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Sammanfattning 
Karlstads	kommun	planerar	att	genomföra	en	detaljplan	för	Västra	Jakobsberg.	Planområdet	

ligger	nära	Natura	2000-området	Klarälvsdeltat.	Länsstyrelsen	har	yttrat	sig	angående	förslaget	

och	har	lyft	ett	antal	frågor	kring	påverkan	på	skyddade	arter	och	Natura	2000.		

Den	här	utredningen	belyser	hur	utpekade	arter	och	Natura	2000-habitat	riskerar	att	påverkas	

av	förväntad	förändring	av	friluftslivet	vid	genomförande	av	detaljplan	Västra	Jakobsberg.	

Parallellt	med	framtagandet	av	denna	rapport,	tas	även	en	Natura	2000-	och	artskyddsutredning	

fram.	Slutsatserna	i	denna	utredning	tas	med	i	de	slutliga	bedömningarna	kring	påverkan	på	

arters	gynnsamma	bevarandestatus.		

Det	saknas	en	vedertagen	metod	för	att	bedöma	förändring	av	friluftsliv.	Som	underlag	för	

analysen	har	en	tillgänglighetsanalys	gjorts	i	relation	till	förändringar	med	genomförandet	av	

planen.	Data	kring	nuvarande	besöksfrekvens	samt	framtagande	av	skala	för	att	bedöma	en	

förändring	utgår	huvudsakligen	från	besöksdata	inom	Klarälvsdeltat.	Metoden	är	anpassad	till	

att	data	om	besöksantal,	besöksfrekvens,	friluftsaktiviteter	är	begränsad	och	att	de	uppgifter	

som	finns	ofta	är	uppskattningar	och	från	olika	typer	av	undersökningar.		

Genomförandet	av	detaljplan	Västra	Jakobsberg	möjliggör	rekreation	i	en	attraktiv	naturmiljö	

där	Klarälven	skapar	upplevelsevärden	för	friluftslivet	både	på	land	och	i	anslutning	till	vattnet.	

Natura	2000-området	Klarälvsdeltat	utgör	redan	idag	ett	turistmål	för	Karlstad	och	

genomförandet	av	planen	tillgängliggör	även	området	för	boende	väster	om	Klarälven.			

Med	genomförd	detaljplan	kommer	det	att	bli	en	ökad	tillgänglighet	för	närboende	till	flera	av	

delområdena	som	har	analyserats.	Dock	utgör	huvuddelen	av	dessa	områden	delar	inom	Natura	

2000-området	som	redan	idag	är	välbesökta.	Det	gäller	särskilt	Mariebergsskogen	och	

Mariebergs	strandängar.	Genomförandet	av	planen	medför	därmed	ingen	ökad	belastning	på	

området,	men	Natura	2000-området	är	troligtvis	under	hög	belastning	redan	i	nuläget,	varför	

ytterligare	åtgärder	för	att	minska	störning	och	slitage	från	friluftsliv	kan	behövas.		

Sedan	utredningen	påbörjades	har	planförslaget	omarbetats	inför	granskning	(202008).	Denna	

omarbetning	bedöms	inte	medföra	några	förändringar	jämfört	samrådsförslaget	kring	förväntat	

besökstryck	inom	planområdet,	varför	gjorda	bedömningar	av	risk	för	påverkan	och	slitage	

kvarstår.	

Följande	delområden	kommer	att	påverkas	av	ett	ökat	besökstryck	vid	genomförandet	av	

detaljplan	Västra	Jakobsberg:		

Jakobsbergs	västra:	Här	finns	en	hög	risk	för	störning	på	Natura	2000-arten	brun	kärrhök.	

Övriga	Natura	2000-arter	inom	delområdet	riskerar	att	få	en	liten	till	medelhög	risk	för	störning.	

Samma	gäller	risken	för	slitage	på	biotoper	av	värde	för	Natura	2000-arter	och	andra	

skyddsvärda	arter	inom	området.	Risken	för	störning	och	slitage	uppstår,	med	anledning	av	att	

ängsmarker	ligger	i	direkt	anslutning	till	ny	bostadsbebyggelse.		

Knappstadsviken:	Delområdet	tillgängliggörs	för	boende	inom	Jakobsberg	vid	genomförandet	av	

detaljplanen.	Det	medför	en	medelhög	risk	för	störning	på	småfläckig	sumphöna	och	sångsvan,	

då	arterna	kan	förekomma	i	nära	anslutning	till	leder	inom	delområdet.	Det	finns	även	en	

medelhög	risk	för	ökat	slitage	på	naturtypen	silikatgräsmark,	då	det	är	en	av	få	naturtyper	inom	

Klarälvsdeltat	där	det	går	att	röra	sig	utanför	leden.		

I	analysen	har	endast	en	riskbedömning	gjorts.	Möjliga	åtgärder	och	behov	av	anpassningar	tas	

vidare	i	Natura	2000-	och	artskyddsrapporten	(Calluna	2020),	där	analys	av	hur	utvecklingen	av	

Jakobsberg	kan	påverka	bevarandestatus	för	arter	och	habitat.	Där	redogörs	även	för	om	
åtgärder	behöver	vidtas	för	att	säkerställa	att	bevarandestatus	för	habitat	och	arter	inte	

försämras.	Ett	utökat	resonemang	kring	hur	risken	för	slitage	och	störning	kan	minimeras,	förs	

även	i	Miljökonsekvensbeskrivning	för	detaljplan	Västra	Jakobsberg.	 	
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1 Inledning  

Behov av utredning 
Karlstads	kommun	planerar	att	genomföra	en	ny	detaljplan	i	Västra	Jakobsberg.	Planområdet	

ligger	nära	Natura	2000-området	Klarälvsdeltat.	Länsstyrelsen	har	yttrat	sig	angående	förslaget	

till	detaljplan	för	Västra	Jakobsberg,	Karlstads	kommun	(2019-02-18,	dnr	402-9275-2018)	och	

har	där	lyft	ett	antal	frågor	kring	påverkan	på	arter	och	Natura	2000-området	(Klarälvsdeltat,	

SE610190).	Ett	uppföljande	möte	om	Natura	2000	och	tillståndsbehov	har	också	genomförts.	

Länsstyrelsen	vill	att	den	risk	för	störning	som	kan	uppstå	i	Natura	2000-området	till	följd	av	

friluftsliv	och	ökad	besöksfrekvens	behöver	fördjupas	i	en	friluftslivsutredning.		

Uppdrag 
Calluna	fick	vid	årsskiftet	2020	i	uppdrag	att	påbörja	en	utredning	om	friluftslivets	förväntade	

förändring	vid	genomförande	av	detaljplan	Jakobsberg	västra.	Utredningen	omfattar	en	

känslighetsbedömning	och	riskanalys	för	störning	och	slitage	på	arter	och	habitat	i	Natura	2000-

område	Klarälvsdeltat,	Karlstad.		

De	aspekter	av	friluftsliv	som	ska	ingå	i	bedömning	av	känslighet	är	arterna	och	habitatens	

generella	känslighet	för	störning	och	slitage.	Riskanalys	om	påverkan	baseras	på	utfall	av	

känslighetsbedömning	och	de	förändringar	i	friluftslivet	som	förväntas	av	detaljplan	Västra	

Jakobsberg.	De	aspekter	som	ligger	till	grund	för	bedömning	av	risk	för	påverkan	gällande	

friluftsliv	är	förändring	i	ökat	besökstryck	på	land	och	i	vatten	samt	direkt	fysiskt	slitage	på	

Natura	2000-habitat.	Risk	för	störning	och	slitage	utgör	underlag	för	bedömningar	av	arters	

bevarande	status	i	Artskydds-	och	Natura	2000-utredningen	(Calluna	2020a).		

Utredningsområdet	utgörs	av	Natura	2000-området	Klarälvsdeltat,	planområdet	för	detaljplan	

Västra	Jakobsberg	samt	Jakobsbergsskogen,	se	bild	1.	Planområdet	har	utökats	med	att	även	

innefatta	golfbanan	till	granskningen	och	ingår	i	bedömningen	av	risk	för	påverkan.		

Sedan	utredningen	påbörjades	har	planförslaget	dessutom	omarbetats	inför	granskning	med	

något	utökade	ängar	och	minskning	av	hamnområden	(202008),	se	bild	2.	Denna	omarbetning	

bedöms	inte	medföra	några	förändringar	jämfört	samrådsförslaget	kring	förväntat	besökstryck	

inom	planområdet,	varför	gjorda	bedömningar	av	risk	för	påverkan	och	slitage	kvarstår.		

Föreliggande utredning i förhållande till artskyddsutredning/Natura 2000-utredning 
Denna	utredning	är	en	fristående	utredning	till	”Artskydds-	och	Natura	2000-utredning”	

(Calluna	2020a),	vilket	innebär	att	resultatet	(känslighet	samt	risk	för	påverkan)	tillkommer	

som	underlag	till	den.	
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Bild 1. Utredningsområdet utgörs av Natura 2000-området Klarälvsdeltat (raster i rött), området Jakobsberg där 
detaljplan Västra Jakobsberg planeras att genomföras, samt Jakobsbergsskogen (brunrastrerat på kartan).  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Bild 2. Planområdet för detaljplan Västra Jakobsberg 
inklusive golfbanan. (Karlstads kommun 2020a).  

Jakobsberg 

Jakobsbergsskogen 

KLARÄLVSDELTAT 

Golfbana 
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2 Friluftsliv i förändring 

Betydelsen av friluftsliv 
Under	de	senaste	decennierna	har	utövandet	av	friluftsliv	både	ökat	och	förändrats.	Kommunen	

har	en	nyckelroll	i	att	skapa	förutsättningar	för	ett	väl	fungerande	friluftsliv.	Genom	långsiktig	

planering	och	löpande	verksamhet	kan	kommunen	säkra	tillgång,	tillgänglighet	och	kvalitet	i	

natur-	och	kulturlandskapet	för	människors	utevistelse.	Möjligheter	till	friluftsliv	kan	höja	ett	

områdes	attraktivitet	samt	möjliggöra	regional	utveckling	(Naturvårdsverket	2020).		

Det	finns	mycket	forskning	om	betydelsen	av	friluftsliv	för	människor	och	hur	den	påverkar	

människors	hälsa	och	välbefinnande.	Svenska	folkets	friluftsliv	har	kartlagts	två	gånger	i	

nationella	vetenskapliga	undersökningar,	2007	och	2018.	Den	senaste	undersökningen	ger	

värdefull	information	för	kommunal	friluftslivsplanering	(Fredman	et	al.	2019).	Friluftslivet	

skiljer	sig	mellan	olika	delar	av	Sverige	och	friluftslivet	i	tätorten	dessutom.	Tillgången	på	natur	

borde	inte	vara	begränsande	för	svenskarnas	friluftsliv,	då	vi	är	ett	relativt	glesbefolkat	land.	

Men	befolkningen	finns	inte	alltid	där	det	finns	mest	attraktiv	natur	för	friluftsliv.	I	och	kring	

tätorter	är	god	tillgång	på	tilltalande	natur	inom	nära	håll	därför	inte	alltid	en	självklarhet.	Risk	

finns	för	ett	överutnyttjande	med	trängsel,	slitage,	buller	och	nedskräpning	som	resultat	

(Fredman	et	al.	2013).		

Tillgänglighet 
Studier	visar	att	de	som	bor	nära	en	park	är	mera	benägna	att	använda	den.	WHO	

(Världshälsoorganisationen)	föreslår	att	varje	stadsbo	inte	bör	ha	längre	än	300	meter	till	

närmaste	grönområde,	något	som	bekräftas	av	danska	och	svenska	studier.	Natural	England	

anger	vidare	och	preciserar	att	ett	sådant	grönområde	bör	vara	på	minst	2	hektar	och	att	ett	20	

hektar	stort	grönområde	bör	finnas	inom	två	kilometer	från	hemmet	(Boverket	2020).		

Avståndet	från	bostaden	till	närmaste	natur	har	stor	betydelse	för	besöksfrekvensen.	Det	gäller	

särskilt	för	vardagsrekreation,	där	ett	besök	i	en	tätortsnära	skog	under	en	vardag	normalt	är	

ganska	kortvarigt.	Besökaren	rör	sig	troligtvis	inte	mer	än	någon	kilometer	från	den	punkt	där	

man	kommit	in	i	skogen.	Det	innebär	att	man	för	de	vardagliga	naturbesöken	behöver	ha	sitt	

rekreationsområde	inom	1-2	kilometers	avstånd.	Området	behöver	heller	inte	vara	så	stort.	För	

att	främja	en	jämlik	folkhälsa	och	vardagsnära	utevistelse	krävs	ofta	ännu	kortare	avstånd.	

Forskning	visar	att	300	meter	är	en	gräns	för	hur	långt	man	är	beredd	att	gå	till	ett	grönområde	

för	att	göra	det	ofta	(Naturvårdsverket	2017).		

3 Påverkan friluftsliv 
Med	ändrade	friluftslivsvanor,	där	nya	aktiviteter	skapar	nya	möjligheter	men	även	ger	en	

annan	form	av	slitage,	är	påverkan	från	friluftsliv	viktig	att	beakta.	Antalet	personer	i	friluftslivet	

har	även	ökat	i	takt	med	att	befolkningen	har	vuxit	och	fått	mer	fritid.	Eftersom	de	flesta	bor	i	

städer	och	tätorter	leder	detta	till	ett	ökat	tryck	på	den	tätortsnära	naturen.	I	de	mer	populära	

områdena	kan	det	bli	ett	stort	slitage	på	mark	och	växtlighet	(Naturvårdsverket	2020c).	

Nedanstående	avsnitt	behandlar	de	påverkansfaktorer	som	friluftslivet	bidrar	med	och	som	

bedöms	vara	aktuellt	för	utredningsområdet.		
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Slitage 

Slitage från friluftsliv på land 
Målet	med	att	långsiktigt	värna	naturområden	är	särskilt	utmanande	i	tätorten.	Förtätning	kan	

resultera	i	att	tätortsnära	friluftsområden	behöver	tillfredsställa	alla	behov	av	natur	med	

tillgång	till	hundrastplatser,	lekplatser,	cykelvägar,	bollplaner,	m.m.	Det	i	sin	tur	leder	till	en	risk	

för	ökat	slitage,	risk	för	konflikter,	naggning	i	kanten	av	grönområdet	samt	en	växande	

"gränszon/störningszon"	mellan	den	urbana	miljön	och	den	tätortsnära	naturen.	Kärnan	av	

kvaliteter	i	den	tätortsnära	naturen	riskerar	då	att	bli	mindre	och	människors	tillgång	till	

vardagsnatur	i	närheten	av	bostäder,	skolor	och	arbetsplatser	minskar	(Naturvårdsverket	

2017).	Målet	med	att	skydda	natur	som	reservat	eller	nationalpark	är	att	långsiktigt	värna	och	

vårda	särskilt	värdefulla	områden.	Skyddet	ska	helt	enkelt	säkra	möjligheten	till	fina	

naturupplevelser	–	idag	och	i	framtiden	(Naturvårdsverket	2015).	

