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Bakgrund och avgränsning 

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

område som till största delen utgörs av skogsmark varav en del är skogliga nyckelbiotoper. 

Några hektar öppen mark finns med f.d. åkermark, tomtmark, diken och mindre dammar. Av 

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

lämnas kvar som natur alternativt anläggs som park.  

Utredningen omfattar risk för påverkan på de objekt inom planområdet som har ett generellt 

biotopskydd. De biotoptyper som bedömts finnas i planområdet är öppna diken, en allé och en 

åkerholme. Som underlag till bedömningarna finns en fältinventering som utförts av Greensway 

i april 2021.   

Underlag för bedömningar 

Enligt handboken om biotopskyddsområden ska åtgärder som kan skada naturmiljön i ett 

biotopskyddsområde ansöka om dispens från förbudet i 7 kap. 11 § miljöbalken. Det står också i 

handboken att när ett biotopskyddsområde berörs av framtagandet av en detaljplan bör 

biotopskyddsområdets naturvärden och planens eventuella påverkan på dessa naturvärden 

beaktas. De frågor som bör bedömas är om biotopskyddsområdet bör ingå i eller undantas från 

planområdet, om det finns förutsättningar för ett bibehållet skydd, eller om skada på naturmiljön 

inte går att undvika. När det är möjligt bör planen utformas så att skyddet för befintliga 

biotopskyddsområden inte upphör.  

För varje biotoptyp finns ett vägledande dokument från Naturvårdsverket. Enligt vägledningen 

för småvatten och våtmark i jordbruksmark (öppna diken) fyller dikena en viktig funktion som 

livsmiljöer, spridningskorridorer och ledlinjer i landskapet för växter och djur. De har också en 

funktion som näringsfällor.  

I sammanhanget bör det påpekas att det generella biotopskyddet kom till för att i första hand 

värna biologiska (och kulturhistoriska) värden i storöppna helåkersbygder där t.ex. alléer, 

stenmurar och öppna diken är viktiga restbiotoper för växter och djur. Generellt för Sverige är 

igenväxning av biotoper i odlingslandskapet ett större problem än borttagande av biotoper av 

rationaliseringsskäl eller exploatering för annan markanvändning.  
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Figur 1. Avgränsning av område för planprogram.  
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Resultat från fältinventeringen av biotoper 2021  

Samtliga biotoper som omfattas av ett generellt skydd är belägna i planområdets nordöstra del i 

anslutning till gården Grundviken, se figur 2. 14 områden tillhör biotopkategorin Småvatten och 

våtmark och är mestadels öppna diken men även mindre dammar förekommer. Ett område 

utgörs av en Allé och ett utgörs av biotoptypen Åkerholme.  

Biotoptypen öppna diken ser ut att stämma ganska väl med beskrivningen i vägledningen även 

om hävden av området förefaller att vara svag och att det skett en viss igenväxning. Det finns 

cirka 1000 meter med öppna diken enligt figur 2. Av de karakteristiska arter för biotoptypen som 

nämns i vägledningens bilaga, bl.a. inom artgrupperna groddjur, fiskar och kärlväxter finns 

sedan tidigare kända förekomster av mindre vattensalamander och vanlig groda i det berörda 

området.   

Vid en genomgång av de viktiga strukturer och funktioner som beskrivs i vägledningen för 

biotopen åkerholme finns inget som stämmer överens med den åkerholme som finns inom 

planområdet. Generellt beskrivs värdet bestå i att åkerholmarna utgör viktiga restbiotoper i ett i 

övrigt rationaliserat landskap och har stor betydelse som livsmiljöer för jordbrukslandskapets 

växt- och djurarter. Den beskrivna åkerholmen från planområdet har vuxit igen så mycket att 

ingen av de strukturer och karakteristiska arterna för biotopen som omnämns i vägledningen 

förefaller att finnas kvar.    

 

Figur 2. Resultatet av inventeringen av det generella biotopskyddet inom Katrinbergs planområde.  
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Den allé som finns inom planområdet består av sju 7 lindar som har spår av tidigare hamling, de 

är ca 20 m höga och är 75 cm i diameter. Åldern är inte bedömd men utifrån storleken på träden 

och det allmänna utseendet är träden yngre än 100 år. Det framgår dock inte om det rör sig om 

arten skogslind eller parklind som är vanligt som planterat alléträd. Nordgränsen för 

skogslindens naturliga utbredningsområde i Sverige går genom Värmland där den förutom i 

bebyggelsenära miljöer är mycket ovanlig. I vägledningsdokumentet för alléer är det främst 

grova träd med håligheter och gott om epifytiska lavar och mossor som beskrivs. Det finns inga 

uppgifter om epifytiska arter eller vedsvampar från dessa träd och det finns knappast några av 

de karakteristiska arterna som nämns i vägledningen.  

Planförslaget  

Enligt planprogrammet kommer gräsmarkerna inom planområdet med de öppna dikena att tas i 

anspråk för bostadsbebyggelse. Det gäller även den damm inkl omgivande skog och 

buskmarker som bl.a. utgör livsmiljöer för mindre vattensalamander och vanlig snok. Själva 

dammen föreslås finnas kvar men landmiljön runtomkring kommer att förändras med en väg och 

bebyggelse relativt nära.  

