgår att 5,8 ha av befintligt habitat berörs av planen vilket utgör ca 0,25 % av habitatet för
arten i Karlstads- och Hammarö kommuner. Det är en förhållandevis liten andel och redovisas
i figur 12.
Arten är tämligen vanlig i Sverige och även i området runt Jakobsberg. Att ett revir kommer
att påverkas är inte försumbart men kommer heller inte förändra bevarandestatusen på
populationen som helhet, vare sig lokalt, regionalt eller nationellt. Konsekvensbedömningen
blir därför att gynnsam bevarandestatus inte kommer att påverkas (Tabell 20).
Tabell 20. Konsekvensbedömning näktergal. Rubriken skydd anger paragraf i artskyddsförordningen samt om
arten omfattas av fågeldirektivet (Fd). Bevarandestatus anges med färgkod där grönt är god status, gult är
otillräcklig/otillfredställande och rött är dålig. Ingen färk är okänd status. Konsekvensbedömningen anges också i
färgkod där grönt är ingen, obetydlig eller liten konsekvens på bevarandestatus, gult är måttlig negativ
konsekvens och rött är stor negativ konsekvens. Måttlig och stor negativ konsekvens innebär försämring av
bevarandestatus.

Näktergal
Skydd:

4§, Fd

Bevarandestatus i nuläge:

Lokalt

Nationellt/regionalt

Konsekvensbedömning
Kriterier för bedömning av gynnsam bevarandestatus
Areal habitat

I dagsläget finns totalt ca 2306,9 ha habitat i Karlstad och Hammarö kommuner
Direkt habitatförlust 5,8 ha (0,25 %)

Populationsutveckling

Minskning 0,5% av populationen i Värmland
Konnektiviteten förändras inte

Utbredningsområde

Förändras inte

Konsekvensbedömning

Lokalt

Nationellt/regionalt

(utan åtgärder)

Liten negativ konsekvens

Obetydlig negativ konsekvens

Behov av åtgärder

Inga
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Figur 12. Funktionellt habitat för näktergal kring Jakobsberg.
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Stare

Stare är rödlistad under kategorin Sårbar (VU) och omfattas därmed av artskyddsförordningen.
Staren häckar huvudsakligen i anslutning till odlad mark och förekommer över större delen av
landet. Den har successivt minskat i antal under en mycket lång tid. Den är fortfarande en av
de vanligaste och mest spridda fågelarterna i södra och mellersta Sverige, trots en kraftig
minskning sedan 1970-talet. Populationen i Karlstad kommun, såväl som Värmland, är
fortfarande stark och utbredningen är kontinuerlig. Lokalt bör därför gynnsam
bevarandestatus råda för arten.
Stare har ungefär 403 000 häckande par i Sverige. Arten har en minskande trend den senaste
10 och 20 års perioden. Stort antal rastande fåglar observeras årligen vid Jakobsberg. Arten
förekommer också som häckande med minst två revir i planområdet och häckning sker i
holkar i södra delen (ProNatura 2015). Både rastande och häckande starar födosöker i stor
utsträckning på de öppna ytorna. Starar är dock inte lika känslig för mänsklig störning som de
andra rastande fågelarterna som konsekvensbedömts. Den påverkan som sker är att en del av
födosöksområdena försvinner. Det är inte troligt att de häckande paren försvinner utan det är
sannolikt bristen på hålträd som begränsar antalet revir i Jakobsberg. De ytor som kvarstår
som grönområden bedöms räcka till för att bibehålla två revir. Rastlokalen däremot kommer
att påverkas och få en nedsatt funktion. Det kan visserligen röra sig om stora flockar men
rastande fåglar ska bedömas utifrån nationell nivå eftersom en lokal population inte berörs. En
påverkan som berör upp till något hundratal individer kan inte medföra försämrad
bevarandestatus för arten. Bedömningen är därför att konsekvensen på populationsnivå blir
obetydlig både lokalt och nationellt (Tabell 21).
Tabell 21. Konsekvensbedömning stare. Rubriken skydd anger paragraf i artskyddsförordningen samt om arten
omfattas av fågeldirektivet (Fd). Bevarandestatus anges med färgkod där grönt är god status, gult är
otillräcklig/otillfredställande och rött är dålig. Ingen färk är okänd status. Konsekvensbedömningen anges också i
färgkod där grönt är ingen, obetydlig eller liten konsekvens på bevarandestatus, gult är måttlig negativ
konsekvens och rött är stor negativ konsekvens. Måttlig och stor negativ konsekvens innebär försämring av
bevarandestatus.

Stare
Skydd:

4§

Bevarandestatus i nuläge:

Lokalt

Nationellt/regionalt

Konsekvensbedömning
Kriterier för bedömning av gynnsam bevarandestatus
Areal habitat

Planen innebär en minskning av främst födosökshabitat

Populationsutveckling

Ingen minskning bedöms ske eftersom den begränsande faktorn idag sannolikt är antalet
bohål. Något försämrad funktion för rastande starar.

Utbredningsområde

Förändras inte

Konsekvensbedömning

Lokalt

Nationellt/regionalt

(utan åtgärder)

Obetydlig konsekvens

Obetydlig konsekvens

Behov av åtgärder

Inga

7.9

Sydlig gulärla

Gulärla (rasen sydlig gulärla) är inte rödlistad i Sverige utan Livskraftig (LC). Den har en
ökande trend den senaste 15-årsperioden vilket gjort att den inte längre är rödlistad.
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Fortfarande ändå en långsiktig trend sedan 1975 med en minskning på >50 % vilket gör att
den omfattas av artskyddsförordningen.
Gulärla häckar i södra Sverige främst på fuktängar men i viss mån även i ren jordbruksmiljö, i
norra Sverige på myrmark eller fuktiga hyggen. Arten förekommer i en nordlig och sydlig ras.
Den sydliga är minskande och det är den som förekommer vid planområdet.
Fågelinventeringen visar att gulärla häckar med ett par i fuktiga delar av golfbanan på södra
Jakobsberg (ProNatura 2015). Golfbanan kommer att bli kvar i de östra och centrala delarna
medan de västra antingen bebyggs eller omvandlas till naturmark med inriktning på att
utveckla de naturliga fuktängarna. I värsta fall försvinner ett par men det troliga är att
förutsättningarna kvarstår. I Sverige uppskattas ca 15 000 par finnas av sydlig gulärla och
bortfallet av ett par kommer inte att förändra bevarandestatusen. I Karlstad och Hammarö
kommuner är förekomstarean 44 km2 och förlusten av förekomstarea skulle i värsta scenario
bli 4 km2. Det är ett bortfall på 9 % av den lokala populationen vilket är mycket. Ser man till
Karlstad och Hammarö kommuner som helhet är det ett fåtal platser som har lika många
frekventa observationer. Sammantaget innebär detta måttlig negativ konsekvens för den
lokala populationen och liten konsekvens på nationell nivå (Tabell 22).
För att förhindra en minskning av gulärla föreslås skyddsåtgärder. Det viktigaste vore att
säkerställa att kvarvarande naturmark sköts på ett sätt som gynnar gulärla. Det innebär att
fuktängar slås vilket också ligger i linje med det som föreslås för nattviol, se längre fram.
Genomförs åtgärderna är det sannolikt att gulärla kan leva kvar i området och därmed behöver
inte den lokala bevarandestatusen försämras.
Tabell 22. Konsekvensbedömning gulärla. Rubriken skydd anger paragraf i artskyddsförordningen samt om arten
omfattas av fågeldirektivet (Fd). Bevarandestatus anges med färgkod där grönt är god status, gult är
otillräcklig/otillfredställande och rött är dålig. Ingen färk är okänd status. Konsekvensbedömningen anges också i
färgkod där grönt är ingen, obetydlig eller liten konsekvens på bevarandestatus, gult är måttlig negativ
konsekvens och rött är stor negativ konsekvens. Måttlig och stor negativ konsekvens innebär försämring av
bevarandestatus.

