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Omslagsbild: Videbevuxen våtmark i inventeringsområdet
Fotografier: Samtliga fotografier i rapporten är tagna av Malin Löfgren eller Anders
Granér

2

INNEHÅLL
INLEDNING....................................................................................................4
Om projektet.............................................................................................. 4
Syfte med naturvärdesinventeringen.......................................................... 4
Metodik...................................................................................................... 5
NATURMIL JÖER
OCH NATUR VÄRDE..................................................................................7
Öppen mark............................................................................................... 7
Skyddad natur och omgivande landskap.................................................. 10
Naturvärde............................................................................................... 10
Metodik.................................................................................................... 14
Resultat och bedömning .......................................................................... 15
FÅGELINVENTERING...................................................................................16
Metod
Inventering och resultat............................................................................ 16
Bedömning av fågelfaunan ...................................................................... 20
ARTER...........................................................................................................21
Fridlysta arter........................................................................................... 21
SAMLAD BEDÖMNING. . ..............................................................................22
KÄLLOR........................................................................................................24
Webbsidor................................................................................................. 24
Litteratur.................................................................................................. 24

3

INLEDNING
Kapitlet ger en introduktion till projektet och syftet med naturvärdesinventeringen. Den använda metoden för naturvärdesinventering samt metoderna för de ingående groddjurs- och fågelinventeringarna beskrivs också.

Om projektet
Ilanda fastigheter AB planerar att uppföra ett antal hus på fastigheten
Knappstad 2:8 i Karlstad kommun. En detaljplaneläggning av fastigheten,
som i dagsläget är obebyggd, behöver därmed göras.
Det aktuella området omfattar cirka 12 hektar och ligger 4,5 kilometer
sydväst om centrala Karlstad.
Som kunskapsunderlag vid framtagande av detaljplanen har en naturvärdesinventering inklusive en fördjupad inventering av fåglar och groddjur
genomförts. Resultat av inventeringarna och annan kunskapssammanställning presenteras i denna rapport.

Syfte med naturvärdesinventeringen
Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de
geografiska områden i landskapet som är av positiv betydelse för biologisk
mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. Med naturvärde avses i detta sammanhang endast betydelse för biologisk mångfald.

N AT U R VÄ R D E

Med naturvärde avses i den här rapporten betydelse för biologisk mångfald.
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Metodik
Naturvärdesinventeringen har gjorts enligt svensk standard SS
199000:2014 (SIS Swedish Standard Institute 2014) med ambitionsnivån
NVI på fältnivå medel. Det innebär att naturvärdesobjekt ned till en storlek av 0,1 hektar har eftersökts och kartlagts i fält.
Naturvärdesinventeringen har utförts med tillägget Generellt biotopskydd,
vilket innebär att objekt i jordbrukslandskapet som omfattas av det generella biotopskyddet har identifierast och koordinatsatts.
Naturvärdet har bedömts i fyra naturvärdesklasser (1, 2, 3 och 4):
•
•
•
•

Naturvärdesklass 1 Högsta naturvärde – störst positiv betydelse för biologisk mångfald
Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde – stor positiv betydelse
för biologisk mångfald
Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde – påtaglig positiv
betydelse för biologisk mångfald
Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde – viss positiv betydelse
för biologisk mångfald

Området besöktes i fält 2019-04-26 och 27 samt 2019-06-10 och 11.
Bedömningarna grundar sig på slutsatser från fältbesök och annan tillgänglig kunskap om området. Kunskap om området har inhämtats från
Skogens pärlor, Våtmarksinventeringen, Naturvårdsverket och Artportalen. Historiska kartor över området har studerats och muntlig information om områdets historik har även inhämtats från Ilanda fastigheter via
Mikael Ebnell.
Naturvärdesinventeringen omfattar samtliga naturmiljöer i inventeringsområdet. Undersökningar under ytan i vattenmiljöer har inte ingått i uppdraget. Naturvärdet har bedömts utifrån bedömningsgrunderna art och
biotop. Samtliga fynd av naturvårdsarter har rapporterats till Artportalen.
Inventeringen av groddjur har omfattat eftersök av spelande djur och romklumpar under april samt eftersök av yngel och vuxna djur under juni.
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Fågelinventeringen har genomförts som en förenklad revirkartering av alla
fågelarter i området.
Detaljerad metodbeskrivning för fågel respektive groddjursinventeringen
återfinns under redovisningen av respektive inventering.

figur 1

Karta över inventeringsområdet Knappstad 2:8
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N AT U R M I L J Ö E R
O C H N AT U R VÄ R D E
I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av inventeringsområdets naturmiljöer och naturvärden.

