
 
 

 

1 (24) 

Sw e co Sve r ig e  AB   

 

 

 

   

RAPPORT 

 

2021-08-20 

 

KARLSTAD KOMMUN 

Utredning Konsekvensbedömning Katrineberg 
UPPDRAGSNUMMER 30023270 

 

Påverkan på artskydd för fåglar samt grod- och kräldjur inom detaljplan 
för Katrineberg, Karlstad kommun 
 

 

STEFAN GRUNDSTRÖM 

GRANSKARE: SARA ÖHMARK OCH RUARIDH HÄGGLUND 



   

 

 

2 (24) 
 
RAPPORT 

2021-08-20 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

RAPPORT 

2021-08-20 

 

 

 

 
 

Sammanfattning 

Planprogrammet för Katrineberg innefattar ett cirka 80 hektar stort område varav cirka 20 hektar 

planläggs för bostäder och annan bebyggelse. Övriga delar lämnas kvar som naturmark 

alternativt anläggs som park. Artskyddsutredningen för artgrupperna fåglar samt grod- och 

kräldjur beskriver och bedömer risk för sådan påverkan på fridlysta arter att förbuden i 

artskyddsförordningen faller ut om planprogrammet genomförs.  

Avgränsningen för vilka fågelarter som utreds görs enligt riktlinjer i Naturvårdsverkets handbok 

för artskydd. Det är fågelarter som är rödlistade, förtecknade i fågeldirektivets bilaga 1 eller arter 

med långsiktigt minskande trend. Bedömningarna av risk för påverkan på respektive arts 

gynnsamma bevarandestatus (GYBS) görs i lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. Även 

påverkan på den kontinuerliga ekologiska funktionen (KEF) bedöms. För GYBS och KEF följs 

de definitioner och avgränsningar som beskrivs i artskyddshandboken. 

Vid konsekvensbedömningarna tas även hänsyn till närliggande pågående planprojekt, d.v.s. 

kumulativa effekter vägs in.  

De underlag som använts vid bedömningarna är planprogrammet (samrådshandling) för 

Katrineberg och närliggande planer de naturinventeringar som genomförts inom planområdet 

samt offentliga rapporter och databaser som berör artgruppernas nationella, regionala och 

lokala status.  

Under förutsättning att de skogliga nyckelbiotoperna bevaras och att övrig natur- och parkmark 

sköts med en god naturvårdshänsyn där äldre träd, lövskog, sumpskog och strandområden 

bevaras i möjligaste mån bedöms den planerade verksamheten inom detaljplaneområdet för 

Katrineberg inte påverka gynnsam bevarandestatus för någon fågelart på lokal, regional eller 

nationell nivå. Det bedöms inte heller finnas någon påverkan på kontinuerlig ekologisk funktion 

för de utredda fågelarterna. Närmast bebyggelsen och vägarna behövs en inriktning på skötseln 

som inte i första hand har ett naturvårdande syfte och riskträd behöver hanteras inom all 

naturmark.    

Under förutsättning av att de i denna rapport föreslagna skyddsåtgärderna genomförs bedöms 

inte gynnsam status på lokal, regional eller nationell nivå eller kontinuerlig ekologisk funktion för 

någon grod- och kräldjursart att påverkas.  
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Bakgrund och avgränsning 

Karlstads kommun arbetar med ett planprogram för Katrineberg inom ett cirka 80 hektar stort 

område. Området utgörs till största delen skogsmark varav flera skogliga nyckelbiotoper 

(sammanlagt ca 14 hektar) som föreslås blir kvar, se figur 2. Dessutom finns några hektar 

öppen mark med åkermark och några mindre dammar. En kraftledning går genom området. Av 

arealen föreslås cirka 20 hektar planläggas för bostäder och annan bebyggelse. Övriga delar 

lämnas kvar som natur alternativt anläggs som park. I planprogrammet (samrådshandling 2020-

03-04), se figur 2, föreslås bebyggelsen vara lokaliserad i planområdets östra och nordöstra del. 

Merparten av naturmarken föreslås vara väster om kraftledningen och strandzonen vid Vänern 

lämnas fri från bostadsbebyggelse. Istället föreslås åtgärder för att stärka friluftslivet och öka 

tillgängligheten till stränderna med t.ex. en ny badplats, promenadspänger och upprustning av 

befintlig småbåtshamn. Längs med sydöstra kanten av planområdet finns en befintlig bäck, 

Grundviksbäcken. I planprogrammet föreslås ett stråk avsättas för dagvattenhantering och 

utformas med en parkkaraktär.     

Avgränsning av arter 

Denna utredning ska klarlägga om det finns risk för påverkan på skyddade arter inom 

planområdet avseende artgrupperna fåglar samt grod- och kräldjur. Eftersom alla vilda 

fågelarter omfattas av skydd enligt 4 § i Artskyddsförordningen görs här en avgränsning enligt 

riktlinjer i Naturvårdsverkets handbok. Utredningen omfattar således fågelarter som är 

rödlistade, förtecknade i fågeldirektivets bilaga 1 eller har en långsiktigt minskande trend.  

För samtliga arter gäller att en bedömning av påverkan på respektive arts gynnsamma 

bevarandestatus ska göras i lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. Vad som är lokalt och 

regionalt är olika för artgrupperna. Den lokala nivån varierar för fågelarterna bland annat 

beroende på arternas flyttningsmönster och storlek men vi har som utgångsläge att den lokala 

nivån generellt utgörs av ett område längs med vänerstränderna, upp till cirka 1 km från 

strandlinjen, inom Karlstad och Hammarö kommuner inkl de stora halvöarna och öarna, se figur 

1. Den regionala nivån är Värmlands län. För grod- och kräldjuren är den lokala nivån mindre 

och utgörs av planområdet samt närliggande områden upp till några hundra meter medan den 

regionala nivån för enkelhetens skull är Värmlands län.  

Även påverkan på den kontinuerliga ekologiska funktionen bedöms. För begreppen gynnsam 

bevarandestatus (GYBS) och kontinuerlig ekologisk funktion (KEF) följs de definitioner som 

finns i Naturvårdsverkets handbok för artskydd från 2009. Där definieras GYBS som att det ska 

gå bra för arten ur både kvantitets- och kvalitetsaspekt, samt att det ska finnas förutsättningar 

för att det även fortsättningsvis kommer att gå bra. En art som inte är rödlistad har inte 

nödvändigtvis en gynnsam bevarandestatus beroende på att det delvis handlar om olika 

utgångspunkter där rödlistningen bedömer utdöenderisken på nationell nivå. Det omvända kan 

också vara fallet att en art som är rödlistad har god bevarandestatus på lokal eller regional 

skala. KEF definieras som den livsmiljö som normalt ständigt tillhandahålls för en art, som 

skydd eller födosökningsplats.  