Slitage från friluftsliv i vattenområden 
Friluftsliv	i	vattenmiljöer	kan	också	ge	upphov	till	slitage.	Båtar	som	rör	sig	på	grunt	vatten	kan	

ge	direkta	skador	på	botten-	och	undervattensmiljön.	Båtskrovet	samt	ankare	kan	slita	loss	

vattenväxter.	Båtar	kan	även	orsaka	bottenerosion,	som	i	sin	tur	kan	bidra	till	uppgrumling	av	

sediment.	Roterande	propellrar	kan	också	orsaka	bottenerosion	och	bortslitningsskador.	

Skadornas	omfattning	beror	på	båtarnas	form,	djup,	antalet	propellrar,	motorstyrka	samt	

ankartyp	(Havsmiljöinstitutet	2019).		

Störning fågelarter 

Generellt kring störning 
Olika	fågelarter	är	olika	känsliga	för	störning.	Effekten	av	upprepade	eller	kontinuerliga	

störningar	är	svår	att	förutsäga.	De	kan	leda	till	en	tillvänjning	eller	ökad	känslighet.	Blir	det	en	

ökad	känslighet	kan	det	resultera	i	att	störda	områden	helt	undviks	av	en	del	arter,	och	alltså	

blir	förlorade	habitat	för	de	arterna	(Naturvårdsverket	2004).	

Störning båttrafik 
Fåglar	och	i	huvudsak	sjöfåglar,	kan	störas	av	båtliv	i	alla	dess	former	som	segling,	motorbåtar,	

vattenskotrar,	kanotister	eller	surfare/vindsurfare.	Jämförelsevis	stör	motorbåtar	mer	än	

roddbåtar,	och	snabba	båtar	stör	mer	än	långsamma	men	vattenskotrar	utmärker	sig	som	de	

mest	störande	vattenfarkostrarna.	Fåglar	som	håller	till	på	grundare	vatten,	som	vadare	och	

tärnor	kan	även	påverkas	av	grundgående	farkoster	som	kanoter	och	vattenskotrar.	Ofta	

används	båtar	vid	fritidsfiske	vilket	i	sig	kan	störa	fåglar,	även	om	aktiviteten	i	sig	är	lugn.	

Internationella	studier	visar	på	att	våtmarker	med	vassområden	nyttjas	mer	frekvent	för	

rekreation,	med	risk	för	trampskador	samt	störning	på	häckande	fåglar	som	följd	

(Naturvårdsverket	2004,	Havsmiljöinstitutet	2019).		

Störning av friluftsliv på land 
Störningar	på	skogslevande	fåglar	av	mänsklig	närvaro	finns	omnämnt	från	tätortsnära	

grönområden.	Färre	fågelarter	och	totalt	lägre	antal	individer	finns	i	områden	där	det	är	mycket	

besökare.	På	artnivå	är	dock	inte	resultaten	lika	tydliga.	Tätheter	av	fåglar	kring	stigar	för	

rekreation	har	studerats	i	skog,	gräsmark	och	våtmark.	Gemensamt	för	dessa	studier	är	att	de	

flesta	arter	uppvisar	lägre	täthet	i	närheten	av	stigarna.	Färre	fåglar	och	färre	bon	observerades	

på	upp	till	ett	avstånd	av	100	meter	från	stigar	och	leder	som	användes	för	flera	olika	former	av	

rekreation,	som	ridning,	vandring	och	cykling.	Men	även	om	mänsklig	aktivitet	längs	stigar	kan	
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störa	fåglar,	kan	de	ändå	bli	mindre	störda	om	besökarna	håller	sig	på	stigarna	jämfört	om	de	

rör	sig	utanför	stigarna	(Naturvårdsverket	2004).		

Mer	närgången	ekoturism	bedöms	utgöra	ett	särskilt	problem,	då	man	i	studier	sett	att	det	haft	

negativ	påverkan	på	häckningsframgången	hos	många	våtmarksfåglar.	I	ett	naturreservat	i	

Florida	bedömdes	närgångna	besök	av	fotografer	inom	ett	fågelrikt	område	vara	den	största	och	

utmärkande	störningskällan.	Fåglarna	bedömdes	störas	mer	då	besökare	blev	närgångna	eller	

väsnades.	Störningen	och	så	även	påverkan	dämpades	om	besökarna	fick	information	om	

problemet	inför	besöket	(Naturvårdsverket	2004).		

En	fotgängare	stör	generellt	mer	än	ett	fordon	(bil,	flyg	eller	båt).	Hundar	utgör	en	adderande	

störningsfaktor	till	fotgängaren,	även	om	de	hålls	kopplade.	För	flera	arter	av	hägrar,	änder,	gäss	

och	rovfåglar	har	det	noterats	att	de	störs	mest	av	mänsklig	närvaro	under	häckningens	

tidigaste	skeden	(före	och	under	äggläggningen	samt	den	tidiga	ruvningen)	(Naturvårdsverket	

2004).		

Mycket	friluftsliv	koncentreras	till	stränder,	som	bad,	fiske	och	fågelskådning,	där	fåglar	kan	

vara	mer	känsliga	för	aktivitet	längs	stranden	än	ute	på	vattnet.	Det	har	därför	särskilt	studerats	

och	noterats	störningseffekter	hos	ett	flertal	fågelarter	som	håller	till	vid	vatten	som	änder,	gäss,	

vadare	och	tärnor.	För	flera	av	dessa	arter	har	studier	visat	på	gynnsammare	beståndsutveckling	

för	arter	i	områden	med	tillträdesförbud	under	häckningstiden.	Internationella	studier	visar	på	

att	våtmarker	med	vassområden	nyttjas	mer	frekvent	för	rekreation,	med	risk	för	trampskador	

samt	störning	på	häckande	fåglar	som	följd	(Naturvårdsverket	2004,	European	Action	Plan	

2020).	

4 Metod och underlag  

Förutsättningar 
Det	saknas	en	vedertagen	metod	för	att	bedöma	förändring	av	friluftsliv	som	är	tillämplig	i	det	

här	fallet.	För	denna	utredning	har	därför	en	metod	behövts	ta	fram.	Metoden	är	anpassad	till	att	

data	om	besöksantal,	besöksfrekvens,	friluftsaktiviteter	är	begränsad	och	att	de	uppgifter	som	

finns	ofta	är	uppskattningar	och	från	olika	typer	av	undersökningar.		

Underlag 
Analys	av	risk	för	slitage	av	naturtyper	inom	Natura	2000-området	samt	störning	på	utpekade	

arter	skyddade	genom	Natura	2000-området,	baseras	på	följande	underlag:	

a) Friluftsaktiviteter	som	anges	i	rapporten	”Friluftsliv	i	förändring”	(Fredman	et.	al.	2013)	
och	som	stämts	av	med	Karlstads	kommun	(Karlstads	kommun	2020b).	Samt	kommande	

friluftsaktiviteter,	vilka	finns	angivna	i	planbeskrivningen	för	detaljplan	Västra	

Jakobsberg	(Karlstads	kommun	2020a).		

b) Utbredning	av	habitat	inom	Natura	2000-området	samt	förekomster	av	arter	som	
skyddas	genom	Natura	2000-område	Klarälvsdeltat	inom	Natura	2000-område	och	

planområde	för	Västra	Jakobsberg	(Länsstyrelsen	Värmland	2015).	

c) Förekomst	av	arter	(Artportalen	2020).	Observationerna	skiljer	sig	åt	vad	gäller	
avståndsangivelse	vilket	även	visar	på	en	viss	felmarginal	i	kartan.	Artportalens	data	är	

kompletterad	med	beskrivningar	i	Bevarandeplanen	samt	utifrån	kunskap	kring	arters	

behov	av	olika	naturtyper	för	häckning	samt	rastning	(Calluna	2020a,Calluna	2020b)	för	

att	kunna	peka	ut	de	delområden	som	är	aktuella.	
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d) Analys	tillgänglighet	till	och	från	Klarälvsdeltat	–	kortdistansanalys	fotgängare:	En	GIS-
analys	har	genomförts	för	fotgängare.	Den	ligger	till	grund	för	bedömningen	av	befintlig	

tillgänglighet	till	Natura	2000-området	samt	eventuell	förändrad	tillgänglighet	med	

genomförandet	av	detaljplan	Västra	Jakobsberg.	GIS-analysen	bygger	på	antagandet	att	

majoriteten	av	friluftslivsutövare	kommer	att	röra	sig	inom	300	meter	från	sin	bostad	

under	vardagarna.	Under	helgerna	antas	majoriteten	av	friluftslivsutövare	att	röra	sig	

inom	huvudsakligen	1000	meter	från	bostaden,	men	enstaka	individer	förutsätts	röra	sig	

längre	med	maximal	radie	från	bostaden	på	2000	meter.	Centrumpunkterna	för	

analyserna	utgår	från	befintliga	bostadsområden	närliggande	detaljplan	Västra	

Jakobsberg	samt	genomförandet	av	detaljplan	Östra	Jakobsberg.	Utifrån	analysen	går	det	

att	göra	en	bedömning	av	vilka	delar	av	Natura	2000-området	som	kommer	att	utsättas	

för	ett	ökat	besökstryck	samt	vilka	naturtyper	och	arter	som	finns	inom	dessa	delar.		

e) Fakta	som	ligger	till	grund	för	bedömning	av	arternas	och	habitatens	känslighet	har	
hämtats	från	Naturvårdsverkets	vägledningar	(Naturvårdsverkets	art-	och	naturtypsvisa	

vägledningar)	samt	från	Naturvårdsverkets	rapport	om	fåglars	störningskänslighet	

(2004).		

Indelning av Natura 2000-område i delområden 
Med	hjälp	av	bevarandeplanen	för	Natura	2000-området	(Värmland	Länsstyrelse	2015)	samt	

muntligt	underlag	från	Karlstads	kommun	(Karlstads	kommun	2020b),	gjordes	i	början	på	

utredningen	en	översiktlig	analys	av	naturtyper	och	friluftsaktiviteter	för	Natura	2000-området.	

Det	visade	sig	att	variationen	av	naturtyper	och	förutsättningar	för	friluftsliv	varierade	i	så	hög	

grad	att	Natura	2000-området	behövde	delas	in	i	delområden	för	att	känslighetsbedömning,	risk	

för	påverkan	och	förslag	på	åtgärder	ska	kunna	bli	rimliga.	Natura	2000-	området	har	därmed	

utifrån	naturtyper	och	möjliga	friluftslivsaktiviteter/	målpunkter1	delats	in	i	olika	delområden	

inför	analysen,	se	bild	5	sidan	21:	

1. Västra	Jakobsberg	

2. Mariebergsskogen	

3. Mariebergs	strandängar	

4. Klarälven2	
5. Knappstadsviken	

6. Dinglesundsådran	

7. Skoghallsådran	

8. Djupsundsviken	
9. Norra	Nolgårdsviken	

10. Södra	Nolgårdsviken	

	

1 Anläggningar eller aktivitetsområden dit man har som mål att röra sig. 
2 Delområdet omfattar hela Klarälven, därmed även området mellan Södra och Norra Nolgårdsviken. Det är dock huvudsakligen 
huvudleden av Klarälven, vid planområdet som ligger till grund för bedömningen av risk för påverkan. Det är med anledning av 
att den delen av Klarälven huvudsakligen kan påverkas vid genomförandet av detaljplanen. 
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Nuvarande och kommande besökstryck 
Besökstryck	definieras	som	naturmiljöns	känslighet	för	friluftsliv	(arter,	biotoper,	

upplevelsevärden)	i	kombination	med	antal	besökare.	Skalan	i	denna	rapport	utgår	från	

känslighet	hos	naturmiljö	i	Klarälvsdeltat	i	kombination	med	hur	besökssiffrorna	relaterar	till	

vad	som	generellt	brukar	betraktas	som	stora	besöksmål	i	naturturism/	friluftsliv3.	Skalan	

baseras	på	besökssiffror	från	Karlstad	kommun.	

För	vattenfarkoster	är	det	betydligt	vanskligare	att	bedöma	besökstryck.	Dels	är	det	själva	

användning	av	båten	som	påverkar,	dels	den	infrastruktur	som	båten	kräver	såsom	bryggor	och	

marinor.		

Antalet besökare i nuläget 
Ett	par	besöksräknare	har	funnits	uppsatta	inom	Natura	2000-området	för	att	registrera	antalet	

besökare	på	land:	vid	Mariebergsskogens	södra	entré,	strax	väster	om	fågeltornet	vid	

Mariebergs	strandängar	(år	2017-2019)	samt	vid	Knappstadsviken	(år	2009-2017).	Antalet	

besökare	registreras	även	vid	besök	till	Naturum	(Karlstads	kommun	2020b).		

Denna	data	har	använts	som	grund	för	att	resonera	kring	nuvarande	besökstryck	inom	hela	

Klarälvsdeltat	(Karlstads	kommun	2020b).	Utifrån	det	har	även	nuvarande	besökstryck	på	land	
klassificerats	enligt	nedanstående:	

• Lågt	besökstryck:	<	20	000	besökare/	år	

• Medel	besökstryck:	21	000	–	50	000	besökare	/	år	

• Högt	besökstryck:	51	000	–	100	000	besökare	/	år	

• Mycket	högt	besökstryck:	101	000	–	250	000	besökare	/	år	

Motsvarande	data	kring	nuvarande	frekvens	för	båttrafiken	saknas,	särskilt	gällande	

skotertrafik.	Som	underlag	till	grunddata	samt	klassificering	används	en	estimerad	siffra	kring	

antalet	båtar.	Siffran	bygger	på	en	utredning	från	Transportstyrelsen	(2015)	där	det	anges	ett	

snitt	för	hur	mycket	en	båt	används	under	vår-	och	sommarsäsong4	med	koppling	till	antalet	

båtplatser	som	kommunen	hyr	ut5.	Värdet	för	högt	besökstryck	utgår	ifrån	att	samtliga	båtar	är	

inom	området	samma	period	under	säsongen	(1600	båtar/månad),	varför	den	genomsnittliga	

användningen	därmed	förväntas	vara	lägre	(800	båtar/	månad).	För	rekreation	i	Klarälven	med	

biflöden	har	därmed	nedanstående	klassificering	gjorts	per	månad	under	sommarsäsongen:		

• Lågt	besökstryck:	<	600	vattenfarkoster/	månad	

• Medel	besökstryck:	601	–	1000	vattenfarkoster/	månad	

• Högt	besökstryck:	1001	–	2000	vattenfarkoster/	månad	

	

3	Katas gård Västergötland 70 000 besökare/ år anses vara ett välbesökt besöksmål, Hornborgasjön är ett av Sveriges största 
besöksmål för naturen med mer än 100 000 besökare/ år och Naturum Värmland i Mariebergsskogen är ett av Sveriges mest 
besökta Naturum i klass med naturum Kullaberg, naturum Vattenriket i Kristianstad, naturum Söderåsen, naturum Värmland, 
naturum Skrylle och naturum Stenshuvud. Mest besökare hade naturum Söderåsen i Skåne.	
4 I snitt 5 månader (maj – september). 
5 I snitt 500 båtplatser. Av kommunens 800 hyrbara båtplatser (Karlstads kommun 2020c) är samtliga hamnar belägna så att 
båtarna förutsätts använda sig av Klarälven inom utredningsområdet. Hamnen vid Orrholm är belägen även nära Örsholmälven, 
varför hälften (ca 100) av båtarna förväntas använda Klarälven inom utredningsområdet. Hamnarna vid Lamberg förväntas inte 
röra sig nämnvärt inom utredningsområdet. 
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Antalet kommande besökare 
En	estimering	av	förändring	i	besökstryck	för	ett	område	bygger	på	en	procentsats,	som	gäller	

samma	för	rekreation	på	land	och	i	Klarälven	med	biflöden.		

