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Inledning 

Denna naturinventering rör planområdet för detaljplanen Östra Kroppkärr och är en 

sammanställning av en naturvärdesinventering som genomfördes av Skogsstyrelsen i 

områdets norra och östra del 2013, en naturvärdesinventering som gjordes av ProNatura i 

områdets östra del 2015 (uppdaterad rapport 2017) samt en översiktlig naturvärdesinventering 

som gjorts 2018 i samband med denna sammanställning i områdets övriga delar av Catharina 

Knutsson, Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen. Utöver själva planområdet 

ingår även ett område mellan planområdet och Kroppkärrssjön där ett befintligt dike planeras 

att grävas om för att bättre kunna ta hand om dagvatten från det nya bostadsområdet. 

Beskrivningen av det området är hämtad från Skötselplan för Kroppkärrssjöns vegetation och 

friluftsanläggningar framtagen av WSP 2017. 

 

Områdesbeskrivningar 

Området har delats upp i delområden som framgår av bifogad karta. Nedan följer 

beskrivningar och bedömning av naturvärdet i respektive delområde. 

 

Delområde 1 – Skogen i nordväst 

Genomförda inventeringar: Skogsstyrelsen, 2013 

Beskrivning: Lövträdsdominerat området på före detta kulturmark. Björk dominerar 

trädskiktet och inslag finns av tall, rönn och någon asp. I buskskiktet förekommer hassel. 

Delvis gott om död ved. Högstubbar förekommer. Några av björkarna i södra delen är grova. 

Bedömning av naturvärde: Naturvärdet har bedömts som högt på en fyrgradig skala (mycket 

högt, högt, måttligt, lågt) 

 

Delområde 2 – Öppen mark 

Genomförda inventeringar: Karlstads kommuns översiktliga naturinventering 2018 

Beskrivning: Öppen mark i anslutning till före detta plantskola. Sannolikt har marken varit 

plöjd för några år sedan, då grässvålen inte är sluten. Bland annat växer här mycket fräken 

och syra. 

Bedömning av naturvärde: Lågt naturvärde 

 

Delområde 3 – Trollkoneberget norra 

Genomförda inventeringar: Skogsstyrelsen 2013, ProNatura 2015  

 



Beskrivning:  Sluttning med en åldrande grandominerad blandskog där flera olika trädslag är 

väl representerade. En del död ved förekommer. Krushättemossa och kungsfågel har 

observerats inom eller i nära anslutning till området. 

Bedömning av naturvärde: Enligt ProNatura del av ett större område med påtagligt naturvärde 

(jämförbart med Skogsstyrelens naturvärdesobjekt). Enligt Skogsstyrelsen del av ett större 

område med högt naturvärde på en fyrgradig skala (mycket högt, högt, måttligt, lågt) 

 

Delområde 4 – Trollkoneberget södra 

Genomförda inventeringar: Skogsstyrelsen 2013, ProNatura 2015  

Beskrivning: Eter tidigare avverkning en gles trädställning av björk, tall och någon ek. I 

buskskiktet finns ett stort inslag av ung stamformig ek. Här finns potentiellt naturvärde och 

möjlighet att aktivt och långsiktigt jobba fram "ekbackar" om föryngringen av ek tillvaratas. 

Gammelgranslav har observerats inom eller i nära anslutning till området. 

Bedömning av naturvärde: Enligt ProNatura del av ett större område med påtagligt naturvärde 

(jämförbart med Skogsstyrelens naturvärdesobjekt). Enligt Skogsstyrelsen område med 

måttligt naturvärde på en fyrgradig skala (mycket högt, högt, måttligt, lågt) 

 

Delområde 5 – Öppen mark 

Genomförda inventeringar: Karlstads kommuns översiktliga naturinventering 2018 

Beskrivning: Öppen mark med sluten grässvål. Floran utgörs av kvävegynnade arter som 

exempelvis ängskavle, stormåra, teveronika, fyrkantig johannesört, rölleka och ängssyra. I 

den norra delen är ängskavle helt dominerande. 

Bedömning av naturvärde: Lågt naturvärde 

 

Delområde 6 – Före detta plantskola 

Genomförda inventeringar: Karlstads kommuns översiktliga naturinventering 2018 

Beskrivning: I detta område har tidigare funnits en plantskola. I nuläget är området tätt 

bevuxet av unga till medelålders lövträd av en mängd olika sorter. Här finns arter som ek, 

lind, sälg, daggvide, valnöt, björk, rönn, lönn, blodlönn, klotlönn, hästkastanj, silvergran, tall, 

bok, alm, oxel, klibbal, gråal, körsbär, valnöt, rödek, hägg, ros, hassel, hagtorn. Större delen 

av trädskiktet är i åldern 20-30 år, men det finns exemplar av ädellövträd, t ex lind som 

bedöms vara i åldern 40-50 år. Träden står mycket tätt. I den mellersta delen, söder om den 

öppna marken finns ett tätt bestånd av vresros. I den del som ligger öster om den öppna 

marken är variationen av trädslag mindre än i den västra och inslaget av ädellöv är mindre. I 

denna del finns bland annat ett tätt parti med yngre gråal.  

