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Bakgrund 

Karlstads kommun arbetar med en detaljplan för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde i 
syfte att bland annat stärka områdets friluftsvärden och säkerställa allmänhetens tillgång till 
området. I planen ingår bland annat möjligheten till att utveckla befintlig badvik i områdets 
västra delar i syfte att göra dessa delar mer tillgängliga och attraktiva för besökare, se figur 1 
och 2. Detta innebär viss vassröjning, anläggande av bryggor/spänger med bastu och 
muddring. I detaljplanen föreslås strandskyddet att upphävas i vattenområdet kring badviken 
för att senare möjliggöra för fortsatt arbete med tillståndsansökan för vattenverksamhet. 
Denna utredning ska klarlägga påverkan på strandskyddsaspekten som avser djur- och 
växtlivet, såväl inom det område där strandskyddet föreslås upphävas i detaljplanen som inom 
de landområden där strandskyddet ska vara som tidigare.   

 

 

Figur 1. Planerat åtgärdsområde enligt gestaltningsprogram. 
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Figur 2. Avgränsning av vattenområdet som bedöms påverkas.      

 

Avgränsning av strandskyddsområde 

Strandskyddet är normalt 100 meter från strandlinjen vid medelvattenstånd i båda 
riktningarna. I detta fall finns utvidgade strandskyddsområden inom planområdet så att 
strandskyddet omfattar ett område på upp till 300 meter inom landstranden, se figur 3. Det är  
bara inom vattenområdet som strandskyddet föreslås upphävas inom detaljplanen medan 
strandskyddet inom landstrandsområdet blir kvar.     
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Figur 3. Utvidgat strandskydd inom delar av landstranden inom planområdet.     

Underlag för bedömningar 

Utdrag från planbeskrivning 

Botten är långgrund och sedimenten består av ca 1 m sand under ett tunt dylager underlagrat 
av silt eller lera. Sanddrift förekommer och vid hård sydsydostlig vind eroderar stranden, men 
vid lättare vindar vandrar sanden tillbaka in i viken igen. Sanden bedöms inte försvinna från 
viken. 
I analyser av ekologiska spridningssamband är Skutberget av betydelse för nätverk för 
reliktbock och vildbin och delvis också för groddjur. Viktiga biotoper för spridningssambanden 
är gamla solbelysta tallar (reliktbock), öppna blommande marker och brynmiljöer och 
fuktmiljöer. Geologiska värden är tydliga isräfflor på klipphällarna i området.  

Karlstads kommun - exploatering av stränder 

Strandområdet är utpekat som ett område med hög exploateringsgrad (rödmarkerat) i en 
utredning som länsstyrelsen gjort angående exploateringsgrad av stränder och redovisas i 
deras geoportal under rubriken Miljöskydd/Strandexploatering.   
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Reglering av Vänern 

Avtappningen av Vänern regleras av en vattendom från 1937. För en stor del av bebyggelse, 
jordbruksmark och infrastruktur i översvämningskänsliga områden runt Vänern får för höga 
vattennivåer förödande konsekvenser. För att minska risken för översvämningar har Vänern 
sedan 2008 år reglerats hårdare och hållits på en konstant låg nivå. Det har medfört stora 
konsekvenser för ekosystem som är beroende av naturligt varierande vattennivåer. 
Igenväxning av strandområden bedöms ha ökat med mera lövsly och vass och sämre 
förutsättningar för den strand- och vattenlevande floran och faunan.  

Enligt uppgifter från Vänerns vattenvårdsförbund ser man idag en viss vassminskning, 
sannolikt beroende på nedisning och gåsbete. Enligt den kusthydrauliska utredning som 
gjordes av Sweco 2019 har det skett vassröjning i de av denna utredning påverkade stränderna 
baserat på jämförelser av flygfoton från olika tider. 

Naturvärdesinventering 2017 

I den naturvärdesinventering som Calluna gjorde beskrivs två delområden med påtagliga 
naturvärden (klass 3 enligt svensk standard) som ligger inom strandskyddsområdena.  

Ett delområde (nr 4) är 0,6 hektar och består av en sumpskog med blandade trädslag, främst 
björk men också klibbal, rönn och asp med inslag av tall och gran. Det är varierande 
markfuktighet med våta stråk där vitmossa och även ett stråk med öppet vatten. Området är 
sedan tidigare påverkat genom dikning. 