• Liten	skillnad	i	besökstryck:	Antalet	tillkommande	besökare	är	mindre	än	hälften	av	

nuvarande	antalet	besökare.		

• Skillnad	i	besökstryck:	Antalet	tillkommande	besökare	är	mer	än	hälften	och	maximalt	

dubbelt	så	många	jämfört	med	nuvarande	antalet	besökare.		

• Stor	skillnad	i	besökstryck:	Antalet	tillkommande	besökare	är	mer	än	dubbelt	så	många	

jämfört	med	nuvarande	antalet	besökare.	

Tillgänglighet inom respektive delområde 
För	varje	delområde	anges	områdets	tillgänglighet:	om	befintliga	stråk	eller	leder	inom	

respektive	delområde	är	kanaliserade	stråk	eller	om	naturtypen	möjliggör	till	rörelse/	

aktiviteter	utanför	leden.	Är	det	blöta	eller	i	övrigt	svårtillgängliga	naturtyper,	som	exempelvis	

naturtyp	9070	Svämlövskog	beskrivs	förutsättningarna	för	rörelse	utanför	leden.	Vissa	av	

delområdena	är	även	avgränsade	med	stängsling	för	betande	kreatur.	Betande	djur	i	sig	kan	

också	inverka	på	om	rörelser	och	aktiviteter	sker	utanför	leden.		

5 Natura 2000 området – Klarälvsdeltat 

Bevarandevärden Natura 2000-område  
Ett	delta	i	sig	skapar	mycket	goda	förutsättningar	för	en	rik	biologisk	mångfald	och	området	

Klarälvsdeltat	utgör	inget	undantag.	Variationen	av	natur-	och	vegetationstyper	på	land	och	i	

vatten	i	Klarälvsdeltat	skapar	mycket	goda	förutsättningar	för	ett	rikt	växt-	och	djurliv.	

Våtmarkskomplexen	och	de	betade	strandängarna	hyser	mycket	höga	naturvärden.	

Vattenområdena	utgör	viktiga	lek-	och	uppväxtmiljöer	för	den	rika	fiskfauna	som	lever	i	

Klarälven	och	Vänern.	Älvgrenarna	är	betydelsefulla	vandringsvägar	för	åtskilliga	fiskarter,	

inklusive	asp,	harr,	nors,	lax	och	öring,	så	att	de	ska	kunna	nå	lek-	och	uppväxtområden	i	

Klarälven	och	dess	biflöden.	Utöver	de	naturliga	processerna	och	förutsättningarna	har	

människan	i	stor	utsträckning	format	miljöerna	i	dagens	Klarälvsdelta.	

Det	överordnande	bevarandesyftet	för	Natura	2000-nätverket	är	att	bidra	till	bevarandet	av	

biologisk	mångfald	genom	att	bibehålla	eller	återskapa	gynnsam	bevarandestatus	för	de	

naturtyper	och	arter	som	omfattas	av	EU:s	Fågeldirektiv	eller	Art-	och	habitatdirektiv.	För	

Natura	2000-området	Klarälvsdeltat	är	det	överordnade	syftet	att	bevara	eller	återställa	ett	

gynnsamt	tillstånd	för	de	naturtyper	och	arter	som	legat	till	grund	för	utpekandet	av	området.	

Gynnsamt	tillstånd/bevarandestatus	förutsätter	att	de	typiska	arterna	inte	minskar	påtagligt	i	

området.	Arterna	och	habitatens	tillstånd	är	inte	redovisade	i	bevarandeplanen	för	

Klarälvsdeltat.	

Utpekade	habitat	är	enligt	bevarandeplanen	(inom	parentes	förtydligande/förklaring):	

• Naturligt	näringsrika	sjöar	(vattenhabitat,	deltat/Vänern)		
• Fuktängar	(beroende	av	skötsel,	tidigare	användes	ofta	som	betesmarker)	
• Silikatgräsmarker	(beroende	av	skötsel,	tidigare	användes	ofta	som	betesmarker)	
• Svämlövskog	(lövskog	ofta	i	områden	som	regelbundet	översvämmas)	
• Taiga	(skogstyp,	företrädesvis	med	barrträd)	
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Förekomsterna	av	dessa	naturtyper	se	bild	3.		

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	Värmlands	län	2015).	

	

Bild 3. Förekomst av naturtyper inom Natura 2000-området (Länsstyrelsen Värmlands län 2015). 

De	arter	som	ligger	till	grund	Natura	2000-området	enligt	art-	och	habitatdirektivet	samt	

fågeldirektivet	och	som	därmed	skyddas	av	Natura	2000-området	är:	

Insekter	
• Citronfläckad	kärrtrollslända	

• Bred	paljettdykare	

Fiskar	
• Lax	

• Asp	

Fåglar	
• Brun	kärrhök	

• Brushane	

• Grönbena	

• Fisktärna	

• Rördrom	

• Småfläckig	sumphöna	
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• Spillkråka	

• Sångsvan	

	

Naturtyper inom Natura 2000-området 
De	naturtyper	som	är	aktuella	för	utredningen	och	som	finns	inom	Natura	2000-området,	

redovisas	i	tabell	1,	med	en	koppling	till	eventuell	känslighet	för	slitage	från	friluftsliv.	

Tabell 1. Redovisning av naturtyper inom Klarälvsdeltat samt aktiviteter som kan utgöra ett hot mot naturtypen.  

Naturtyp Naturtypens förekomst inom 
Klarälvsdeltat 

Aktiviteter som kan utgöra ett hot mot naturtypen och 
dess bevarandetillstånd 

3150 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. 

Naturtypen är känslig för slitage (båttrafik).  
• Aktiviteter som sliter av nate- och 

dybladsvegetation  
• Slitage på botten av exempelvis ankare, där 

bottenvegetationen kan trasslas in i 
ankarkättingar, båtpropellrar med flera.  

6270 
Silikatgräs-
marker 

Silikatgräsmarker förekommer inom 
ett mindre område på Lötudden öster 
om Knappstadsviken. Naturtypen kan 
omfatta upp till 30% 
vegetationstäckning av träd och 
buskar. 

Naturtypen är känslig för slitage.   
• Aktiviteter som sliter på vegetationen som 

exempelvis tramp, picknick, grillning, lek, 
organiserade tävlingar, off-road cykling. Slitage 
kan uppstå både då marken är fuktig samt då den 
är torrare.  

6410 
Fuktängar 

Inom Natura 2000-området 
Klarälvsdeltat förekommer fuktängar 
främst i fyra områden; 
Mariebergsviken, Knappstadsviken, 
Djupsundsholmarna och 
Nolgårdsviken. 

Naturtypen är känslig för slitage.  
• Aktiviteter som sliter på vegetationen som 

exempelvis tramp, picknick, grillning, lek, 
organiserade tävlingar, off-road cykling. Slitage 
kan uppstå både då marken är fuktig samt då den 
är torrare. 

9010 Taiga 

Inom Natura 2000-området 
Klarälvsdeltat finns två mindre 
områden med naturtypen taiga: 
Mariebergsskogen och Kråkholmen. 
Ingen utförlig beskrivning görs i 
Bevarandeplan (Länsstyrelsen i 
Värmlands län 2015) eller av 
naturtypen (Naturvårdsverket 2012) 
av eventuella värden i fältskiktet som 
är knutet till naturtypen. 

Fältskiktet är känsligt för slitage. Träden (tallarna) bedöms 
som mycket tåliga för slitage.  
Vissa växter kan vara mer känsliga än andra för slitage.  

• Aktiviteter som sliter på vegetationen i form av 
t.ex. tramp, picknick, grillning, lek, organiserade 
tävlingar, off-road cykling kan ge upphov till slitage 
men även ett för högt besökstryck så att växter i 
fältskiktet inte kan återhämta sig eller att 
tallplantor inte kan växa upp (jmf betesskador) 
med mindre möjlighet att bevara 
ålderskontinuiteten bland träden. Vid torrperioder 
kan mindre slitage eventuellt förstöra redan 
skadad vegetation.  

91E0 
Svämlövskog 

Inom Natura 2000-området 
Klarälvsdeltat förekommer 
svämlövskogar i tre mindre områden. 
Det är näringsrika skogar beroende 
av ostördhet och naturlig dynamik 
som förekommer just vid vattendrag 
med dynamik i vattennivåer och 
vattenflöden. 

Naturtypen är känslig för slitage. 
• Aktiviteter som sliter på vegetationen i form av 

t.ex. tramp, lek, off-road cykling 
 
Sannolikt bidrar dock fuktigheten till begränsningar i 
rörelsefrihet. Även en gynnsam skötsel av skogarna bör 
därmed minska intresset att ge sig in i dem. Skötsel 
innebär i detta fall fri utveckling, ostörd hydrologi vilket kan 
skapa täta skogar. 
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Arter inom eller i anslutning till Natura 2000-området 
I	tabell	2	anges	de	arter	som	anmälts	enligt	Art-	och	habitatdirektivet.	För	geografisk	förekomst,	

se	bild	5	sidan	21.		

Tabell 2. Arter enligt Art – och habitatdirektivet som finns inom Klarälvsdeltat samt i anslutning till 
Jakobsbergsområdet.  

 

Arter Artens förekomst inom Klarälvsdeltat Aktiviteter vid friluftslivsutövande 
som kan utgöra ett hot mot arten 
och dess bevarandetillstånd 

1042 Citronfläckad 
kärrtrollslända, 
Leucorrhinia pectoralis 

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

Arten är känslig för faktorer som 
förändrar strandmiljön, men slitage 
och ökat besökstryck är inte det som i 
första hand påverkar arten.  

1082 Bred 
paljettdykare, 
Graphoderus bilineatus 

LC (Livskraftig), Sverige har europeiskt ansvar för 
arten. 
Inom Natura 2000-området Klarälvsdeltat har den 
breda paljettdykaren påträffats i ett grunt vatten i 
anslutning till den betade strandängen vid 
Knappstadsviken. Arten har god flygförmåga och 
kan sprida sig mellan sjösystem på flera kilometers 
avstånd. Med tanke på artens spridningsförmåga är 
det sannolikt att den även förekommer i Natura 
2000-habitat näringsrika sjöar, och andra liknande 
vattenmiljöer med tät vegetation. Men på grund av 
endast en känd förekomst och utifrån 
försiktighetsprincipen får arten bedömas som 
känslig. 

Arten är känslig för faktorer som 
förändrar vattenmiljön, men slitage 
och ökat besökstryck är inte det som i 
första hand påverkar arten. 
 
 
 
 
 
 

1106 Lax, Salmo salar 

LC (Livskraftig) 
Klarälvsdeltat utgör del av vandringsstråk för lax 
som vandrar genom Natura 2000-området som 
vuxen för att komma till lekområdena och som smolt 
för att vandra till uppväxtområdena ute i Vänern. 
Under tiden för migration (vår och sommar) är arten 
känslig för störning. 

Arten är känslig för faktorer som 
förändrar vattenmiljön samt 
anläggningar för friluftsliv som 
förändrar ljusförhållanden.  
Arten kan påverkas av läckage från 
båtmotorer. Det kan påverka doftstråk 
i vattnet, med vilka arten hittar tillbaka 
till sin uppväxtmiljö. Buller från 
båttrafik kan också desorientera 
fiskarna. 

1130 Asp, Aspius 
aspius 

NT (Nära hotad),  
Aspen vandrar genom Natura 2000-området 
Klarälvsdeltat till reproduktionsområden uppströms. 
Asp simmar i stim, ofta ytligt. Stim av asp kan 
förekomma vid strandvegetation. Ynglen driver 
nedströms relativt snart efter kläckningen men 
huruvida de uppehåller sig i Klarälvsdeltat några 
längre perioder är inte känt.  

Arten är känslig för faktorer som 
förändrar vattenmiljön samt 
anläggningar för friluftsliv som 
förändrar ljusförhållanden.  
Ett ökat besökstryck är inte det som i 
första hand påverkar arten. Dock kan 
arten påverkas av läckage från 
båtmotorer. Det kan påverka doftstråk 
i vattnet, med vilka arten hittar tillbaka 
till sin uppväxtmiljö. Buller från 
båttrafik kan också desorientera 
fiskarna.  
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Arter enligt Fågeldirektivet 
I	tabell	3	anges	de	fåglar	som	anmälts	enligt	bilaga	1	i	Fågeldirektivet	samt	övriga	

våtmarksfåglar	som	skyddas	enligt	Fågeldirektivet.	För	geografisk	förekomst,	se	bild	5	sidan	21.		

Tabell 3. Arter enligt Fågeldirektivet som finns inom Klarälvsdeltat samt i anslutning till Jakobsbergsområdet.  

Art 
Artens förekomst inom Klarälvsdeltat Aktiviteter vid friluftslivsutövande som 

kan utgöra ett hot mot arten och dess 
bevarandetillstånd 

A021 Rördrom, 
Botaurus stellaris 

NT (nära hotad) 
Inom Natura 2000-området Klarälvsdeltat 
förekommer vanligtvis 3-4 rördromsrevir, 
uteslutande i de stora, sammanhängande 
bladvassområdena. 
Arten häckar i vassområden längst i söder 
av Jakobsbergsområdet, kring april (Pro 
Natura 2015) 
Rördrommen kräver grunda slättsjöar med 
täta vassbestånd (1-10 ha) och är 
beroende av god tillgång på fisk, grodor 
och vatteninsekter. Det innebär att det är 
av stor betydelse för artens förekomst att 
habitaten med förekomst av fisk, grodor 
och vatteninsekter bibehåller en hög 
kvalitet. 