Bedömning av naturvärde: Potentiella naturvärden finns kopplade till ädellövträden. För att 

naturvärdena skulle kunna utvecklas behöver trädskiktet glesas ut, så att en del av träden får 



möjlighet att utvecklas. Värdet för kryptogamer och insekter är i nuläget sannolikt lågt med 

tanke på att träden är unga och död ved i stort sett saknas.  

 

 

Delområde 7 - Kompost 

Genomförda inventeringar: Karlstads kommuns översiktliga naturinventering 2018 

Beskrivning: Kompost från kommunens verksamhet. Här ligger stora högar med vass och 

jord. På högarna har bland annat den invasiva arten jättebalsamin brett ut sig i mycket stor 

omfattning.   

Bedömning av naturvärde: Lågt naturvärde. Spridning av jättebalsamin måste förhindras. 



 

Delområde 8 - Förskolan 

Genomförda inventeringar: Karlstads kommuns översiktliga naturinventering 2018 

Beskrivning: Förskola inklusive parkering och förskolegård med klippt gräsmatta samt en 

grupp popplar. 

Bedömning av naturvärde:  Lågt naturvärde 

 

Delområde 9- Öppen mark 

Genomförda inventeringar: Karlstads kommuns översiktliga naturinventering 2018 

Beskrivning: Öppen mark med sluten grässvål. Ängskavle är en av de dominerande växterna. 

Ett öppet dike i öst-västlig riktning korsar området. I dikeskanten står en rad med spridda 

yngre lövträd av arterna björk, salix och klibbal. Ute på gräsytan står ett fåtal unga planterade 

träd, t ex pil och oxel. 

Bedömning av naturvärde: Lågt naturvärde 

 

Delområde 10 – Skogsridå väster om gångvägen  

Genomförda inventeringar: Karlstads kommuns översiktliga naturinventering 2018 

Beskrivning: Ett stråk av lövträd i olika ålder står utmed en grusväg och ett dike väster om 

vägen. Här finns asp, sälg, rönn, lönn, ek, björk och klibbal. I den södra delen står sex större 

klibbalar och en sälg. I norra delen står några stora hasselbuskar. I övrigt är merparten av 

träden omkring 20-30 år. 

Bedömning av naturvärde: Vissa naturvärden finns kopplade till lövträden och 

hasselbuskarna. 



 

 

Delområde 11 – Skog söder om kolonilotterna 

Genomförda inventeringar: Skötselplan Kroppkärrssjön, 2017, Karlstads kommun 2018 

Beskrivning: En heterogen dunge med en del äldre träd och frodigt buskskikt. Närmast den 

väg som avgränsar området i öster finns igenväxande gamla åkrar med bredbladiga gräs, 

brännässla och jättebalsamin. Här står ett antal grova pilar spridda från vägen och ned mot 

dikena i strandskogen. Ett par uppsågade stockar av tidigare fallna pilar ligger relativt 

solexponerat. Här finns också några större tujor. I norr gränsar skogen till 

koloniträdgårdsområdet. Närmast väster om den öppna ytan finns en lite mer naturlig skog 

med främst grova björkar samt någon sälg och klibbal. Här står några gamla, grova 

björkhögstubbar och skadade levande björkar. Längre mot väster tar betydande videsnår vid. 

De står på en mycket lerig och sank mark som tidvis översvämmas av sjön och/eller de två 

dagvattendiken som rinner ned från bebyggelsen öster om vägen.  Undervegetationen är gles 

och utgörs av skogssäv och andra högvuxna arter. Här finns ett tätt och utbrett bestånd av 

någon spireabuske som bitvis är helt dominerande. Ett ungt och tätt bestånd av klibbal växer 

över hela västra delen av området. I området håller näktergal till och här har påträffats flera 

naturvårdsintressanta skalbaggar. 

Vattenfårans övre halva, närmast vägen i nordöst, är ett grävt dike. Resten av sträckan ner mot 

sjön har fåran ett mer naturligt slingrande lopp och den sista biten går genom 

klibbaldominerad sumpskog. 

Bedömning av naturvärde: Naturvärden finns kopplade till de större lövträden i nordöst samt 

de fuktiga lövskogssnåren i den västra delen.  



 

 

 

 

 

 

  



Karta med delområden 
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