Ett delområde (nr 5) är 1,3 hektar stort och består av en gles tallskog nära sjökanten med 
inslag av björk och asp. Marken är torr till frisk med dominerande örnbräken, blåbär och 
väggmossa. Flera tallar är ca 120-150 år gamla och det finns hålträd och enstaka stående döda 
tallar. Söderläget ger ett varmt lokalklimat för insekter och kläckhål efter reliktbock och svart 
praktbagge förekommer, båda signalarter för värdefull äldre skog.   

Hela det strandnära skogsområdet har av Calluna bedömts som ett landskapsobjekt för arterna 
gröngöling och spillkråka.  

Fågelinventering 2018 

Hela detaljplaneområdet fågelinventerades vid sex tillfällen under våren och försommaren 
2018. De artfynd med häckningsindicier/revir som är gjorda inom berörda 
strandskyddsområden är förtecknade i tabell 1. Sammantaget bedömdes det berörda 
strandområdet ha ett påtagligt värde för fågellivet. De grövre tallarna i delområdet bedömdes 
inte ha en så kraftig krona att de är lämpliga som boträd för större rovfåglar. 

Även de skogslevande fågelarterna har bedömts då det finns risk för en påverkan på fauna och 
flora (strandskyddsaspekt) i det strandnära skogsområdet från ett mer omfattande friluftsliv.     
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Tabell 1. Sammanställning av fågelarter som är påträffade med häckningsindicier eller att det är en del 
av ett revir inom berört strandskyddsområde. 

Svenskt namn Livsmiljö Rödliste-
kategori 
2020 

Fågel-
direktivet
s annex 1  

Skogsstyrelsens 
prioriterade 
fågelarter* 

Gröngöling Skog Livskraftig  X 

Spillkråka Skog Nära hotad X X 

Kungsfågel Skog Livskraftig   

Järnsparv Skog Livskraftig   

Rörsångare Vassområdet Nära hotad   

Sävsparv Vassområdet Nära hotad   

Stare Skog och 
gräsmark 

Sårbar   

Tofsmes Skog Livskraftig   

Svartmes Skog Livskraftig   

Grå flugsnappare Skog och 
gräsmark 

Livskraftig   

Svartvit 
flugsnappare 

Skog och 
gräsmark 

Nära hotad   

*SKSFS 2013:2 
 

Bottenfaunainventering 2017 

Den bottenlevande faunan inom vassområdet utanför den planerade badviken inventerades i 
två provpunkter enligt standardiserad metod. Inom undersökningsområdet noterades 
sandbotten utan vegetation, sandbotten med vegetation samt sten/block-botten. Hela 
området var relativt vindexponerat. Utöver vassbältet noterades ingen annan 
undervattensvegetation. I områdets västra del fanns även antropogen påverkan i form av 
tomter och rensade vassområden. 

Totalt noterades 9 arter inom grupperna kräftor, märlkräftor, bäcksländor, nattsländor och 
snäckor. Inga rödlistade arter noterades. Noterbart är att två glacialrelikta arter (art som 
spridit sig under en period med annorlunda naturförhållanden och sedan blivit kvar när 
förhållandena ändrat sig) noterades i undersökningen, pungräkan Mysis salemaai och 
taggmärlan Pallasea quadrispinosa.  

En statusklassning gjordes enligt Havs- och vattenmyndighetens vägledning, HVMFS 2013:19, 
och båda lokalerna hade hög status enligt denna klassning vilket är den högsta klassen av fem 
nivåer. Medins gjorde även en expertbedömning av ekologisk kvalitet och båda lokalerna hade 
hög ekologisk kvalitet. Medins jämför med andra inventeringar i Vänern och resultatet från 
bottenfaunaundersökningarna vid Skutberget 2017 stämmer väl överens med förväntat 
resultat i denna typ av miljö. 
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Sandmiljöer 

Sandmiljöer har i flera utredningar pekats ut som en bristvara längs med Vänerns stränder, 
dels p.g.a. exploatering, dels p.g.a. regleringen. Sandstränderna längs sjön utgör bara tre 
promille av den totala strandlängden men är värda att uppmärksammas eftersom de har höga 
biologiska och rekreativa värden. I denna del av Skutberget nämns inget specifikt om 
sandmiljöerna i naturvärdesinventeringen men det beskrivs att det längs hela kuststräckan 
finns sandblottor i mosaik med hällmarkerna. Utifrån ortofoton och drönarbilder i underlagen 
framgår att det finns ett mindre sandområde längst västerut som sannolikt redan används för 
bad och är därmed ganska ointressant för en sandlevande fauna.    

