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Bakgrund 

Karlstads kommun arbetar med en detaljplan för Skutbergets f riluf ts - och rekreationsområde i 

syf te att bland annat stärka områdets f riluf tsvärden och säkerställa allmänhetens tillgång till 

området. I planen ingår bland annat möjligheten till att utveckla bef intlig badvik i områdets 

västra delar för att göra dessa delar mer tillgängliga och attraktiva för besökare, se f igur 1 och 2. 

Det innebär viss vassröjning, anläggande av bryggor/spänger med bastu och muddring. I 

detaljplanen föreslås att strandskyddet upphävs i vattenområdet kring badviken för att senare 

möjliggöra för fortsatt arbete med tillståndsansökan för vattenverksamhet.  Denna utredning ska 

klarlägga om det f inns risk för påverkan på gynnsam bevarandestatus och kontinuerlig 

ekologisk funktion för f ridlysta och/eller hotade arter.   

 

 

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

 

Avgränsning 

Med skyddade arter avses här arter som är förtecknade artskyddsförordningens bilagor, dock 

inte arter som är betecknade med F i bilaga 1 eller arter som är f ridlysta enlig 9 § i bilaga 2. De 

arter som är betecknade med F avser arter som kräver särskilda förvaltningsåtgärder vilket 

innebär att de enligt habitatdirektivet (annex V) har ett sådant unionsintresse att insamling i 

naturen och exploatering kan bli föremål för särskilda förvaltningsåtgärder. Enligt 

Artdatabankens vägledning är innebörden för F-arterna att skyddet gäller gentemot kommersiell 

insamling, och därmed inte ska beaktas i samband med exploateringsärenden och MKB:er. De 

arter som är f ridlysta enligt § 9 avser enbart plockning och insamling för kommersiella syf ten.  

När det gäller fåglar är alla svenska arter skyddade enligt artskyddsförordningens 4 §. Enligt 

Naturvårdsverkets vägledning ska de arter prioriteras i artskyddsarbetet som är förtecknade i 

fågeldirektivets annex 1 samt de arter som är rödlistade eller har en långsiktigt nedåtgående 

trend. För övriga artgrupper är det praxis att även hotklassade arter som inte är förtecknade i 

bilagor till artskyddsförordningen utreds och bedöms.   
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Underlag för bedömningar 

Utdrag från planbeskrivning 

Det är långgrunt på platsen och sedimenten består av sand under ett tunt dylager som i sin tur 

underlagras av silt eller lera. Sanddrif t förekommer och vid hård sydsydostlig vind eroderar 

stranden, men vid lättare vindar vandrar sanden tillbaka in i viken igen. Sanden bedöms inte 

försvinna f rån viken. 

I de analyser av ekologiska spridningssamband som kommunen gjort är hela planområdet inom 

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.  

Naturvärdesinventering 2017 

I den naturvärdesinventering som Calluna gjorde beskrivs två skogsområden med naturvärden 

som ligger inom det berörda strandområdet. Det f inns spår av två ovanliga skalbaggsarter som 

lever på äldre tallar, reliktbock och svart praktbagge. Ingen av dessa är f ridlysta men reliktbock 

är bedömd som nära hotad (NT) i den svenska rödlistan. Calluna gör också bedömningen att 

skogsområdena inom planområdet utgör s.k. landskapsobjekt för fågelarterna gröngöling och 

spillkråka. Inga f ridlysta eller rödlistade växtarter är uppgivna f rån strandområdet. Inga grod- 

eller kräldjur påträf fades vid naturvärdesinventeringen.    

Fågelinventering 2018 

Hela detaljplaneområdet fågelinventerades vid sex tillfällen under våren och försommaren 2018. 

De artfynd med häckningsindicier/revir som är gjorda inom det av denna exploatering berörda 

strandområdet är förtecknade i tabell 1.  

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-
direktivets 
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 
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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 kräf tor, märlkräf tor, bäcksländor, nattsländor och 

snäckor. Inga rödlistade eller f ridlysta arter noterades. Noterbart är att två glacialrelikta arter 

(arter som fanns 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 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 f rån 

bottenfaunaundersökningarna vid Skutberget 2017 stämmer väl överens med f örväntat resultat i 

denna typ av miljö. 