Gulärla
Skydd:

4§

Bevarandestatus i nuläge:

Lokalt

Nationellt/regionalt

Konsekvensbedömning
Kriterier för bedömning av gynnsam bevarandestatus
Areal habitat

Planen innebär en minskning av habitat i och med att delar av golfbanan bebyggs.

Populationsutveckling

Minskning med ett par inom planområdet vilket kan innebära så mycket som 9 % av den
lokala populationen i Karlstad och Hammarö kommuner.

Utbredningsområde

Förändras inte

Konsekvensbedömning

Lokalt

Nationellt/regionalt

utan åtgärder

Liten negativ konsekvens

Liten negativ konsekvens

med åtgärder

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

Behov av åtgärder

Skyddsåtgärder föreslås. Dessa bör bestå i att kvarvarande fuktängar i naturmark sköts
med t.ex. slåtter.

7.10

Sävsparv

Sävsparv är rödlistad i Sverige under kategorin Nära hotad (NT) och omfattas därmed av
artskyddsförordningen.
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Sävsparv häckar allmänt i hela landet och i södra halvan av Sverige är den talrikast i
anslutning till slättsjöar och andra vegetationsrika våtmarker i odlingslandskapet. Den häckar
i busksnår och bladvassbälten vid sjöar, dammar och vattendrag samt i buskrika sumpmarker.
Arten har minskat mer eller mindre kontinuerligt sedan 1980-talet. Orsaken till minskningen
är okänd. Sävsparv bedömdes som Sårbar (VU) 2015 men beståndsminskningen har under de
senaste 10 åren (tre generationer) stannat av på en låg nivå vilket nu medför att den
kategoriseras som Nära hotad (NT). Sävsparv är fortfarande en vanlig fågel i Sverige och
antal par uppgår till 400 000. Även lokalt är arten vanlig och väl spridd och bör ha gynnsam
bevarandestatus lokalt.
Påverkan av planen består främst av förlust av habitat. Sävsparv noterades vid
fågelinventeringen av ProNatura (2015) med ca fem häckande par i främst längs älven i den
södra delen av planområdet. Förekomstarean i Karlstad och Hammarö kommun är 436 km2.
Av dessa riskerar 4 km2 att påverkas negativt. Detta innebär att 0,9 % av förekomstarean av
den lokala populationen riskerar att påverkas av planen. Sävsparven är fortfarande mycket
vanlig och är lokalt mycket spridd. Den är heller inte så känslig för störning om inte
bebyggelsen kommer allt för nära. Om vassar, videbuskage och snår lämnas kvar längs älven
är risken liten för att den försvinner även om Jakobsberg bebyggs. Eftersom sävsparv främst
häckar i de södra delarna av planområdet längs älven och den planeras förbli naturmark
kommer inte alla revir att påverkas utan de flesta blir kvar. Även om samtliga revir skulle
försvinna till följd av planen skulle bortfallet av ett tiotal individer inte försämra
bevarandestatus lokalt och följaktligen inte nationellt. Bedömningen landar därför i liten
negativ konsekvens för den lokala populationen och obetydlig konsekvens på nationell nivå
(Tabell 23).
Tabell 23. Konsekvensbedömning sävsparv. Rubriken skydd anger paragraf i artskyddsförordningen samt om
arten omfattas av fågeldirektivet (Fd). Bevarandestatus anges med färgkod där grönt är god status, gult är
otillräcklig/otillfredställande och rött är dålig. Ingen färk är okänd status. Konsekvensbedömningen anges också i
färgkod där grönt är ingen, obetydlig eller liten konsekvens på bevarandestatus, gult är måttlig negativ
konsekvens och rött är stor negativ konsekvens. Måttlig och stor negativ konsekvens innebär försämring av
bevarandestatus.

Sävsparv
Skydd:

4§

Bevarandestatus i nuläge:

Lokalt

Nationellt/regionalt

Konsekvensbedömning
Kriterier för bedömning av gynnsam bevarandestatus
Areal habitat

Planen innebär en minskning av habitat i och med att delar av golfbanan bebyggs.

Populationsutveckling

Minskning av lokal population med 0,9%

Utbredningsområde

Förändras inte

Konsekvensbedömning

Lokalt

Nationellt/regionalt

(utan åtgärder)

Obetydlig konsekvens

Obetydlig konsekvens

Behov av åtgärder

Skyddsåtgärder föreslås. Dessa består i att buskage och vassar behålls längs älven.

7.11

Tornseglare

Tornseglare är rödlistad under kategorin Starkt hotad (EN) och omfattas därmed av
artskyddsförordningen. Trots hotkategorin är den mycket vanlig i Sverige med
uppskattningsvis 259 000 par. Artens nedåtgående trend hör sannolikt ihop med minskade
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bomöjligheter då äldre tegeltak ersätts med modernare. En minskad insektstillgång i Sverige
och övervintringsområdena söder om ekvatorn kan också vara en orsak.
Arten häckar inte i planområdet utan det har betydelse som jaktområde för insekter.
Klarälvsdeltat innehåller generellt goda insektsmiljöer och dessa är främst knutna till
vattenmiljöerna där det kläcker ut stora mängder insekter. Planområdet har också en viss
insektsproduktion men satt i relation till vattenområdena och att de värdefullaste fuktiga
gräsmarkerna blir kvar som naturmark är den förlusten inte betydelsefull. Slutsatsen är därför
att bevarandestatusen inte förändras vid genomförandet av planen.
7.12

Trana

Trana är inte rödlistad utan livskraftig (LC). Den är upptagen i Fågeldirektivets bilaga 1 och
omfattas därmed av artskyddsförordningen (bilaga 1). Arten har ökat har ökat kraftigt de
senaste 30 åren och fortsätter att öka. Den häckande populationen i Sverige bedöms uppgå till
ca 44 000 par.
Tranan finns på såväl stora och blöta, som i smärre våtmarker i skogen. Häckningar
förekommer i mycket små kärr.
Ett par tranor observerades i södra delen av programområdet med det är osäkert om paret gick
till häckning (ProNatura 2015). Arten antas annars främst häcka utanför planområdet vid
exempelvis Knappstadsviken. I övrigt är arten främst rastande i planområdet.
Effekterna av genomförandet av planen är att möjligen ett par förlorar en häckningsmiljö
vilket skulle leda till en försumbar minskning av populationen (0,04 % av Värmlands
population). Betydelsen av området för rastande fåglar ska inte överskattas. Under flyttning
födosöker tranor i allehanda öppna marker som strandängar, åkrar och gräsmarker och dessa
naturtyper finns det gott om kring planområdet. Med hänsyn till att minskningen är
försumbar, arten är ökande och att det finns många alternativa rastlokaler uppstår obetydliga
konsekvenser för arten och bevarandestatusen påverkas inte (Tabell 24).
Tabell 24. Konsekvensbedömning trana. Rubriken skydd anger paragraf i artskyddsförordningen samt om arten
omfattas av fågeldirektivet (Fd). Bevarandestatus anges med färgkod där grönt är god status, gult är
otillräcklig/otillfredställande och rött är dålig. Ingen färk är okänd status. Konsekvensbedömningen anges också i
färgkod där grönt är ingen, obetydlig eller liten konsekvens på bevarandestatus, gult är måttlig negativ
konsekvens och rött är stor negativ konsekvens. Måttlig och stor negativ konsekvens innebär försämring av
bevarandestatus.