Översiktlig beskrivning
Det inventerade området ligger väster om Knappstad och avgränsas av
järnvägen i öster och Margårdsvägen i norr och väster. Väster om Margårdsvägen ligger ett äldre skogsområde med höga naturvärden som är
skyddat som biotopskyddsområde.
Inventeringsområdet utgörs av öppen, före detta åkermark, några mindre
skogsdungar samt en stor videbevuxen våtmark vars utbredning fortsätter
söder om området.

Öppen mark
De öppna markerna har tidigare nyttjats som åkermark. Förmodligen har
de även använts för bete i viss utsträckning men då floran bär tydliga spår
av gödsling är naturvärdena här begränsade. På de öppna markerna växte
kvävegynnade arter som hundkäx, vanlig smörblomma och stormåra men
även andra arter som exempelvis teveronika, kråkvicker, åkerförgätmigej
och grässtjärnblomma.

figur 2

Stora delar av det inventerade området utgörs av öppna gräsmarker med avgränsande lövskogspartier.
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Skogsmark
Mellan de öppna fälten växer smala remsor av yngre lövträd, framförallt
björk, asp och sälg. I områdets nordöstra del finns rester av en mer åldersoch trädslagsblandad skog men de delar som ligger inom inventeringsområdet är till stora delar avverkade.
Invid bebyggelsen, i den sydvästra delen av området, ligger ett mindre
skogsområde med varierad blandskog. Skogen har kommit upp genom
naturlig föryngring och skogsbeståndet är därför varierat med tall, gran,
och många olika lövträd som exempelvis björk, ek, rönn, olvon och sälg.
Här finns även flera hasselbuketter och enbuskar som kommit upp när
marken var öppnare. Flera av enbuskarna har skuggats ut och är nu döda.
Trädens ålder är varierad och en påbörjad självgallring har skapat relativt
stora mängder död ved.

En naturligt uppvuxen skogsdunge med många olika trädslag och gott om död
ved är ett av få skogsområden inom inventeringsområdet.
figur 3
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Våtmark
Den södra delen av inventeringsområdet består av ett stort sammanhängande träskliknande våtmarksområde, tätt bevuxet med höga videbuskar.
På slutet av 1920-talet torrlades delar av våtmarksområdet genom ett
dikningsföretag. Skog växte upp och området var skogsbeklätt fram till
1970-talet. Dikningen hade dock resulterat i att områden som gränsade
till våtmarken blivit blötare och en fördämning och ett pumpsystem byggdes för att förhindra översvämningar i områden öster om järnvägen. I och
med detta ökade vattennivåerna i våtmarken åter. Vattencirkulationen
upprätthölls med hjälp av pumpningen. För cirka 15 år sedan stängdes
pumparna av. Eftersom dämmet fortfarande är i funktion, för att förhindra översvämningar öster om järnvägen, har vattnet i våtmarken nu ingenstans att ta vägen utan är helt stillastående. Genom våtmarken löper ett
antal diken som grävdes i samband med dikningen på slutet av 20-talet.
Området har även gott om öppna vattenytor gömda under de vidväxta
videbuskagen.

figur 4

Vattnet i den stora våtmarken är stillastående och hela området är bevuxet med stora videbuskage.
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Skyddad natur och omgivande landskap
Inventeringsområdet gränsar i öster till en äldre hällmarkstallskog med
höga naturvärden som är skyddad som biotopskyddsområde enligt 7 kapitlet 11 § miljöbalken. Genom skogen leder en vandringsled ut på Göteborgsudden, en av få obebyggda Väneruddar med klippstränder och utsikt
mot Vänerskärgården.
Norr om inventeringsområdet ligger öppna marker med insprängda åkerholmar. De öppna markerna betas av nötkreatur och har sannolikt högre
naturvärden än inventeringsområdet även om någon inventering av dessa
inte är känd. Söderut fortsätter våtmarken några hundra meter fram till
angränsande bebyggelse.