Om risk för påverkan finns, ska om möjligt förslag på skyddsåtgärder eller anpassning av 

planen göras som utesluter risken för påverkan.  
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Figur 1, Kartbild över ungefärlig avgränsning av den lokala nivån för fåglar som Swecos bedömningar 

utgår från.  

Avgränsning av kumulativa effekter 

I omgivningarna till Katrineberg håller också flera andra detaljplaner och planprogram på att tas 

fram. Vid konsekvensbedömningen måste hänsyn tas till andra pågående planprojekt, d.v.s. 

kumulativa effekter ska vägas in. De detaljplaneprojekt som närmast omger Katrineberg är: 

• Handelsområdet Bergvik norr om Katrineberg (granskningshandling 2019),  

• Bostäder, service, industri i N Zakrisdal öster om Katrineberg (granskningshandling 2015), 

• Ny stadsdel i Jakobsberg med bostäder, service, handel m.m. (Ligger i lika planskeden), 

• Bostäder i Knappstad öster om Katrineberg (antagandehandling 2020), 

• Skutberget väster om Katrineberg med utvecklande av friluftsliv (planbeskrivning 2019), 

• Cirkulationsplats Gräsdalen (granskningshandling 2019), 

• Planprogram Gräsdalen, Gruvlyckan, Ulleberg (Plan-PM 2017).  

• Planbeskrivning för Eriksberg (Samrådshandling 2019-12-04). 
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Inom handelsområdet Bergvik kommer ett cirka 4 hektar stort skogsområde, delvis 

nyckelbiotoper, att tas i anspråk för ny verksamhet vilket kumulativt även kan påverka 

fågelpopulationerna inom Katrinebergs planområde. Det är en mycket liten andel fuktig till blöt 

mark inom planområdet för Bergvik och inga öppna vatten finns. Det innebär att ett 

ianspråktagande av det planområdet inte bedöms påverka de mer krävande grod- och 

kräldjurens bevarandestatus på ett kumulativt sätt inom Katrinebergs planområde. Inga fynd av 

grod- och kräldjur finns rapporterade från området enligt det nu tillgängliga underlagen. 

Inom planområdena Norra Zakrisdal för nya bostäder, service och industri är det yngre 

fastmarks-skog utan höga naturvärden som berörs. Ett ianspråktagande av detta planområde 

bedöms inte innebära kumulativa effekter inom Katrinebergs planområde för någon av de 

berörda artgrupperna. Inga fynd av grod- och kräldjur finns rapporterade från området enligt det 

nu tillgängliga underlagen.       

Inom planområdet för Jakobsberg planeras det för nya bostäder, service, skolor, parker m.m. 

Området ligger i olika planskeden och vissa delar byggs redan. De naturmiljöer som tas i 

anspråk är främst anlagda gräsmarker som tidigare varit ett flygplatsområde samt en del äldre 

skog och lövskogsbårder mot sjöstranden. I området har tre arter av groddjur påträffats, 

åkergroda, vanlig padda och mindre vattensalamander vars status utretts särskilt av Calluna 

2016. På grund av läget med en bred älvfåra mellan detta område och Katrineberg samt att 

Jakobsberg ligger 2 km bort bedöms ianspråktagandet av Jakobsberg inte påverka grod- och 

kräldjurens bevarandestatus på ett kumulativt sätt inom Katrinebergs planområde.   

Inom planområdet Knappstad är det åkermark som planeras tas i anspråk för ny bebyggelse 

och den fågelfauna som finns där är andra arter än de som utreds för Katrineberg. Enligt det 

underlag som är tillgängligt berörs inte heller några öppna vatten, öppna diken eller andra 

småbiotoper som utgör livsmiljöer för grod- och kräldjur. Inga fynd av grod- och kräldjur finns 

rapporterade från området enligt det nu tillgängliga underlagen. Några kumulativa effekter för 

dessa artgrupper kan därför inte förutses för denna utredning. 

Detaljplanen för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde görs med syftet att stärka områdets 

friluftsvärden och säkerställa allmänhetens tillgång till området. Det finns inga kända uppgifter 

om grod- och kräldjur inom denna detaljplan och en bedömning om kumulativ påverkan är 

därmed svår att göra. Den påverkan på skogslevande och strandlevande fågelarter som 

bedöms finnas inom detaljplanen för Skutberget kan bidra till en kumulativ påverkan på dessa 

fågelarter även för Katrineberg.       

Detaljplanen för ny infrastruktur vid Gräsdalen berör till mindre del naturmark med skog vars 

kumulativa effekter i sammanhanget är mycket begränsade. Planprogram för 

bostadskomplettering i Gräsdalen, Gruvlyckan, Ulleberg (Plan-PM 2017) är i ett tidigt skede och 

dess kumulativa effekter är därmed svårbedömda.  

Planprogrammet för Eriksberg som ligger norr om E18 några km norr om planområdet i 

Katrineberg består till största delen av åkermark med öppna diken och enstaka åkerholmar. 

Planen ska möjliggöra för verksamheter med lager, service, tillverkning, kontor och handel med 

skrymmande varor. Några kumulativa effekterna för artskyddet bedöms inte finnas för 

fågelfaunan beroende på att det är andra arter som häckar i åkerlandskapet i Eriksberg jämfört 
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med Katrinebergs-området. Några kumulativa effekter för grod- och kräldjur bedöms inte finnas 

då det är för långt mellan planområdena för Katrineberg och Eriksberg och det finns en tydlig 

barriäreffekt vid E18 och närliggande tillfartsvägar.   

Generellt innebär mer bostäder och ett mer intensivt friluftsliv i hela området att det finns risk för 

ökad störning för fågellivet vid vänerstränderna under häckningsäsongen även om de 

strandnära områdena inte bebyggs.  
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Figur 2. Avgränsning av programområdet med föreslagen markanvändning enligt planprogrammet. I figuren 

ingår även planområden för handelsområdet i Bergvik och cirkulationsplats Gräsdalen. 
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Underlag för bedömningar  

De underlag som tillhandahållits från kommunen är: 

• Planprogram Katrineberg (samrådshandling 2020-03-04)   

• Bedömning av tre småvatten Grundviken, Karlstads kommun, 2011 

• Groddjursinventering Katrineberg, Sweco, 2016 

• Fågelinventering Katrineberg, Dan Mangsbo, 2015 

• Fågelinventering Katrineberg, Furuland Natur, 2016 

• Fågelinventering Katrineberg, Greensway, 2020 

• Naturinventering, Skogsstyrelsen, 2012 

• Fördjupad naturinventering, Skogsstyrelsen, 2013 

• Ekologiska spridningssamband, Ekologigruppen, 2016 

• Inventering av generella biotopskydd, Greensway 2021 

• Artskyddsutredning för detaljplaner i Jakobsberg, Calluna 2016 

• Omgivande detaljplaneprojekt enligt punktlista på sid 4 

Dessutom har vi tagit uppgifter från: 

• Sökning i Artportalen inkl skyddsklassade uppgifter, 2021-02-12 

• Artfakta, Artdatabanken, Artfakta 2021-04-06, https://artfakta.se/artbestamning 