Artportalen och andra offentliga databaser 

I artportalen inklusive uppgif ter för skyddsklassade arter f inns inga observationer utöver det som 

f ramkommit i ovanstående inventeringar. I databasen för provf iske i sjöar (NORS) f inns 

uppgif ter om en inventering en km österut. Det är troligt att f lera av  de 11 f iskarter som 

påträf fades håller till även i det av denna utredning berörda området. Samtliga av de 11 arterna 

är allmänt förekommande i denna del av Sverige med livskraf tiga populationer.  

Övrigt underlag 

Enligt uppgif ter f rån 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 kraf tigt och har förändrat livsmiljön för alla Vänerns 

strandlevande växter och djur. Vassen ökade i princip mellan 1940-talet och 1975, f rån 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 och lägre 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 f lygfoton från olika tider.  
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Bedömning av arterna 

Utif rån vår avgränsning av artskyddet och bef intligt underlag f inns det fem arter av fåglar, se 

tabell 2, som här utreds närmare.  

Tabell 2. Sammanställning av fridlysta fågelarter som när funna i det berörda strandområdet med 

häckningskriterier.  

Svenskt namn Livsmiljö Rödliste-
kategori 
2020 

Fågel-
direktivets 
annex 1  

Skogsstyrelsens 
prioriterade fågelarter* 

Spillkråka Skog Nära hotad X X 

Stare Skog och gräsmark Sårbar   

Svartvit flugsnappare Skog och gräsmark Nära hotad   

Rörsångare Vassområdet Nära hotad   

Sävsparv Vassområdet Nära hotad   

*SKS Föreskrifter 2013:2 

 

För dessa arter gäller att rödlistningen baseras på en nationell minskning  under en längre tid. 

Kriterierna utbredningsområdets storlek, antalet reproduktiva individer och förekomstarean 

överstiger i samtliga fall gränsvärdena för rödlistning. 

Spillkråka 

Spillkråkan förekommer tämligen allmänt till sparsamt över hela Sverige. Rö dlistningen (NT) 

baseras på en långsam minskning som sannolikt är en ef fekt av ett utbrett industriellt 

skogsbruk. Skogsbruket missgynnar den mer variationsrika blandskog med gott om död ved 

och gamla träd som spillkråkan trivs i. Även i Värmland sker en statistiskt säkerställd minskning 

enligt de standardruttinventeringar som genomfördes åren 1998-2019.   

De föreslagna åtgärderna kring badviken kommer dock i mycket begränsad omfattning att 

påverka de skogslevande arterna under förutsättning att inga omfattande gallringar och 

siktröjningar genomförs i strandskogarna. Spillkråkan har ett mycket stort revir och en mindre 

påverkan på en del av reviret torde inte ha någon betydelse. Arten häckar tidigt på våren och de 

störningar som ett ökat f riluf tsliv i området ger upphov till bedöms inte heller ha någon betydelse 

då f riluf tslivet främst kommer att nyttja området under sommaren.     

Stare  

Stare är fortfarande en av de vanligaste och mest spridda fågelarterna i södra och mellersta 

Sverige, trots en kraf tig minskning sedan 1970-talet. Minskningen har varit så stor att det 

inneburit en bedömning som sårbar. Minskningen är f rämst knuten till förändringar i 

odlingslandskapet med nedläggning av skogsbygdernas kulturmarker. I Värmland har det skett 

en svag minskning men en utplaning de senaste åren under 20-årsperiodens inventeringar.  

 

De föreslagna åtgärderna kring badviken kommer i mycket begränsad omfattning att påverka de 

skogs- och landstrandlevande arterna under förutsättning att inga omfattande gallringar och 
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siktröjningar genomförs i strandskogarna. Staren häckar på våren och de störningar som ett 

ökat f riluf tsliv i området ger upphov till bedöms inte heller ha någon betydelse då f riluf tslivet 

f rämst kommer att nyttja området under sommaren.     

Svartvit f lugsnappare  

Svartvit f lugsnappare är en allmän fågel i hela landet som tidigare har bedömts som livskraf tig 

men populationsminskningen de senaste 10 åren innebär att kriterierna för nära hotad blivit 

uppfyllda. I Värmland f inns ingen tydlig minskning åren 1998-2019 utif rån 

standardruttinventeringarna.  