Naturvärde
I det inventerade området identifierades två objekt med naturvärdesklass
4, visst naturvärde. Inget objekt i de högsta naturvärdesklasserna (1-3)
identifierades. Nedan följer en beskrivning av de två naturvärdesobjekten.

A Varierad skogsdunge
Beskrivning: Objektet utgörs av ett varierat skogsområde med naturligt
föryngrad blandskog. Trädskiktet är åldersblandat och självgallrat vilket
skapat relativt stora mängder död ved. Trädslagen är många, förutom tall
och gran finns här mycket lövträd som björk, ek, asp, gråal, rönn och sälg.
Här finns även flera hasselbuketter och enbuskar vilket indikerar att marken tidigare varit öppnare. Riktigt gamla träd saknas och den döda ved är
relativt klen.
Markskiktet är varierat med bland annat en torrbacke med kärleksört,
ärenpris, bergsslok och blodrot. I skuggigare och fuktigare partier växer
liljekonvalj och kransmossa. Däremellan består markskitet mest av blåbäroch lingonris, lågörter, gräs samt enstaka bestånd av örnbräken.
Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde
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figur 5

Objekt 1 består av en naturligt föryngrad skogsdunge med gott om död ved.

Motivering: Skogen är varierad, naturligt föryngrad, ålders- och trädslagsblandad med relativt gott om död ved vilket har positiv betydelse för
biologisk mångfald och ger objektet ett visst biotopvärde. Artvärdet är
obetydligt.

B Videbevuxen kärrmark
Beskrivning: Objektet utgörs av ett stor videbevuxen träskliknande kärrmark med diken och höljor med stillastående vatten. Området är ursprungligen en naturlig våtmark men har under 1900-talet på konstgjord
väg både torkats ut och översvämmats. Senast på 60-talet var delar av
marken skogsklädd men har sedan dess varit mer eller mindre översvämmad. Området är attraktivt för insekter och har därmed betydelse för
bland annat insektsätande fågelarter. Området saknar i dag avrinning och
vattnet är stillastående. I bottenskiktet växer olika starrarter som flaskstarr,
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blåsstarr och gråstarr. Till skillnad från mera naturliga och orörda våtmarker finns inte ett bottenskikt av vitmossa i våtmarken utan endast som
avgränsade bestånd. Kärret sträcker sig vidare söder ut, utanför inventeringsområdet.
Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde
Motivering: Vatten och våtmarksområden är viktiga för många arter och
har en positiv betydelse för biologisk mångfald. Våtmarker är generellt
en bristvara i landskapet och objektet bedöms ha ett visst biotopvärde.
Artvärdet är, så vitt känt, obetydligt.

figur 6

Naturvärdesobjekt 2 består av ett videbevuxet kärr
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figur 7

Karta över naturvärdesobjekt (inaturvärdesklass 4, visst naturvärde) samt angränsande biotopskyddsområde.