Trana
Skydd:

4§, Fd

Bevarandestatus i nuläge:

Lokalt

Nationellt/regionalt

Konsekvensbedömning
Kriterier för bedömning av gynnsam bevarandestatus
Areal habitat

Planen innebär en minskning av habitat i och med att delar av golfbanan bebyggs.

Populationsutveckling

Minskning av population i Värmland med 0,04%, en häckningsmiljö försvinner eventuellt.

Utbredningsområde

Förändras inte

Konsekvensbedömning

Lokalt

Nationellt/regionalt

(utan åtgärder)

Obetydlig konsekvens

Obetydlig konsekvens

Behov av åtgärder

Inga åtgärder föreslås
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Törnskata

7.13.1. Metod

Törnskata har analyserats med hjälp av funktionellt habitat inom Karlstads- och Hammarö
kommuner.
Analysparametrar och ekologiska krav för törnskata
• Törnskata häckar i buskiga betesmarker och skogsbryn samt på hyggen med 3–15
åriga granar. Den är något känslig för mänsklig störning. Törnskatans revir är litet (1–
3 ha) och det ska finnas stora solkrävande insekter. En stor variation av habitattyper
inom en liten yta är gynnsamt för arten.
• För analysen har använts NMD-buskmark, där också hyggen ingår, vilken buffrats
med 30 m för att få sammanhängande polygoner i exempelvis öppen gräsmark med
buskstråk. Områden inom och närmare än 50 m från bostadsområden har uteslutits.
• Avgränsning av population: Arten har en kontinuerlig utbredning i regionen och har
därför avgränsats till Karlstads- och Hammarö kommuner.
7.13.2. Effekter och konsekvenser för törnskata

Törnskata är inte rödlistad utan livskraftig (LC). Den är upptagen i Fågeldirektivets bilaga 1
och omfattas därmed av artskyddsförordningen (bilaga 1).
Törnskata häckar i buskiga betesmarker och skogsbryn samt på hyggen med 3-15 åriga
granar. Den är något känslig för mänsklig störning. Törnskatans revir är litet (1-3 ha) och det
ska finnas stora solkrävande insekter. En stor variation av habitattyper inom en liten yta är
gynnsamt för arten.
Törnskata har haft en stabil trend sett under de senaste 20 åren. Den häckande populationen i
Sverige bedöms uppgå till ca 44 000 par och av dessa finns ca 2 500 i Värmland.
Effekter på törnskata har utvärderats genom analys av funktionellt habitat. Av analysen
framgår att 77,3 ha av befintligt habitat berörs av planen vilket utgör ca 0,28 % av habitatet
för arten i Karlstads- och Hammarö kommuner. Det är en förhållandevis liten andel och
redovisas i figur 13. Minst ett par bedöms kunna påverkas av planen vilket är 0,04 % av den
regionala populationen i Värmland. Dock är det främst födosöksområden som tas i anspråk i
planområdet. Enligt habitatanalysen påverkas en mycket liten del (0,28 %) av det funktionella
habitatet för den lokala populationen (Karlstads- och Hammar kommuner). Arten är vanlig i
Sverige och även tämligen vanlig i området runt Jakobsberg. Att ett revir kommer påverkas är
inte försumbart men kommer heller inte att förändra bevarandestatusen på populationen som
helhet, vare sig lokalt, regionalt eller nationellt. Konsekvensbedömningen blir därför att
gynnsam bevarandestatus inte kommer att påverkas (Tabell 25).
Tabell 25. Konsekvensbedömning törnskata. Rubriken skydd anger paragraf i artskyddsförordningen samt om
arten omfattas av fågeldirektivet (Fd). Bevarandestatus anges med färgkod där grönt är god status, gult är
otillräcklig/otillfredställande och rött är dålig. Ingen färk är okänd status. Konsekvensbedömningen anges också i
färgkod där grönt är ingen, obetydlig eller liten konsekvens på bevarandestatus, gult är måttlig negativ
konsekvens och rött är stor negativ konsekvens. Måttlig och stor negativ konsekvens innebär försämring av
bevarandestatus.

Törnskata
Skydd:

4§, Fd

Bevarandestatus i nuläge:

Konsekvensbedömning
Kriterier för bedömning av gynnsam bevarandestatus
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Lokalt

Nationellt/regionalt
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Areal habitat

I dagsläget finns totalt ca 26947,5 ha i Karlstads- och Hammarö kommuner
Direkt habitatförlust 77,3 ha (0,28 %)

Populationsutveckling

Minskning av 0,04% av populationen Värmland
Konnektiviteten förändras inte

Utbredningsområde

Förändras inte

Konsekvensbedömning

Lokalt

Nationellt/regionalt

(utan åtgärder)

Liten negativ konsekvens

Liten negativ konsekvens

Behov av åtgärder

Inga
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Figur 13. Funktionellt habitat för törnskata (inzoomad kring Jakobsberg).

70

2020-08-25

Natura 2000- och artskyddsutredning, detaljplan Västra Jakobsberg, Karlstad kommun

7.14

2020-08-25

Fåglar som enbart är rastande – dubbelbeckasin, Jorduggla, lappsparv,
rödstrupig piplärka och vinterhämpling

7.14.1. Planområdets betydelse för rastande fåglar

På den stora skalan sker stora flyttstråk via Vänern från och till Värmland under vår- och
höststräck (Figur 14) och då utnyttjas rastlokaler kring Vänern. Ett av de viktigaste ligger
söder om planområdet i Klarälvsdeltats Natura 2000-område samt en i en rastlokal belägen på
Hammarös södra del. Här samlas sträckande fåglar under hösten och mer än 250 000
dagflyttande fåglar sträcker här varje höst. Även nattsträcket är omfattande och detta innebär
att stora mängder fåglar kan ansamlas för att födosöka, samt under perioder när vädret
omöjliggör att fåglarna sträcker ut över Vänern (Länsstyrelsen i Värmland 2011).

Figur 14. Översiktliga illustrationer över flyttfågelstråk kring Vänern under hösten (till vänster) och under våren (till
höger) där den blå punkten visar Jakobsberg. Fyllda pilar=landfåglar. Ofyllda=sjöfåglar. Källa: Länsstyrelsen i Värmland
(2011).

