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INLEDNING
Karlstad växer och arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har 
påbörjats. År 2050 beräknas Karlstads kommuns invånarantal uppnå 
ungefär 125 000. Befolkningsökningen innebär att 20-30 000 nya 
bostäder samt ny service, såsom förskolor, skolor och äldreboenden, 
behöver planläggas. Samtidigt ska ekosystemtjänster, natur- och rekrea-
tiva värden värnas och utvecklas för att kunna tillgodose nuvarande 
och framtida behov.  

På uppdrag av Karlstads kommun har Ekologigruppen tagit fram en 
ekosystemtjänstanalys där befintliga strukturer beskrivs och kartläggs 
både på kommunal nivå och tätortsnivå. Rapporten ska fungera som 
ett kunskaps- och planeringsunderlag för nuvarande och framtida plan-
processer i kommunen. I arbetet ingår en fördjupning av grön- och 
blåstrukturens värde för olika ekosystemtjänster inom tätorten samt 
förslag på fortsatt arbete för att bevara och utveckla grönstrukturen i 
Karlstads kommun. Kartläggningen på tätortsnivå omfattar den 
geografiska avgränsningen av Karlstads tätort inklusive Skåre. Alster 
inkluderas inte i analyserna. Avgränsningen har tagits fram av 
Karlstads kommun. 

+
+

+

+

Fältarbete

Möten och 
workshop

GIS-analyser

Insamling av 
underlagsmaterial

Peka ut viktig grönstruktur

Arbetsprocessen

Rapportens syfte och upplägg 
Denna rapport beskriver utvalda ekosystemtjänster i Karlstads 
kommun (se tabell 1) samt vilka områden som bidrar med vilka 
tjänster. De kartlagda ekosystemtjänsterna har valts ut i samråd med 
Karlstads kommun.

Kartläggningen syftar till att:

• Visa områden som idag har betydelse för att bidra till utvalda ekosys-
temtjänster samt i vilka områden som utvalda ekosystemtjänster i
nuläget saknas.

• Identifiera vilka områden som är särskilt viktiga att bevara och/eller
utveckla för att stärka den gröna infrastrukturen.

• Skapa ett underlag med vägledning för nuvarande och framtida
planprocesser.

Del 1 – Ekosystemtjänstkartläggning i Karlstad redogör för kartlägg-
ningen av befintliga ekosystemtjänster i Karlstad. Kartläggningen redo-
visas på både kommunal nivå och tätortsnivå i syfte att tydliggöra 
kopplingar mellan olika skalor och vikten av olika gröna och blå struk-
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turer. Karlstads roll för ekosystemtjänstförsörjning i ett regionalt per-
spektiv diskuteras också. Här redovisas förutsättningarna och 
kapaciteten för respektive ekosystemtjänstgrupp på tätortsnivå, samt 
var det finns värdekluster med betydelse för flera ekosystemtjänster. I 
denna del presenteras även bristområden för respektive ekosystem-
tjänstgrupp.  

Del 2 - Prioriteringar presenterar de mest viktiga 
ekosystemtjänstytorna och kopplade prioriteringar. Här identifieras 
och lyfts fram platser med multifunktionella ytor och särskilt 
värdefulla områden för enskilda ekosystemtjänster utifrån behov i 
dagens landskap.

Bilaga 1 - Förslag till fortsatt arbete identifierar förslag på åtgärder och 
strategier med syfte att bevara och utveckla grön- och blåstrukturen i 
Karlstad. Strategierna och åtgärderna syftar till att stärka såväl ekolo-
giska som kulturella värden och till att skapa en attraktiv stadsmiljö för 
framtida boende, arbetande och besökare. Åtgärdsförslag kopplar till 
vilka värden och brister som finns för olika ekosystemtjänster idag.

Bilaga 2 – Bildsbibliotek inkluderar inspirationsprojekt och gestalt-
ningsförslag för integrationen av EST i urbana miljöer.

Bilaga 3 - Kartor sammanställer allt kartunderlag som har tagits fram 
inom uppdraget.