Generellt biotopskydd
I uppdraget ingick att identifiera objekt som skyddas av det generella
biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordningen om områdesskydd. Biotoper som skyddas enligt denna skyddsform utgör viktiga
strukturer och livsmiljöer för många arter och bidrar därmed positivt till
den biologiska mångfalden. Inga objekt som skyddas av det generella biotopskyddet har identifierats inom inventeringsområdet.
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GRODDJURSINVENTERING
I följande kapitel redovisas resultatet av den groddjursinventering som genomförts i inventeringsområdet.
För att korrekt kunna hantera artskyddet så behöver det kartläggas om
groddjur använder vattenmiljöer inom det planerade detaljplaneområdet.
Inventering genomförs under groddjurens lekperiod, april-maj, för att
identifiera potentiella groddjurslokaler inom detaljplaneområdet.
Alla groddjur i Sverige omfattas av fridlysningsbestämmelser i artskyddsförordningen. Fridlysningen, enligt artskyddsförordningens §6, innebär att
det är förbjudet att döda, skada eller fånga djuren eller deras ägg. Åkergroda omfattas av ett striktare skydd enligt artskyddsförordningens §4,
vilket innebär att även artens livsmiljöer skyddas.
En groddjursinventering genomfördes vid två tidpunkter, den 25-27 april
och den 10-11 juni. Det första inventeringstillfället hade som syfte att inventera spelande groddjur medan det senare besöket gjordes för en kontroll av yngelförekomst.

Metodik
Detaljplaneområdet besöktes först under dagtid för att få en god överblick över området och dess närmiljö och för att leta efter äggklumpar. Ett
andra besök genomfördes samma dag på kvällen i skymningen eftersom
grodspel (kväkande grodor) är mer vanligt förekommande efter skymningen, även om grodor kan spela frekvent även dagtid.
Under fältbesöket var det varmt för årstiden (> 20 C på dagtid och ca 15
C på kvällen) och soligt. Det var gynnsamma förhållanden för att kunna
höra spelande grodor. Vid grodförekomst var planen att notera fynd av
adulta individer (observerade eller spelande), yngel eller äggklumpar. Alla
arter groddjur kan bestämmas/skiljas med hjälp av spelet och i alla stadier
(rom klumpar/strängar, yngel och vuxna).

Vattenmiljöerna inom inventeringsområdet
I den södra delen av detaljplaneområdet finns ett dikesystem med omkringliggande slyskogsvegetation. Dikningar av våtmarkerna i området
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genomfördes för att skapa skogsmark. Efter att den uppväxande skogen
avverkades på 1960-talet har dikessystemet nedströms dämts upp. Kvar
finns därför stillastående vatten i dessa diken och i kanterna av dikena
uppväxt sly- eller klen lövskog. I de djupaste och mest utbredda vattenytorna i detta dikade område genomfördes grodinventeringarna. Bedömningen var att i de största, djupaste och mest utbredda dikena finns störst
sannolikhet för grodförekomster.

Resultat och bedömning
Inga groddjur noterades inom detaljplaneområdet vid något av de två
investeringstillfällena. Bedömningen är att de befintliga vattenmiljöerna
inom detaljplaneområdet inte är lämpliga som grodmiljöer. Det är svårt
att säkert veta anledningen eftersom det finns en hel del vatten i de vattenfyllda dikena och att vattnet permanent hålls kvar genom den nedströms
belägna dämningen av dikessystemet. Det betyder att permanent vatten
finns tillgängligt över en längre tidsperiod, vilket är en förutsättning för en
föryngringslokal för groddjur.
En viktig orsak till att inga groddjur finns är att vattnet i ”träsket” är stillastående. Det är mycket dåligt syresatt och luktar svavelväte. Vattenytorna
har en tydlig oljefilm och på ytorna växer fläckvis andmat som indikerar
hög näringsrikedom eller övergödda förhållanden. Erfarenheten är att
de aktuella groddjur som kan finnas i området (åkergroda, vanlig groda,
vanlig padda och mindre vattensalamander) behöver rent och syresatt
vatten och därför inte bör attraheras av de vattenmiljöer som finns inom
detaljplaneområdet. Inom närregionen i utloppsområdet av Klarälven
och i närheten av Vänerns stränder finns ännu bra tillgång på attraktiva
sötvattensmiljöer som attraherar groddjur mera än det aktuella detaljplaneområdet.
Bedömningen utifrån detta är att det inventerade området inte är attraktivt för groddjur och att inga reproduktionslokaler finns. Enstaka groddjur
kan säkert passera eller tillfälligt uppehålla sig inom området, men inga
permanenta förekomster bedöms finnas.
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FÅ G E L I N V E N T E R I N G
I följande kapitel redovisas resultatet av den fågelinventering
som genomförts i inventeringsområdet.