• Länsstyrelsen Värmland 2020, Häckande fåglar i Värmlands län, Trender för arter samt 

miljöindikatorer baserade på standardrutter och nattrutter 

• SOF 2012, Fåglarna i Sverige – Antal och förekomst  

• BirdLife SOF/Artdatabanken 2019, Sveriges Fåglar 

• Artdatabanken 2020, Rödlistade arter i Sverige 

• Artskyddsförordningen, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845 

• Naturvårdsverket 2009, Handbok för artskyddsförordningen 

• SLU, markfuktighetskartan, 

https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/?startapp=skogligagrunddata 

 

  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845
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Artskydd - Fåglar 

Från de inventeringar som gjorts 2015, 2016 och 2020 samt utifrån de uppgifter som finns i 

Artportalen inkl skyddsklassade uppgifter finns följande bruttolista av fåglar med 

häckningsindicier som uppfyller kriterierna (rödlistning, förtecknad i fågeldirektivets bilaga 

och/eller långsiktigt minskande trend). Planområdet kan också utgöra en del av ett större revir 

eller att ändrad verksamhet inom planområdet kan påverka statusen för häckningar strax 

utanför planområdet.  

Tabell 1. Bruttolista över utredda fågelarter som påträffats inom planområdet.  
  

 Svenskt namn Livsmiljö Rödliste-
kategori 2020 

Fågel-
direktivets 
annex 1  

Skogsstyrelsens 
prioriterade fågelarter 
(SKSFS 2013:2) 

Mindre hackspett Skog Nära hotad  x 

Spillkråka Skog Nära hotad x x 

Grönfink Skog och gräsmark Starkt hotad   

Ärtsångare Skog och gräsmark Nära hotad   

Kråka Skog och gräsmark Nära hotad   

Rödvingetrast Skog Nära hotad   

Stare Skog och gräsmark Sårbar   

Talltita Skog Nära hotad  x 

Entita Skog Nära hotad  x 

Svartvit flugsnappare Skog och gräsmark Nära hotad   

Drillsnäppa Stränder Nära hotad   

Rörsångare Vassområden Nära hotad   

Sävsparv Buskmark och 
vassområden 

Nära hotad   

Brun kärrhök Sjöar och stränder Livskraftig x  

Rördrom Vassområden Nära hotad x  

Fiskmås Sjö Nära hotad   

Skrattmås Sjö Nära hotad   

Gröngöling Skog Livskraftig  x 

Järnsparv Skog Livskraftig   

Kungsfågel Skog Livskraftig   

Lövsångare Skog Livskraftig   

Sädesärla Öppna kulturmarker 
och stränder 

Livskraftig   

Trädkrypare Skog Livskraftig   

 

För de rödlistade arterna gäller att bedömningen enbart baseras på en nationell minskning. 

Övriga kriterier, t.ex. utbredningsområdets storlek och antalet reproduktiva individer överstiger i 

samtliga fall gränsvärdena för rödlistning.  
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Kungsfågel har tidigare varit rödlistad men bedöms sedan 2020 som livskraftig på nationell nivå 

och har enligt standarsruttinventeringarna ökat i Värmland de senaste 10 åren. Dessutom finns 

det två arter som enligt standardruttinventeringarna i Värmland de senaste 20 åren har en 

statistiskt säkerställd minskning, gräsand och koltrast. Samtliga de arter som endast uppfyller 

kriteriet långsiktigt minskande trend (ej rödlistade) bedöms vara så allmänna och har så 

ospecifika krav på sin livsmiljö att de inte utreds vidare.            

Mindre hackspett  

Mindre hackspett förekommer mindre allmänt till sparsamt över större delen av Sverige. 

Rödlistningen (NT) baseras på en långsam minskning som sannolikt är en effekt av ett utbrett 

industriellt skogsbruk. Skogsbruket missgynnar variationsrik lövskog med gott om äldre träd och 

död ved. Även i Värmland har det skett en statistiskt säkerställd minskning enligt de 

standardruttinventeringar som genomfördes 1998-2019. Längs med vänerkusten inom Karlstad 

och Hammarö kommuner finns ett femtiotal trovärdiga observationer från de senaste 20 åren 

varav flera med häckningsindicier.   

I fågelinventeringen som gjordes 2016 påträffades två individer och flera hackmärken sågs 

vilket tolkades som att arten häckar där men vid inventeringen 2020 påträffades inte mindre 

hackspett inom planområdet.  

Åtgärderna inom planområdet kommer generellt ha en viss påverkan på de skogslevande 

arterna. Planförslaget innebär dock ett bevarande av nyckelbiotoper. Det tillsammans med en 

naturvårdande skötsel av planområdets skog och parkmark begränsar påverkan. Ur det 

perspektivet är det av vikt att äldre träd, död ved i olika former och lövskog blir kvar i 

naturmarken. Skötselåtgärder bör begränsas till de områden som ska användas mer intensivt 

för friluftslivet och åtgärder som har med säkerhet för de boende att göra. Mindre hackspett har 

ett ganska stort revir och en mindre påverkan på en del av reviret bedöms inte utgöra en risk för 

påverkan på bevarandestatus på olika nivåer eller på den kontinuerliga ekologiska funktionen. 

Den kumulativa påverkan från närliggande detaljplaneprojekt bedöms som försumbar då det 

inte finns några uppgifter från dessa på häckningar av mindre hackspett och att dessa 

exploateringar i mycket liten grad berör äldre lövskog.  

Spillkråka 

Spillkråkan förekommer tämligen allmänt till sparsamt över hela Sverige. Rödlistningen (NT) 

baseras på en långsam minskning som sannolikt är en effekt av ett utbrett industriellt 

skogsbruk. Skogsbruket missgynnar den mer variationsrika blandskog med gott om död ved 

och gamla träd som spillkråkan trivs i. Även i Värmland har det skett en statistiskt säkerställd 

minskning enligt de standardruttinventeringar som genomfördes åren 1998-2019. Längs med 

vänerstränderna inom Karlstad kommun finns ett sextiotal trovärdiga observationer från de 

senaste 20 åren varav flera med häckningsindicier.  

I inventeringen som gjordes 2016 påträffades spår av spillkråka på flera ställen men ingen 

bedömning om häckning gjordes och enligt inventeringen 2015 är området är passande för 

spillkråka och typiska spår efter artens födosök hittades på ett flertal träd och högstubbar. Arten 

påträffades dock inte vid fågelinventeringen 2020 och det är högst osäkert om den häckar inom 
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planområdet men Katrinebergs skogar är troligen en del av ett större revir. En av anledningarna 

till att den prioriteras i artskyddsarbetet är att den är förtecknad i fågeldirektivets bilaga 1 

(betecknad med B i Artskyddsförordningen) vilket innebär att särskilda skyddsområden (Natura 

2000) behöver utses för arten. Det finns flera exempel på Natura 2000-områden för arten i norra 

Värmland.    