Bilaga 4 – Metod beskriver hur identifiering och värdering av grön- 
och blåstrukturer har skett samt vilka underlag som har använts.

Rapportens roll i planering 
• Rapporten har tagits fram i syfte att användas som underlag till 

framtagande av ÖP 2050. Resultatet ska kunna vara ett stöd i 
prioriteringen mellan olika typer av intressen, markanvändning och 
utvecklingsmöjligheter inom kommunen.

Informera / föreläsa

Prioritering mellan olika 
markanvändning görs i 
översiktsplanen. Här utgör 
värderingen av Ekosys-
temtjänster ett viktigt 
underlag.

Underlag i olika skalor
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Kartläggning av ekosystemtjänster (EST)
Ett ekosystemtjänstperspektiv beskriver hur och varför ekosystem till-
handahåller viktiga tjänster för vårt samhälle. En ekosystemtjänstanalys 
är därmed ett pedagogiskt verktyg för att förklara vilka värden naturen 
bidrar med. En ekosystemtjänstkartläggning som visar var i kom-
munen ekosystemtjänster finns kan också användas som ett underlag 
och ett stöd i prioriteringen mellan olika typer av markanvändning och 
utvecklingsmöjligheter inom en kommun. 

Värdering av ekosystemtjänster
För att tydliggöra värdet av ekosystemtjänster i planeringen kan olika 
metoder för värdering användas. Monetär värdering är ett sätt men 
kvalitativa värderingar och olika typer av poängsystem kan också 
användas.

En generell värdering av ekosystemtjänster, där den ena är viktigare än 
den andra, är mycket svår att göra, och kan vara direkt skadligt ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Tjänsterna måste värderas i varje enskilt plane-
ringssammanhang utifrån en analys av behov, tillgång, brister och 
potentiell framtida utveckling. Den lokala bristen på en tjänst av 
främst lokalt värde, såsom erosionsskydd, kan till exempel vara så viktig 
att åtgärda att det i det sammanhanget är rimligt att ta i anspråk mark 
som används för matproduktion, som kan ses som ovärderlig ur ett 
globalt perspektiv. Då står det lokala i konflikt med global hållbar 
utveckling och detta måste diskuteras i våra demokratiska institutioner. 

Sammanfattning av metod
Ekosystemtjänsterna i Karlstads kommun har kartlagts och värderats 
med hjälp av befintligt underlag, både med digital GIS-data och rap-
porter. Underlag har kompletterats med fältbesök och kunskaps-
inhämtning från dialog med tjänstepersoner på Karlstads kommun.

Områden i tätorten har värderats utifrån områdets förutsättningar för 
respektive tjänst och försetts med poäng som representerar kapaciteten 
för en viss tjänst. Tjänsterna har värderats från 1-3, där 3 utgör högsta 
poäng. För tätorten har därefter en ”multifunktionskarta”, där samtliga 

poäng och ekosystemtjänster vägts samman, skapats. Kartan visar vär-
dekärnor för ekosystemtjänster, det vill säga områden som är viktiga 
för flera ekosystemtjänster eller hyser höga värden för flera tjänster. 

Grönområden inom Karlstads kommungräns har ingått i kartlägg-
ningen. Förutom grönområden har bebyggelse med stor andel grönska 
ingått i analysen då sådana områden bedöms kunna bidra till den gene-
rella ekosystemtjänstförsörjningen. För mer detaljerad metodbeskriv-
ning se Bilaga 2. 

Osäkerhet i bedömningarna
Bedömningarna bygger på tillgängligt och befintligt underlag, vissa 
ekosystemtjänstvärden kan därför ha förbisetts. 

För vattenrening och flödesreglering har hänsyn inte tagits till avrin-
ningsområden, utan endast till förekomst av exempelvis sänkor och 
fördelaktiga jordarter. Vissa områden som pekats ut och värderats lik-
värdigt kan därför i realiteten ha varierande värden beroende på hur 
mycket vatten som området tar emot, grad av förorening av vattnet 
med mera. 