Metod
Inventeringen genomfördes enligt Naturvårdsverkets metod för förenklad revirkartering. Området besöktes vid fyra tillfällen (26-27 april samt
10-11 juni) och alla sjungande, eller på annat sätt revirmarkerade fåglar,
noterades. Revirmarkerande fåglar alldeles utanför inventeringsområdet
noterades också eftersom delar av deras revir sannolikt finns inom inventeringsområdet.
Inför fältarbetet gjordes en sökning i artportalen för att få en uppfattning
om vilka arter som setts i området sadan tidigare. Inga fågelobservationer
från det aktuella området fanns dock inlagda i artportalen.
En sökning gjordes också efter tidigare genomförda inventeringar i området men några sådana kunde inte hittas.

Inventering och resultat
Fältbesök för revirkarteringen gjordes den 26 och 27 april samt den 10
och 11 juni 2019. Alla fältbesök gjordes under gynnsam väderlek.
26 och 27 april: Inventeringen genomfördes båda dagarna mellan kl. 06.00
och 08.00. Vädret var klart till halvklart med en temperatur på +2-3 grader vid starten. Temperaturen steg till närmare 20 grader när solen kom
fram. Vinden var svag.
10 och 11 juni: Inventeringen genomfördes båda dagarna mellan klockan
05.00 och 07.00. Vädret klart till halvklart och temperaturen varierade
mellan 10-20 grader. Under båda dagarna blåste det endast en svag vind.
Under inventeringen identifierades drygt 80 revir av 30 olika fågelarter se
tabell 1 på sidan 17-18.
Flera av de häckande flyttfåglarna har inte kommit tillbaka till Sverige
från sina vinterkvarter vid tiden för det första inventeringstillfället sista
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dagarna i april, och dessa arter kunde därför bara registreras vid inventeringstillfällena i juni. Dessa arter har registrerats som revirhållande med
endast en registrering ( en inventeringsdag av två möjliga). Det gäller
exempelvis trädgårdssångare, törnsångare och svarthätta.
Andra av områdets häckfåglar kommer tillbaka från vinterkvarteren
redan i mars-april och sjunger då intensivt. Sången avtar sedan markant
fram i juni och av den anledningen har även några arter, som endast
hördes sjunga vid inventeringarna i april, registrerats som revirhållande
enligt beskrivningen ovan. Det gäller exempelvis järnsparv och rödhake.
De flesta arter markerar sina revir med sång medan andra arter inte har
någon tydlig revirhävdning. Det gäller exempelvis enkelbeckasin och
kråka. Båda arterna uppehöll sig inom inventeringsområdet vid samtliga
inventeringstillfällen och det bedöms därför sannolikt att de häckar inom
området eller att detta ingår som en del av reviret.
Under inventeringsdagarna noterades ytterligare fem arter som passerade
eller bedömdes endast tillfälligt uppehålla sig i området. Även de arterna
är noterade i tabell 1 nedan (högra kolumnen).
tabell 1. Samtliga noterade fågelarter vid revirkarteringen

Art

Rödliste- Antal Antal noterade inikategori revir vider, arten häckar
sannolikt i området

Antal noterade
individer, arten
häckar sannolikt
inte i området

Sångsvan

2

Gräsand

1

Vattenrall

1

Strandskata
Enkelbeckasin

1
2

Morkulla
Ringduva

1
4

Gök

1

Större hackspett

2

Trädpiplärka

1

Sädesärla

3
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Art

Rödliste- Antal Antal noterade inikategori revir vider, arten häckar
sannolikt i området

