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SAMMANFATTNING
Som ett led i arbetet med en fördjupad översiktsplan för Välsviken-området i
östra delen av Karlstad har WSP gjort en artpoolsanalys baserad på
befintliga data i Artportalen för åren 2010-2017. Syftet med analysen är att
se hur förekomsten av ett antal utvalda arter varierar inom planområdet, och
om det finns särskilda ”hotspots” för biologisk mångfald.
Artgruppen fåglar dominerar antalsmässigt i analysmaterialet eftersom det
finns många lokala ornitologer som registrerat observationer av fågelarter i
området. Just detta faktum innebär dock att underlagsmaterialet, när fåglar
inkluderas, är lite spretigt och svårtolkat. Underlagsmaterial för artgrupperna
lavar, svampar, kärlväxter och insekter har till exempel mycket bättre
lägesangivelser och är tydligare att tolka.
Utifrån rapporterade förekomster av arter från grupperna lavar, svampar och
insekter finns några partier inom planområdet som bedöms vara särskilt
intressanta för områdets biologiska mångfald. Det gäller de äldre skogarna
på Trollkoneberget och Alsternäset samt de löv- och dödvedsrika skogarna
utmed stränderna av Kroppkärrsbäcken, Kroppkärrssjön och Välsvikstjärnet.
De nämnda skogarna har även en stark positiv betydelse för rödlistade
fågelarter som spillkråka och mindre hackspett.
Förslag på åtgärder för att minska eller undvika negativa effekter på
områdets biologiska mångfald är att bevara de äldre skogarna på
Trollkoneberget, Alsternäset samt längs stränderna av Kroppkärrsbäcken,
Kroppkärrsjön, Välsvikstjärnet och Vänerstranden.
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BAKGRUND OCH SYFTE

WSP har fått i uppdrag av Karlstads kommun att göra en artanalys av den
fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Välsviken och den påverkan på olika
arter av växter och djur som ett genomförande av planen kan ha. Gränsen
för studieområdet är densamma som gränsen för den fördjupade
översiktsplanen, men de olika arternas förekomst i omlandet beaktas vid
resonemang om planens eventuella påverkan.
Artanalysen har flera syften:
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vilken förekomst har rödlistade arter, fridlysta arter och starkt
minskande arter i området
visa om tätheten av nämnda arter varierar inom planområdet, och
om vissa delar har tydligt tätare förekomst än andra av analyserade
arter
vara underlag för en artvis genomgång av förekomst och bedömd
påverkan av planen på respektive art
hur påverkar ett genomförande av den fördjupade översiktsplanen
fortlevnaden för de olika arterna i planområde och omland
föreslå åtgärder för att reducera eller undvika att ett genomförande
av planen har negativ påverkan på rödlistade, fridlysta eller starkt
minskande arter

Som en del av arbetet med den fördjupade översiktsplanen görs en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den ska fungera som stöd för, och ge
underlag till, arbetet med att hitta en lämplig utformning av planen. Den ska
även möjliggöra ökad miljöhänsyn och göra det möjligt att redan i planarbetet
väga miljökonsekvenser mot andra viktiga faktorer.
Föreliggande rapport redovisar de sammanställningar och analyser av
artförekomst som har gjorts inom arbetet med FÖP:en, och som utgör
underlag för fortsatt planering och miljökonsekvensbeskrivning.
Artpoolsanalysen identifierar områden av särskild betydelse för de arter som
har observerats i området, Analysen ska utgöra underlag för att bättre kunna
bedöma planförslagets påverkan på den biologiska mångfalden inom
planområdet, och i förlängningen de studerade arternas bevarandestatus
både lokalt och regionalt.
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BESKRIVNING AV OMRÅDET

Välsviken är ett bergigt och ganska kuperat landskap som domineras av
brukade barrskogar i olika ålder. På Trollkoneberget, Alsternäset och utmed
stränder finns äldre skogsbestånd med mindre påverkan av skogsbruk. Som
framgår av kartan i figur 1 gränsar planområdet i väster och söder till ganska
stora våtmarker och vassområden.
Centralt i området ligger Välsvikens handelsområde med bebyggelse av
storskalig handelskaraktär, lager- och industritomter. Området präglas även
av infrastrukturen med E18, Välsviksleden och Värmlandsbanan. Landskapet
upplevs splittrat och det är få bosatta i området idag.