Arten häckar på försommaren och här f inns en viss risk för störningar f rån ett utökat f riluf tsliv 

under sommarsäsongen. De föreslagna åtgärderna kring badviken kommer dock i mycket 

begränsad omfattning att påverka de skogs- och landstrandlevande arterna under förutsättning 

att inga omfattande gallringar och siktröjningar genomförs i strandskogarna. Artens lokala och 

regionala populationsstatus är dock så god att en risk för störningar på enskilda häckningar inte 

påverkar förutsättningar för bevarandestatusen.   

Rörsångare  

Rörsångare häckar i södra och mellersta Sverige och längs med norrlandskusten och f ram till 

slutet av 70-talet skedde en tydlig expansion av arten. De senaste decennierna har det skett en 

minskning som föranlett att arten blivit rödlistad som nära hotad. I Värmland f inns ingen tydlig 

minskning de senaste 20 åren. Det f inns cirka 100 inrapporterade observationer (i huvudsak 

sång nattetid) f rån vikar och stränder längs med norra Vänern de senaste 10 åren.   

Det är en av få utpräglade vasshäckare där den bygger bon som är upphängt mellan vasstrån 

som vävts in i själva boet. Om en del av vassen vid den planerade badstranden försvinner är 

det en uppenbar risk att artens häckningsmiljö blir förstörd eller starkt påverkad av både 

vassröjningen och störningar f rån ett mera intensivt f riluf tsliv. Här ska också läggas till en risk 

för kumulativa ef fekter f rån en exploatering av Skutbergets östra del vid Ytterholmen (Detaljplan 

för Skutbergets temapark) som också är en häckningsmiljö för rörsångare. Även om 

vassområdena i huvudsak kan f innas kvar inom temaparken blir det en påverkan med 

gångbroar till Ytterholmen som kan innebära en allvarlig störning för rörsångarens häckning.  

Artens lokala (Vänerstränderna) och regionala populationsstatus är dock så pass god att en risk 

för störningar på enskilda häckningar inte påverkar förutsättningar för bevarandestatusen.    

Sävsparv 

Sävsparv häckar under våren/försommaren i busksnår och bladvassbälten vid sjöar, dammar 

och vattendrag samt i buskrika sumpmarker över hela landet. Arten har minskat mer eller 

mindre kontinuerligt sedan 1980-talet vilket föranlett rödlistningen som nära hotad. Orsaken till 

minskningen är okänd men det f inns misstankar att det beror på förhållandena i vinterkvarteren.  

Det f inns cirka 150 inrapporterade observationer (i huvudsak sång) f rån vikar och stränder längs 

med norra Vänern de senaste 10 åren. Arten häckar i bladvassområden men är inte lika starkt 

knuten till detta habitat som rörsångaren. Om en del av vassen vid den planerade badstranden 

försvinner är det en uppenbar risk att artens häckningsmiljö blir starkt påverkad av både 
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vassröjningen och störningar f rån ett mera intensivt f riluf tsliv. Här ska också läggas till en risk 

för kumulativa ef fekter f rån en exploatering av Skutbergets östra del vid Ytterholmen (Detaljplan 

för Skutbergets temapark) som också är en häckningsmiljö för sävsparv. Även om 

vassområdena i huvudsak kan f innas kvar inom temaparken blir det en påverkan med 

gångbroar till Ytterholmen som kan innebära en störning för sävsparvens häckning.  

Artens lokala (Vänerstränderna) och regionala populationsstatus är dock så pass god att en risk 

för störningar på enskilda häckningar inte påverkar förutsättningar för bevarandestatusen.    

Sammanfattande bedömning av påverkan på artskyddet från föreslagen 

verksamhet  

Utif rån det underlag som f inns tillgängligt är Swecos sammanfattande bedömning att de i 

detaljplanen föreslagna åtgärderna inte medför att förutsättningarna för att uppnå gynnsam 

bevarandestatus påverkas för någon av de f ridlysta arterna. Inte heller den kontinuerliga 

ekologiska funktionen kommer t skadas för någon av arterna. Förbudet i artskyddsförordningen 

riskerar därmed inte att falla ut. 
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