För kartläggningen av matproduktion har inte områden för fiske och 
jakt samt svamp- och bärplockning ingått. Områden som har ett värde 
för den samlade matproduktionen kan därför ha förbisetts i analysen. 
För att värdera kulturella ekosystemtjänster krävs ofta ytterligare infor-
mation än den som finns i GIS-skikt och shapefiler. Information om 
Karlstads kulturella ekosystemtjänster har samlats in under en work-
shop med tjänstepersoner i Karlstad, men den slutliga bedömningen 
är att kartläggning och analyser av de kulturella tjänsterna inte 
görs inom ramen för denna rapport. För att göra kompletta 
analyser behövs ytterligare material som observationer och 
intervjustudier. Vilket är väldigt tidskrävande och ryms inte inom 
detta uppdrag. 

Värden som är viktiga för kulturella tjänster kommer dock  
genomgående att belysas i rapporten.



Ekosystemtjänster Karlstad 

8

Stödjande

Biologisk mångfald
Vattencykeln
Näringscykler
Jordformation

Fotosyntes

Producerande Reglerande Kulturella

Produktion av mat
Produktion av dricks-
vatten
Produktion av material, 
energi och medicinska 
produkter

Vattenrening 
Flödesreglering
Pollinering
Klimatreglering
Luftrening
Bullerdämpning 
Koldioxidbindning 
Brandskydd 
Skadedjursreglering  
Erosionsskydd 
Fröspridning

Rekreation och hälsa (aktiv 
och passiv)
Turism
Naturpedagogik
Grönt kulturarv

Tabell 1. Tjänster som ingått i analysen är markerade i svart och har valts utifrån 
projektets omfattning, relevans i stadsplaneringssammanhang samt möjlighet att 
avgränsa tjänsterna inom geografiska områden. 

Indelningen baseras (med vissa avvikelser) på Naturvårdsverkets rapport ”Ekosystem-
tjänstförteckning med inventering av datakällor” från 2017.

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är den mångfald av tjänster och funktioner som 
olika ekosystem och dess organismer tillhandahåller människan, som 
fåglarnas förmåga att sprida frön mellan olika platser och insekternas 
pollinering av grödor och vilda växter. De kulturella ekosystemtjäns-
terna är viktiga för vårt välbefinnande till exempel genom att tillhanda-
hålla miljöer med höga estetiska värden, värdefulla för rekreation och 
friluftsliv. 

Begreppet ekosystemtjänster utvecklades i ett nära samarbete mellan 
ekologer och ekonomer i slutet av 1980-talet för att ta fram ett bättre 
sätt att mäta värdet på de varor och tjänster som ekosystemen produ-
cerar i ett samhälle, som ett komplement till att enbart mäta BNP. 
Begreppet fick genomslag 2005 i och med en rapport kallad Millen-
nium Ecosystem Assessment (MEA 2005) där ekosystemtjänster delas 
in i fyra kategorier utifrån vilken funktion de har: försörjande, regle-
rande, kulturella och stödjande tjänster (se tabell 1). 

Reglerande tjänster står till exempel för kontroll av klimat, vatten-
flöden, erosionsskydd, pollinering och naturlig skadedjurskontroll. 
Producerande tjänster producerar mat, dricksvatten, bioenergi och 
andra direkta produkter och material. Kulturella tjänster (analyseras ej 
i denna rapport) bidrar med immateriella värden som miljöer för 
upplevelser, lärande, kunskap och rekreation. Stödjande tjänster är 
förutsättningen alla andra ekosystemtjänster och består av arters 
livsmiljöer och processer som upprätthåller ekosystemen, exempelvis 
jordmånsbildning och fotosyntes. Ett och samma ekosystem kan 
innehålla flera olika typer av ekosystemtjänster. 