Figur 1. Karta över Välsvikenområdet. Gräns för fördjupad översiktsplan markerad
med heldragen svart linje

Naturmiljön domineras av de tre höjdryggarna Trollkoneberget, Rävberget
och Herrgårdsberget och deras respektive sluttningar ned mot
Kroppkärrssjön, Välsviken och Vänern.
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Planområdet innehåller ett flertal olika kulturmiljöer som innehåller lämningar
eller bebyggelse som på olika sätt speglar områdets historia. Området har en
lång historia av mänsklig närvaro som sträcker sig till 1500-talet, vilket ett
flertal stensättningar och gravrösen vittnar om. I öster tangerar planområdet
Alsterdalen som är ett riksintresse för kulturmiljövården.

3

METODIK

För att åskådliggöra förekomst, och variation i förekomst av olika arter inom
planområdet, har artpoolsanalyser genomförts för rödlistade arter, arter i
EU:s fågeldirektiv och starkt minskande fågelarter (bilaga 1). Kunskap om
vilka arter som finns i området finns genom de särskilda inventeringar av
häckfåglar och skogliga naturvärden som genomförts av Karlstads kommun.
De observationer som gjorts under inventeringarna har registrerats i
Artportalen. Utöver dessa finns också alla de observationer som registrerats i
Artportalen av privatpersoner.
Med registreringar i Artportalen som bas har artanalyser genomförts med
hjälp av Analysportalen (www.analysisportal.se) från Svenska LifeWatch.
Analysportalen är en e-infrastruktur för data om biologisk mångfald som
hanterar observationsdata från olika källor. Genom tjänsten kan data filtreras
och visas upp på olika sätt, till exempel som kartor, tidsserier med trender
och gridkartor (rutnät) med aggregeringar - till exempel artpoolskartor.
I fallet Välsviken har gridkartor (rutnät) gjorts för att visa på variationer i
förekomst av utvalda arter inom området. Resultatet av analysen redovisas i
rutor som är 1 hektar (100x100 meter) där rapporterad förekomst av de
utvalda arterna visas per ruta. På så vis kan en grov bild åskådliggöras av
områdets förekomst av och betydelse för biologisk mångfald.
De helt dominerande naturtyperna i planområdet är skog och våtmark. I ett
försök att göra en något mer detaljerad analys har de utvalda arterna därför
kategoriserats som våtmarks- eller skogsart beroende på den naturtyp där
respektive art har sin huvudsakliga förekomst.
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ANALYSERADE ARTER

Som nämnts ovan är de arter som valts ut för analys av tre olika kategorier:




Rödlistade arter
Fågelarter i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv
Starkt minskande fågelarter (mer än 50 % på nationell nivå mellan
1975-2005)

Sammantaget rör det sig om 34 arter; 14 fåglar, 4 kärlväxter, 5 svampar, 1
lav och 10 skalbaggar (bilaga 1).
Som nämns ovan har arterna förts till en av två naturtypskategorier beroende
på om de i huvudsak kan betraktas som våtmarks- eller skogsarter. De flesta
arterna är ganska tydliga när det gäller vilken kategori de tillhör, men arter
som till exempel gulsparv och buskskvätta är lite svåra att föra till någon av
de två kategorierna eftersom de mest förekommer i mer öppna buskmarker.
För just den här analysen har de förts till kategorin skogsarter eftersom de
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inom planområdet företrädesvis hittas på kalhyggen, i ungskogar och i
kanten av skogspartier.
Av de 34 arterna är 23 skogslevande och 11 våtmarkslevande.

