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Sammanfattning 
På uppdrag av Karlstads kommun utförde Greensway AB en inventering av generella 
biotopskydd i området Katrineberg väster om Karlstad.  

Inventeringen identifierade totalt 22 objekt inom området, varav 16 bedömdes omfattas av 
det generella biotopskyddet. 

Av de generella biotopskydden bedöms 14 tillhöra biotopkategorin Småvatten och våtmark i 
jordbruksmark, och utgörs framför allt av vattenförande diken.  

Ett av de generella biotopskydden bedöms tillhöra biotopkategorin Åkerholme, den utgörs av 
delvis trädklädda berg i dagen omslutet av åkermark. 

Vid den norra gränsen av området finns även en allé av lindar. 
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1. Inledning 
På uppdrag av Karlstads kommun utförde Greensway AB en inventering av generella 
biotopskydd i området Katrineberg väster om Karlstad. Området utgörs till största delen av 
gammal åkermark i träda. Objekten i inventeringsområdet har bedömts enligt 
Naturvårdsverkets definitioner av de biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet. I 
den aktuella inventeringen var tre av dessa biotoper aktuella i bedömningen: Småvatten och 
våtmark i jordbruksmark, Åkerholme (Naturvårdsverket 2014a-b), samt Allé 
(Naturvårdsverket 2014c). 

Enligt Naturvårdsverket (2014a) definieras småvatten och våtmark som ”Ett småvatten eller 
en våtmark med en areal av högst ett hektar i jordbruksmark som ständigt eller under en stor 
del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, 
översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken, dammar och högst två̊ meter 
breda naturliga bäckfåror. Arealbegränsningen avser inte linjära element som öppna diken 
eller högst två̊ meter breda naturliga bäckfåror. Dammar anlagda för bevattningsändamål 
innefattas inte i denna biotop.” 

En åkerholme definieras ”En holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 
hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark.” (Naturvårdsverket 2014b), och 
en allé definieras som ”Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst 
fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. 
Trä-den ska till övervägande del utgöras av vuxna träd.” (Naturvårdsverket 2014c). 

I Naturvårdsverkets beskrivningar och vägledningar finns också mer detaljerade 
beskrivningar av biotoperna. Vattennivåerna vid inventeringstillfället var normala för årstiden. 
Detta har vägts in i bedömningen av om objektet tillhör biotopen Småvatten och våtmark i 
jordbruksmark, där vattennivå och fuktighet minst ska gälla ”en stor del av året”. Här har 
artsammansättningen av växtligheten i eller kring bäckfåran använts som vägledning för 
bedömning av vilka förhållanden i fuktighet som kan antas för majoriteten av året. 
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Figur 1. Översiktskarta över de bedömda objekten i inventeringsområdet, samt artobservationer av naturvårdsarter. Svarta etiketter är objekt som är generella biotopskydd, 
medan grå indikerar objekt som bedöms inte innefattas av skyddet.
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2. Metod 

2.1. Uppdraget 
På uppdrag av Karlstads kommun utförde Greensway AB en inventering av generella 
biotopskydd i området Katrineberg, väster om Karlstad. Inventeringen utfördes i ett område 
vars gränser (Figur 1) definierats av Karlstads kommun och som skickades till Greensway i 
form av en shp-fil. 

Inventeringsresultat levereras i form av en rapport med bilder och GIS-skikt enligt 
referenskoordinatsystem EPSG:3006 - SWEREF99 TM. 

Fältinventering, datasammanställning, GIS- och rapportarbete utfördes av Charles Campbell. 
Lina Widenfalk var ansvarig konsult och Olof Widenfalk kvalitetsgranskare. 