Gärdsmyg

1

Järnsparv

1

Rödhake

5

Rödstjärt

1

Koltrast

4

Taltrast

6-8

Rödvingetrast

3

Härmsångare

1

Ärtsångare

2

Törnsångare

1

Trädgårdssångare

5

Svarthätta

2

Gransångare

2

Lövsångare

9

Svartvit flugsnappare

1

Svartmes

1

Blåmes

7 -8

Talgoxe

5-6

Nötväcka

1

Kråka

1

Stare

VU

2

Bofink

5

Grönfink

2

Gulsparv

Antal noterade
individer, arten
häckar sannolikt
inte i området

VU

3
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figur 8

Karta över fågelrevir av rödlistade arter

R Ö D L I S TA N

Rödlistan är en redovisning av arters relativa risk att dö ut från det område som rödlistan avser, i
vårt fall Sverige. Även vanliga arter kan bli rödlistade om deras populationer befinner sig i kraftig
minskning.
Rödlistan är uppdelad i sex olika kategorier, var och en med sin ofta använda förkortning: kunskapsbrist (DD), nationellt utdöd (RE), nära hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN) och akut
hotad (CR). Arter i de tre sistnämnda kategorierna kallas med en gemensam term för hotade arter.
I denna rapport redovisas arter i dessa tre kategorier samt arter som är nära hotade (NT).
Den svenska rödlistan tas fram av Artdatabanken enligt internationella kriterier och revideras
regelbundet. Den senaste rödlistan publicerades 2015.
Rödlistan innebär i sig inget juridiskt skydd. Däremot är listan ett viktigt hjälpmedel för att göra
naturvårdsprioriteringar, i arbetet med att nå Sveriges miljömål, däribland Ett rikt växt och djurliv.
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Bedömning av fågelfaunan
Fågelfaunan i området stämmer väl överens med vad som kan förväntas
för den här typen av område i den här delen av landet.
Det inventerade området består av flera olika naturtyper på en förhållandevis liten yta vilket gör att artantalet är relativt stort i relation till ytan.
Det rör sig dock i huvudsak om vanliga arter vars populationer i landet är
livskraftiga och stabila.
Inget revir konstaterades av någon fågelart som är upptagen i bilaga 1 till
EU:s fågeldirektiv och för vilka särskilda skyddsområden ska avsättas.
Av fågelarter som är upptagna på den senaste nationella rödlistan (2015)
noterades tre revir av gulsparvVU och minst två revir av stareVU, se figur 8.
Både stare och gulsparv är arter som fortfarande är relativt vanliga i Sverige men deras populationer har under senare år minskat kraftigt. Båda
arterna gynnas av ett småskaligt landskap och populationsminskningen
orsakas i huvudsak av rationaliseringen av jordbruket. En detaljplaneläggning av Knappstad 2:8 bedöms inte få mer en högst marginell negativ
betydelse för någon av de två arterna.
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ARTER
I det här kapitlet beskrivs förekomst av arter i inventeringsområdet. Fokus ligger på fridlysta och andra naturvårdsintressanta
arter.

Fridlysta arter
Alla vilda fåglar omfattas av Artskyddsförordningens fridlysningsbestämmelser i §4. I enlighet med Naturvårdsverkets handbok för Artskyddsförordningen ska vissa arter prioriteras i artskyddssammanhang. Av dessa
prioriterade arter har förekomst av stare VU och gulsparvVU kunnat konstateras i inventeringsområdet, se figur 8. Båda arterna häckar sannolikt i
skogspartier intill de öppna markerna medan deras revir också innefattar
öppen mark för födosök. Se även under rubrik Bedömning av fågelfaunan
på föregående sida.
Inga övriga fridlysta eller rödlistade arter noterades under inventeringarna.

ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN

Artskyddsförordningen är en lagstiftning som bland annat innebär fridlysning av ett antal
arter.
Till förordningen hör två listor med arter, bilaga 1 och 2. Förenklat kan man säga att alla de
listade arterna är fridlysta, d.v.s. man får inte samla in, skada eller döda de listade arterna.
För arterna i bilaga 1 är dessutom arternas livsmiljöer skyddade och får inte förstöras.
Artskyddsfördningen införlivar EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv i svensk lagstiftning.
FÅ G L A R