Arten är känslig för slitage på vassområden 
och slitage på födosökshabitat (habitat för 
fisk, groddjur och vatteninsekter), men även 
indirekt påverkan som kantzonseffekter på 
vassområdena vilka uppstår från 
användandet av vattenfarkoster som snabba 
båtar.  

Arten kan störas av mänsklig närvaro. 
Vandringsleder och stråk kan dock förläggas 
nära (50 m) ropande rördrommars 
uppehållsplats, utan att fåglarna blir 
nämnvärt störda.  

 

 

 

A081 Brun kärrhök, 
Circus aeruginosus 

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

Arten är känslig för slitage på vassområden 
särskilt gamla vassområden. Se ovan för 
rördrom.  

Arten kan störas av mänsklig närvaro men 
vandringsleder, vägar etc. kan passera 
förhållandevis nära kärrhökens boplats (100 
m) utan att fåglarna blir nämnvärt störda.  

Slitage på vassområden kan ske, se rördrom 
ovan.  

A119 Småfläckig 
sumphöna, Porzana 
porzana 

VU (Sårbar) 
Fåglarna spelar framför allt i anslutning till 
de restaurerade betesmarkerna vid 
Mariebergsviken och Knappstadsviken 
men förekomster finns noterade i stora 
delar av Natura 2000-området med 
omgivning. Arten kan häcka i anslutning till 
golfbanans dammar (Calluna 2016). 

Småfläckig sumphöna häckar vid 
våtmarker med någorlunda stabilt lågt 
vattenstånd och inte helt sluten vegetation 
helst mader med fräken eller högstarr, i 
andra hand områden med bladvass eller 
säv.  

Aktiviteter som sliter på häckningsbiotoper 
såsom tramp, organiserade aktiviteter.  
Arten kan störas av mänsklig närvaro men 
det saknas uppgifter om hur nära exempelvis 
vandringsleder kan gå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A151 Brushane, 
Calidris pugnax 

VU (Sårbar), rastar vår och höst. 
Brushanen är beroende av betade 
strandängar som rastlokaler under 
flyttningen. Det verkar finnas ett par platser 
där arten föredrar att rasta i och utanför 

Vadare störs lätt vid mänsklig närvaro. 
Visuell störning kan ske på långt håll. Det är 
därför vanligt med fågelskyddsområden vid 
rastplatser för rastande fåglar. 
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Art 
Artens förekomst inom Klarälvsdeltat Aktiviteter vid friluftslivsutövande som 

kan utgöra ett hot mot arten och dess 
bevarandetillstånd 

Natura 2000-området. Väster om 
Dingelsundsådran utanför Natura 2000-
området verkar finnas en rastplats liksom 
ett flertal rastlokaler vid Södra 
Nolgårdsviken. 

Aktiviteter som kan störa är människor ute 
och promenerar, leker, rastar hund, 
fågelskådning etc.  

Arten är troligtvis känsligast för störning i 
gryningstid, då den födosöker (Calluna AB 
2020b.  

A166 Grönbena, Tringa 
glareola 

LC (Livskraftig) 
Klarälvsdeltat utgör huvudsakligen ett 
viktigt rastområde för arten. Grönbenan 
rastar på betade strandängar, främst vid 
Mariebergsviken och Knappstadsviken. 
Arten har observerats enstaka år rastande 
inom Jakobsberg.  
 
 

Vadare är känsliga fåglar och kan lätt störas 
av mänsklig närvaro. Visuell störning kan ske 
på långt håll. Det är därför vanligt med 
fågelskyddsområden vid rastplatser för 
rastande fåglar. 
Aktiviteter som kan störa är människor som 
promenerar, leker, rastar hund, 
fågelskådning etc. Även bullrande båttrafik/ 
vattenskotrar kan störa om den bli för 
närgången rastlokaler. 
Arten är troligtvis känsligast för störning i 
gryningstid, då den födosöker (Calluna AB 
2020b) 

A038 Sångsvan6, 
Cygnus cygnus 

LC (Livskraftig) med positiv utveckling.  

Lämpliga miljöer för rastande sångsvan 
finns inom och i omgivningen till Natura 
2000-området Klarälvsdeltat vilket 
förekomsterna visar då sångsvan rastar 
nästan årligen. Även inom planområde 
Jakobsberg. I nuläget saknas kända 
förekomster av övervintrande sångsvan. 

Lämpliga häckningsmiljöer finns inom och i 
omgivningen till Natura 2000-området. 
Även inom planområde Jakobsberg Inom 
Natura 2000-området Klarälvsdeltat 
förekommer vanligtvis ett häckande par, 
ofta vid betesmarkerna och restsjöarna vid 
Knappstadsviken.  

Under häckningen rör sig paret normalt 
inom ett mycket begränsat område runt 
boplatsen. Arten är beroende av 
vegetationsrika vattenmiljöer och därmed 
kan man anta att de födosköer i Natura 
2000-habitat näringsrika sjöar och liknande 
miljöer inom Natura 2000-området. 

Arten kräver relativt ostörda områden under 
sin flyttning och övervintring. Aktiviteter som 
kan störa rastande och övervintrande 
sångsvanar är människor som promenerar, 
leker, rastar hund, fågelskådning etc. Även 
bullrande båttrafik/ vattenskotrar kan störa 
om den bli för närgången rastlokaler. 
 
Störningar från människor under 
häckningstid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A193 Fisktärna7, Sterna 
hirundo 

LC (Livskraftig) 
Fisktärnan kan häcka lite längre ut i 
strandkanten. Det finns ingen konstaterad 
häckning inom Natura 2000-området men 
arten förekommer regelbundet i anslutning 

I innerskärgårdarna och större insjöar kan 
ökad båttrafik, men även andra 
vattenfarkoster och expanderande friluftsliv, 
medföra störningar.  

 

	

6 Sångsvan föreslås tillkomma, men ännu inte har beslutats av regeringen och inte heller är registrerad hos EU. Av 
länsstyrelsen utförd inventering visar på att arten finns i området. Arten tas ändå med i utredningen. 
7 Fisktärna föreslås tillkomma, men ännu inte har beslutats av regeringen och inte heller är registrerad hos EU. Av länsstyrelsen 
utförd inventering visar på att arten finns i området. Arten tas ändå med i utredningen. 
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Art 
Artens förekomst inom Klarälvsdeltat Aktiviteter vid friluftslivsutövande som 

kan utgöra ett hot mot arten och dess 
bevarandetillstånd 

till Klarälvsdeltat. Fåglarna ses ofta vid de 
olika grenarna av Klarälven under 
häckningstiden.  
Fisktärnan behöver tillgång på fiskrika sjöar 
och/eller grunda kustområden samt 
störningsfria häckningsplatser. Under 
häckningen födosöker fisktärnorna inom ett 
område i storleksordningen 1-5 km2.  

Man kan därmed anta att de födosöker 
inom Natura 2000 – området och det går 
inte att utesluta att de också häckar inom 
utredningsområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A236 Spillkråka8, 
Dryocopus martius 

LC (Livskraftig) 
Spillkråkan förekommer oregelbundet som 
häckfågel inom Natura 2000-området 
Klarälvsdeltat, framför allt i naturtyperna 
taiga och svämlövskogar. I 
Jakobsbergsskogen finns gammal grov 
asp. 
I Natura 2000-objekt med förekomst av 
spillkråka bör följande beaktas: det är 
viktigt att det inom området finns god 
tillgång på grov asp och tall. För att 
spillkråkan skall häcka måste 
stamdiametern i brösthöjd överstiga 30 cm 
för asp och 40 cm för tall.  

Det saknas uppgifter om hur friluftsliv kan 
störa spillkråka men baserat på underlag 
från Naturvårdsverket kan man anta att arten 
är känslig för ökat besökstryck och att deras 
livsmiljöer är känsliga för skötsel/skogsbruk.  

I områden med lämpliga miljöer och högt 
besökstryck kan arten dels störas, dels kan 
det uppstå en konflikt mellan artens behov 
och säkerhet för besökarna kring äldre träd.    
 
 
 
 

	

	

Fördjupat underlag för brun kärrhök (och rördrom) 
Parallellt	med	denna	utredning	har	en	artskyddutredning	för	brun	kärrhök	genomförts,	där	

potentiella	vassområden	för	häckning	samt	födosöksområden	har	identifierats.	Analysen	av	

vassområden	är	även	aktuell	för	arten	rördrom	och	denna	utredning,	då	den	föredrar	likvärdiga	

områden	för	häckning	(2-10	ha),	se	bild	4.		

	

8 Spillkråka föreslås tillkomma, men ännu inte har beslutats av regeringen och inte heller är registrerad hos EU. Av 
länsstyrelsen utförd inventering visar på att arten finns i området. Arten tas ändå med i utredningen. 
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Bild 4. Kartanalys av födosöks- samt häckningsmiljöer och observationer för brun kärrhök. Redovisningen av 
vassområden indikerar även häckningsområden för rördrom. Ur ett friluftsperspektiv kan man notera att 
häckningsmiljöer (vassområden) finns företrädesvis i Natura 2000-området och födosökstmarkerna i och kring 
Natura 2000-området (Karlstad kommun 2020).
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Bild 5. Kartan redovisar naturtyper inom Natura 2000-området samt Natura 2000-arter inom Klarälvsdeltat samt Västra Jakobsberg. Den visar även indelningen av Klarälvsdeltat i delområden med målpunkter och leder som finns inom Jakobsbergsområdet. 
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Planerat naturreservat – Klarälvsdeltat 
Det	finns	praktiska	fördelar	med	att	bilda	naturreservat	som	överlappar	Natura	2000-områden.	
Med	naturreservat	kan	det	förtydligas	vad	som	är	tillåtet	och	en	skötselplan	kan	fastställas	som	
styr	i	detalj	den	skötsel	som	behöver	ske	i	området	för	att	Natura	2000-området	ska	kunna	
uppnå	sina	bevarandemål.	Utifrån	risken	med	störning	och	slitage	från	friluftsliv	innebär	det	
dessutom	att	friluftslivet	kan	styras	på	detaljnivå.	

En	reservatsbildning	pågår	som	ska	överlappa	Natura	2000-område	Klarälvsdeltat.	Se	bild	6	för	
nuvarande	förslag	på	reservatsgränser.	Reservatsbildande	myndighet	är	Länsstyrelsen	i	
Värmlands	län.	De	förslag	till	föreskrifter	(2019b)	som	finns	framtagna	och	är	planerade	
omfattar	rätten	att	färdas	och	vistas	och	om	ordningen	i	övrigt	i	naturreservatet	gäller	följande	
(7	kap	30§	miljöbalken):	

• fälla	eller	på	annat	sätt	skada	levande	och	döda	träd	eller	buskar,	stående	eller	
omkullfallna,	

• samla	in	ryggradslösa	djur,	mossor,	lavar	och	vedsvampar,	

• framföra	motordrivet	fordon,	

• tippa	eller	anordna	upplag,	

• gräva	eller	dra	upp	kärlväxter,	

• medföra	hund	som	inte	är	kopplad,	

• rida	eller	leda	häst,	annat	är	på	befintlig	väg,	

• elda	annat	än	på	anvisad	plats.	

	

Föreskrifterna	håller	på	att	om	arbetas	i	nuläget	(Karlstads	kommun	2020b).		
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Bild 6. Kartan redovisar kommande gränser för naturreservatet i relation till nuvarande gränser för Natura 2000- området Klarälvsdeltat (Länsstyrelsen Värmlands län 2019b).  
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6 Nuvarande användning och tillgänglighet 

Klarälvsdeltat 
Klarälvsdeltat	och	särskilt	de	östra	delarna	av	området	med	Naturum,	Mariebergsskogen	och	
Mariebergs	strandängar	utgör	en	attraktiv	plats	lokalt	för	Karlstad,	men	även	regionalt	och	
nationellt.	Här	finns	utvecklade	ledsystem,	vissa	av	dem	som	spänger,	se	bild	7	och	8.	Inom	
området	finns	målpunkter,	som	fiskeplatser,	fågeltorn	–	och	gömslen,	rast	–	och	grillplatser.	

Huvudentrén	till	området	finns	vid	Naturum,	se	bild	5	sidan	21.	Entréer	finns	även	i	anslutning	
till	Jakobsbergsbron	samt	vid	Knappstadsviken	(angivna	med	P	på	kartan).	Mariebergsskogen	är	
välbesökt	och	här	anordnas	evenemang	som	konserter	och	familjeaktiviteter.	Området	är	även	
välbesökt	under	vardagar	då	det	nyttjas	av	närliggande	skolor	samt	för	träningar	i	grupp.	
Tillgänglighetsanalysen	visar	att	närboende	vid	Jakobsberg	har	nära	till	Klarälvsdeltat	och	
särskilt	Mariebergsskogen.	Se	bild	10	sidan	26.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Bild 7 och 8. Ledsystemet inom Klarälvsdeltat ser olika ut. Bilden till vänster visar spången som går tvärs över 
våtmarksområdet inom delområdet Knappstadsviken. Bilden till höger visar en annan del från Knappstadsviken, 
men en del där leden går genom torr terräng i skogsmark (Karlstads kommun).  

Klarälven 
Klarälven	nyttjas	med	båt-,	kajak/kanot	och	skotertrafik	främst	under	sommarmånaderna,	se	
bild	9.	Här	går	även	en	båtbuss	med	båtbusshållplats	vid	Jakobsbergsområdet	bland	annat.	En	
kommunal	badplats	finns,	se	bild	5	sidan	21.	Men	det	finns	många	platser	längs	stränderna	vid	
Klarälven	där	det	finns	möjlighet	att	bada	även	om	det	inte	är	iordningställda	badplatser.	
Klarälven	nyttjas	även	för	sportfiske.	
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Bild 9. Det är uppskattat att ta sig fram med kanot eller kajak längs med Klarälven och biflöden (Karlstads 
kommun).  

Jakobsbergsområdet 
Jakobsbergsområdet	ligger	tätortsnära	och	är	därmed	lättillgängligt	för	närboende	se	bild	10	
sidan	26.	Utmed	älven	går	en	promenadslinga,	se	bild	5	sidan	21	och	det	är	ett	uppskattat	
rekreationsstråk.	Det	gäller	särskilt	Jakobsbergsskogen	som	är	ett	uppskattat	närnaturområde	
under	vardagar	men	även	under	helgen.	Se	bild	10	sidan	26.	Jakobsbergsområdet	nyttjas	även	
för	cykling,	fågelskådning	och	fiske.	Golfbanan	har	öppet	under	vår-	och	sommarhalvåret.	Men	
området	nyttjas	även	vintertid,	exempelvis	för	skidåkning.	Landningsbanan	används	delvis	för	
motoraktiviteter	men	även	för	mer	fria	aktiviteter	så	som	löpning,	cykel,	inlines,	paragliding	och	
skateboard.		