De föreslagna åtgärderna inom planområdet kommer att påverka de skogslevande arterna men 

de föreslagna skyddsåtgärderna med bevarande av alla nyckelbiotoper och en i övrigt 

naturvårdande skötsel av planområdets skog och parkmark, sparande av äldre träd och 

lövskog, kan begränsa påverkan. Spillkråka har ett stort revir och en mindre påverkan på en del 

av reviret bedöms inte utgöra en risk för påverkan på artens bevarandestatus på olika nivåer 

eller på den kontinuerliga ekologiska funktionen.     

Det kan bli en kumulativ påverkan från närliggande detaljplaneprojekt för spillkråka då det är 

flera områden med äldre skog som kommer att påverkas. Totalt sett finns det dock inget som 

talar för att detta skulle innebära en sådan påverkan på GYBS eller KEF att det utlöser förbuden 

i artskyddsförordningen. Spillkråka är en så pass allmän art och klarar sig också relativt bra i ett 

brukat skogslandskap. Huvudsaken är att det i alla detaljplaneprojekt bevaras äldre träd och 

lövrik skog är vår rekommendation.    

Grönfink 

Grönfink häckar tämligen allmänt över hela Sverige. Rödlistningen (EN) 2020 baseras på en 

stark minskning de senaste 10 åren sannolikt beroende på en sjukdom. Arten häckar i ett 

variationsrikt landskap, gärna bebyggelsenära, med gräsmarker, buskmarker och skogsbryn. 

Även i Värmland har det skett en minskning de senaste åren enligt standardruttinventeringen. 

Längs med vänerstränderna inom Karlstad kommun finns ett femtiotal observationer från de 

senaste 10 åren varav flera tyder på häckning. 2020 noterades grönfink från planområdet med 

spel/sång vilket indikerar en möjlig häckning enligt Greensway. 

De föreslagna åtgärderna inom planområdet borde inte missgynna grönfinken, snarare tvärtom, 

då minskningen av arten sannolikt beror på andra saker än biotopförändringar. De planerade 

åtgärderna inom planområdet bedöms således inte utgöra en risk för påverkan på artens 

bevarandestatus på olika nivåer eller på den kontinuerliga ekologiska funktionen. Samma 

resonemang kan föras avseende risken för kumulativ påverkan från övriga detaljplaneprojekt så 

länge det finns kvar naturmark inom de detaljplanelagda delarna.            

Ärtsångare 

Arten häckar över större delen av Sverige och föredrar halvöppen skogsmark, 

igenväxningsmark, parker och trädgårdsmiljöer. Minskningen i Sverige är bedömd till 20 till 30 

% beroende på om tidsperioden sätts till 20 år eller 10 år. Orsaken till att ärtsångaren minskat 

beror troligen på orsaker i övervintringsområden och rastplatser utanför Sverige. I Värmland har 

det skett en tydlig minskning enligt standardruttinventeringarna de senaste 20 åren. Längs med 

vänerstränderna inom Karlstad och Hammarö kommuner finns cirka 60 observationer från de 

senaste 10 åren varav de flesta tyder på häckning. 2020 noterades ärtsångare från 

planområdet med spel/sång vilket indikerar en möjlig häckning enligt Greensway. 
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Deras häckningsmiljöer är en typ av habitat som är allmän i det kringliggande tätortslandskapet 

och de flesta lokala uppgifterna i Artportalen med häckningsindicier är inne i tätorternas 

grönområden. En eventuell påverkan på denna häckningslokal bedöms inte utgöra en risk för 

påverkan på artens bevarandestatus på olika nivåer eller på den kontinuerliga ekologiska 

funktionen. Samma resonemang kan föras avseende risken för kumulativ påverkan från övriga 

detaljplaneprojekt så länge det finns kvar naturmark och grönstråk inom de detaljplanelagda 

delarna.            

Kråka 

Trots rödlistningen (NT) är kråka fortfarande en allmän art i Sverige med ca 145 000 par år 

2018. I Värmland uppskattades populationen till ca 9 000 par 2012 och ingen tydlig minskning 

har skett för arten de senaste 20 åren enligt standardruttinventeringarna. Kråka är en allätare 

och häckar i allehanda naturmiljöer i både skog, odlingsbygder och i bebyggda områden. Vid 

fågelinventeringen 2020 påträffades ett par i en lämplig biotop men deras häckningsmiljöer är 

en typ av habitat som är mycket allmän i det kringliggande tätortslandskapet och de planerade 

åtgärderna inom planområdet bedöms inte utgöra en risk för påverkan på artens 

bevarandestatus på olika nivåer eller på den kontinuerliga ekologiska funktionen. Någon risk för 

kumulativ påverkan från övriga detaljplaneprojekt bedöms inte heller finnas så länge det finns 

kvar naturmark och grönstråk inom de detaljplanelagda delarna.            

Rödvingetrast 

Rödvingetrast är en skogsart som är utbredd över större delen av Sverige. Den är i den senaste 

rödlistningen bedömd som nära hotad (NT). Rödvingetrast har tidigare bedömts som livskraftig 

(LC) men populationsminskningen de senaste 15 åren innebär att kriterierna för NT blivit 

uppfyllda. Minskningen förefaller ske framför allt i södra delen av utbredningsområdet och även i 

Värmland har det skett en minskning. I ett lokalt perspektiv är rödvingetrast fortfarande allmän 

med cirka 60 observationer längs med vänerstränderna inom Karlstad och Hammarö kommuner 

de senaste 10 åren varav flera tyder på häckning. 2020 noterades rödvingetrast från 

planområdet med spel/sång vilket indikerar en möjlig häckning enligt Greensway. 

Deras häckningsmiljöer i skog, även brukad skog, är en typ av habitat som är mycket allmän i 

det kringliggande landskapet. En eventuell påverkan på denna häckningslokal bedöms inte 

utgöra en risk för påverkan på artens bevarandestatus på olika nivåer eller på den kontinuerliga 

ekologiska funktionen.  

Det kan bli en kumulativ påverkan från närliggande detaljplaneprojekt för rödvingetrast då det är 

flera områden med äldre skog som kommer att påverkas. Totalt sett finns det dock inget som 

talar för att detta skulle innebära en sådan påverkan på GYBS eller KEF att det utlöser förbuden 

i artskyddsförordningen. Rödvingetrast är en så pass allmän art och klarar sig också relativt bra 

i ett brukat skogslandskap och att den gärna födosöker i tätorternas grönområden. Huvudsaken 

är att det i alla detaljplaneprojekt bevaras naturmark med skogsdungar.     