5

RESULTAT

5.1

ANTAL OBSERVATIONER AV OLIKA ARTER

För perioden 2010-2017 har det inom planområdet sammanlagt registrerats
137 observationer på 45 olika lokaler av de utvalda 34 arterna i bilaga 1. När
även registreringar i den närmaste omgivningen inkluderas finns
sammantaget 1654 observationer registrerade av de utvalda arterna (se figur
2). Frekvensen av observationer är väldigt ojämn inom området. I vissa rutor
finns bara en observation registrerad och i andra mer än etthundra
observationer. Rent generellt gäller att för de observationer av arter som
registrerats i samband med Karlstad kommuns specialinventeringar finns en
koordinat angiven för varje observation av en art. Det stora flertalet
observationer i analysen är dock observationer av fåglar som registrerats i
Artportalen av lokala fågelskådare. Där har merparten av alla
observationerna förts till någon av de lokaler som skapats av någon
fågelskådare inom området. Av den anledningen är förekomsten av fåglar
inom området mycket mer ”klumpad” än arternas naturliga förekomst. Flera
observationer av arter har också, av samma anledning, placerats i fel
naturtyp. Det finns till exempel observationer av rördrom registrerade för
lokalen ”Välsvikens handelscentrum” beroende på att artens tutande läte
hörs från Välsvikstjärnet ända upp till parkeringen vid handelscentrumet.
Något generaliserat kan man säga att observationer av ”stillasittande” arter
som mossor, lavar, kärlväxter, och till viss del även skalbaggar, ger en mer
rättvisande bild av deras förekomst i området än den som visas för fåglar.

Figur 2. Antal observationer per ruta (100 x 100 m) som registrerats för alla utvalda
arter i Artportalen under 2010-2017.
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Skevheten i grundmaterialet innebär att resultatet bör tolkas med viss
försiktighet. Genom att komplettera resultat från artpoolsanalysen med fakta
om de enskilda arterna, samt att lägga lite mer tyngd vid de analyskartor där
fåglarna exkluderats, är dock uppfattningen att resultatet väl speglar
områdets värden och betydelse för biologisk mångfald.
En viktig detalj att hålla i minnet är att antalet registrerade observationer
domineras av fågelarterna. En jämförelse mellan antalet observationer för de
skogslevande arterna med eller utan fåglar (se figur 3 och 4) är ett tydligt
exempel på detta.

Figur 3. Antalet registrerade observationer per ruta under 2010-2017 av alla arter
som förts till kategorin skogslevande arter.

Figur 4. Antalet registrerade observationer per ruta (100 x 100 m) under 2010-2017
av kärlväxter, mossor, lavar och skalbaggar som förts till kategorin skogslevande
arter. Punkten ute i våtmarken i kartans nedre del är egentligen en skogslokal som på
grund av felaktig koordinatsättning ”placerats” ute i våtmarken.
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5.2

ANTALET ARTER PER RUTA

Under rubrik 5.1 redovisas hur många observationer per ruta som
registrerats av de utvalda arterna. Ett kanske bättre mått på förekomsten av
arter och planområdets biologiska mångfald är hur många arter som
registrerats per ruta. Samma fördelningsmönster som antalet observationer
per ruta av skogslevande arterna (exklusive fåglar) visar i figur 4 syns även i
kartan över antalet observerade skogsarter (exklusive fåglar) per ruta i figur
5.

Figur 5. Antalet skogslevande arter av kärlväxter, mossor, lavar och skalbaggar som
registrerats per ruta (100 x 100 m) under 2010-2017. Punkten ute i våtmarken i
kartans nedre del är egentligen en skogslokal som på grund av felaktig
koordinatsättning i Artportalen ”placerats” ute i våtmarken.

Både figur 4 och 5 antyder att det finns en koncentration av skogslevande
arter på delar av Alsternäset, Trollkoneberget och Rävberget.
Lägger man till de utvalda fågelarterna i kategorin skog blir bilden mer
komplex och det blir svårare att överblicka eller se mönster i kartan.
Anledningen till detta är i första hand att fågelarterna är mer rörliga och
observeras i fler miljöer samt att arter som gulsparv och buskskvätta främst
uppehåller sig i yngre skogar och på kalhyggen.
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Figur 6. Antal skogslevande arter som registrerats per ruta (100 x 100 m) under
2010-2017.