Tillgänglighetsanalysen	visar	på	att	tillgängligheten	inom	området	just	nu	är	begränsad,	då	det	
finns	ett	staket	i	väster	mellan	strandstråket	och	de	öppna	ytorna.	Klarälven	utgör	idag	en	
barriär	mellan	Jakobsberg	och	området	väster	om	Klarälven.	Se	bild	10	sidan	26.		
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Bild 10. 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 framför allt på helgerna. 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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7 Förändrat friluftsliv och besökstryck 

Befolkningsutveckling i Karlstad med koppling till Jakobsberg 
Befolkningsprognosen	för	Karlstad	anger	en	folkmängdsökning	med	ca	1	000	invånare	per	år	
fram	till	20259.	En	folkökning	med	1	000	personer	per	år	medför	ett	behov	av	ca	550	nya	
bostäder	per	år.		

Med	genomförandet	av	detaljplan	Västra	Jakobsberg	kommer	3000-	3500	nya	bostäder	att	
byggas.	I	anslutning	till	Jakobsberg	kommer	även	detaljplan	Jakobsberg	östra	att	byggas,	med	en	
planerad	bebyggelse	på	800	bostäder.	Karlstads	kommun	räknar	på	koefficient	1,9	personer/	
bostad.	Det	ger	en	befolkningsökning	med	cirka	7000	personer	inom	Västra	Jakobsberg	och	
cirka	1600	personer	inom	Jakobsberg	östra.		

Genomförandet av Västra Jakobsberg 
Med	genomförandet	av	detaljplanen	kommer	det	att	finnas	möjlighet	att	använda	området	för	
rekreation	med	ett	sport-	och	evenemangscentrum,	bevarad	golfbana	samt	småbåtshamn	med	
möjlighet	för	båtbussen	att	lägga	an	vid	två	ytterligare	platser	inom	planområdet.	Befintlig	led	
längs	med	vattnet	kommer	att	rustas	upp.		

Jakobsbergsområdet	kommer	även	att	tillgängliggöras	inom	området	samt	för	närliggande	
bostadsområden	utanför.	Parkområden	tillkommer	där	det	idag	är	naturmark.	Bevarade	
ängsmarker	kommer	att	få	ett	spångsystem	där	besökare	leds	genom	området	utan	att	behöva	
beträda	marken.	Två	gång-	och	cykelvägar	över	Klarälven	kommer	att	ansluta	till	Kartberget	
samt	Björkås-Knappstadsviken.	Kartbergsbron	kommer	att	ha	biltrafik,	men	även	här	kommer	
det	finnas	gång-	och	cykelväg.	Det	möjliggör	en	ökad	tillgänglighet	för	boende	i	Romstad,	
Kartberget	och	Björkås	(cirka	750	boende)	respektive	boende	i	området	Bellevue	(cirka	1500	
boende)	över	Klarälven	till	norra	delen	av	Klarälvsdeltat	med	Naturum,	Mariebergsskogen	och	
Mariebergs	strandängar.	Med	gång-	och	cykelväg	över	Klarälven	mot	Knappstadsviken	kommer	
det	delområdet	att	tillgängliggöras	och	därmed	få	fler	besökare,	särskilt	under	helgdagar,	från	
boende	inom	Västra	Jakobsberg.		

Genomförandet	av	detaljplan	Västra	Jakobsberg	medför	även	anläggandet	av	båtplatser,	med	
som	mest	100	båtplatser.	100	båtar	beräknas	medföra10	cirka	320	båtrörelser	per	månad	i	
Klarälven.	20%	av	dessa,	cirka	60	båtar	per	månad,	bedöms	röra	sig	inom	Dingelsundsådran.	
30%	av	dessa,	cirka	100	båtar	per	månad	bedöms	röra	sig	inom	Skoghallsådran	(Karlstads	
kommun	2020b).		

Se	bild	11,	analys	tillgänglighet	efter	genomförandet	av	detaljplan	Västra	Jakobsberg.	Tabell	4	
redovisar	delområdenas	nuvarande	respektive	kommande	besökstryck,	samt	vilka	
friluftslivsaktiviteter	som	finns	inom	respektive	delområde.		

	

	

	

	

	
9 Nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd är inte medräknade 
10 Utifrån Transportstyrelsens undersökning (2015) med 16 turer per båt under säsong juli – september (5 månader). 
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Bild 11. Kartan redovisar en tillgänglighetsanalys för fotgängare närboende till Klarälvdeltat efter att detaljplan Västra Jakobsberg 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 Västra Jakobsberg har möjlighet att i alla fall under helgen, att ta sig ned till Knappstadsviken. Så möjligtvis även österut över Jakobsbergsbron mot delområde Norra 
Nolgårdsviken.  
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Tabell	4	redovisar	för	varje	delområde	kända	friluftslivsaktiviteter,	besökstryck	nuläge	samt	
förändrat	besökstryck	utifrån	resonemang	inledande	i	kapitel	7.			
Skalan	baseras	på	besökssiffror	från	Karlstads	kommun.	Utifrån	det	underlaget	har	
nuvarande	besökstryck	på	land	klassificerats	enligt	följande:	

• Lågt	besökstryck:	<	20	000	besökare/	år		
• Medelhögt	besökstryck:	21	000	–	50	000	besökare	/	år	
• Högt	besökstryck:	51	000	–	100	000	besökare	/	år		
• Mycket	högt	besökstryck:	101	000	–	250	000	besökare	/	år	

För	rekreation	i	Klarälven	med	biflöden	har	en	motsvarande	klassificering	gjorts	per	månad	
under	sommarsäsongen:	

• Lågt	besökstryck:	<	600	vattenfarkoster/	månad	
• Medelhögt	besökstryck:	601	–	1000	vattenfarkoster/	månad	
• Högt	besökstryck:	1001	–	2000	vattenfarkoster/	månad	

	

Antalet	tillkommande	besökare	

En	estimering	av	förändring	i	besökstryck	för	ett	område	bygger	på	en	procentsats,	som	gäller	
samma	för	rekreation	på	land	(antalet	besökare	per	år)	och	i	Klarälven	med	biflöden	(antalet	
besökare	per	månad).	

• Liten	skillnad	i	besökstryck:	Antalet	tillkommande	besökare	förväntas	bli	mindre	än	
hälften	av	nuvarande	antalet	besökare.	

• Skillnad	i	besökstryck:	Antalet	tillkommande	besökare	förväntas	bli	mer	än	hälften	och	
maximalt	dubbelt	så	många	jämfört	med	nuvarande	antalet	besökare.	

• Stor	skillnad	i	besökstryck:	Antalet	tillkommande	kommande	besökare	förväntas	bli	mer	
än	dubbelt	så	många	jämfört	med	nuvarande	antalet	besökare.	
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Tabell 4. Tabellen redovisar kända friluftslivsaktiviteter samt nuvarande och kommande besökstryck i respektive delområde efter att DP Västra Jakobsberg genomförts. 

	

	
11 Karlstad kommun 2020, Fredman et al. 2013. 
12 Karlstads kommun 2020. 
13 Karlstads kommun 2020. 

Delområde  
Grönt = landområde 
Blått = vattenområde 

Nuvarande och/ eller förväntade aktiviteter 
11 

Nuläge besökstryck12 Förväntat besökstryck vid genomförande av detaljplan13 

1. Västra Jakobsberg 
(planområde) 

• Spela golf 
• Promenader/strövande/stavgång med 

och utan hund 
• Fritids/sportfiske 
• Bad 
• Picknick/grilla i naturen 
• Uppleva naturen 
• Studera växter/djur/fågelskådning 
• Åka längdskidor 
• Sporter inom aktivitetsområde 
• cykling 

Medel besökstryck (Lokal)  
 

Golfbana: ca 35-40 000 personer/ år  
 
 
   

Liten skillnad i besökstryck              Högt besökstryck (Lokalt) 
 
Detaljplan Västra Jakobsberg medför ökad tillgänglighet inom 
planområdet samt över Klarälven, vilket innebär att boende 
väster om Klarälven lätt kan ta sig till området. Med antalet 
tillkommande besökare blir det en liten skillnad i besökstryck, 
men det kommer ändå medföra att området får ett högt 
besökstryck. 
 
 

2. Mariebergsskogen • Promenader/strövande/stavgång 
• Picknick/grilla på iordningsställda 

grillplatser 
• Uppleva naturen 
• Studera växter/djur/fågelskådning 
• Familjeaktiviteter  
• Motionsgrupper 
• Skolaktiviteter  
•  

Mycket högt besökstryck  

(Nationellt/Turism/Regional/Lokal) 
 
Naturum: 200 000 personer/ år 
  

Liten skillnad i besökstryck              Mycket högt besökstryck 
 
Delområdet Mariebergsskogen kommer med genomförandet av 
detaljplanen att få fler besökare från boende inom planområdet. 
Detaljplan Västra Jakobsberg medför även en tillgänglighet över 
Klarälven: Boende väster om Klarälven kommer att få närmare 
till Mariebergsskogen. Då delområdet har ett mycket högt 
besökstryck redan idag från turister, regionen samt närboende, 
kommer skillnaden i besökstryck att bli liten.  
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3. Mariebergs 
strandängar 

• Promenader/strövande/stavgång 
• Picknick 
• Uppleva naturen 
• Studera växter/djur/fågelskådning 
• Skolaktiviteter 
• Motionsgrupper 

Högt besökstryck 

(Nationellt/Turism/Regional/Lokal) 
 
Mariebergs strandängar: 66 000 
personer/ år 
 

Liten skillnad i besökstryck               Högt besökstryck 
 
Delområdet Mariebergs strandängar kommer med 
genomförandet av detaljplanen att få fler besökare från boende 
inom planområdet. DP Västra Jakobsberg medför även en 
tillgänglighet över Klarälven: Boende väster om Klarälven 
kommer att få närmare till delområdet. Då Mariebergs 
strandängar har ett högt besökstryck redan idag från turister, 
regionen samt närboende, kommer skillnaden i besökstryck att 
bli liten.  
 

4. Klarälven • Fritids/ sportfiske 
• Paddla kanot 
• Vattenskoter (inom ett litet geografiskt 

område) 
• Båt 
• Bad 

Medel besökstryck (Regional 
och lokal) 

 
Klarälven: 1000 båtar/ månad under 
sommarsäsongen 
 

Liten skillnad i besökstryck               Högt besökstryck 
 
Genomförandet av detaljplan Västra Jakobsberg medför en liten 
skillnad i besökstryck i ökning av båttrafik, men medför ändå att 
besökstrycket blir högt i Klarälven. 
 

5. Knappstadsviken  • Promenader/ strövande/ stavgång 
• Picknick/ grilla i naturen 
• Uppleva naturen 
• Studera växter/djur/fågelskådning 
• Terrängcykling 

Lågt besökstryck (Regional 
och Lokal) 

 
Knappstadsviken: 5000 - 7000 
personer/ år  
 
 

Skillnad i besökstryck                 Lågt besökstryck  
 
Genomförandet av detaljplan Västra Jakobsberg medför att 
boende inom planområdet lätt kan ta sig över Klarälven till 
delområdet Knappstadsviken. Det kommer att ge en skillnad i 
besökstryck, då antalet boende i området kan medföra en 
fördubbling av antalet besökare till Knappstadsviken. 
Besökstrycket bedöms dock fortsättningsvis att vara lågt inom 
delområdet.  
 

6. Dingelsundsådran  • Paddla kanot 
• Vattenskoter 
• Båt 
• Bad  
• Uppleva naturen 
• Studera växter/djur/fågelskådning 

Lågt besökstryck (Regional 
och Lokal) 

 
Dingelsundsådran: 200 båtar/ 
månad under sommarsäsongen 
Vattenskoter 
 

Liten skillnad i besökstryck              Lågt besökstryck 
 
Genomförandet av detaljplan Västra Jakobsberg medför en liten 
skillnad i besökstryck i ökning av båttrafik. Besökstrycket förblir 
lågt inom Dingelsundsådran även vid genomförandet av planen.  
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14 Nya Kartbergsbron gör att fler åker den. 

7. Skogshallsådran  • Paddla kanot 
• Vattenskoter 
• Båt 

Lågt besökstryck (Regional 
och Lokal) 

 
Skoghallsådran: 300 båtar/ månad 
under sommarsäsongen (även 
båtbuss) 

Liten skillnad i besökstryck               Lågt besökstryck 
 
Genomförandet av detaljplan Västra Jakobsberg medför en liten 
skillnad i besökstryck i ökning av båttrafik. Besökstrycket förblir 
lågt inom Skoghallsådran även vid genomförandet av planen. 
 

8. Djupsundsviken  • Promenader/stavgång 
• Fritids/sportfiske 
• Picknick/grilla i naturen 
• Uppleva naturen 
• Studera växter/djur/fågelskådning 

Lågt besökstryck (Regional, 
Lokal även från Hammarö 

kommun) 
 
Djupsundsviken: 1000 besökare/ år. 
1000 bilar per dag samt cykeltrafik. 
 

Liten skillnad i besökstryck              Lågt besökstryck 
   
Genomförandet av detaljplan Västra Jakobsberg medför en liten 
skillnad i besökstryck för delområdet Djupsundsviken. Möjligtvis 
medför genomförandet av planen en liten ökning av biltrafik.14 
En mindre del av antalet boende kommer att röra sig inom 
delområdet och kommer troligtvis att medföra en liten skillnad i 
besökstryck. Området har ett lågt besökstryck idag från 
närboende och boende inom regionen och kommer därmed 
fortsättningsvis att ha ett lågt besökstryck.  
 

9. Norra 
Nolgårdsviken 
(Hammarö kommun) 

• Promenader/strövande/stavgång 
• Picknick/grilla i naturen 
• Uppleva naturen 
• Studera växter/djur/fågelskådning 
• Paddling (Morbrors ådra) 

Lågt besökstryck (Regional, 
Lokal) 

 
Norra Nolgårdsviken: 3000 
besökare/ år 
 

Liten skillnad i besökstryck              Lågt besökstryck 
 
Delområdet Norra Nolgårdsviken ligger utanför zonen 1 km, 
varför det inte bedöms påverkas av genomförandet av 
detaljplanen. Möjligtvis rör sig en del besökare hit under helgen, 
men det är ytterst få. Området har ett lågt besökstryck redan 
idag och genomförandet av planen medför därmed endast en 
liten skillnad i besökstryck. 
 