Stare 

Stare är fortfarande en av de vanligaste och mest spridda fågelarterna i södra och mellersta 

Sverige, trots en kraftig minskning sedan 1970-talet. Minskningen har varit så stor att det 
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inneburit en bedömning som sårbar (VU). Minskningen är främst knuten till förändringar i 

odlingslandskapet med nedläggning av skogsbygdernas kulturmarker. Staren häckar i 

odlingsbygder, i tätorter eller andra öppna marker och är beroende av öppna gräsmarker men 

kan hålla tillgodo med gräsmattor, vägkanter, nysådda åkrar och liknande. 

I Värmland har det skett en svag minskning men en utplaning de senaste åren under 20-

årsperiodens inventeringar. I ett lokalt perspektiv är arten fortfarande tämligen allmän med över 

80 observationer längs med vänerstränderna inom Karlstad och Hammarö kommuner de 

senaste 20 åren varav de flesta tyder på häckning. Inom planområdet fanns flockar med unga 

och gamla starar inom planområdet och vid inventeringen 2020 påträffades ett använt bo vilket 

enligt Greensway indikerade säker häckning.   

Starens häckningsmiljöer med en mosaik av gräsmarker och skog är en typ av habitat som är 

allmän i det kringliggande landskapet. De planerade åtgärderna inom planområdet bedöms 

således inte utgöra en risk för påverkan på artens bevarandestatus på olika nivåer eller på den 

kontinuerliga ekologiska funktionen.    

Samma resonemang kan föras avseende risken för kumulativ påverkan från övriga 

detaljplaneprojekt på GYBS och KEF för stare. Det viktiga är ett det finns kvar naturmark och 

grönstråk inom de detaljplanelagda delarna.      

Talltita 

Arten häckar i barr- och blandskog över nästan hela landet och är fortfarande en allmän art 

även om den minskat. Minskningen bedöms främst bero på skogsbrukets omformning av mer 

naturliga flerskiktade skogar till enskiktade produktionsskogar. Statistiskt finns det dock inget 

som tyder på en minskning i Värmland de senaste 20 åren enligt standardruttinventeringarna. 

Talltita observerades under häckningstid 2020 men det bedömdes som osäkert om den häckar 

inom planområdet.  

Talltitans häckningsmiljöer med lite äldre flerskiktad skog är en typ av habitat som fortfarande är 

ganska allmän i det kringliggande landskapet. En påverkan på denna häckningslokal bedöms 

inte utgöra en risk för påverkan på artens bevarandestatus på olika nivåer eller på den 

kontinuerliga ekologiska funktionen. Samma resonemang kan föras avseende risken för 

kumulativ påverkan från övriga detaljplaneprojekt på GYBS och KEF på talltitan även om det 

kan finnas risk för en kumulativ påverkan då det är flera områden med skog som kommer att 

påverkas. Totalt sett finns det dock inget som talar för att detta skulle innebära en sådan 

påverkan på GYBS eller KEF att det utlöser förbuden i artskyddsförordningen under 

förutsättning att skyddsåtgärder med bevarande av skog, äldre träd och grönstråk vidtas.   

Entita 

Entita är en hålhäckande skogsart som är utbredd över södra delen av Sverige i lite äldre löv- 

och blandskog. Populationsminskningen de senaste 10 åren innebär att kriterierna för 

rödlistning (NT) blivit uppfyllda. I ett regionalt och lokalt perspektiv är entita fortfarande tämligen 

allmän. Statistiskt sett har den inte minskat i Värmland de senaste 20 åren. Enligt Greensways 

inventering 2020 finns indikationer som tyder på säker häckning vid inventeringen 2020.  
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Det finns över 100 inrapporterade fynd till Artportalen de senaste 10 åren från den norra 

vänerkusten varav många med häckningskriterier. Arten är inte helt lätt att känna igen och en 

del av de observationer som rapporterats in kan vara felaktiga på grund av likheten med talltita.  

Entitan har lite större krav på sina häckningsmiljöer än talltitan. Den typ av skog de trivs i är 

ändock relativt allmän i det kringliggande landskapet och en eventuell påverkan på denna 

häckningslokal torde inte ha någon betydelse för bevarandestatusen eller den kontinuerliga 

ekologiska funktionen. Samma resonemang kan föras avseende risken för kumulativ påverkan 

från övriga detaljplaneprojekt på GYBS och KEF på entitan även om det kan finnas risk för en 

kumulativ påverkan då det är flera områden med skog som kommer att påverkas. Totalt sett 

finns det dock inget som talar för att detta skulle innebära en sådan påverkan på GYBS eller 

KEF att det utlöser förbuden i artskyddsförordningen såvida de i planprogrammet föreslagna 

skyddsåtgärderna med bevarande av skog och grönstråk vidtas.   

Svartvit flugsnappare 

Svartvit flugsnappare är en allmän fågel i hela landet som tidigare har bedömts som livskraftig 

men populationsminskningen de senaste 10 åren innebär att kriterierna för nära hotad (NT) 

blivit uppfyllda. I Värmland finns ingen tydlig minskning åren 1998-2019 utifrån 

standardruttinventeringarna. Arten häckar både i blandskog och i park- och trädgårdsmiljöer. 

Dess häckningsmiljöer är en typ av habitat som är allmän i det kringliggande landskapet och 

artens lokala och regionala populationsstatus är god. Vid inventeringen 2020 bedömdes den 

som sannolikt häckande inom planområdet.   

De planerade åtgärderna inom planområdet bedöms inte utgöra en risk för påverkan på artens 

bevarandestatus på olika nivåer eller på den kontinuerliga ekologiska funktionen. Samma 

resonemang kan föras avseende risken för kumulativ påverkan från övriga detaljplaneprojekt på 

GYBS och KEF för svartvit flugsnappare. Det viktiga är ett det finns kvar naturmark och 

grönstråk inom de detaljplanelagda delarna.      

Drillsnäppa 

Arten häckar allmänt på steniga stränder över hela landet. Minskningen på nationell nivå de 

senaste 15 åren medför att kriterierna för rödlistning som nära hotad (NT) blivit uppfyllda. 

Huvudorsaken till artens minskning är okänd men kan bero på igenväxning av stränder liksom 

på händelser i övervintringsområdet. I Värmland finns ingen statistiskt säkerställd minskning 

åren 1998-2019 utifrån standardruttinventeringarna. Ett 100-tal trovärdiga observationer har 

gjorts längs med vänerstränderna de senaste 20 åren enligt Artportalen. Enligt de 

fågelinventeringar som gjorts har den bedömts häcka i eller i anslutning till planområdet vid 

sjöstranden.  

Eftersom arten nästan enbart häckar på stränder och då dessa inte ska exploateras inom detta 

eller närliggande planområden bedöms den kumulativa påverkan på GYBS och KEF som 

mycket liten. Drillsnäppans lokala och regionala populationsstatus är så god att en risk för 

mindre störningar på enskilda häckningar inte påverkar förutsättningar för bevarandestatusen 

på någon nivå. 
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Rörsångare 

Rörsångare häckar i södra och mellersta Sverige och fram till slutet av 70-talet skedde en tydlig 

expansion av arten. De senaste decennierna har det skett en minskning som föranlett att arten 

blivit rödlistad som nära hotad (NT). I Värmland finns ingen tydlig minskning de senaste 20 

åren. 2020 noterades rörsångare från planområdet med spel/sång vilket indikerar en möjlig 

häckning enligt Greensway. Den häckar i så fall i Grundvikens vassar och det viktigaste för 

arten är att vassområden i anslutning till detaljplanen blir kvar och inte blir starkt påverkade av 

ett mera intensivt friluftsliv.  