Som framgår av figur 6 finns spridda observationer av en eller flera utvalda
skogsarter i många av områdets rutor, samtidigt som man fortfarande kan se
det mönster som visas i figur 4 och 5. För den del av planområdet som ligger
mellan E18 och järnvägen i nord-sydlig riktning, samt mellan Välsvikens
handelscentrum och Alsters herrgård i öst-västlig riktning (det så kallade
Herrgårdsberget) saknas registrerade observationer av arter. Att delar av
planområdets skogar helt saknar registrerade observationer av de utvalda
arterna kan bero på att arterna inte finns här, att området av olika
anledningar inte har inventerats eller både och.
Sammantaget för de skogslevande arterna kan man försiktigtvis säga att
Alsternäset, Trollkoneberget och delar av Rävberget har högre förekomster
av de analyserade arterna än övriga skogar.
Kartor med förekomst av våtmarksarter uppvisar av naturliga skäl i stort sett
en motsatt bild jämfört med kartan över skogsarter. Totalt 12 av de utvalda
arterna har kategoriserats som våtmarksarter och deras förekomst i området
framgår i grova drag av figur 7. Även för våtmarksarterna finns några rutor
med många observerade arter utanför planområdet i öster.
Rutorna med flest antal registrerade våtmarksarter inom planområdet finns
dels i söder vid fågeltornet ute på Alsternäset (se figur 1), och dels uppe i
norr vid Välsvikens handelscentrum. Att många arter av t ex fåglar
observerats från fågeltornet ute på Alsternäset är inte konstigt. Mer
överraskande är att många våtmarksarter registrerats uppe vid Välsvikens
handelscentrum. Orsaken är att här rör sig mycket människor (bland annat
ornitologer) som rapporterar fåglar som flyger över parkeringen eller hörs
nedifrån Välsvikstjärnen.
Utan att göra en överdriven tolkning av kartan med våtmarksarter (figur 7)
kan den beskrivas som att rutor med förekomst av en eller flera
våtmarksarter ligger utanför eller precis på gränsen till planområdet.
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Våtmarksarterna bör av den anledningen inte påverkas av den fördjupade
översiktsplanen på samma vis som de skogslevande arterna.

Figur 7. Antal av arterna i kategorin våtmarkslevande som registrerats per ruta (100 x
100 m) under 2010-2017.

När man därutöver lägger på kategorin skogsarter så att alla 34 av de
utvalda arterna syns på samma karta (figur 8) blir det svårare att skönja
något mönster i kartan. Några lite mer tydliga karaktärer kan dock skönjas
mer eller mindre tydligt i kartan för alla arter:
-

-

-

Det skogsområde (Herrgårdsberget) som nämns under kapitel 5.2,
norr om järnvägen mellan Välsvikens handelsområde och Alsters
herrgård saknar i stort sett observationer av arter.
Med några få undantag har de markerade rutorna ett litet antal (1-5)
registrerade arter.
De tre rutorna med många observerade arter öster om själva
planområdet har detta tack vare ett stort antal observationer av
fåglar
Den ruta mellan Alsternäset och Alsters herrgård med flest
observerade arter inom planområdet har detta tack vare att många
av de listade skalbaggarna fångats i fälla just här. Detta också är en
observationspunkt för ornitologer där fem fågelarter registrerats.
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Figur 8. Antal arter som observerats per ruta (100 x 100 m) under perioden 20102017.
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ARTVIS GENOMGÅNG

Art

Förekomst

Kommentar

Rördrom

1 revir i Kroppkärrssjön,
möjligen 1 i Välsvikstjärnet
och kanske 1 i vassarna
utmed Vänerstranden.

Ringa eller ingen
påverkan på lokal eller
regional population
eftersom vassar och
våtmarker inte berörs av
planen.

Brun
kärrhök

1 revir i Kroppkärrssjön och
Välsvikstjärnet samt
möjligen 1 till i vassarna
utmed Vänerstranden.

Ringa eller ingen
påverkan på lokal eller
regional population
eftersom vassar och
våtmarker inte berörs av
planen.

Enkelbeckasin

10-15 spelande hanar vid
strandnära våtmarker

Ringa eller ingen
påverkan på lokal eller
regional population så
länge våtmarkerna inte
berörs av planen.

Skrattmås

Stor koloni i
Kroppkärrssjön. Födosöker
i våtmarker, på åkrar och
gräsmattor

Ringa eller ingen
påverkan på lokal eller
regional population så
länge våtmarkerna inte
berörs av planen.