10. Södra 
Nolgårdsviken 
(Hammarö kommun) 

• Paddling (Morbrors ådra) Lågt besökstryck (Regional, 
Lokal) 

 
 
 

Ingen skillnad i besökstryck             Lågt besökstryck 
 
Delområdet Södra Nolgårdsviken ligger utanför zonen 1 km, 
varför det inte bedöms påverkas nämnvärt av genomförandet av 
detaljplanen.  
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8 Bedömning av risk för störning eller slitage av naturtyper och arter utpekade inom 
Natura 2000-området Klarälvsdeltat 
Tabell	5	redovisar	kända	förekomster	av	arter	som	är	listade	i	Natura	2000-område	Klarälvsdeltat	(enligt	EU:s	art-	och	habitatdirektiv	och	
fågeldirektiv).	Typiska	arter	för	Natura	2000-habitat	redovisas	inte.	Risken	för	störning	omfattar	visuell	störning	eller	ljud	från	besökare	
(fotgängare,	samt	fotgängare	med	hund	eller	via	fordon	som	cykel)	eller	buller	från	fordon.	Slitage	omfattar	påverkan	från	besökare	och	fordon	
som	cykel.	Risk	för	påverkan	med	störning	och	slitage	vid	genomförandet	av	DP	Jakobsbergs	västra	redovisas	i	en	fyrgradigskala	som	illustreras	
med	fyllda	cirklar.	

	

Risk	för	påverkan:		

Ingen	risk		

Liten	risk		

Medelhög	risk		

Hög	risk	

Mycket	hög	risk	

	

	

Eftersom	friluftsutredningen	ska	ligga	till	grund	för	både	planprocess	och	Natura	2000-samråd	redogörs	separat	risken	för	påverkan	vid	slitage	
och	störning.	Bedömningen	kan	ligga	till	grund	för	att	tillämpa	skadelindringshierarkin,	som	underlag	för	reservatsbildning	samt	för	bedömning	
av	påverkan	på	lokal	bevarandestatus.	Bedömning	av	påverkan	på	bevarandestatus	görs	för	flera	aspekter	samlat	i	Natura	2000-utredningen	
(Calluna	AB	2020).	

Då	förekomsten	av	arter	skiljer	sig	inom	respektive	delområde	redovisade	i	tabell	4,	har	de	i	sin	tur	delats	in	i	mindre	områden.		

	

En	samlad	bedömning	redovisas	i	tabell	6.	Här	görs	en	sammanfattning	av	bedömd	risk	för	påverkan	på	arter	och	naturtyper	inom	planområde	
och	delområden	inom	Natura	2000-område	Klarälvsdeltat	utifrån	bedömningen	i	tabell	5.	
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Tabell 5. Tabellen redovisar kända förekomster av arter som är listade i Natura 2000-område Klarälven (enligt EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv). Typiska arter 
för Natura 2000-habitat redovisas inte. Risk för påverkan redovisas i en fyrgradig skala som illustreras med ifyllda cirklar. Vit = Ingen risk, Grön = Låg risk, Gul = Medelrisk. 
Orange = Hög risk, Röd=mycket hög risk för påverkan. Eftersom friluftslivsutredningen ska ligga till grund för både planprocess och Natura 2000-samråd redogörs separat 
för risk för påverkan genom slitage och störning.  

Delområden 
Delområdena = 
planområde och Natura 
2000-område 
Klarälvsdeltat 
Grönt = landområde 
Blått = vattenområde 

Natura 2000-område 
Klarälvsdeltat – kända 
förekomster arter och 
naturtyper  
Med arter avses typiska 
arter för Natura 2000-
habitat.  

Risk för påverkan: störning, slitage på livsmiljö och Natura 2000-habitat  
Vit = Ingen risk 
Grön = Låg risk  
Gul = medelrisk 
Orange = hög risk för påverkan 
Röd = mycket hög risk 

Västra Jakobsberg 
(planområde) - 
ängsmarker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Befintliga ängsmarker i 
väster 
Brun kärrhök  
Grönbena  
Sångsvan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Golfbana 
Brushane  
 

Befintliga ängsmarker i väster 
Brun kärrhök  
Rastlokalen bedöms ha betydelse för arten (klass 1 födosökslokal). Visuell störning och störning av bytesdjur. 
Slitage på marken som minskar tillgång på föda. Bedömningen av slitage grundar sig på att det inte går att 
säkerställa att spänger anläggs vid genomförandet av planen.  
Störning                       Slitage                   
 
Grönbena 
Området har få rastande grönbenor/ år. Lokalen bedöms inte utgöra en rastlokal av betydelse för arten.  För 
de arter som uppehåller sig inom delområdet bedöms dock risken för störningen som medelhög. Visst ökat 
slitage genom fler besökare. 
 
Störning                       Slitage                   
 
Sångsvan  
Området utgör rastlokal för sångsvan. Det finns få redovisade observationer av rastande fåglar/ år.  
Rastlokaler för sångsvan generellt ingen bristmiljö och lokalen bedöms inte utgöra en rastlokal av betydelse för 
arten. För de arter som uppehåller sig inom delområdet bedöms dock risken för störningen som medelhög.  
 
Störning                       Slitage                    
 
Golfbana 
Brushane  
Rastlokal för brushane. Födosök huvudsakligen i gryningen. Då antalet besökare på golfbanan i gryningstid 
bedöms vara få är risken för störning liten. Skötseln av golfbanan medför ett medelslitage.  
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Västra Jakobsberg 
(planområde) 

 
 
 
Grönbena  
Småfläckig sumphöna  
Sångsvan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakobsbergsskogen 
Spillkråka  

 
Störning                       Slitage                   
 
Grönbena:  
Samma som för brushane. 
 
Störning                       Slitage                   
 
Småfläckig sumphöna:  
Arten kan häcka inom området. Risk för störning bedöms som medelhög och slitage samma som för 
brushane.  
 
Störning                       Slitage                   
 
Sångsvan   
Rastlokal för sångsvan. Få rastande fåglar/ år. Lokalen bedöms inte utgöra en rastlokal av betydelse för arten 
och rastlokaler för sångsvan är generellt ingen bristmiljö.  
 
Störning                       Slitage                    
 
 
Jakobsbergsskogen 
Spillkråka:  
Jakobsbergsskogen är idag välbesökt. Genomförandet av planen medför sannolikt en stor ökning av 
besökare, då skogen kommer att utgöra närmaste bostadsnära rekreationsområde vilket ger en medelrisk för 
störning samt liten risk för slitage, då huvuddelen av besökare troligtvis använder befintliga leder. Det saknas 
indikationer på att spillkråka häckar i området. Spillkråka födosöker i området som då sannolikt ingår i revir.  
 
Störning                       Slitage                   
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Mariebergsskogen 9010 Taiga Taiga:  
Området är redan idag välbesökt. Besökare rör sig huvudsakligen längs med befintliga vägar och stigar. 
Gruppaktiviteter sker dock i områden utanför leden, men en ökad risk för slitage vid genomförandet av planen 
bedöms som liten.  
 
                             Slitage                   

Spillkråka  
 
Citronfläckad 
kärrtrollslända   
 
 

Spillkråka   
Området kan utgöra både häckningsområde och födosöksområde för arten. Området är redan välbesökt så 
det är sannolikt att arten redan är påverkad av störning från besökare. En ökad störning med genomförandet 
av planen bedöms som liten.  
 
Störning                            Slitage       
 
Citronfläckad kärrtrollslända  
Området är redan välbesökt och viss rekreation kan beröra de vattensamlingar som finns inom 
Mariebergsskogen. En ökad störning med genomförandet av planen bedöms dock som liten, då artens biotop 
bedöms som relativt svårtillgänglig för besökare.  
 
Störning                       Slitage                   
  

Mariebergs 
strandängar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6410 Fuktängar 
7999 Våtmark 

Fuktängar och Våtmark:  
Området är stängslat. Med anledning av att naturtyperna är fuktiga bedöms risken för slitage utanför lederna 
som liten. 
 
                             Slitage        
 

Brun kärrhök 
Brushane  
Grönbena 
Rördrom  
Småfläckig sumphöna 
 
Citronfläckad 
kärrtrollslända  

Brun kärrhök   
Mariebergs strandängar ingår i födosöksområde och vassområde är häckningsmiljö. Under födosök bedöms 
arten vara mest känslig för störning i gryningstid. Området är välbesökt. De vassområden där arten kan häcka 
ligger huvudsakligen avskilt från leden. Eventuell risk för ökad visuell störning av besökare bedöms därmed 
som liten. Då huvuddelen av besökare ändå bedöms röra sig längs med leden bedöms risken för ökat slitage 
som liten. Mer ljud och risk för förändrat beteende finns dock då besökare kan gå in i vassen och orsaka både 
störning och slitage. Risk finns även med att okopplade hundar släpps in. Det i sig kan skapa hög till mycket 
hög risk för störning. Förändringen är kopplad till användningen av området i stort och inte till genomförandet 
av DP.  
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Mariebergs 
strandängar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
Störning                       Slitage   
 
Brushane:  
Artens rastlokaler (lägre vegetation) är delvis i anslutning till leder. Arten bedöms vara mest känslig för 
störning i gryningstid då den födosöker. Då området redan är välbesökt bedöms eventuell risk för ökad visuell 
störning med genomförandet av DP därmed som liten.  Då huvuddelen av besökare bedöms röra sig längs 
med leden bedöms risken för ökat slitage som liten. 
 
Störning                       Slitage                   
 
Grönbena:  
Artens rastlokaler är i i anslutning till leder. Arten bedöms vara mest känslig för störning i gryningstid då den 
födosöker. Området är välbesökt. En ökad störning vid genomförande av planen bedöms som liten.  Då 
huvuddelen av besökare bedöms röra sig längs med leden bedöms risken för ökat slitage som liten. 
 
Störning                       Slitage                   
 
Rördrom:  
De vassområden där arten kan finnas ligger huvudsakligen avskilt från lederna. Då arten lever i vassområden 
är risken för visuell störning minimal. Det som kan störa är ljud och om vandrare går in i vassen. Området är 
idag välbesökt. Planen i sig förväntas medföra en mindre störning. 
 
Störning                       Slitage                   
 
Småfläckig sumphöna:  
Artens livsmiljöer finns i anslutning till den tvärgående leden i norra delen av området: områden med lite högre 
vegetation, kantzoner, där arten kan finnas ligger dock ej i direkt anslutning till leder. Området är välbesökt, 
vilket innebär att risken för ökad störning med genomförandet av DP bedöms som liten. Besökare kan röra sig 
utanför leden, även om risken för det samt följande slitage bedöms som liten. Mer ljud och risk för förändrat 
beteende finns dock då besökare kan gå in i artens habitat och orsaka både störning och slitage. Risk finns 
även med att okopplade hundar släpps in. Det i sig kan skapa hög till mycket hög risk för störning. 
Förändringen är kopplad till användningen av området i stort och inte till genomförandet av DP.  
 
Störning                       Slitage                   
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Mariebergs 
strandängar 
 
 

Citronfläckad kärrtrollslända:  
Arten finns sannolikt i anslutning till vattenområden inom det stängslade området. Under förutsättning att leder 
inte dras inom stängslat område bedöms planen medför en liten störning på arten. Slitage på artens livsmiljö 
blir också under dessa förutsättningar också liten till obefintlig. Utan stängsling ökar risken för störning och 
slitage bedöms som låg risk för påverkan. 
 
Störning                      Slitage                   
 

Knappstadsviken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6410 Fuktängar 
6270 Silikatgräsmarker 
9750 Svämlövskogar 
 
3150 Naturligt näringsrika 
sjöar 

Fuktängar, Svämlövskog och Naturligt näringsrika sjöar:  
Området är stängslat och lederna är markerade samt bitvis kanaliserade. Majoriteten av besökarna bedöms 
följa lederna. Med anledning att naturtyperna är blöta/ fuktiga bedöms därmed risken för slitage utanför 
lederna som obefintligt till liten.  
 
                              Slitage            till       
 
Silikatgräsmark:   
Området med naturtypen är stängslat och betas. Det går att röra sig fritt utanför leden i silikatgräsmarkerna. 
Leden är inte tydligt markerad. Sannolikt rör sig majoriteten av besökare i anslutning till leden men eftersom 
leden saknar tydlig markering kan visst slitage förekomma utanför leden inom naturtypen. Genomförandet av 
DP 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. 
 
                                Slitage              till    
 

Brun kärrhök  
Brushane 
Grönbena 
Rördrom  
Småfläckig sumphöna 
Sångsvan  
 
Bred paljettdykare  
Citronfläckad 
kärrtrollslända 

I nuläget har delområdet ett lågt besökstryck vilket medför att fågelarterna sannolikt är lite störda under 
födosök och häckning. Därmed kan Knappstadsviken vara mer värdefull för rastande och häckande arter 
jämfört med de mer välbesökta delområdena inom Klarälvsdeltat. Häckningsframgång och jaktframgång kan 
exempelvis vara högre här.  
 
Brun kärrhök:  
Arten har födosöksområden inom samma områden som leder (öppna marker). Arten bedöms vara mest 
känslig för störning i gryningstid då den födosöker. Genomförandet av DP medför sannolikt mycket liten ökning 
av besökare i gryningstid varför risken för störning under den mest känsliga födosökningstiden bedöms som 
liten. De vassområden där arten kan häcka ligger huvudsakligen avskilt från lederna, även den led som går 
centralt genom området. Risk för slitage av besökare bedöms därmed som liten. Risken för slitage inom 
naturtyperna Fuktängar och bedöms som liten, utifrån naturtypens fuktighet. 
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Knappstadsviken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
Störning                       Slitage                   
 
Brushane:  
Inom delområdet finns rastmiljöer för arten. Arten bedöms vara känslig för störning i gryningstid, då den 
födosöker. Den kan då finnas i anslutning till den led som löper centralt tvärs igenom Knappstadsviken eller 
inom naturtypen silikatgräsmarker. Genomförandet av DP medför sannolikt en liten ökning av besökare i 
gryningstid, varför risken för påverkan och störning bedöms som liten. Risken för slitage inom naturtyperna 
Fuktängar bedöms som liten, utifrån naturtypernas fuktighet.  Genomförandet av planen förväntas ha liten till 
medelstor risk för slitage på silikatgräsmarkerna med anledning av det förväntat ändrade besökstrycket inom 
delområdet. 
 