Artens lokala (Vänerstränderna) och regionala populationsstatus är god. De planerade 

åtgärderna inom planområdet bedöms således inte utgöra en risk för påverkan på artens 

bevarandestatus på olika nivåer eller på den kontinuerliga ekologiska funktionen. Någon 

kumulativ effekt från andra bebyggelseplaner i närområdet kan inte heller förutses då denna typ 

av miljö berörs i mindre utsträckning. Det är endast inom detaljplanen för Skutberget som en 

mindre del av den typiska livsmiljön för rörsångare tas i anspråk för ett utökat friluftsliv.  

Sävsparv 

Sävsparv häckar i busksnår och bladvassbälten vid sjöar, dammar och vattendrag samt i 

buskrika sumpmarker över hela landet. Arten har minskat mer eller mindre kontinuerligt sedan 

1980-talet vilket föranlett rödlistningen som nära hotad (NT). Orsaken till minskningen är okänd 

men det finns misstankar att det beror på förhållandena i vinterkvarteren. Det finns cirka 150 

inrapporterade observationer (i huvudsak sång) från vikar och stränder längs med norra Vänern 

de senaste 10 åren. Inom planområdet häckar arten i Grundviken (häckningsindicier 2015 men 

ej 2020) och det viktigaste för arten är att strandområden i anslutning till detaljplanen blir kvar 

och att det inte blir ett alltför friluftsliv längs med stränderna.  

Artens lokala (Vänerstränderna) och regionala populationsstatus är så pass god att en risk för 

mindre störningar på enskilda häckningar inte påverkar förutsättningar för bevarandestatusen 

på någon nivå eller risk för påverkan på den kontinuerliga ekologiska funktionen avseende dess 

livsmiljöer. Någon kumulativ effekt från andra bebyggelseplaner i närområdet kan inte heller 

förutses då denna typ av miljö berörs i liten utsträckning. Det är endast inom detaljplanen för 

Skutberget som en mindre del av livsmiljön för sävsparven tas i anspråk för ett utökat friluftsliv.  

Brun kärrhök 

Arten häckar i vassrika sjöar och havsvikar i södra delen av Sverige samt lokalt längs 

norrlandskusten. Populationen är ökande i Sverige och i Värmland bedöms den som stabil de 

senaste 20 åren. Arten är inte rödlistad och anledningen till att den prioriteras i artskyddsarbetet 

är att den är förtecknad i fågeldirektivets bilaga 1 (betecknad med B i AF) vilket innebär att 

särskilda skyddsområden (Natura 2000) behöver utses för arten. Exempel på Natura 2000-

område för arten är Värmlandsskärgården som tillsammans är på över 20 000 hektar uppdelat 

på sju områden. Brun kärrhök bedömdes häcka i Grundviken 2015 och observerades 2016 utan 

indicier på häckning och 2020 sågs arten under häckningstid i samma område.  

Artens lokala (Vänerstränderna) och regionala populationsstatus är god. De planerade 

åtgärderna inom planområdet bedöms inte utgöra en risk för påverkan på artens 
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bevarandestatus på olika nivåer eller på den kontinuerliga ekologiska funktionen. Någon 

kumulativ effekt från andra bebyggelseplaner i närområdet kan inte förutses då den typ av 

naturmiljö där den häckar berörs i ringa omfattning.    

Rördrom 

Rördrom häckar i slättsjöar med stora vassbestånd med god tillgång på fisk, grodor och 

vatteninsekter. Det finns inga tecken på betydande populationsförändringar och statistiskt sett 

har den inte minskat i Värmland de senaste 20 åren. I ett lokalt perspektiv är arten tämligen 

allmän med över 70 observationer längs med vänerstränderna inom Karlstad och Hammarö 

kommuner de senaste 10 åren varav de flesta tyder på häckning. Vid fågelinventeringen 2020 

finns inga uppgifter för arten inom planområdet men 2015 uppgavs den häcka i Grundviken 

strax intill planområdet. 

Artens lokala (Vänerstränderna) och regionala populationsstatus är så pass god att en risk för 

mindre störningar på enskilda häckningar inte påverkar förutsättningar för bevarandestatusen 

på någon nivå. De planerade åtgärderna inom planområdet bedöms inte heller utgöra en risk för 

påverkan på den kontinuerliga ekologiska funktionen avseende dess livsmiljöer. Någon 

kumulativ effekt från andra bebyggelseplaner i närområdet kan inte förutses då den typ av 

naturmiljö där den häckar berörs i ringa omfattning.    

Fiskmås 

Arten häckar vid kuster och sjöar samt lokalt i samhällen och i jordbruksbygd och är spridd över 

hela landet. Minskningstakten de senaste 18 åren har medfört att kriterierna för rödlistning (NT) 

blivit uppfyllda vid den senaste bedömningen 2020. En viss minskning har skett även i 

Värmland de senaste 20 åren men den minskningen är inte statistiskt säkerställd. Arten är 

fortfarande mycket allmän längs med vänerstränderna och en eventuell störning på grund av 

ökad bebyggelse inom detaljplaneområdet kommer inte att påverka arters bevarandestatus vare 

sig lokalt eller regionalt. Det bedöms inte heller finnas risk för påverkan på den kontinuerliga 

ekologiska funktionen. Vid fågelinventeringen 2020 finns inga uppgifter för arten inom 

planområdet men 2015 uppgavs den häcka i Grundviken strax intill planområdet. 

Någon kumulativ effekt från andra bebyggelseplaner i närområdet kan inte förutses då den typ 

av naturmiljö där den häckar berörs i ringa omfattning.    

Skrattmås 

Skrattmås häckar allmänt vid sjöar, havsvikar och öar. Minskningstakten de senaste 20 åren har 

medfört att kriterierna för rödlistning (NT) blivit uppfyllda vid den senaste rödlistebedömningen. 

2020 sågs ett par i lämplig biotop vilket enligt Greensway indikerar möjlig häckning.   

I Värmland påvisar skrattmås en negativ trend de senaste 20 åren, denna är dock inte statistiskt 

säkerställd. Arten är fortfarande mycket allmän längs med vänerstränderna. De planerade 

åtgärderna inom planområdet bedöms inte utgöra en risk för påverkan på artens 

bevarandestatus på olika nivåer eller på den kontinuerliga ekologiska funktionen. Någon 

kumulativ effekt från andra bebyggelseplaner i närområdet kan inte förutses då den typ av 

naturmiljö där den häckar berörs i ringa omfattning.    
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Sammanfattande bedömning av artskyddet avseende fåglar 

Utredningens bedömningar med avseende på bevarandestatus bygger delvis på de rapporter 

som finns registrerade i Artportalen. Det inrapporterade antalet fåglar är dock en underskattning 

av antalet individer av dessa arter som häckar i kommunen/regionen och benägenheten att 

rapportera vanliga fåglar är oftast lägre än för ovanliga fåglar. 