1

Fisktärna

Födosöker gärna i grunda
fiskrika vatten.

Ringa eller ingen
påverkan på artens
förekomst så länge
våtmarker och öppna
vattenytor inte berörs av
planen

Spillkråka

Observationer från
Trollkoneberget och
Alsternäset. Sannolikt finns
ett revir i området. Gles
lokal och regional
population i skogarna norr
om planområdet.

Negativ påverkan på
reviret om äldre skog
avverkas. Positivt om
äldre skog på
Trollkoneberget och
Alsternäset lämnas. Ringa
påverkan på regional
population.

Tretåig
hackspett

Enstaka höst- och
vinterfynd i äldre skog med
gott om död ved på
Alsternäset och vid
Kroppkärrsbäcken.
Sannolikt inte häckfågel i
området. Ingen lokal
population finns. Häckar
norrut i länet.

Viss negativ påverkan om
äldre skog avverkas, men
påverkan begränsad
eftersom arten inte häckar
i området. Positivt om
äldre skog med död ved
lämnas.

Mindre
hackspett

Delvis polyandrisk1 art som
möjligen har delar av 1-2
revir i områdets lövskogar.

Ringa eller ingen
påverkan på lokal
population om lövrika
skogar med död ved, ffa
utmed stränderna,
lämnas utan påverkan

Buskskvätta

Några häckande par
registrerade i kanten av
våtmarker med buskar.

Ringa eller ingen
påverkan på lokal
population så länge
våtmarker med buskar
inte berörs av planen.

Trastsångare

Flera revir i vassarna vid
Kroppkärrssjön och
Välsvikstjärnet

Ringa eller ingen
påverkan på lokal
population så länge
vassområdena inte berörs
av planen.

Grå
flugsnappare

Tidigare minskande art
som nu är ganska väl
spridd i gles skogsmark,
gläntor, trädgårdar o d.

Ingen påverkan på lokal
eller regional population
om planen genomförs.

En hona kan lägga ägg (i bohål) hos flera hanar
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Kungsfågel

Många registrerade fynd av
sannolikt häckande fåglar
inom planområdet.
Föredrar flerskiktade
barrskogar, gärna med gott
om gran.

Liten påverkan på lokal,
men inte märkbar på
regional population om
planen genomförs. God
förekomst av arten i
skogarna runtomkring
planområdet.

Sävsparv

Minst 5 par vid
Välsvikstjärnet, 5-6 par vid
Kroppkärrssjön och fler i
vassarna utmed
Vänerstranden.

Ingen påverkan på lokal
eller regional population
vid planens
genomförande så länge
våtmarkerna inte berörs

Gulsparv

Cirka 4-5 par i kantzoner
och buskmarker inom
området, men detta är
generellt inga optimala
miljöer för arten som mer
hör till jordbrukslandskapet

Några par försvinner
sannolikt om planen
genomförs men detta
påverkar inte på något vis
artens lokala eller
regionala status

Vedlevande
skalbaggar, 10
arter

Enstaka fynd av ett tiotal
olika vedlevande arter i
fälla. Merparten av arterna
förekommer i död lövved,
gärna av grövre typ. Några
i äldre barrskog

Viktigt att bibehålla
skogsbestånd utmed
Kroppkärrsbäcken, på
Trollkoneberget, vid
Välsvikens gård och på
udden mellan Alsternäset
och Alsterån för att inte
påverka arternas status i
området

Lavar och
svampar, 6
arter

Arterna har huvudsakligen
enstaka förekomster i äldre
barrskogar på
Trollkoneberget och
Alsternäset (se särskild
inventering).

Bestånd med äldre
barrskog som på
Trollkoneberget och
Alsternäset är ovanliga i
närområdet. För att
bibehålla arternas lokala
population bör dessa
bestånd sparas.

Kärlväxter, 4
arter

Grönskära, bågsäv och
strandviol har ingen
förekomst inom
planområdet. Knärot har ett
stort bestånd i äldre skog
på Alsternäset.

För att knärot ska finnas
kvar inom området måste
den äldre skogen på
Alsternäset bevaras.