2.2. Inventeringsmetod 
Generella biotopskydd bedömdes vid ett fältbesök den 9 april 2021, utifrån 
Naturvårdsverkets definitioner och vägledning (Naturvårdsverket (2014a-c). Data om 
bedömningarna, deras geografiska position samt bilder på varje objekt samlades in med 
iPads med applikationen Input. Objektens rumsliga utbredning ritades ut som polygoner, 
linjeobjekt eller punkter i fält. Karlstads material för historiska ortofoton användes för att 
verifiera historiken för osäkra objekt (https://gi.karlstad.se/). 

https://gi.karlstad.se/
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3. Resultat 
Här följer en förteckning med bedömning och beskrivning av de inventerade biotoperna i 
området. Siffrorna relaterar till nummer angivna i figur 1. 

3.1. Objekt som bedöms vara generella biotopskydd 

Objekt 1. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
Dike cirka 1,2 m brett med 5 cm djupt rinnande vatten. De 10 cm djupa kanterna täcks helt 
av gräs från omgivande jordbruksmark. Fåran är till stora delar täckt av gräset som växer på 
kanterna. I vegetationen finns inslags av starr, tuvtåtel och veketåg – vilket indikerar att diket 
är vattenförande större delen av året. 
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Objekt 2. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
Dike 1 m brett med 5 cm rinnande vatten. Kanterna är 30 cm djupa med partier av barmark 
växlat med gräsvegetation (hundäxing och rödven). Fåran är överskuggad med gräs och 
buskar samt inslags av jättegröe. Sannolikt vattenförande året runt. 
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Objekt 3. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
Grunt dike cirka 1,5 m brett med stående och rinnande vatten, 5 cm djupt. Tuvtåtel är spridd 
längs diket. I de stående pölarna finns algansamlingar. Sannolikt fuktig eller vattenförande 
året runt. 
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Objekt 4. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
En liten damm cirka 12 m i diameter och 1 m djup, med en gräsbeklädd ö i mitten (beväxt 
med bland annat rödven). Kanterna är jordiga med inslags av starr och gräs. Framväxande 
vegetation bestående av jättegröe och veketåg. 
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Objekt 6. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
Dike 1,5 m brett med 5 cm djupt stående vatten och 10 cm höga kanter. Den västra delen 
(bilden) kantas av yngre björkar och har tuvtåtel spritt längs kanterna. I fåran finns en 
lövförna och inslags av uddvitmossa. Den östra delen finns i jordbruksmark med gräs på 
kanterna, uddvitmossa dominerar fåran med spridd förekomst av jättegröe. Baserat på 
växtligheten bedöms den som sannolikt vattenförande, eller åtminstone fuktig, hela året. 
Skogsödla observerades solandes i objektet, markerad på kartan. 
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Objekt 7. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
Fuktigt 30 cm brett dike med gräs på kanterna som överskuggar fåran. Den nordliga delen är 
sannolikt fuktig större delen av året och beväxt med skogssäv, medan den sydlig delen är 
torrare. 
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Objekt 9. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
Dike 1 m brett med 75 cm djupa kantar. I väster sträcker sig en 50 m lång del som omgärdas 
av 8 m höga granar. Den östliga delen går genom jordbruksmark och fåran överskuggas här 
av gräs. Vattnet är stående i den östliga delen och rinnande i den västlig, ca. 5 cm djupt 
längs hela sträckan. Sannolikt är hela diket fuktigt större delen av året. 
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Objekt 10. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
Dike 1 m brett med 15 cm höga och branta kanter som täcks med gräs från omgivande 
jordbruksmark (hundäxing och rödven). Gräset överskuggar den fuktiga fåran, här finns pölar 
av 5 cm djupt stående vatten i större delen av diket. I den sydliga delen finns rinnande vatten 
som flyter vidare in till objekt 13. Inslag av skogssäv och veketåg indikerar att det är fuktig 
stor del av året. 
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Objekt 11. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
Samma förhållanden som för diket i objekt 10. Kopparödla observerades sola, markerad på 
kartan. 
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Objekt 12. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
Dike 1 m brett med 5 cm djupt rinnande vatten. Diket är överskuggat med små björk och 
gran under större delen av längden och utgör en gräns mellan jordbruksmark och 
skogsmark. Fåran är oftast täckt med döda löv men det finns visst inslag av skogssäv och 
veketåg. Sannolikt fuktig under större delen av året. 
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Objekt 13. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
Dike 1,5 m brett med 20 cm djupa kanter med en blandning av gräshakmossa, väggmossa 
och uddvitmossa. Diket utgör gräns mellan jordbruksmark till väster och skog på östra sidan. 
Fåran överskuggas av gran och tallskog. Fåran är fylld med 10 cm djupt rinnande vatten och 
med döda löv. Sannolikt vattenförande större delen av året. 
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Objekt 16. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
En kort sträcka med vattenförande dike 50 cm brett och 10 cm höga kanter. Fåra med 5 cm 
djupt stående vatten, med döda löv och spridd tuvtåtel. Sannolikt fuktigt större delen av året. 
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Objekt 17. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
Dike 50 cm brett med många små granar runt omkring. Stående 5 cm djupt vatten och 
ansamlingar av döda löv i botten. Sannolikt åtminstone fuktigt för större delen av året. 
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Objekt 18. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
Dike 1 m brett med 10 cm djupt stående vatten. Täckt av gran och gräs större delen, med en 
öppen del i väst. Sannolikt fuktigt för större delen av året. 
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Objekt 21. Åkerholme 
Asptäckt åkerholme med små björkar och stora mosstäckta stenhällar. Trädskikt som är cirka 
27 m högt. Fältskiktet är en kombination av gräs, husmossa och väggmossa. 
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Objekt 22. Allé 
Allé av 7 lindar som har spår av tidigare hamling, de är ca 20 m höga och 75 cm i diameter. 
Lindarna står på bådar sidor av en bred stig. 
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3.2. Objekt som ej bedöms vara generella biotopskydd 