Störning                       Slitage               till    
 
Grönbena:  
Arten rastar i området. Arten bedöms vara känslig för störning i gryningstid, då den födosöker. Den kan då 
finnas i anslutning till den led som löper centralt tvärs igenom Knappstadsviken eller inom naturtypen 
silikatgräsmarker. Genomförandet av DP medför sannolikt en liten ökning av besökare i gryningstid, varför 
risken för påverkan och störning bedöms som liten. Genomförandet av planen förväntas ha liten till medelstor 
risk för slitage på silikatgräsmarkerna med anledning av det förväntat ändrade besökstrycket inom delområdet. 
Risken för slitage inom naturtypern Fuktängar bedöms som liten, utifrån naturtypens fuktighet. 
 
Störning                       Slitage             till      
 
Rördrom:  
Då området i nuläget bedöms ha ett lågt besökstryck och därmed är mer ostört, kan genomförandet av DP 
medföra en risk för ökad störning. De vassområden där arten kan finnas ligger dock huvudsakligen avskilt från 
lederna, även den led som går centralt genom området. Risken för störning av besökare bedöms därmed som 
liten. Naturtypens fuktiga tillstånd begränsar möjligheter till besök och risken för slitage bedöms som liten. 
 
Störning                       Slitage                   
 
Småfläckig sumphöna:  
Då området bedöms ha ett lågt besökstryck idag och därmed mer ostört, kan genomförandet av DP medföra 
en risk för ökad störning. Artens livsmiljöer (lite högre vegetation) kan finnas i nära anslutning till leder (centralt 
inom Knappstadsviken eller området med silikatgräsmark).  Genomförandet av DP medför en ökning av 
antalet besökare, men den totala besöksfrekvensen bedöms ändå som låg. Risk för störning av besökare 
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15 Delområdet omfattar hela Klarälven, därmed även området mellan Södra och Norra Nolgårdsviken. 

Knappstadsviken 
 
 
 
 
 
 
 
 

bedöms därmed som medelhög.  Genomförandet av planen förväntas ha liten till medelstor risk för slitage på 
silikatgräsmarkerna med anledning av det förväntat ändrade besökstrycket inom delområdet.  
 
Störning                       Slitage          till    
 
Sångsvan:  
Arten häckar i de områden med lägre vegetation och kan då finnas i anslutning till den led som löper centralt 
tvärs igenom Knappstadsviken. Då området bedöms ha ett lågt besökstryck idag och därmed mer ostört, kan 
genomförandet av DP medföra en risk för ökad störning.  Risk för störning av besökare bedöms därmed som 
medelhög. Med anledning av naturtypernas fuktighet bedöms risken för slitage som liten.  
  
Störning                       Slitage                   
 
Citronfläckad kärrtrollslända:  
Artens livsmiljöer ligger inom stängslat område och då naturtypernas fuktiga tillstånd begränsar möjligheter till 
besök bedöms risken för störning som liten och slitage som obefintlig.  
 
Störning                       Slitage                   
 
Bred paljettdykare:  
Artens livsmiljöer ligger inom stängslat område och då naturtypernas fuktiga tillstånd begränsar möjligheter till 
besök bedöms risken för störning som liten och slitage som obefintlig. 
 
Störning                       Slitage                               

Klarälven15 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fisktärna  
Rördrom NT 
 
 
 
 

Klarälven bedöms ha ett på gränsen till högt besökstryck redan idag med risk för störning och slitage.   
 
Fisktärna:  
Det finns ingen konstaterad häckning inom Natura 2000-området men arten förekommer regelbundet i 
anslutning till Klarälvsdeltat varför det inte går att utesluta att arten häckar här. Genomförandet av DP medför 
en liten skillnad i ett redan välbesökt delområde. Risken för störning bedöms därmed som liten, så även risken 
för slitage på strandmiljöerna där arten häckar.   
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16 Delområdet omfattar hela Klarälven, därmed även området mellan Södra och Norra Nolgårdsviken. 

 
Klarälven16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asp  
Lax  
 
 
 

 
Störning                       Slitage                   
 
 
Rördrom:  
Vassområdet ligger avskilt för besökare från land (Jakobsberg) med skogsbård emellan. Vid den yttersta delen 
av vassområden vid Jakobsbergsbron finns en badplats. Risk för störning finns från skoter –och båttrafik. 
Kanoter kan röra sig inom vassområdet. Kantzonseffekter kan uppstå vid båttrafik, vilket kan ge slitage på 
vassområdena. Genomförandet av DP bedöms bidra till en liten skillnad i besökstryck. Det innebär att den 
bedöms medföra liten risk för både störning och slitage.  
 
Störning                       Slitage                   
 
Asp:  
Aspen vandrar genom Natura 2000-området Klarälvsdeltat till reproduktionsområden uppströms, men det är 
inte känt om de uppehåller sig i Klarälvsdeltat några längre perioder. Ett ökat besökstryck med kanske i 
huvudsak fiske är inte det som i första hand påverkar arten. Dock kan den påverkas av läckage från 
båtmotorer, vilket i huvudsak utgör påverkan eller slitage på livsmiljön. Genomförandet av DP bedöms bidra till 
en liten skillnad i besökstryck och därmed bedöms den medföra liten risk för slitage, men ingen risk för 
störning. 
 
Störning                       Slitage                   
 
Lax:  
Klarälvsdeltat utgör del av vandringsstråk för lax som vandrar genom Natura 2000-området som vuxen för att 
komma till lekområdena och som smolt för att vandra till uppväxtområdena ute i Vänern. Buller från båttrafik 
kan disorientera fiskarna och vattenkvaliteten kan påverkas av läckage från båtmotorer. Genomförandet av DP 
bedöms bidra till en liten skillnad i besökstryck och därmed bedöms den medföra liten risk för störning och 
slitage. 
Störning                       Slitage                   
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Dingelsundsådran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9750 Svämlövskog 
9010 Taiga 

Taiga:  
Naturtypen ligger utanför zonen inom vilket ett förändrat besökstryck väntas ske. Ingen risk för påverkan på 
naturtypen föreligger vid genomförandet av DP.  
 
                                    Slitage               
 
 
 
Svämlövskog: Inga leder är belägna i anslutning till naturtypen. Med anledning av att naturtypen är blöt/ fuktig 
bedöms möjligheterna som små att kunna röra sig fritt inom naturtypen. Ingen risk för slitage på naturtypen 
föreligger vid genomförandet av planen.  
 
                                   Slitage  
                   

Brun kärrhök  
Fisktärna  
Rördrom  
Spillkråka  

Brun kärrhök:  
Vassområdena utgör troligtvis häckningsområden för arten. Delområdet har idag ett lågt besökstryck. Med 
genomförandet av DP kommer det förbli fortsatt lågt. Kanotister/ kajakister kan paddla i närheten av 
häckningsmiljöer och skoter- och annan båttrafik kan medföra kantzonseffekter på vassområdena.  
Genomförandet av DP bedöms dock bidra till en liten skillnad i besökstryck och därmed bedöms den medföra 
liten risk för störning och slitage. 
 
Störning                       Slitage                   
 
Fisktärna:  
Det finns ingen konstaterad häckning inom Natura 2000-området men arten förekommer regelbundet i 
anslutning till Klarälvsdeltat varför det inte går att utesluta att arten häckar här. Risken för påverkan utgör 
huvudsakligen risk för störning, men även risk för slitage för de båtar som lägger till vid landområden.  
Genomförandet av DP bedöms dock bidra till en liten skillnad i besökstryck och därmed bedöms den medföra 
liten risk för störning och slitage. 
 
Störning                       Slitage                   
 
Rördrom:  
Se Brun kärrhök för resonemang och motivering till bedömning.  
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Dingelsundsådran 

 
Störning                       Slitage                   
 
Spillkråka:  
Det finns inga leder i anslutning till artens biotop; svämlövskogen. Med anledning av att biotopen ligger på så 
långt avstånd från Dingelsundsådran, bedöms risken för störning som liten och slitage som obefintlig.  
 
Störning                       Slitage                   
 

Djupsundsviken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3150 Naturligt näringsrika 
sjöar 
9750 Svämlövskog 
 

Naturligt näringsrika sjöar  
Naturtypen ligger utanför zonen inom vilket ett förändrat besökstryck väntas ske. Ingen risk för påverkan på 
naturtypen föreligger vid genomförandet av DP.  
 
                                     Slitage                   
 
Svämlövskog  
Vägen som även fungerar som led ligger direkt norr om naturtypen. Men med anledning av att naturtypen är 
blöt/ fuktig bedöms möjligheterna som små att röra sig fritt inom naturtypen. Risken för slitage bedöms därmed 
som obefintlig.  
 
                                     Slitage                   

Brun kärrhök  
Rördrom 
Småfläckig sumphöna  
Grönbena 
Spillkråka  
 

Brun kärrhök:  
Delområdet har idag ett lågt besökstryck och genomförandet av DP förväntas medföra en liten förändring men 
med fortsatt lågt besökstryck. Arten häckar troligtvis inom befintliga vassområden i delområdet samt födosöker 
i anslutning till dessa. Vassområdena ligger avskilt från leden och eventuella besökare. Ett restaurerat 
betesområde finns i nordvästra delen av delområdet, där arten troligtvis födosöker. Arten bedöms vara mest 
känslig för störning i gryningstid då den födosöker. Genomförandet av DP medför sannolikt enbart en liten 
ökning av besökare i gryningstid vid det restaurerade betesområdet, varför risken för påverkan under den mest 
känsliga födosökstiden bedöms som liten. De vassområden där arten bedöms kunna häcka ligger 
huvudsakligen avskilt från lederna, varför risk för störning och slitage från besökare inom dessa bedöms som 
liten. En del biltrafik finns idag längs med Karlstadsvägen, men DP bedöms enbart medföra en liten ökning, 
varför även störning från denna bedöms som liten. Risken för slitage på vassområdena bedöms som liten, då 
de ligger långt från rekreationsstråket. Det finns risk för slitage på den restaurerade betesmarken. Då leden 
ligger utanför denna bedöms dock risken som liten. Så även med anledning av att befintliga rastplatser finns 
längs med gång- och cykelstråket. 
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Djupsundsviken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Störning                       Slitage                   
 
Rördrom:  
De vassområden där arten kan finnas ligger huvudsakligen avskilt från leden och potentiella besökare. Risken 
för störning och slitage från besökare bedöms därmed som liten. För ett utvecklat resonemang, se Brun 
kärrhök.   
 
Störning                       Slitage                   
 
 
Småfläckig sumphöna:  
Arten häckar troligtvis i anslutning till Djupsundsviken. Viken ligger utanför den zon på 2000 meter inom vilket 
ett förändrat besökstryck väntas ske. Ingen risk för påverkan vid genomförandet av DP föreligger därmed i den 
delen av delområdet. Häckning kan dock även förekomma i anslutning till den restaurerade betesmark i norr.  
Delområdet har idag ett lågt besökstryck och genomförandet av DP förväntas medföra en liten förändring men 
med fortsatt lågt besökstryck. Risken för störning bedöms därmed som liten. Det finns risk för slitage på den 
restaurerade betesmarken. Då leden ligger utanför denna bedöms dock risken som liten. Så även med 
anledning av att befintliga rastplatser finns längs med gång- och cykelstråket. 
 
Störning                       Slitage                   
 
Grönbena:  
Arten födosöker troligtvis i anslutning till restaurerad betesmark i norra delen och bedöms vara som mest 
känslig för störning i gryningstid. Genomförandet av DP medför sannolikt enbart en liten ökning av besökare i 
gryningstid vid det restaurerade betesområdet, varför risken för påverkan under den mest känsliga 
födosökstiden bedöms som liten.  Det finns risk för slitage på den restaurerade betesmarken. Då leden ligger 
utanför denna bedöms dock risken som liten. Så även med anledning av att befintliga rastplatser finns längs 
med gång- och cykelstråket. 
 
Störning                      Slitage                    
 
Spillkråka:   
Arten förekommer troligtvis i anslutning till både svämlövskog och taiga. Genomförandet av DP medför en liten 
ökning i besökstryck men med fortsatt lågt antal besökare. Det medför därför troligtvis en liten risk för störning 
på arten eller risk för slitage på naturtypen taiga. Naturtypen svämlövskog är blöt/ fuktig vilket ger små 



Friluftslivets förändring vid genomförande av detaljplan Västra Jakobsberg   

	

 

44 

Djupsundsviken möjligheter till att kunna röra sig fritt inom naturtypen. Ingen risk för slitage bedöms därmed finnas på den 
naturtypen.   
 
Störning                       Slitage            till       
 
 
 

Skoghallsådran Inga redovisade naturtyper Ingen risk för störning på Natura 2000 naturtyper. 

Fisktärna 
 

Fisktärna:  
Det finns ingen konstaterad häckning inom Natura 2000-området men arten förekommer regelbundet i 
anslutning till Klarälvsdeltat varför det inte går att utesluta att arten häckar här. Risken för påverkan utgör 
huvudsakligen risk för störning, men även liten risk för slitage för de båtar som lägger till vid landområden. 
Delområdet har i dagsläget ett lågt besökstryck. Med genomförandet av DP sker en liten skillnad i förändring 
av antalet besökare och besökstrycket förväntas vara fortsatt lågt med liten risk för störning och slitage.  
 
Störning                     Slitage 
 
 

Norra Nolgårdsviken 
(Hammarö kommun) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3150 Naturligt näringsrika 
sjöar 
 

Naturligt näringsrika sjöar:  
Naturtypen ligger utanför zonen inom vilket ett förändrat besökstryck väntas ske. Ingen risk för påverkan vid 
genomförandet av DP föreligger på naturtypen.  
 
                                    Slitage                   
 

Brun kärrhök  
Rördrom 
Fisktärna  
 
 

Brun kärrhök:  
Delområdet har idag ett lågt besökstryck och genomförandet av DP förväntas medföra en liten förändring men 
med fortsatt lågt besökstryck. Arten häckar troligtvis inom befintliga vassområden i delområdet. Då 
vassområdena ligger i anslutning till vägar och leder bedöms det finnas risk för störning från besökare. 
Troligtvis föreligger det redan idag en störning från befintlig biltrafik. Antalet besökare bedöms dock som lågt, 
vilket ger en liten risk för störning. Även risk för slitage finns, då besökare kan röra sig inom vassområdena. 
Risken bedöms dock som liten med anledning av den lilla förändringen i besökstryck.  
 
Störning                       Slitage                   
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Norra Nolgårdsviken 
(Hammarö kommun) 

Rördrom:  Risken för störning och slitage från besökare bedöms som liten. För ett utvecklat resonemang, se 
Brun kärrhök.   
 
Störning                       Slitage                   
 
Fisktärna:  
Det finns ingen konstaterad häckning inom Natura 2000-området men arten förekommer regelbundet i 
anslutning till Klarälvsdeltat varför det inte går att utesluta att arten häckar här. Risken för påverkan utgör 
huvudsakligen risk för störning, men även liten risk för slitage på artens biotoper. Det finns en risk för störning 
på arten vid häckning samt slitage på artens biotop, men utifrån den lilla skillnaden i besökstryck bedöms 
risken för störningen och slitage som liten.  
 