För att studera konsekvenser för rastande fåglar och också erhålla ett lokalt perspektiv på
betydelsen av lokalerna har en studie gjorts av rastlokaler kring Vänern inom Karlstads- och
Hammarö kommuner. Avgränsningen har gjorts genom litteraturstudier, utsökning i
artportalen, kunskap från kommunekolog samt intervju med ornitolog. Utsökningen ur
Artportalen gäller 20000101-20200219.
Enligt muntlig kontakt med Magnus Köpman (lokal ornitolog) och utdrag från artportalen så
finns bland annat rastlokalen Alsteråns mynning 8,6 km öster om Jakobsberg. Här finns
enstaka noteringar av vinterhämpling, dubbelbeckasin men ingen notering av rödstrupig
piplärka eller lappsparv. Hynnboholm (från Ängebräck till Pumphuset) är också en rastlokal
(12,6 km nordväst om Jakobsberg) där flertalet av de vanligare arterna som rastar på
Jakobsberg också uppehåller sig samt enstaka noteringar av de ovanligare arterna
dubbelbeckasin, jorduggla, rödstrupig piplärka, lappsparv och vinterhämpling.
I Sätterviken 7,6 km sydöst om Jakobsberg på Hammarö finns också en rastlokal med enstaka
noteringar av vinterhämling och flertalet registreringar av rastande stare, enkelbeckasin och
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drillsnäppa. Förutom dessa tre lokaler är Natura 2000-området Klarälvsdeltat en värdefull
rastlokal där bland annat brushane, enkelbeckasin, grönbena, rödbena och stare rastar.
I tabell 26 visas tydligt att enbart 5,6 % (2 914) av alla observationer (51 993) på de fem
lokalerna har gjorts på Jakobsberg. Trots detta så står Jakobsberg för majoriteten (78 %) av
alla lappsparvsobservationer. Detsamma gäller för rödstrupig piplärka (66,7 %) och
dubbelbeckasin (77,9 %). På lokalerna kring Jakobsberg rastar ett lägre antal individer av
exempelvis lärkor och beckasiner. Rödstrupig piplärka, lappsparv, jorduggla samt
dubbelbeckasin ses aldrig eller mycket sällan på ovan nämnda rastlokaler men syns årligen
eller ungefär vartannat år inom gräsmarkerna på Jakobsberg.
Sammantaget är gräsmarkerna i Jakobsberg en av de främsta rastlokalerna kring Karlstad och
kanske Värmlands bästa rastlokal för lappsparv. Det ska noteras att i bedömningen har också
hänsyn tagits till att rastande individer troligen också kommer från Finland, Norge eller till
och med Ryssland. Rastande individer har inte någon lokal eller regional population. Calluna
har därför ansett att bedömningen av påverkan på bör utgå från den skandinaviska
populationen. Tyvärr saknas en del uppgifter i dagsläget gällande populationer i Norge och
Finland men klart är att planområdets betydelse främst gäller lappsparv, rödstrupig piplärka
och dubbelbeckasin och viss utsträckning vinterhämpling. Alla dessa arter kan dock nyttja
andra områden i närheten varför någon betydande förlust av rastlokaler inte uppstår och den
förlust av rastlokaler som uppstår kan inte få annat än obetydlig till liten konsekvens för
bevarandestatusen för arterna nationellt, se vidare under artgenomgången nedan.
Tabell 26. Observationer på de undersökta rastlokalerna i närheten av Vändern i Karlstads- och Hammarö
kommuner. För arterna har andelen i procent räknats ut genom antalet observationer av arten på respektive lokal
delat med det totala antalet observationer. Källa är Artportelen med utsökning från 2000-01-01 – 2020-02-19.
Jakobsberg
Observationer

Klarälvsdeltat

Alsteråns
mynning

Hynboholm

Sätterviken

2914

14 732

15 186

18 009

1152

Observationer (%)

5,6

28,3

29,2

34,6

2,2

Jorduggla (%)

37

7,4

3,7

51,9

0

Rödstrupig piplärka
(%)

66,7

15,4

2,6

15,4

0

Lappsparv (%)

78,2

9,9

5

6,9

0

Dubbelbeckasin (%)

77,9

4,4

8,8

8,8

0

Vinterhämpling (%)

15,1

13,7

17,8

50,7

2,7

8,3

40,5

24,7

23,7

2,9

Stare (%)

7.14.2. Dubbelbeckasin

Dubbelbeckasin är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT). Den omfattas också av
fågeldirektivet och artskyddsförordningen. Dubbelbeckasin har ungefär 1800 häckande par i
Sverige och 5 000 - 15 000 par i Norge. Arten har en stabil trend den senaste 10- och 20 års
perioden. Arten använder planområdet årligen som rastlokal vid flytt. I jämförelse med andra
rastlokaler i landskapet anses Jakobsbergs gräsmarker vara en av de bästa lokalerna för arten.
Dubbelbeckasin har relativt höga krav på rastlokaler och kräver igenväxande eller högre
gräshöjd och buskmark. Att rastlokalen kommer att bebyggas ger en negativ effekt för
individer och skulle teoretiskt kunna ha en effekt på populationsnivå. Det mest troliga
scenariot är att majoriteten av ytan i planområdet inte längre kommer att fungera som
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rastlokal då arten har relativt höga krav på en rastlokals kvaliteter. Det är inte klarlagt hur
många individer som kommer beröras men tre individer har noterats som rastande vid flera
tillfällen. Det är oklart om dessa tre individer häckar i Sverige, Norge, Finland eller till och
med på Kolahalvön i Ryssland. Bedömningen blir därför att konsekvensen på populationsnivå
blir liten eftersom det i relation till den svenska och skandinaviska populationen handlar om
en bråkdel av populationen. Gynnsam bevarandestatus kommer därmed inte att försämras.
7.14.3. Jorduggla

Jorduggla är inte rödlistad utan livskraftig (LC) men den omfattas av fågeldirektivet och
därmed av artskyddsförordningen. Jorduggla har ungefär 1700 häckande par i Sverige. Arten
har en osäker trend den senaste 10-20 års perioden. En stor andel av jorduggleobservationerna
kring Karlstad är från Jakobsberg (ca 37 %). Området kan därför anses ha betydelse för
övervintrande/flyttande individer. I jämförelse med andra rastlokaler i landskapet är
Jakobsberg en av de bästa lokalerna för arten (Tabell 26). Att rastlokalen kommer påverkas
kan ge en viss negativ effekt för enstaka individer. Den mark inom planområdet som
omvandlas till bebyggelse m.m. kommer att förlora sin funktion men kvarvarande naturmark
och golfbanan kommer att kunna fortsätta fungera som rastlokal, men med nedsatt funktion.
Då det handlar om enstaka individer är bedömningen att konsekvensen på populationsnivå
blir obetydlig och att gynnsam bevarandestatus inte försämras.
7.14.4. Lappsparv

Lappsparv är rödlistad som Sårbar (VU) och omfattas därmed av artskyddsförordningen.
Lappsparv har ungefär 126 000 häckande par i Sverige. Arten har en minskande trend den
senaste 10-20 års perioden (minskat 59 % 1999-2018). År 2006 noterades så mycket som 20
rastande individer. I genomsnitt har tre individer noterats per observation. De torrare
gräsmarkerna vid Jakobsberg är den yta där flest observationer har gjorts och stora delar av
denna yta kommer att bebyggas vid genomförandet av planen. I jämförelse med andra
rastlokaler i landskapet kan Jakobsberg anses vara en av de bästa lokalerna för arten i trakten.
Det mest troliga scenariot är att majoriteten av ytan inte längre kommer att fungera som
rastlokal. Samtidigt har arten fortfarande en stor population i Sverige och rastar till viss del
också på stubbåkrar. Bedömningen är därför att konsekvensen på populationsnivå blir liten
och att gynnsam bevarandestatus inte försämras.
7.14.5. Rödstrupig piplärka

Rödstrupig piplärka är rödlistad i kategorin
Sårbar (VU) och omfattas därmed av
artskyddsförordningen. Rödstrupig piplärka
har ungefär 300 häckande par i Sverige. Hur
stor populationen är i Norge, Finland och
Ryssland är oklart men den är betydligt större
än i Sverige (Figur 15) eftersom den har sitt
huvudsakliga utbredningsområde här (Figur
15). Arten har en stabil trend den senaste 10-20
års perioden. Arten observerades inte under
fågelinventeringen men observeras årligen när
arten flyttar. Det handlar oftast om en till två
rastande individer per år. Vi vet inte om dessa
individer häckar i Sverige, Norge, Finland eller
till och med Kolahalvön i Ryssland. I
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jämförelse med andra rastlokaler kring Karlstad kan Jakobsberg anses ha stor betydelse för
övervintrande/flyttande individer (Tabell 26). Att rastlokalen kommer att bebyggas kommer
att ge en negativ effekt för individer. Det mest troliga scenariot är att majoriteten av ytan inte
längre kommer att fungera som rastlokal. Antalet alternativa rastlokaler kring Karlstad är få
då arten gärna använder öppna hedliknande miljöer som rastlokal.
Sammantaget är bedömningen att konsekvensen på populationsnivå blir liten utifrån att det är
få individer som berörs sett till den skandinaviska populationen och att gynnsam
bevarandestatus därmed inte riskerar att försämras.
7.14.6. Vinterhämpling