Objekt 5. Dike 
Dike 50 cm brett överskuggad med björksly och unga granar. Små vattenpölar är främst 
förekommande i den västra delen med frekvent tuvtåtel. Troligen torrlagd under stor del av 
året. 
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Objekt 8. Dike 
Till större delen torrt 1 m brett dike på gränsen till en skog. Överskuggad med asp, björk, 
gran och tall. Små inslags av vatten men osannolik att vara närvarande större delen av året. 
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Objekt 14. Jordhög 
Upphöjning bestående av 1 m jordvall täckt med gräs av jordbruksmark. Objektet bedömdes 
inte utgöra en åkerholme då den inte är tillräckligt avvikande från den omgivande 
jordbruksmarken och historiska kartor inte visar på förekomst av åkerholme på denna plats. 
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Objekt 15. Jordhög 
Förhöjning i betesmarken som är ca 1 m högt och täckt med gräs samt ett buskage av ett par 
små sälgar. Objektet bedömdes inte utgöra en åkerholme då den inte är tillräckligt avvikande 
från den omgivande jordbruksmarken och historiska kartor inte visar på förekomst av 
åkerholme på denna plats. 
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Objekt 19. Åkerholme (ej generellt biotopskydd) 
Trädtäckta stenhällar som utgör en stor åkerholme. Trädskiktet består av en blandning av 
tall, asp och gran. Fältskiktet är en kombination av blåbär, husmossa, väggmossa och små 
trädplantor. Den är omgiven av jordbruksmark men är 0,54 ha i areal vilket gör att den 
överskrider gränsen för att omfattas av det generella biotopskyddet för åkerholme. Det finns 
många färska spår efter bäveraktivitet inom objektet (markerad på kartan). 
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Objekt 20. Bäck 
En 5 m bred bäck med 1,5 m höga, sluttande kanter med spridd förekomst av små granar 
och sälg. Långsamt rinnande vatten med mannagräs växande i fåran. Bäcken är klassas 
därför inte som ett generellt biotopskydd. Skogsödla observerades sola, markerad på kartan. 
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