7

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

De gridkartor (se kapitel 3) med färgade rutor som genereras vid
artpoolsanalysen kan tyckas ge en vag och svårtolkad bild av områdets
förekomst av och värde för biologisk mångfald. När de kompletteras med den
kunskap om de enskilda arterna, de mer detaljerade uppgifter om förekomst
som finns i Artportalen och de särskilda inventeringar som kommunen
genomfört, framkommer en mycket tydligare bild av områdets biologiska
värden och var de finns. Det är utan tvekan så att de ur natursynpunkt mest
värdefulla delarna (se bilaga 2) är:





Vassar och våtmarker som gränsar till planområdet i väster och
söder
Den gamla skogen på Trollkoneberget
Den gamla skogen på Alsternäset
De löv- och dödvedsrika skogarna utmed Kroppkärrsbäcken,
Kroppkärrssjön, Välsvikstjärnet och Vänerstranden.

8 SKADEFÖREBYGGANDE
ÅTGÄRDER
De skadeförebyggande åtgärder som föreslås i syfte att förhindra negativ
påverkan på områdets arter och naturvärden är både tydliga och enkla.
Genom att undvika påverkan på de fyra miljöer som räknas upp i kapitel 7
kan ett genomförande av planen minimera eller undvika negativ påverkan på
bevarandetillståndet för de utvalda arter av fåglar, skalbaggar, kärlväxter och
kryptogamer (bilaga 1) som lever i de här miljöerna.
Att tänka särskilt på är att:






Runt den värdefulla skogsmiljön på Alsternäset bör finnas en
skyddszon för att minska exponering och uttorkning
Våtmarkerna bör inte få en ökad indirekt påverkan genom till
exempel kraftig ökning av antal besökare som ger ökat slitage och
ökad störning i våtmarkerna
Det får inte byggas anläggningar, som t ex bryggor och spänger, i
våtmarkerna
Slåtter av vass för att t ex ge utsikt över sjön, bör undvikas
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BILAGOR
1. Lista över analyserade arter
2. Karta med särskilt värdefulla naturområden

16 | 10213585 • MKB för FÖP Välsviken

Bilaga 1

Lista för FÖP Välsviken över rödlistade, EU-listade, fridlysta arter
och arter som minskat med mer än 50 % mellan 1975-2005
I enlighet med offerten görs täthetsanalys med inriktning dels på arter som förekommer i våtmarker*
(öppna våtmarker, mader, vassområden o d) och dels sådana arter som lever i äldre skog*
(naturskogsartad med gamla träd, åldersvariation, döda träd, hålträd m m).
*naturtyperna används för att kategoriindela arterna i tabellen nedan

Tabell över arter för artanalys. Naturtyperna är V (våtmark) och S (skog). Kategorierna är R (rödlistan),
F (EU:s fågeldirektiv och M (minskat med mer än 50 % från 1975-2005).

Art
Rördrom
Brun kärrhök
Enkelbeckasin
Skrattmås
Fisktärna
Spillkråka
Tretåig hackspett
Mindre hackspett
Buskskvätta
Trastsångare
Grå flugsnappare
Kungsfågel
Sävsparv
Gulsparv

Naturtyp
V
V
V
V
V
S
S
S
S
V
S
S
V
V

Kategori Kommentar
R, F
F
M
M
M
R, F
R, F
R
R
Egentligen buskmarker och bryn
R
M
R
R
R

Mycetophagus decempunctatus
Atomaria affinis
Trichonyx sulcicollis
Uloma culinaris
Scarida boletella
Hylis foveicollis
Hylis cariniceps
Grynocharis oblonga
Ipidia binotata
Leiestes seminiger

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Tallticka
Kötticka
Gropticka
Motaggsvamp
Svart taggsvamp
Garnlav

S
S
S
S
S
S

R
R
R
R
R
R

Knärot
Strandviol
Grönskära
Bågsäv

S
V
V
V

R
R
R
R

Bilaga 2
N 6585927
E 421566

E 417250
N 6583155

1:15 251
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Heldragen röd linje visar ungefärlig gräns
för de naturmässigt värdefulla delar som
omtalas i artpoolsanalysen.
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