Vinterhämpling är rödlistad som Sårbar (VU) och omfattas därmed av artskyddsförordningen.
Arten förekommer i Sverige med ungefär 320 par men förekomsten ligger i utkanten av
utbredningsområdet som i Skandinavien utgörs av Norge med 100 000-500 000 par. Arten har
en osäker trend den senaste 10-20 årsperioden. Arten har rastat i området vid flera tillfällen
(11 år mellan 2000-2020). I genomsnitt har 17 individer noterats per observationstillfälle
inom Jakobsberg med en toppnotering 2016 där 50 noterades. Majoriteten av observationerna
är under höststräcket (oktober). Att rastlokalen kommer att påverkas kan ge en viss negativ
effekt för individer. Det mest troliga scenariot är att majoriteten av ytorna som idag används
inom planområdet inte längre kommer fungera som rastlokal. Sett till observationer kring
Karlstad utgör Jakobsberg 15 % (Tabell 26) och det verkar som att Hynboholm är av mycket
större betydelse. Jakobsberg har dock en viss betydelse för övervintrande/flyttande individer
även om majoriteten av observationerna är från andra rastlokaler. Det går inte att avgöra om
det är svenska eller norska individer som rastar vid Karlstad men det mest sannolika är att det
är en del av den stora norska populationen. Sammantaget bedöms därför konsekvensen på
populationsnivå bli liten och gynnsam bevarandestatus riskerar inte att försämras.
7.15

Mattlummer

Mattlummer växer i hela landet på ganska ljus och torr, mager sand eller torvmark. Arten är
inte rödlistad utan är livskraftig och har därmed gynnsam bevarandestatus nationellt. Fynd i
Artportalen visar att den förekommer söder om Jakobsberg på Hammarö samt på ett 15-tal
platser norr om Karlstad, ca 3 km från Jakobsberg. Det pekar på en kontinuerlig utbredning i
omgivningen. Den är sannolikt inte inrapporterad i någon större utsträckning eftersom arten
av de flesta naturkännare betraktas som vanlig och därför inte noteras vid fältbesök. Då arten
med all sannolikhet är vanlig kan man anta att mattlummer förekommer på många platser i
landskapet omkring Jakobsberg eftersom dess livsmiljöer förekommer fläckvis.
Kommunen genomförde inventeringar av kärlväxter 2012 inom planområdet. Arten noterades
på en plats i västra delen av planområdet i ett område med markanvändning som naturmark.
Den planerade byggnationen medför därför att ingen förekomst försvinner och att ingen
konsekvens uppstår på bevarandestatus för arten såväl lokalt, regionalt som nationellt (Tabell
27).
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Tabell 27. Konsekvensbedömning mattlummer. Rubriken skydd anger paragraf i artskyddsförordningen samt om
arten omfattas av art- och habitatdirektivet (AHD). Bevarandestatus anges med färgkod där grönt är god status,
gult är otillräcklig/otillfredställande och rött är dålig. Ingen färk är okänd status. Konsekvensbedömningen anges
också i färgkod där grönt är ingen, obetydlig eller liten konsekvens på bevarandestatus, gult är måttlig negativ
konsekvens och rött är stor negativ konsekvens. Måttlig och stor negativ konsekvens innebär försämring av
bevarandestatus.

Mattlummer
Skydd:

9§

Bevarandestatus i nuläge:

Lokalt

Nationellt/regionalt

Konsekvensbedömning
Kriterier för bedömning av gynnsam bevarandestatus
Areal livsmiljö

Endast en förekomst i planområdet som ligger i ett område som planeras som
”naturmark”. Arten bör därför kunna finnas kvar vid ett genomförande av planen.

Populationsutveckling

Ingen förlust av några individer

Utbredningsområde

Påverkas ej

Konsekvensbedömning

Lokalt

Nationellt/regionalt

(med åtgärder)

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

Behov av åtgärder

Inga

7.16

Nattviol

Inventering av nattviol 2020

Det är känt att Jakobsberg är mycket rik på orkidén nattviol och i botaniska inventeringar som
Karlstads kommun låtit genomföra (2012 och 2015) har nattviol ingått. Under planläggningen
av Jakobsberg har det rått vissa osäkerheter kring hur detaljerade dessa inventeringar har
varit. Det har gällt både var de
förekommer och i vilket
numerär. Av den anledningen
anlitade kommunen Calluna
för att genomföra en detaljerad
inventering under optimal tid
för blomning, d.v.s.
månadsskiftet juni-juli som
förhållandena var 2020.
Inventeringen har utförts i
form av en gridinventering
vilket innebär att samtliga
individer i hektarsrutor har
räknats och koordinatbestämts
med en noggrannhet på ca tio
meter. Rent praktiskt har denna
totalkartering gått till på det
viset att inventeraren gått i
tiometerstransekter till hela
hektarrutan täckts in. Alla
individer som kan överblickas
inom ca 100 m2 har räknats
Figur 16. Hektarrutor som totalkarterades på nattviol (i rött).
och givits en koordinat och
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därefter har inventeraren fortsatt transekten. Där individer förekommit tätt har transekterna
markerats ut för att undvika dubbelräkning. Insamlingen av data har gjorts direkt i ArcGISonline varför det också direkt har varit möjligt att kontrollera att rätt koordinat angivits.
Samtliga individer har bestått av arten nattviol (ängsnattviol) och inga fynd av grönvit nattviol
registrerades. Sammantaget karterades alla potentiella habitat som planeras att bebyggas eller
på annat sätt exploateras. Utöver det har nästan all natur- och parkmark inom planområdet
karterats vilket innefattat även delar av golfbanan (Figur 16).
7.16.1. Resultat av inventeringen

De tidigare inventeringarna har antytt att det finns en betydande population av nattviol på
Jakobsberg och att den skulle kunna bestå av så många som 2 500 individer. Den tidigare
inventeringen var som sagt inte heltäckande och det var främst de områden med störst täthet
som redovisades (Figur 17), vilket skulle kunna betyda att förekomster av nattviol kan
förbises vid exploatering av ytor.

Figur 17. Förekomster av nattviol enligt inventeringar 2012 och 2015 tillsammans med planskiss där parkmark
syns (från Karlstad kommun). Förekomster inom röd ring berörs inte då planen har ändrats något i väster.
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Figur 18. Fynd av nattviol. Skalan från ljusgul till mörkt röd anger hur många individer som registrerats i varje
punkt där ljusgul är 1 individ och mörkt röd är >100 individer inom ca 100 m2.