Artportalen och andra offentliga databaser 

I artportalen inklusive uppgifter för skyddsklassade arter finns inga observationer utöver det 
som framkommit i ovanstående inventeringar. I databasen för provfiske i sjöar (NORS) finns 
uppgifter om en inventering en km österut. Det är troligt att flera av de 11 fiskarter som 
påträffades håller till även i det av denna utredning berörda området. Samtliga av de 11 
arterna är allmänt förekommande i denna del av Sverige med livskraftiga populationer.  

Övrigt underlag 

Enligt uppgifter från Vänerns vattenvårdsförbund är det en pågående igenväxning av Vänerns 
vikar och skärgårdsområden med vass, buskar och träd. Stora områden av vassvegetation 
påverkar de strandnära miljöerna kraftigt och har förändrat livsmiljön för alla Vänerns 
strandlevande växter och djur. Vassen ökade i princip mellan 1940-talet och 1975, från en 
mycket låg täckningsgrad till mycket hög i skyddande områden. Idag ser man en viss 
vassminskning, sannolikt beroende på nedisning och gåsbete. Igenväxningen av stränderna 
med buskar och träd påskyndas av en stabilare vattennivå, något som infördes då en ny 
tappningsstrategi för Vänern infördes under 2008.  
Enligt den kusthydrauliska utredning som gjordes av Sweco 2019 har det skett vassröjning i de 
av denna utredning påverkade stränderna baserat på jämförelser av flygfoton från olika tider. 
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Bedömning av påverkan från föreslagen verksamhet  

Som underlag till denna bedömning har vi använt oss av Naturvårdsverkets vägledning för 
planering och prövning av strandskydd med avseende på förändring av livsvillkoren för djur- 
och växtlivet.     

”Man bör bedöma den väsentliga förändringen utifrån själva ingreppets inverkan på 
livsmiljöerna över huvud taget. Det betyder att man behöver ta hänsyn till hur stort ingreppet 
är, under hur lång tid det sker samt var och hur det utförs. En väsentlig förändring av 
livsvillkoren för djur- och växtlivet är en störning i livsmiljön som innebär att djur- och växtarter 
inte kan fortleva i livskraftiga populationer på den plats som påverkas genom åtgärden. 
Orsaken kan vara en minskad tillgänglig yta eller en försämring av de särskilda strukturer eller 
funktioner som krävs för att en djur- eller växtarts goda livsvillkor ska finnas kvar i det land- 
eller vattenområde som påverkas genom den planerade åtgärden. Vid bedömningen av om de 
biologiska värdena påverkas på ett oacceptabelt sätt bör man ta hänsyn till förhållandena för 
arten i ett större område än bara just det område som påverkas genom åtgärden.”  

Enligt Naturvårdsverkets vägledning bör följande faktorer beaktas när de planerade 
åtgärdernas effekter bedöms: 

1. Hur ovanliga är de berörda naturtyperna i landskapet? 

Swecos bedömning: Naturtyperna är tämligen allmänna både lokalt och i denna region.  

2. Hur känsliga är de berörda naturtyperna? 

Swecos bedömning: Med avseende på både fågelfaunan och den bottenlevande faunan 
bedöms känsligheten som hög, detta gäller främst de häckningar av rörsångare och sävsparv 
som observerats i vassområdet. 

3. Hur stor del av de olika naturtyperna kommer att försvinna eller påverkas av ingreppet? 

Swecos bedömning: I ett regionalt perspektiv kommer mycket små ytor att försvinna och det 
blir ingen total exploatering av området. Det blir ändrade förhållanden och mer störningar.    

4. Medför åtgärden en förändring av de särskilda strukturer eller funktioner som krävs för att 
goda livsvillkor ska finnas kvar på platsen? 