Den biotopskyddade åkerholmen och allén föreslås vara belägna inom parkmark.   

Den åkermark med öppna diken som ligger utanför planområdet påverkas inte men det är 

sannolikt att det blir en annan typ av markanvändning där då det området också ingår i ett annat 

detaljplanområde.   

Bedömningar av konsekvenser 

En planerad dagvattenanläggning kommer att ligga i ett stråk längs med Grundviksbäcken inom 

planområdets östra del (även östra delen av biotopskyddskartan enligt figur 2). De nya dikena 

och vattensamlingarna inom dagvattenanläggningen kommer i mycket stor utsträckning att 

kunna ersätta merparten av biotopkvaliteterna som de öppna dikena vid åkermarkerna utgör.  

Sammantaget är Swecos bedömning att ett ianspråktagande av planområdet i Katrineberg 

medför en måttlig skada på naturmiljön med avseende på biotoptypen öppna diken. 

Motiveringen till att det bedöms bli en måttlig skada är att de nya vattenmiljöerna som ersätter 

de öppna dikena kommer att ha en annan typ av omgivning och en annan typ av störning som 

ger nya förutsättningar för de arter som har dikena som livsmiljö.   

Den berörda åkerholmen utgörs inte av en naturmiljö som stämmer överens med kriterierna 

som räknas upp i handboken och liknande igenväxningsmiljöer är relativt vanliga i omgivande 

landskap. Den berörda allén består av ganska unga träd och saknar de strukturer som bedömts 

som viktiga för biotoptypen. Eftersom både åkerholmen och allén kommer att vara belägna inom 

föreslagen parkmark och det finns goda förutsättningar för att de delvis kan vara kvar även om 

miljön runtomkring dem förändras.  

Sammantaget är Swecos bedömning att ett ianspråktagande av planområdet i Katrineberg 

medför en försumbar skada på naturmiljön med avseende på biotoptyperna åkerholme och allé.   



   

 

 

6 (7) 
 
RAPPORT 

2021-08-20 

 

 

 

 

Kumulativa effekter  

För de objekt som är skyddade som generellt biotopskydd ska konsekvensbedömningen ta 

hänsyn till alla berörda pågående planprojekt inom Katrinebergs närhet, dvs kumulativa effekter 

ska vägas in. De detaljplaneprojekt som närmast omger Katrineberg är handelsområdet Bergvik 

i norr, nya bostäder i Zakrisdal och Knappstad i öster, Skutberget i väster med utvecklande av 

friluftsliv samt Eriksberg i norr med diverse verksamheter.  

Inom handelsområdet Bergvik kommer ett cirka 4 hektar stort skogsområde att tas i anspråk för 

ny verksamhet. Här finns även ett mindre område med tomtmark men ingen jordbruksmark eller 

annan öppen mark och inga biotoper med generellt skydd är påträffade vid 

naturvärdesinventeringen.  

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

fastmarks-skog utan höga naturvärden som berörs. Inga biotoper med generellt skydd 

påträffades vid naturvärdesinventeringen 2013. Inom planområdet Knappstad (avser 

fastigheten Knappstad 2:47) är det åkermark och här finns det beskrivet en allé med ekar som 

har ett biotopskydd men inga övriga objekt med generellt biotopskydd.  

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

Planprogram för bostadskomplettering i Gräsdalen, Gruvlyckan, Ulleberg (Plan-PM 2017) är i ett 

tidigt skede och dess kumulativa effekter är därmed svårbedömda.  

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

friluftsvärden och säkerställa allmänhetens tillgång till området. Vid naturvärdesinventeringen för 

Skutberget har inga objekt med generellt biotopskydd påträffats.  

Inom planområdet Eriksberg finns långa sträckor med öppna diken samt några små åkerholmar. 

Bedömningen av påverkan på naturmiljön med avseende på biotoptypen åkerholmar vid 

planerad verksamhet i Eriksberg bedöms som mycket liten. De öppna dikena i Eriksberg 

planeras ersättas med öppna dagvattendiken i ungefär motsvarande storleksordning varav cirka 

hälften i befintlig sträckning. Även om dikena efter de planerade åtgärderna kommer att vara 

belägna i en annan omgivning med hårdgjorda ytor, byggnader, vägar och verksamhet så var 

Swecos bedömning att de nya dikena i stor utsträckning kommer att kunna ersätta merparten av 

biotopkvaliteterna som de öppna dikena vid åkermarkerna utgör. Det är en bred barriär i form av 

E18 med tillhörande sidovägar och cirkulationsplatser mellan planområdet i Eriksberg och 

områden med liknande biotoper i andra planområden. Generellt för växter och djur innebär det 

att spridningen mellan planområdena är ytterst begränsad. Undantaget är fåglar samt vind- och 

djurspridda växtarter men biotoperna i Eriksberg bedöms ha ett mycket begränsat värde för 

både fågellivet och floran. Utifrån tillgängligt underlag bedöms inte ett ianspråktagande av detta 

planområde innebära några kumulativa effekter avseende biotopskyddet för övriga 

planområden.  

Utifrån tillgängligt underlag bedöms inte ett ianspråktagande av övriga närliggande 

planområden att innebära några kumulativa effekter för biotopskyddet inom Katrinebergs 

planområde. 
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