Resultaten från den nya totalkarterande inventeringen kan ses visuellt i figur 18. Totalt
räknades 28 241 individer av nattviol. Detta var betydligt mer än vad inventerarna kunde
föreställa sig och inventeringen fick därför avgränsas till att omfatta huvudsakligen
planområdet. Den totala populationen uppskattas till minst 40 000 individer utifrån tätheten i
de inventerade hektarrutorna på golfbanan jämfört med hur stor areal som tidigare kända
förekomstytor upptar men som inte hann inventeras (jämför figur 16 med 17). Beräkningen är
konservativ och endast tidigare förekomstytor har utgjort grund för uppskattningen. Den nya
karteringen som utfördes på en del av golfbanan visade dock att nattviol finns på betydligt
större ytor än vad som tidigare registrerats. En rimligare uppskattning av den totala
populationen skulle hamna på 43-45 000 individer men eftersom försiktighetsprincipen ska
gälla görs konsekvensbedömningen utifrån en totalpopulation på 40 000 individer.
Resultaten visar också att de tidigare inventeringarna väl beskriver de områden där tätheten
varit som störst vilket betyder att den planläggning som hittills skett rymt en hög grad av
hänsyn till nattviol.
7.16.2. Effekter och konsekvenser för nattviol

Nattviol är inte rödlistad utan har gynnsam bevarandestatus i Sverige. Däremot är den som
alla andra orkidéer fridlyst och omfattas av 8 § artskyddsförordningen. Den lokala
populationen har avgränsats till Jakobsberg trots att många orkidéer har god
spridningsförmåga. Som framgår av resultaten uppskattas den till minst 40 000 individer
vilket är en mycket stor population. Det kan vara så att det är en av Sveriges största och
garanterat den största i Värmland.
Nattviol förekommer i ängar, betesmarker och öppna skogsmarker och är kalkgynnad. Den är
en mycket vanlig orkidé, en av våra vanligaste i landet. Den är relativt vanlig också i södra
Värmland även om Jakobsberg sticker ut som en unik lokal.
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Påverkan kan bestå av direkt habitatförlust och indirekt påverkan i form av ökat slitage när
fler kommer att ströva i områden den förekommer i samt eventuella hydrologiska
förändringar p.g.a. ändrad avrinning och dagvattenhantering.
Nattviol är som synes vanligt förekommande i stora delar av planområdet och därför gjordes
också en täthetsanalys för att kunna se var tätheten är störst (Figur 19). Av den framgick det
att större tätheter finns i hamnkvarteret (svartrandiga området), i delar av småbåtshamnen
(blått) och i läget för en förskola i södra delen av planen (ljusgrönt). Efter att detta
uppmärksammades reviderades planförslaget till ett slutgiltigt förslag så att hamnkvarteret
fick en något annan utformning samt att förskolan flyttades och en naturpark inrättades på
samma yta (Figur 20). En annan viktig förändring i det slutgiltiga förslaget är att
markanvändningen för natur- och parkmark i mycket högre grad inriktats på att få en
skötselregim som kommer att gynna nattviol och andra arter som är knutna till ängsmark.
Slåtter har därför införts som den huvudsakliga skötselregimen.

Figur 19. Täthetsanalys av nattviol i förhållande till det tidigare förslaget till detaljplan. Rödare områden anger
större täthet.
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Den direkta förlusten av individer till följd av bebyggelse och annan exploatering framgår av
tabell 28. Där framgår också skillnaden mellan det slutgiltiga och det tidigare planförslaget.
Tabell 28. Antal karterade individer av nattviol fördelade efter framtida markanvändning inom Jakobsbergs
detaljplan. Av tabellen framgår också hur många individer och hur stor andel av populationen som förekommer
inom ytor som planeras att exploateras. Tabellen visar både det slutliga planförslaget där justeringar av
markanvändning gjordes av hänsyn till nattviol samt det tidigare förslaget som föregick det slutgiltiga.
Markanvändning
Hamnkvarter

Tidigare planförslag
(innan justering av detaljplan)

Slutgiltigt planförslag
(efter justering av detaljplan)

1 013

512

Övriga bostäder

444

444

Förskola

589

-

Småbåtshamn

476

476

Centrum

90

90

Odling & djurhållning

20

20

Vägar

459

459

Parkmark

5 268

Naturmark

19 882

S:a exploaterad mark

3 091

2 001

S:a natur- och parkmark

25 150

26 240

Totalt karterat

28 241

28 241

Uppskattad population (hela
golfbanan)

40 000

40 000

Andel av population på
exploaterad mark

7,7 %

5%

26 240*

Detaljplanen medför att ca 2 000 plantor av nattviol riskerar att försvinna. Detta motsvarar
maximalt 5 % av den lokala populationen på Jakobsberg. Planen medför också en minskning
av habitat men den är vanskligare att ange eftersom det råder så stora skillnader i täthet av
nattviol mellan olika områden. Uppskattningsvis finns nattviol på ca 30 ha och 5,5 av dessa
planeras att exploateras. Det är en hög andel men med tanke på att det företrädesvis är
lågkvalitativa habitat som exploateras är detta inte en relevant jämförelse utan det är
karteringens individantal som är relevant för konsekvensbedömningen. Det ska också
tilläggas att planen medför att drygt 3 ha av nuvarande golfbana omföres till naturmark och
nytt potentiellt habitat.
Att 2 000 individer försvinner kommer inte att innebära att någon kritisk nivå för
populationsstorleken kommer att passeras utan gynnsam bevarandestatus kommer att råda i de
kvarvarande delarna, särskilt med tanke på att de ges en adekvat skötsel som ängsmark.
Däremot är minskningen av populationen relativt stor och ligger precis vid den gräns där
bedömningen enligt kriterierna i tabell 3 innebär en försämrad bevarandestatus, vilket i sin tur
är en tillämpning av rödlistningskriterierna. Detta motiverar att olika åtgärder vidtas för att
nattviol ska kunna leva kvar i en minst lika livskraftig population på Jakobsberg som idag.
Den viktigaste åtgärden är att grönområdena i södra delen av Jakobsberg ges en ängsskötsel
som inte bara bibehåller utan utvecklar förutsättningarna för nattviol. Den näst viktigaste
åtgärden gäller restaurering. Delar av gräsmarkerna är igenväxta idag och behöver restaureras.
Det gäller också de delar av golfbanan i södra planområdet som ska övergå till naturmark. Här
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finns idag fairways och greener som behöver ställas iordning för att nattviol antingen naturligt
kan vandra in eller flyttas från mark som ska exploateras. Ytterligare en restaurering som
behöver göras är att ta bort lupinbestånd. Det är en invasiv art som på sikt kan hota
gräsmarkens naturliga flora. Ett större bestånd av lupin finns sydväst om den planerade
småbåtshamnen och det bör grävas bort och ersättas av avbanade och flyttade individer av
nattviol från områden som planeras att exploateras. Den tredje åtgärden har redan beskrivits
men innebär att de tätaste bestånden av nattviol som exploateras flyttas med jordtäcke och allt
till ytor som ska restaureras. En fjärde åtgärd gäller åtgärder för minskat slitage och
information till allmänheten som beskriver den unika natur och dess känslighet som kommer
att finnas alldeles intill de inflyttandes bostäder. I detta ingår informationsskyltar och att
tydliga gång- och cykelstråk anläggs. När det gäller slitage är det i ängsmarker sällan problem
med besökare så länge besöken kan styras upp med markerade gång- och cykelstråk. Att en
och annan familj tar en pick-nick i gräset är inget allvarligt så länge det sker på begränsade
delar av ytorna. Skulle slitage uppkomma till följd av högt besökstryck behöver en beredskap
finnas för att vidta åtgärder. Dessa kan bestå i allt från att tydliggöra stråk att röra sig i till
anordnade grillplatser. De upptagna åtgärderna kommer att beskrivas i ett särskilt åtgärds- och
skötselprogram som tas fram i samband med planens genomförande.

Figur 21. Bitvis är tätheten av nattviol förbluffande som i detta parti som ligger ett par hundra meter söder om den
planerade småbåtshamnen (Foto John Askling, Calluna AB).