Analyserade tjänster för Karlstad kommun är svartmarkerade i tabell 1 
till höger.
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Varför arbeta med ekosystemtjänster?
För att planera hållbart måste hänsyn till ekosystemtjänster tas i 
kommunal planering, utveckling och förvaltning. När grönskans roll 
räknas in i strategiska investeringar skapas attraktiva platser för de 
människor som bor i och besöker kommunen samtidigt som mark- 
och fastighetsvärden ökar. Grönskan kan användas för att stärka 
kommunens identitet och som en mer hållbar ekonomisk drivkraft. 
Planering med ekosystemtjänster kan generera positiva synergier, 
till exempel mellan klimatanpassning och attraktiva boendemiljöer. 
Både idag och i framtiden kommer en god hushållning med 
ekosystemtjänster starkt bidra till en kommuns attraktivitet.

Förlusten av biologisk mångfald hotar vår välfärd
Trots att arbetet för bevarande av biologisk mångfald och naturvärden 
pågått under flera decennier fortsätter förlusten av arter och deras 
habitat, både lokalt, nationell och på en global skala (MEA 2005, 
Maxwell et. al. 2016). 

Denna utveckling hotar inte bara naturen i sig utan även våra sam-
hällen, eftersom naturen och den biologiska mångfalden är basen för 
ett stort antal processer och funktioner som upprätthåller ekosystemen 
och levererar ekosystemtjänster till samhället. Ekosystemtjänster kan 
användas som ett pedagogiskt kommunikationsverktyg för att för-
medla och förklara värdet av biologisk mångfald. En hög biologisk 
mångfald på artnivå innebär att det finns flera arter som kan utföra 
samma ekologiska processer, samt att dessa arter är olika känsliga för 
olika störningar. Detta är en förutsättning för ekologisk resiliens som 
innebär att ekosystemen antingen står emot eller återhämtar sig från 
olika störningar, t.ex. stormar, bränder och föroreningar. Om en art 
försvinner från ett område med hög biologisk mångfald kan dess 
utrymme och roll i ekosystemet övertas av en annan art med liknande 
funktion. I ett område med låg biologisk mångfald riskerar ekosys-
temet i stället att förändras helt om en nyckelart försvinner. 

Figur 1. Anna Persson, Ekologigruppen. Förslusten av biologisk mångfald är ur ett 
globalt perspektiv dramatisk. 60 % av jordens ekosystem är skadade eller utnyttjas på ett 
ohållbart sätt (MEA 2005)
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Fyra olika typer av ekosystemtjänster

Stödjande 
Ekosystemtjänster används ofta synonymt med begreppet biologisk 
mångfald, men biologisk mångfald är i själva verket en förutsättning 
för ekosystemens långsiktiga förmåga att producera ekosystemtjänster. 
Detta innebär att den utgör en så kallad stödjande ekosystemtjänst. 
Exempel på vilken nytta biologisk mångfald gör är:

• Bidrar med en effektiv pollinering och skadedjursreglering
• Stärker de kulturella upplevelsetjänsterna
• Förser oss med naturmediciner och förbättrar vattenrening

Producerande
Tjänsterna är centrala i ett framtidsperspektiv där konkurrensen om 
resurser kommer att öka och lokalproduktionen bli allt viktigare. Vissa 
målkonflikter kan förekomma eftersom samma åker- och skogsom-
råden kan användas för mat-, material och energiproduktion om man 
till exempel odlar energiskog eller planterar gran på åkermark. Exempel 
på producerande tjänster:

• Produktion av dricksvatten
• Produktion av mat
• Produktion material och energi

Reglerande
Reglerande ekosystemtjänster tas ofta för givna, trots att de är resultatet 
av komplicerade naturprocesser. Exempel på reglerande tjänster är:

• Grönytornas förmåga att rena luften och vattnet
• Trädens och växternas betydelse för att sänka temperaturen, reglera

nederbörden och dämpa trafikbuller
• Våtmarkernas betydelse för att hindra översvämningar

Kulturella (Analyseras ej)

Kulturella ekosystemtjänster handlar om hur naturen påverkar männis-
kans hälsa och välbefinnande. Till exempel kan närhet till naturen 

påskynda tillfrisknande och minska stress. Natur- och grönområden 
innehåller ofta höga estetiska värden, ger möjlighet till motion och lek 
och utgör tysta och vilsamma platser i förhållande till den bebyggda 
miljön. Alla dessa tjänster går under benämningen kulturella ekosys-
temtjänster. Exempel på kulturella tjänster är:

• Art- och variationsrika naturmiljöer med strukturer som möjliggör
fysisk rörelse (aktiv hälsa) samt tysta rum och återhämtning (passiv
hälsa) i vardagen

• Gröna kulturarv som visar på människans historiska nyttjande eller
brukande av naturen

• Artrika bostads- och skolnära miljöer som kan nyttjas för naturpeda-
gogik

• Miljöer som ger möjligheter för entreprenörskap och en ökad turism.