För de skogs- och kulturmarkslevande arterna som har häckningsmiljöer inom planområdet 

bedöms det inte finnas någon påverkan på gynnsam bevarandestatus för någon fågelart på 

lokal, regional eller nationell nivå. Det bedöms inte heller finnas någon påverkan på kontinuerlig 

ekologisk funktion för de utredda arternas livsmiljöer. Detta under förutsättning att 

nyckelbiotopsområden sparas enligt plan och att naturmarken och parkmarken sköts med en 

god naturvårdshänsyn där äldre träd, sumpskogsområden och lövskogsdungar sparas i 

möjligaste mån. Avverkning/röjning av träd och buskar samt andra typer av förberedande 

exploateringsåtgärder bör ej utföras under fåglarnas häckningsperiod (april till juli).     

Sju av arterna har häckningsmiljöer i den anslutande Grundviken eller på skären strax intill. Det 

är drillsnäppa, brun kärrhök, sävsparv, rörsångare, rördrom, fiskmås och skrattmås. De 

verksamheter som enligt planprogrammet kommer att finnas vid vänerstranden är 

småbåtshamn och badplatser. Dessa verksamheter kan innebära störningar för fågellivet men 

om naturmiljöerna i form av vassar och lövrika strandskogar bevaras i möjligaste mån bedöms 

störningen som liten, delvis motiverat av att liknande verksamhet i form av pir och enklare 

byggnader redan finns på dessa platser.      
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Artskydd – Grod- och kräldjur 

För alla grod- och kräldjur gäller en generell fridlysning enligt 6§ i Artskyddsförordningen (AF):  

6 § I fråga om sådana vilt levande kräldjur, groddjur och ryggradslösa djur som anges i bilaga 2 

till denna förordning är det förbjudet att i den omfattning som framgår av bilagan  

1. döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och 

2. ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon. 

Fridlysningen enligt 6 § innebär att djurens livsmiljöer inte är skyddade i sig även om 

livsmiljöerna där arterna vistas givetvis har en avgörande betydelse för arten. Det är en skillnad 

jämfört med 4 § (bl.a. fåglar). I praktiken torde dock detta ha liten betydelse i ett 

exploateringsprojekt för så fort vuxna individer eller ägg och yngel skadas/dödas när lekvatten 

eller övervintringsområden tas i anspråk gäller fridlysningen. Även barriäreffekter mellan olika 

vistelseplatser under året som kan uppstå vid bebyggelse ska beaktas.    

De groddjur som påträffats vid inventeringar inom planområdet är vanlig groda, åkergroda och 

mindre vattensalamander. Det enda kräldjur som påträffats är vanlig snok. För åkergroda gäller 

också att arten är skyddad enligt § 4 AF då den är förtecknad med ett N i bilaga 1 till 

artskyddsförordningen (annex IV i habitatdirektivet) vilket innebär ett strikt skydd av arten och 

dess livsmiljöer. När det gäller åkergroda och vanlig groda finns en risk för sammanblandning 

av arterna då det är svåra att skilja åt.  

De allmänna arterna vanlig padda och huggorm är inte påträffade inom planområdet. 

Sannolikheten är stor att de ändå förekommer då det är vanliga arter i skogsmark och på 

stränder och kulturmarker av allehanda slag. På grund av att de ej påträffats och att naturmiljöer 

i form av skog och stränder blir kvar inom planområdet bedöms dessa arter inte vidare här och 

inte deras krav på livsmiljöer.  

De enda hotklassade arterna av grod- och kräldjuren som är påträffade i denna region är 

sandödla och hasselsnok (även strikt skyddade enligt annex IV i habitatdirektivet). Sandödla 

finns ca 5 km västerut i tallskog på fossil flygsand och har eftersökts specifikt inom ramen för ett 

åtgärdsprogram. De markförutsättningar arten kräver finns inte inom det berörda eller de 

närliggande planområdena. Hasselsnok är enstaka gånger funnen vid vänerstränderna inom 

Hammarö och Säffle kommuner enligt Artportalen. Utifrån de krav på livsmiljöer hasselsnoken 

har, bedöms inte heller den finnas inom något av de berörda planområdena. Större 

vattensalamander, förtecknad med ett N i bilaga 1 till artskyddsförordningen (annex IV i 

habitatdirektivet) vilket innebär ett strikt skydd av arten, är påträffad 2-3 km norr om det aktuella 

planområdet. De finns dock förutsättningar för arten inom planområdet då de vattenmiljöer som 

hyser mindre vattensalamander även skulle kunna hysa större vattensalamander.     

Avgränsningen av påverkan på grod- och kräldjuren är gjord utifrån den kunskap som kommit 

fram i de inventeringar som gjorts inom planområdena och tar inte hänsyn till de eventuella 

livsmiljöer som finns i närliggande naturområden där denna typ av underlag saknas.   
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Mindre vattensalamander 

Mindre vattensalamander har en stor utbredning, är relativt allmän och har små krav på sina 

livsmiljöer. Det finns cirka 10 fynd i Artportalen de senaste 20 åren längs med vänerstränderna 

inom Karlstad och Hammarö kommun. Arten är uppgiven 2011 från tre (1-3) mindre 

vattensamlingar i anslutning till befintlig bebyggelse men återfanns ej 2016. Eftersom 

förutsättningarna inte är förändrade bedöms den finnas kvar i området, se figur 3.  

Vanlig groda 

Vanlig groda förekommer i stort sett över hela landet och är en av de vanligaste groddjuren och 

visar inga tydliga tecken på populationsminskningar. Det finns endast en handfull fynd 

registrerade i Artportalen de senaste 20 åren längs med vänerstränderna inom Karlstad och 

Hammarö kommun men arten är troligen förbisedd i detta avseende på grund av sin vanlighet.  

Ett fynd gjordes av vanlig groda 2016 i ett småvatten i östra delen av planområdet, se figur 3. 

Åkergroda 

Åkergroda är en av de vanligaste grodarterna i Sverige även om den troligtvis har långsiktigt 

minskat till följd av våtmarkernas areella minskning. Trots en förmodad minskning är de 

skattade värdena som rödlistebedömningen baseras på inom intervallet för kategorin Livskraftig 

(LC). Det finns cirka 10 fynd inrapporterade till Artportalen de senaste 20 åren längs med 

vänerstränderna inom Karlstad och Hammarö kommun. Det är ett fynd vid inventeringen 2016 i 

södra delen av planområdet, nära vänerstranden, i ett småvatten vid en stenmur, se figur 3.    