När det gäller indirekt påverkan genom förändringar i hydrologin har de områden som
nattviol förekommer i studerats. Slutsatsen är att det inte sker några stora förändringar. Redan
idag pumpas vatten från området och det kommer att fortsätta i samma lägen och utsträckning
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som tidigare. Där bebyggelse planeras kommer terrängen att förändras och höjas upp men
detta påverkar inte de låglänta gräsmarkerna som kommer att ha samma inströmningsområden
som idag. Den förstärkta skyddsvallen mot Klarälven kommer heller inte att påverka eftersom
det redan idag finns en invallning.
Förlusten av nattviol och dess livsmiljöer hör till detaljplanens allvarligaste effekter och
förlusten ligger nära gränsen för när bevarandestatus lokalt kan försämras. Det kommer att
krävas riktad skötsel av grönytor i södra och västra delen av planområdet för att
bevarandestatusen inte ska påverkas negativt. Under förutsättning att ett åtgärds- och
skötselprogram tas fram och adekvat skötsel kommer till stånd innebär detaljplanen liten
konsekvens och att bevarandestatusen inte försämras lokalt eller nationellt (Tabell 29).
Tabell 29. Konsekvensbedömning nattviol. Rubriken skydd anger paragraf i artskyddsförordningen samt om arten
omfattas av art- och habitatdirektivet (AHD). Bevarandestatus anges med färgkod där grönt är god status, gult är
otillräcklig/otillfredställande och rött är dålig. Ingen färk är okänd status. Konsekvensbedömningen anges också i
färgkod där grönt är ingen, obetydlig eller liten konsekvens på bevarandestatus, gult är måttlig negativ
konsekvens och rött är stor negativ konsekvens. Måttlig och stor negativ konsekvens innebär försämring av
bevarandestatus.

Nattviol
Skydd:

8§

Bevarandestatus i nuläge:

Lokalt

Nationellt/regionalt

Konsekvensbedömning
Kriterier för bedömning av gynnsam bevarandestatus
Areal livsmiljö

Areal är i detta fall inte ett relevant kriterium för bedömning. Planen kommer att
orsaka en nettoförlust av habitat men den är svår att kvantifiera eftersom
habitatkvaliteten skiftar med flera tiopotenser mellan de sämsta och bästa
habitaten. Planen innebär också att habitat tillförs där golfbanan omvandlas till
naturmark. Uppskattningsvis 5,5 ha av 30 ha habitat försvinner samtidigt som
drygt 3 ha tillföres.

Populationsutveckling

Antal plantor i dagsläget: Minst 40 000
Antal plantor som försvinner: ca 2 000
En minskning lokalt med max 5 %
Ingen konnektivitetsförsämring

Utbredningsområde

Påverkas ej

Konsekvensbedömning

Lokalt

Nationellt/regionalt

(utan åtgärder)

Måttlig negativ konsekvens

Liten negativ konsekvens

(med åtgärder)

Liten negativ konsekvens

Obetydlig konsekvens

Behov av åtgärder

Ett åtgärds- och skötselprogram upprättas. Detta anger: 1) i huvudsak skötsel
med slåtter i naturmark 2) restaurering av igenväxta mark, golfbana till habitat
samt borttagande av invasiva arter 3) flytt av ca 500 individer från områden som
ska exploateras 4) åtgärder för att minska slitage och ge information till
allmänheten om gräsmarkernas värden och hur man inte äventyrar dem.
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Sammanfattande konsekvensbedömning

Detta avsnitt fungerar både som en sammanfattning av denna rapport och som en slutsats
kring vad planen får för slutgiltig konsekvens. Kapitlet avslutas med en sammanfattande
tabell över alla naturtyper och arter som konsekvensbedömts i utredningen (Tabell 30).
8.1

Planområdets konsekvenser för Klarälvsdeltats Natura 2000-område

Med stöd av friluftslivsutredningen (Östlund Fält 2020) kan konstateras att ett utökat
besökstryck får obetydlig till liten konsekvens för Klarälvsdeltats utpekade naturtyper och
arter. Påtagligast är ökningen av besökstrycket kring Knappstadsviken men där är friluftslivet
uppstyrt och kanaliserat med stigar, leder och fågeltorn vilket gör att det ökade besöksantalet
inte medför någon påtaglig ytterligare störning på främst fågellivet. Detsamma gäller slitage
av naturtyper.
Brun kärrhök är den enda utpekade art som i hög grad nyttjar planområdet som livsmiljö. Det
rör sig då om jaktområden och inte häckningsmiljöer. Totalt beräknas ca 30 ha
födosöksmiljöer försvinna till följd av genomförandet av planen vilket utgör ca 3,4 % av
tillgängliga födosöksområden. Cirka tre par bedöms häcka i vassmiljöerna inom
Klarälvsdeltat och det är de paren som använder Jakobsberg för födosök. Den sannolika
effekten är att de tre paren kan leva kvar men att reproduktionen kan bli något sämre med
färre flygga ungar över tid. Detta ska dock ses i perspektivet av att brun kärrhök har en
livskraftig population i Sverige såväl som lokalt kring Karlstad och arten är dessutom ökande.
Därmed får en något minskad reproduktion inga effekter på populationen utan den tål det.
Sammantaget medför detaljplanen att bevarandestatusen inte försämras och att konsekvensen
är liten.
Några kumulativa effekter av betydelse har inte identifierats.
8.2

Planområdets konsekvenser för artskyddade arter

Av fåglarna är det endast gulärla som bedöms kunna få en konsekvens på bevarandestatus och
då för den lokala populationen. Ett genomförande av planen kan medföra en
populationsminskning på upp till 9 % inom Karlstads- och Hammarö kommuner vilket
innebär en måttlig negativ konsekvens. Här föreslås skyddsåtgärder i form av att naturmark
inom planområdet planeras på ett sådant vis att fuktängar består och kan utvecklas och att
skötseln inriktas på att gynna dess arter med t.ex. slåtter. Detta är också den åtgärd som
föreslås för nattviol, se nedan. Om skyddsåtgärder vidtas uppstår liten negativ konsekvens
och ingen försämring av bevarandestatus utan arten ska då kunna fortsätta att nyttja och häcka
i området. För rastande fåglar har Jakobsberg betydelse främst för lappsparv, vinterhämpling,
rödstrupig piplärka och dubbelbeckasin. För alla utom rödstrupig piplärka finns alternativa
rastlokaler i trakten. Rödstrupig piplärka kräver dock hedartade miljöer vilket det inte finns
gott om i övrigt. För samtliga arter utgör dock Jakobsberg betydelse för enstaka till några
tiotals individer och detta är en mycket liten andel av den totala populationen vilket gör att det
inte uppstår annat än obetydlig till liten konsekvens av genomförandet av planen och att
bevarandestatus inte försämras för rastande fåglar.
Av andra fridlysta arter än fåglar är det endast nattviol som planen har en större påverkan på.
Nattviol har sannolikt sin största population regionalt i Värmland i Jakobsberg och maximalt
5 % av populationen riskerar att försvinna i och med planerad bebyggelse, infrastruktur och
småbåtshamn. Förlusten innebär inte att bevarandestatusen påverkas negativt eftersom arten i
övrigt är vanlig i en stor del av Sverige och därmed livskraftig nationellt. Lokalt ligger dock
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förlusten av individer nära den nivå då bevarandestatusen kan försämras. Därför krävs
skyddsåtgärder för att bevarandestatusen inte ska riskera att försämras och därmed utlösa ett
dispenskrav enligt artskyddsförordningen. Ett åtgärds- och skötselprogram föreslås därför
upprättas. Detta ska innehålla: 1) skötsel av naturmark genom slåtter, 2) restaurering av
igenväxt naturmark, omvandling av golfbana till habitat samt borttagande av invasiva arter, 3)
flytt av ca 500 individer från områden som ska exploateras samt 4) åtgärder för att minska
slitage och samtidigt ge information till allmänheten om gräsmarkernas värden och hur man
inte äventyrar dem.
Utöver dessa skyddsåtgärder innehåller planen åtgärder såsom att behålla lövskog och
buskage längs Klarälven.