Störning                        Slitage                 
 
 

Södra Nolgårdsviken 
(Hammarö kommun) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6410 Fuktängar 
9750 Svämlövskog 
6918 Trädbärande 
kultiverad gräsmark 
3150 Naturligt näringsrika 
sjöar 
 
 
 
 
 
 
 
Brun kärrhök  
Rördrom 
 
 
 
 
 

Naturligt näringsrika sjöar 
Naturtypen är känslig för aktiviteter som sliter av nate- och dybladsvegetation eller som skadar botten. 
Delområdet är grunt och bedöms vara otillgängligt för båttrafik. Dock kan kanoter/ kajaker komma in i 
delområdet. Delområdet har idag ett lågt besökstryck och genomförandet av DP förväntas medföra en liten 
förändring men med fortsatt lågt besökstryck. Risken för slitage bedöms som obefintlig till liten. 
 
                                     Slitage          till 
 
Övriga naturtyper ligger utanför zonen inom ett förändrat besökstryck väntas ske vid genomförandet av DP. 
Ingen risk för påverkan vid genomförandet av DP föreligger på naturtyperna. 
 
                                     Slitage  
 
Brun kärrhök 
Delområdet har idag ett lågt besökstryck och genomförandet av DP förväntas medföra en liten förändring men 
med fortsatt lågt besökstryck. Arten häckar troligtvis inom befintliga vassområden i delområdet. Troligtvis 
föreligger det dock redan idag en störning från befintlig biltrafik. Vägen utgör troligtvis även en barriär mot 
vassområdena, då leden går på andra sidan inom delområde Norra Nolgårdsviken. Risken för störning och 
slitage vid genomförandet av DP bedöms kunna ske med besökare med kantor men bedöms som liten.  
 
Störning                         Slitage  
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Södra Nolgårdsviken 
(Hammarö kommun) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rördrom 
Arten finns troligtvis i anslutning till befintliga vassområden. Risken för störning och slitage vid genomförandet 
av DP bedöms som liten. För motivering och bedömning se Brun kärrhök.  
 
Störning                         Slitage  
 

Brushane  
Fisktärna  
Grönbena  
Småfläckig sumphöna  
Spillkråka  
Citronfläckad 
kärrtrollslända 
 

Till vänster redovisade arter förekommer troligtvis huvudsakligen i den södra delen av delområdet. Arter har 
därmed observerats utanför zonen inom vilket ett förändrat besökstryck väntas ske vid genomförandet av DP. 
Ingen risk för påverkan vid genomförandet av DP bedöms därmed föreligga på arterna och heller ingen risk för 
slitage. 
 
Störning                         Slitage  
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9 Samlad bedömning risk för påverkan vid genomförande 
av detaljplan Västra Jakobsberg 
I	tabell	6	redovisas	en	sammanfattning	av	bedömd	risk	för	påverkan	på	arter	och	naturtyper	

inom	planområde	och	delområden	inom	Natura	2000-område	Klarälvsdeltat	utifrån	

bedömningen	i	tabell	5.	Resonemanget	bygger	på	de	förändringar	i	tillgänglighet	som	

genomförandet	av	DP	Västra	Jakobsberg	kommer	att	medföra,	se	bild	11	sidan	28.		

Risken	för	påverkan	har	graderats	enligt	nedanstående.	Den	omfattar	risken	för	störning	på	

arter	samt	slitage	på	biotoper	och	naturtyper	skyddade	inom	Natura	2000-området.	

Risk	för	påverkan:		

Ingen	risk		

Liten	risk	

Medelhög	risk		

Hög	risk	

Mycket	hög	risk	

Tabell 6. Tabellen redovisar en sammanfattning av bedömd risk för påverkan på arter och naturtyper inom 
planområde och delområden inom Natura 2000-område Klarälvsdeltat utifrån bedömningen i Bilaga 1. 

Delområde  
 
Grönt = landområde 
Blått = vattenområde 

Risk för att ökat 
friluftsliv leder till 
betydande påverkan 
per delområde 
 

Kommentar om riskbedömning 
Risk är bedömd utifrån vad som framkommit i utredningen. 
För detaljer om risk för slitage och störning på arter och 
habitat se tabell 1 i bilaga 1. Dataunderlag om friluftsliv är i 
vissa fall så pass osäkra att två risknivåer presenteras. 

Västra Jakobsberg 
(planområde) - 
ängsmarker 

Naturtyper: - 
 
Arter 
Störning          till               
Slitage             till      
 

Vid genomförandet av detaljplanen sker en skillnad i 
besökstryck och området bedöms få ett högt besökstryck.  
Arter: brun kärrhök, grönbena, sångsvan 
Efter planens genomförande finns vissa födosöksområden 
kvar. Hur stor betydelse som dessa områden har för 
födotillgång för häckande par är osäker. Kvarvarande 
ängsmarker kommer att nyttjas som en del i grönstrukturen 
inom planområdet. 
 

Västra Jakobsberg – 
golfbana  

Naturtyper: - 
 
Arter: 
Störning           till               
Slitage              till      
 

Vid genomförandet av detaljplanen sker en skillnad i 
besökstryck och området bedöms få ett högt besökstryck.   
Arter: brushane, grönbena, småfläckig sumphöna, 
sångsvan 
Betydelse av habitat för arter liksom förekomst av 
häckande arter, samt omfattning av rastande arter. Inom 
golfbanan rastar i huvudsak fåglar, där påverkan av 
störning bedöms som mest betydelsefullt under 
gryningstid.  

Västra Jakobsberg -
Jakobsbergsskogen 

Naturtyper: - 
 
Arter: 
Störning                   
Slitage                

Jakobsbergsskogen har idag ett högt besökstryck. 
Genomförandet av detaljplan Västra Jakobsberg kommer 
att ytterligare öka besökstrycket inom området. Av Natura 
2000-arter är det enbart spillkråka som finns i 
Jakobsbergsskogen.  
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17 Delområdet omfattar hela Klarälven, därmed även området mellan Södra och Norra Nolgårdsviken. 

Mariebergsskogen Naturtyper:  
Slitage                
 
Arter: 
Störning                   
Slitage                

Störning och slitage inom området bedöms idag vara 
betydande.  
Arter: Spillkråka, citronfläckad kärrtrollslända 
Genomförandet av detaljplan Västra Jakobsberg enbart en 
liten risk för påverkan och slitage på naturtyper och arter, 
då antalet besökare kommer att medföra en liten 
förändring i besökstryck.  

Mariebergs 
strandängar 

Naturtyper:  
Slitage                
 
Arter: 
Störning                   
Slitage                
 

Störning och slitage inom området idag bedöms vara 
betydande.  
Arter: brun kärrhök, brushane, grönbena, rördrom, 
småfläckig sumphöna, citronfläckad kärrtrollslända 
Genomförandet av detaljplan Västra Jakobsberg medför 
enbart en liten risk för påverkan och slitage på naturtyper 
och arter, då antalet besökare kommer att medföra en liten 
förändring i besökstryck. 

Knappstadsviken Naturtyper:  
Slitage              till  
 
Arter:  
Störning            till         
Slitage              till     

I nuläget har delområdet ett lågt besökstryck vilket medför 
att fågelarterna sannolikt är lite störda under födosök och 
häckning. Därmed kan Knappstadsviken vara mer värdefull 
för rastande och häckande arter jämfört med de mer 
välbesökta delområdena inom Klarälvsdeltat.  
Arter:  brun kärrhök, brushane, grönbena, rördrom, 
småfläckig sumphöna, citronfläckad kärrtrollslända 
Genomförandet av detaljplanen medför en skillnad i 
besöktryck även om besöksfrekvensen fortsättningsvis blir 
låg. Skillnader bedöms uppstå på slitage och störning 
beroende på arters förekomst inom delområdet samt 
känslighet för slitage hos naturtyperna.  

Klarälven17 Naturtyper: - 
 
Arter: 
Störning             till       
Slitage              
 

Klarälven bedöms ha ett på gränsen till högt besökstryck 
redan idag med risk för störning och slitage.  
Arter: fisktärna, rördrom, asp, lax.  
Genomförandet av detaljplanen medför en liten skillnad i 
risk för störning och slitage. 
 

Dingelsundsådran  Naturtyper:  
Slitage               
 
Arter: 
Störning            
Slitage               till      

Delar av delområdet ligger utanför zonen inom vilket ett 
förändrat besökstryck väntas ske. Ingen risk för slitage på 
naturtyper föreligger vid genomförandet av planen.  
Arter: brun kärrhök, fisktärna, rördrom, spillkråka. 
Delområdet har idag ett lågt besökstryck. Genomförandet 
av detaljplanen medför ingen skillnad i antalet besökare via 
båttrafik och förväntat besökstryck förväntas inte ge någon 
ökad risk för störning hos arter eller slitage på biotoper.  

Skogshallsådran  Naturtyper: - 
 
Arter: 
Störning           
Slitage           
 

Delar av delområdet ligger utanför zonen inom vilket ett 
förändrat besökstryck väntas ske.  Delområdet har i 
dagsläget ett lågt besökstryck.  
Av Natura 2000-arter är det enbart fisktärna som finns i 
Skoghallsådran. Med genomförandet av detaljplanen sker 
en liten förändring i antalet besökare och besökstrycket 
förväntas förbli lågt med liten risk för störning och slitage.  
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Samlad bedömning 
Genomförandet	av	detaljplan	Västra	Jakobsberg	möjliggör	rekreation	i	en	attraktiv	naturmiljö	

där	Klarälven	möjliggör	upplevelsevärden	för	friluftslivet	både	på	land	och	i	anslutning	till	

vattnet.	Natura	2000-området	Klarälvsdeltat	utgör	redan	idag	ett	turistmål	för	Karlstad	och	

genomförandet	av	planen	tillgängliggör	även	området	för	boende	väster	om	Klarälven.			

Det	blir	en	ökad	tillgänglighet	för	närboende	till	flera	av	delområdena	som	har	analyserats.	Dock	

utgör	huvuddelen	av	de	delområdena	områden	inom	Natura	2000-området	som	redan	idag	är	

välbesökta.	Det	gäller	särskilt	Mariebergsskogen	och	Mariebergs	strandängar.	Genomförandet	

av	planen	medför	därmed	ingen	ökad	belastning	på	området,	men	Natura	2000-området	är	

troligtvis	under	hög	belastning	redan	i	nuläget,	varför	åtgärder	för	att	minska	störning	och	

slitage	från	friluftsliv	är	att	rekommendera.	Ett	undantag	utgör	Knappstadsviken,	där	

genomförandet	av	planen	medför	en	ökad	risk	för	störning	på	fågelarter	i	anslutande	

våtmarksområde	genom	ökat	antal	besökare.	

Följande	delområden	kommer	att	påverkas	av	ett	ökat	besökstryck	vid	genomförandet	av	

detaljplan	Västra	Jakobsberg:		

Jakobsbergs	västra:	Här	finns	en	hög	risk	för	störning	på	Natura	2000-arten	brun	kärrhök.	

Övriga	Natura	2000-arter	inom	delområdet	riskerar	att	få	en	liten	till	medelhög	risk	för	störning.	

Djupsundsviken  Naturtyper:  
Slitage               
 
Arter: 
Störning             
Slitage             till 

Delar av delområdet ligger utanför zonen inom vilket ett 
förändrat besökstryck väntas ske.  
Arter: brun kärrhök, rördrom, småfläckig sumphöna, 
grönbena, spillkråka 
Delområdet har idag ett lågt besökstryck och 
genomförandet av  detaljplanen förväntas medföra en liten 
förändring men med fortsatt lågt besökstryck. Risken för 
påverkan genom störning eller slitage bedöms som liten.  

Norra Nolgårdsviken 
(Hammarö kommun) 

Naturtyper:  
Slitage               
 
Arter: 
Störning                 
Slitage                

Delar av delområdet ligger utanför zonen inom vilket ett 
förändrat besökstryck väntas ske.  
Arter: brun kärrhök, rördrom, fisktärna 
Delområdet har idag ett lågt besökstryck och 
genomförandet av  detaljplanen förväntas medföra en liten 
förändring men med fortsatt lågt besökstryck och liten risk 
för störning och slitage.  
 

Södra Nolgårdsviken 
(Hammarö kommun) 

Naturtyper:  
Slitage            till          
 
 
Arter: 
Störning                 
Slitage															 

Delområdet har idag ett lågt besökstryck och 
genomförandet av detaljplanen förväntas medföra en liten 
förändring men med fortsatt lågt besökstryck. 
Arter: brun kärrhök, rördrom 
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 natrutyper 
samt arter med dess biotoper. 
Flera arter finns observerade i den södra delen av 
delområdet utanför zonen inom vilket ett förändrat 
besökstryck väntas ske vid genomförandet av detaljplanen. 
Ingen risk för påverkan vid genomförandet av DP bedöms 
därmed föreligga på de arterna och heller ingen risk för 
slitage på dess biotoper. 
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Samma	gäller	risken	för	slitage	på	biotoper	av	värde	för	Natura	2000-arter	och	skyddsvärda	

arter	inom	området.	Risken	för	störning	och	slitage	uppstår,	med	anledning	av	att	ängsmarker	

ligger	i	direkt	anslutning	till	ny	bostadsbebyggelse.		

Knappstadsviken:	Delområdet	tillgängliggörs	för	boende	inom	Jakobsberg	vid	genomförandet	av	

detaljplan	Västra	Jakobsberg.	Det	medför	en	medelhög	risk	för	störning	på	småfläckig	sumphöna	

och	sångsvan,	då	arterna	kan	förekomma	i	nära	anslutning	till	leder	inom	delområdet.	Det	finns	

även	en	medelhög	risk	för	ökat	slitage	på	naturtypen	silikatgräsmark,	då	det	är	en	av	få	

naturtyper	inom	Klarälvsdeltat	där	det	går	att	röra	sig	utanför	leden.		

I	analysen	har	endast	en	riskbedömning	gjorts.	Möjliga	åtgärder	och	behov	av	anpassningar	tas	

vidare	i	Natura	2000-	och	artskyddsrapporten	(Calluna	2020),	där	analys	av	hur	utvecklingen	av	

Jakobsberg	kan	påverka	bevarandestatus	för	arter	och	habitat.	Där	redogörs	även	för	om	
åtgärder	behöver	vidtas	för	att	säkerställa	att	bevarandestatus	för	habitat	och	arter	inte	

försämras.	Ett	utökat	resonemang	kring	hur	risken	för	slitage	och	störning	kan	minimeras,	förs	

även	i	Miljökonsekvensbeskrivning	för	detaljplan	Västra	Jakobsberg.	
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