Vanlig snok 

Vanlig snok lever nära vatten, där arten främst livnär sig på groddjur och fisk. På land 

hittas vanlig snok i högt gräs, men förekommer också i skog och främst då fuktigare miljöer. 

Arten övervintrar i frostfria hålor, ofta i stenrösen, åkerholmar och på blockrik 

mark, gärna i sydvänt läge. Snok har historiskt minskat på grund av torrläggning och 

omvandling i odlingslandskapet. Enligt rödlistebedömningen 2020 avser minskningen 

utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet 

reproduktiva individer men de skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger ändå 

inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC). Det är inrapporterat cirka 10 fynd i Artportalen de 

senaste 20 åren längs med vänerstränderna inom Karlstad och Hammarö kommun. Två fynd 

finns från planområdet, det ena fyndet samma som vanlig groda och det andra fyndet samma 

som mindre vattensalamander, se figur 3.  

Skogsödla och kopparödla  

Skogsödla och kopparödla påträffades 2021 vid diken inom planområdets östra del i anslutning 

till åkermarkerna. Det är allmänna arter i både skog och kulturmarker och det finns inga tecken 

på populationsförändringar för någon av arterna. Eftersom naturmiljöer av olika slag blir kvar 

inom planområdet bedöms dessa arter inte vidare här och inte deras krav på livsmiljöer.  
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Spridningsmöjligheter  

Generellt för groddjuren (mindre vattensalamander, åkergroda och vanlig groda) är att de har 

hemområden som anses vara 50 till 100 hektar stora om det finns optimala förhållanden med 

avseende på livsmiljöer. Förutsättningar för en spridning av groddjuren bedöms kvarstå efter 

genomförandet av detaljplanen då det inom planområdets östra del planeras anläggas ett stråk 

för dagvattenhantering och att skogsområden blir kvar inom planområdets södra del. Det 

bekräftas av Callunas artskyddsutredning för Jakobsberg där spridningslänkar för groddjur 

illustreras även för Katrinebergs planområde och andra närliggande planområden. Det är under 

förutsättning att de lokaler som tas i anspråk för bebyggelse ersätts med likvärdiga naturmiljöer 

inom stråket för dagvattenhantering vilket utvecklas i kommande kapitel om sammanfattande 

bedömning av livsmiljöer för grod- och kräldjur. 

Vanlig snok kan sprida sig betydligt längre men det krävs då öppet vatten vilket är en 

begränsande faktor inom planområdet där vattenmiljöerna är små och till stor del torkar ut vissa 

år. Däremot kan den säkert sprida sig längs med vänerstränderna till nya områden.    
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Figur 3. Översikt för de kända grod- och kräldjurslokalerna inom planområdet. Lokal 1 hyser mindre 

vattensalamander och vanlig snok. Lokal 2 hyser mindre vattensalamander. Lokal 3 hyser vanlig groda, 

mindre vattensalamander och vanlig snok. Lokal 4 hyser åkergroda. Lokal 5 hyser kopparödla och lokal 6 

hyser skogsödla. De gröna ringarna avser potentiella lekmiljöer för grod- och kräldjur enligt Swecos 

inventering från 2016. Inom streckat grönt område finns öppna diken vid åkermarkerna som också utgör 

potentiella livsmiljöer från groddjur.  
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Sammanfattande bedömning av livsmiljöer för grod- och kräldjur 

Enligt groddjursinventeringen 2016 finns det viktiga livsmiljöer för grod- och kräldjur inom 

planområdet. Förutom de lokaler, nr 1 till 4 i figur 3, där det föreligger bekräftade fynd av arter 

bedöms alla inventerade lokaler som betecknats med grön stjärna i inventeringsrapportens 

figurer utgöra möjliga lekmiljöer för grod- och kräldjur. Dessa lokaler är inringade i grönt i figur 3 

i denna rapport. Förutom dessa miljöer finns det även öppna diken vid åkermarkerna, inringat i 

streckat grönt, i östra delen av planområdet som utgör troliga miljöer för vissa av groddjuren.     

Enligt planprogrammet kommer lokal nr 1, 2 och 3 (utgör livsmiljöer för mindre 

vattensalamander, vanlig groda och vanlig snok) att tas i anspråk för bostadsområden varav nr 

3 försvinner helt och nr 1 och 2 påverkas. Livsmiljöer för dessa arter utgör både vattenområdet 

och omgivande skog och buskmarker. Vattenmiljöerna inom lokal 1 och 2 föreslås finnas kvar 

men landmiljön kring småvattnen kommer att förändras med en väg och bebyggelse relativt 

nära. Lokal 3 inkl de två kringliggande potentiella lekmiljöerna (norr och söder om lokal 3) 

kommer att försvinna helt, både vattenområdet och omgivande skog. Dessutom kommer 

åkermarkerna med de öppna dikena, lokal nr 5, också att tas i anspråk för bostadsbebyggelse 

men en del av åkermarken planeras ingå i parkmark. Övriga grod- och kräldjurslokaler inkl 

potentiella lekmiljöer planeras ej tas i anspråk enligt planprogrammet. 

De skyddsåtgärderna som bedöms behöva genomföras för att inte utlösa förbuden i 

artskyddsförordningen för grod- och kräldjuren är följande: 

• De lokaler som tas i anspråk för bebyggelse enligt ovan behöver ersättas med likvärdiga 

naturmiljöer inom stråket för dagvattenhantering längs med Grundviksbäcken, anges i 

mörkgrönt (parkmark) i figur 2. Tre stycken mindre dammar i storleksordningen 200 m2 som 

passar grod- och kräldjuren behöver anläggas för att kompensera för ändringarna och 

bortfallet för lokalerna 1, 2 och 3. Vid dammarna ska det finnas omgivande skogsbårder med 

några tiotals meters bredd samt med konnektivitet till större skogsområden.  

• Exploateringsåtgärderna bör ej utföras under grod- och kräldjurens 

lektid/äggutvecklingsperiod som är under våren och sommaren (april till juli).  

• Lokal nr 4 med en omgivande buffertzon på 20 till 30 meter får inte tas i anspråk för 

friluftsanläggningar. Lokalen hyser åkergroda som är strikt skyddad enligt 

artskyddsförordningen. 

• Övriga grod- och kräldjurslokaler i gröna ringar enligt figur 3 förblir oexploaterade och 

hydrologiskt opåverkade.   

Om de föreslagna skyddsåtgärderna genomförs bedöms inte gynnsam status på lokal, regional 

eller nationell nivå eller kontinuerlig ekologisk funktion för någon art påverkas. Generellt för 

groddjuren och vanlig snok bedöms det inte finnas någon risk för kumulativ påverkan från andra 

detaljplaneprojekt i närheten. Det finns få artuppgifter från angränsande planområden och 

lämpliga livsmiljöer för de arter som kräver vattenmiljöer under sin livscykel tas inte i anspråk.  

 