Swecos bedömning: Ja. 

5. Är den yta som finns kvar tillräcklig för att djur- och växtarter som hör hemma i livsmiljön 
ska kunna fortleva i livskraftiga populationer? 

Swecos bedömning: På lokal nivå och på regional nivå förväntas inte förutsättningarna för att 
uppnå livskraftig status påverkas även om det på denna plats kommer att innebära att 
individer av arter försvinner eller blir störda. Det gäller främst sävsparv och rörsångare som har 
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påträffats i vattenstrandområdet med häckningsindicier. Ett mer intensivt friluftsliv i området 
som till stora delar sammanfaller med de vasshäckande arternas häckningssäsong kommer att 
innebära störningar för dessa arter även om inte hela vassområdet tas i anspråk för 
utvecklandet av den befintliga badviken. Se mer utförlig utredning om påverkan på arter i 
artskyddsutredningen.    

6. Berörs särskilt skyddsvärda naturtyper eller arter av placeringen av åtgärden? 

Sweco,s bedömning: Nej. 

7. Hur påverkas områden utanför den planerade åtgärden? 

Swecos bedömning: Påverkan utanför bedöms som marginell då hela området vid Skutberget 
redan är ett camping- och rekreationsområde. 

8. Kommer åtgärden att fragmentisera naturtypen? 

Swecos bedömning: Marginellt.  

9. Medför åtgärden en barriär? 

Swecos bedömning: Nej. 

10. Sker åtgärden i en relativt orörd eller opåverkad miljö? 

Swecos bedömning: Nej, tidigare exploatering, ett omfattande friluftsliv med båttrafik och 
sjöns reglering har redan påverkat naturmiljöerna på ett väsentligt sätt.  

11. Hur lång är återhämtningstiden för naturtypen? 

Swecos bedömning: Efter att störningarna försvunnit bedöms återhämtningstiden som relativt 
kort men de planerade åtgärderna ska ses i ett sammanhang med redan tidigare stor påverkan 
och fragmentisering av naturmiljön i denna del av Vänernstranden.  

 
Sammantaget finns en uppenbar risk för att de planerade åtgärderna innebär en väsentlig 
förändring för växt- och djurlivet utifrån de biotopförändringar som planeras, se främst punkt 
2, 4 och 5 ovan. Därmed krävs en dispens från strandskyddsbestämmelserna med avseende på 
påverkan på livsvillkoren för djur- och växtlivet.  
 
 
 
 
 



   

 

 

10 (10) 
 
PM 

2021-03-26 

 

 

 

 

Referenser 

Karlstad kommun 2014, Inventering av sandstränder vid Vänern med fokus på förekomsten av 
mindre myrlejonslända och värdet för friluftslivet 

Artdatabanken 2020, Rödlistade arter i Sverige 

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

Karlstad kommun 2021, Detaljplan för Skutbergets temapark 

Calluna 2017, Naturvärdesinventering vid Skutberget inför detaljplan 

Naturvisaren 2018, Fågelinventering Skutberget 

Medins 2018, Bottenfaunaundersökningar i Vänern vid Skutberget 

Sweco 2019, Hydraulisk utredning - Skutberget  

Artdatabanken, Utdrag ur Artportalen 2021-02-12 

Vänerns vattenvårdsförbund: http://extra.lansstyrelsen.se/vanern/Sv/undersokningar-
resultat/undersokningsprogram/Pages/strandvegetation.aspx 

SLU, databasen för sjöprovfisken 2021-02-22, http://dvfisk.slu.se/ 

Artdatabanken, Artfakta 2021-02-22, https://artfakta.se/artbestamning 

Länsstyrelsen Värmland 2020, Häckande fåglar i Värmlands län – trender för arter 

https://www.lakevanern.se/livet-vid-vanern/vattennivaer-reglering/, nedladdat 2021-02-18 

Länsstyrelsens geoportal, Miljöskydd/Lst strandexploatering 2013 och 2018 

Naturvårdsverket, Strandskydd – en vägledning för planering och prövning, handbok 2009:4, 
utgåva 2 februari 2012 

 

 

 

https://www.lakevanern.se/livet-vid-vanern/vattennivaer-reglering/