Figur 22. Ett par hundra meter sydväst om hamnkvarteret finns ett större bestånd av den invasiva arten lupin som
föreslås grävas bort och ersättas med flyttade individer av nattviol från ytor som planeras att exploateras. Den
infällda bilden visar läget för lupinbeståndet (Foto John Askling, Calluna AB).
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Sammanfattande tabell med konsekvensbedömning

Tabell 30. Sammanfattande bedömning av konsekvenser på bevarandestatus för utpekade arter och naturtyper i
Natura 2000-området Klarälvsdeltat och arter som omfattas av artskyddsförordningen. Förklaring till
kolumrubriker: ”N2” står för utpekad art eller naturtyp i Natura 2000-område, ”ASF” står för art eller artgrupp som
är fridlyst enligt artskyddsförordningen och med angivande av den paragraf som gäller. Konsekvensbedömningen
anges som färgkod där grönt är ingen, obetydlig eller liten konsekvens på bevarandestatus, gult är måttlig
konsekvens och rött är stor konsekvens. Måttlig och stor konsekvens innebär att bevarandestatusen försämras.
Arter med * gäller endast rastande fåglar och (x) anger att arten är typisk art för en utpekad naturtyp i Natura
2000-område.
Art,
artgrupper
eller
naturtyp

N
2

A
S
F

Bevarandestatus
lokalt
/nationellt

Påverkan

Hänsyns- och
skyddsåtgärd

Konsekvens
bevarandestatus
lokal nivå efter
åtgärd

Konsekvens
bevarandestatus
nationell nivå
efter åtgärd

Otillräcklig/
otillräcklig

Grumling,
förorening,
störning
båttrafik

Skyddsåtgärder mot
bl.a. grumling

Liten negativ
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Okänd/dålig

Slitage av
besökstryck

Inga åtgärder föreslås

Liten negativ
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Dålig/dålig

Slitage och
störning av
besökstryck

Inga åtgärder föreslås

Liten negativ
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Dålig/dålig

Slitage och
störning av
besökstryck

Inga åtgärder föreslås

Liten negativ
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Dålig/dålig

Störning av
besökstryck

Inga åtgärder föreslås

Liten negativ
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

4§

God/god

Födosöksområde,
konnektivitet

Grönstruktur för
konnektivitet,
värdefullaste
födosöksområden
lämnade

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

Backsvala

4§

God/god

Födosöksområde

Inga åtgärder föreslås

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

Blåhake*

4§

Ej
relevant/god

Störning
rastlokal

Inga åtgärder föreslås

Ej relevant

Ingen konsekvens

4§

God/god

Födosöksområde

Inga åtgärder föreslås

Liten negativ
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

4§

Ej
relevant/dålig

Störning
rastlokal

Inga åtgärder föreslås

Ej relevant

Ingen konsekvens

Buskskvätta

4§

God/god

Häckande,
habitatförlust

Större öppna områden
lämnas

Liten negativ
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Dubbelbeckasin*

4§

Ej
relevant/dålig

Rastlokal

Större fuktigt område
lämnas i söder

Ej relevant

Obetydlig
konsekvens

God/god

Störning,
habitatförlust

Större fuktigt område
lämnas i söder

Liten negativ
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

God/god

Störning
födosöksmiljö

Inga åtgärder föreslås

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

Naturtyper
3150 Naturligt
näringsrika
sjöar
6270
Silikatgräsmar
ker
6410
Fuktängar

x

x

x

9010 Taiga
x
91E0
Svämlövskog

x

Arter
Däggdjur
Fladdermöss

Fåglar

Brun kärrhök
Brushane*

Enkelbeckasin
Fisktärna
Grönbena*
Hussvala

x
x

(x)

4§

x

4§

x

4§

Ej
relevant/dålig

Störning
rastlokal

Inga åtgärder föreslås

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

4§

Okänd/god

Födosöksområde

Inga åtgärder föreslås

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens
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A
S
F

Bevarandestatus
lokalt
/nationellt

Påverkan

Hänsyns- och
skyddsåtgärd

Konsekvens
bevarandestatus
lokal nivå efter
åtgärd

Konsekvens
bevarandestatus
nationell nivå
efter åtgärd

Jorduggla*

4§

Ej
relevant/god

Rastlokal

Inga åtgärder föreslås

Ej relevant

Obetydlig
konsekvens

Lappsparv*

4§

Ej
relevant/dålig

Rastlokal

Inga åtgärder föreslås

Ej relevant

Liten negativ
konsekvens

Mindre
hackspett

4§

God/dålig

Födosöksområde

Strandskog lämnas

Obetydlig
konsekvens

Ingen konsekvens

Näktergal

4§

God/god

Häckande,
habitatförlust

Större fuktigt område
lämnas i söder,
buskage lämnas

Liten negativ
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Rödstrupig
piplärka*

4§

Ej
relevant/dålig

Rastlokal

Inga åtgärder föreslås

Ej relevant

Liten negativ
konsekvens

God/otillräcklig

Störning

Stränder lämnas

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

God/otillräcklig

Störning

Inga åtgärder föreslås

Liten negativ
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Rördrom

x

4§

Småfläckig
sumphöna

x

4§

Störning
födosöksområde

Obetydlig
konsekvens

Ingen konsekvens

4§

Okänd/otillräck
lig

Inga åtgärder föreslås

x
Stare

4§

God/otillräcklig

Födosöksområde

Inga åtgärder föreslås

Obetydlig
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Sydlig gulärla
(ras)

4§

God/god

Häckande,
habitatförlust

Större fuktigt område
lämnas i söder, skötsel
med slåtter

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

God/god

Störning

Inga åtgärder föreslås

Obetydlig
konsekvens

Ingen konsekvens

Spillkråka

Sångsvan

x

4§

Sävsparv

4§

God/god

Häckande,
habitatförlust

Större fuktigt område
lämnas i söder,
buskage lämnas

Obetydlig
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Tornseglare

4§

God/dålig

Födosöksområde

Inga åtgärder föreslås

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

Trana

4§

God/god

Störning

Inga åtgärder föreslås

Obetydlig
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Törnskata

4§

God/god

Häckande,
habitatförlust

Större öppna områden
lämnas

Liten negativ
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Vinterhämpling
*

4§

Ej
relevant/dålig

Rastlokal

Inga åtgärder föreslås

Ej relevant

Liten negativ
konsekvens

Okänd/dålig

Grumling,
förorening

Skyddsåtgärder mot
bl.a. grumling

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

Otillräcklig/otill
räcklig

Grumling,
förorening

Skyddsåtgärder mot
bl.a. grumling

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

Okänd/god

Grumling,
habitatförlust

Skyddsåtgärder mot
grumling

Obetydlig
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

God/god

Grumling,
habitatförlust

Skyddsåtgärder mot
grumling

Obetydlig
konsekvens

Obetydlig
konsekvens

Fiskar
Asp
Lax

x
x

Ryggradslösa djur
Bred
paljettdykare

x

4§

Citron-fläckad
kärrtrollslända

x

4§

Kärlväxter
Mattlummer

9§

God/god

Habitatförlust

Inga åtgärder föreslås

Ingen konsekvens

Ingen konsekvens

Nattviol

8§

God/god

Habitatförlust

Åtgärds- och
skötselprogram med
slåtter, restaurering,
flytt av individer,
information till
allmänhet och åtgärder
för minskat slitage

Liten negativ
konsekvens

Obetydlig
konsekvens
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