Artskyddsförordningen omfattar alla vilda fåglar. Här har dock endast de arter som markerats
med B i förordningen samt de som är upptagna på den nationella rödlistan tagits med. Detta
är i linje med Naturvårdsverkets handbok för Artskyddsförordningen.
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SAMLAD BEDÖMNING
I detta kapitel redovisas en samlad bedömning av områdets naturvärde.
Naturen inom inventeringsområdet innehåller olika naturtyper. Den
största delen av området utgörs av relativt kvävepåverkade gräsmarker
med smala stråk av ung lövskog. Gräsmarken är utdikad och genom
lövskogsstråken löper flera diken. Marken har inte brukats på flera år och
vegetationen växer i dag hög. Gräsmarkerna bedöms ha låga naturvärden.
Två naturvärdesobjekt med visst naturvärde har identifierats inom inventeringsområdet, se figur 7. Naturvärdesobjekt 1 är en ålders- och trädslagsblandad skogsdunge med relativt gott om död ved och andra strukturer som har betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesobjekt 2 utgörs
av ett våtmarksområde som fortsätter vidare söder ut, utanför inventeringsområdet. Våtmarkens hydrologi är starkt påverkad genom ett dämme
öster om järnvägen. Våtmarken saknar helt avrinning vilket gör att vattnet i stort sätt är stillastående. Våtmarker är dock generellt en bristvara i
landskapet och området bidrar därför positivt till biologisk mångfald. Inga
groddjur identifierades inom inventeringsområdet och fågelinventeringen
visar på en normal och ordinär fågelfauna.
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R E K O M M E N D AT I O N E R
En hel del naturmark kommer att tas i anspråk inom detaljplaneområdet
varför åtgärder för att gynna biologisk mångfald vore positivt som en motvikt till den naturmark som försvinner.
Att anlägga en eller flera attraktiva grodmiljöer inom detaljplaneområdets
södra del vore en positiv åtgärd för biologisk mångfald. Sådana miljöer
kan utformas så att de gynnar såväl växter, insekter som groddjur.
En organismgrupp som minskat drastiskt under senare år är pollinerande
insekter så som exempelvis fjärilar, humlor och bin. Ett enkelt sätt att
gynna dessa arter är att skapa blomrika grönytor, i annars hårdgjorda områden, och på så vis minska avstånden mellan pollinatörernas livsmiljöer.
En annan åtgärd som gynnar pollinatörer är att plantera växter i bostadsområden som blommar vid olika tidpunkter så att insekterna får tillgång
till pollen och nektar under hela växtsäsongen.
Inom inventeringsområdet finns flera brynzoner, det vill säga buskrika
övergångszoner mellan öppen mark och skog. Brynzoner är ofta artrika
miljöer som är attraktiva för många av skogens, så väl som de öppna markernas arter och är därför viktiga att utveckla och värna.
Att spara döda träd, både liggande stammar och stående torrakor, är
också gynnsamt för många arter. Träd som tas ner inför exploatering kan
även med fördel läggas ut i solbelysta lägen och då bli attraktiva för exempelvis olika arter av solitärbin och många vedlevande insekter .
Det råder bostadsbrist i skogen eftersom äldre träd, med mycket naturliga
håligheter, i dag är sällsynta. Att sätta upp holkar för fåglar och fladdermöss är därför ett enkelt sätt att gynna biologisk mångfald.
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K Ä L LO R
Webbsidor
Metodbeskrivning Förenklad revirkartering: https://www.naturvardsverket.se/upload/
stod-i-miljoarbetet/vagledning/miljoovervakning/handledning/metoder/undersokningstyper/tidigare%20versioner/revj.pdf
Uppgifter om artförekomster har hämtats från www.artportalen.se 2019-04-20
Uppgifter om rödlistade arter har hämtats från
www.artdatabanken.slu.se/rodlista 2019-04-20
Uppgifter om naturvärden och skyddad natur har inhämtats från kommunens hemsida
www.karlstad.se.
Uppgifter från historiska kartor har hämtats från eniro.se
Uppgifter om ängs- och betesmarker har hämtats från Jordbruksverkets databas TUVA
De kartor och ortofoton som använts finns tillgängliga på Lantmäteriets karttjänst
SeSverige
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