Stödjande tjänster
...som biologisk mångfald, ekologiskt 
samspel och värdefulla naturtyper är 

förutsättningen för fungerande 
ekosystem och därmed för funktionen 

av samtliga övriga tjänster. 

Producerande tjänster
...relaterar till ekosystemens 

förmåga att producera färskvatten, 
energi, material och mat. Men inte 
bara storskaligt - även stadsod-

lingar räknas.  

Reglerande tjänster
...inkluderar  pollinering, vegeta-

tionens och markens reglering av 
vattenflöden, rening av luft och 

vatten, temperaturreglering, 
erosionssydd, bullerdämpning 

och naturlig reglering av 
skadedjur. 

Kulturella tjänster
...beskriver människans upplevelse-

mässiga relation till naturen. Här 
ingår hälsa och fritidsupplevelser, 
intellektuell och andlig inspiration, 
naturpedagogik, sociala relationer, 
estetiska värden, tysta områden 

och turism. 
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Vilka tjänster är beroende av stora ytor?
De flesta tjänsterna, framför allt de reglerande, är beroende av den 
understödjande tjänsten biologisk mångfald och en sammanhängande 
grön infrastruktur. Biologisk mångfald är i sin tur beroende av stora 
ytor. Beroendet av stora ytor ser olika ut för olika tjänster. För några 
tjänster är beroendet absolut, för andra handlar det snarare om en eko-
nomisk fråga eller att tjänstens produktivitet ökar exponentiellt. I 
många fall finns det en lägsta tröskel vad det gäller storlek under vilken 
tjänsten blir försumbar eller irrelevant. Ju större ytorna är desto 
lättare är det att åstadkomma mångfunktionalitet, det vill säga att 
ytorna kan tillhandahålla många olika tjänster samtidigt.

Ekosystemtjänsterna biologisk mångfald, dricksvatten, pollinering, reg-
lering av skadedjur samt fröspridning är beroende av stora ytor. För 
pollinering, skadedjursreglering, fröspridning och biologisk mångfald 
kommer beroendet av att det behöver finnas en resiliens i tjänsterna 
och en variation av arter som kan utföra dem. Områdena måste därför 
vara tillräckligt stora för att kunna innehålla en variation av livsmiljöer 
för olika arter.

Produktion av dricksvatten är beroende av större områden eftersom 
tjänsten kräver en fungerande vattencykel, det vill säga större samman-
hängande naturområden med kontinuerlig tillrinning av vatten. Det 
måste också finnas områden som renar vattnet kring lämpliga grund- 
och ytvattentäkter, så att vattnet blir tillräckligt rent för att användas 
som dricksvatten.

Tjänstens produktivitet ökar om ytan är större
Ekosystemtjänsterna vattenrening, flödesreglering, luftrening, klimat-
reglering, koldioxidbindning och bullerdämpning förekommer i små 
områden, men tjänstens produktivitet ökar med ytans storlek. Det-
samma gäller för de flesta av de kulturella tjänsterna, undantaget tysta 
områden som oftast kräver större ytor för att fungera.

Ett landskapsperspektiv på ekosystem-
tjänster 
För att förstå försörjningen och produktionen av ekosystemtjänster är 
det viktigt att utgå från ett landskapsperspektiv eftersom många av de 
ekologiska processer som styr ekosystemtjänstförsörjningen sker på 
landskapsnivå. Landskapets utseende och sammansättning av olika 
strukturer, samt samverkan dem emellan, är alltså viktiga faktorer som 
styr vilka ekosystemtjänster som finns i ett område. Ett landskapsper-
spektiv är därför också en förutsättning för att identifiera effektiva 
åtgärder och strategier med syfte att främja ekosystemtjänster och bio-
logisk mångfald (Lunds universitet, 2016).

Ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet
Ekosystemen ger oss förutsättningar att producera mat. Den största 
mängden kommer från jordbruk i form av grödor, kött och mjölk. Vi 
får också mat från sjöar och hav i form av bland annat fisk, och från 
skogen i form av vilt, svamp och bär. Även småskalig odling för privat 
konsumtion ger ett bidrag. 

Jordbruket är beroende av ekosystemtjänsterna pollinering och skade-
djursreglering. För pollinatörer och skadedjursreglerare är dock det 
storskaliga jordbrukslandskapet en av de största barriärerna. Dagens 
jordbrukslandskap med stora åkrar och monokulturer har svårt att 
erbjuda tillräckligt med födoresurser för pollinatörer och skadedjurs-
reglerare. Både arealen småbiotoper och arealen naturbetesmark har 
minskat i och med en allt mer storskalig produktion (Centrum för 
miljö- och klimatforskning, 2013).

I ett framtidsperspektiv med behov av minskade transporter, färre 
importmöjligheter och större konkurrens om markanvändning får 
matproduktionen en allt viktigare roll. 

Ekosystemtjänster i tätort
I tätorter samlas människor för att leva och göra nytta tillsammans och 
här finns inte bara människor utan också en mångfald av djur och 
växter. Tätorter är beroende av att naturen runt omkring förser oss 
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med ekosystemtjänster. Men även parker, villaträdgårdar och övriga 
gröna ytor i staden bidrar. Det är till exempel i parker och kring äldre 
bebyggelse vi hittar de allra äldsta och grövsta träden som utgör viktiga 
livsmiljöer för många organismer. Naturen i tätorten är en livsviktig 
och levande infrastruktur. Lika viktig som vår tekniska infrastruktur. 

Klimatanpassning
En annan aspekt som är viktigt i sammanhanget är pågående klimat-
förändringar. Klimatförändringarna väntas för Sveriges del bland annat 
innebära att frekvensen och intensiteten av regnoväder ökar, en ökad 
sannolikhet för värmeböljor under sommaren och att medeltempera-
turen, framför allt under vinterhalvåret, ökar. Detta kommer att med-
föra ytterligare risker och kostnader kopplade till översvämningar och 
värmeböljor, både för den enskilda individen och för samhället. 
Effekter väntas också på jord- och skogsbruk, via förändrade förutsätt-
ningar i nederbörd, växtsäsong och angrepp av skadedjur och sjuk-
domar (Hall et. al. 2015). Särskilt i större samhällen utgör den ökade 
risken för översvämningar ett problem, eftersom den stora andelen 
hårdgjord yta gör tätorter känsliga för stora regnmängder. Städer som 
ligger nedströms vattendrag riskerar dessutom att drabbas av översväm-
ningar orsakade både av regn och av kraftig vårflod, eftersom en stor 
andel av de våtmarker som bidrar med naturlig flödesreglering i avrin-
ningsområdena dikats ut under de senaste århundradena (Naturvårds-
verket 2009). 

Vegetation hjälper till att reglera temperatur och påverkar även luftfuk-
tighet och vindhastighet. Risken för värmeböljor i stadsmiljöer, som till 
stor del är hårdgjorda och därmed värmealstrande, kan effektivt 
mildras med hjälp av strategiskt planerad vegetation. Temperatur-
skillnad mellan stad och landsbygd genererar en så kallad parkbris som 
gör att svalare luft från omlandet kommer in i staden under varma 
perioder. Även enskilda träd i staden kan bidra till att sänka tempera-
turen, dels genom att ge skugga, dels genom att trädens struktur skapar 
uppåtgående luftströmmar, dels genom att vattenavdunstningen ger 
ökad luftfuktighet som kyler omgivningen. Park- och naturområden 
utgör också värdefulla ”tillflyktsorter” för människor under varma 
dagar. 

I ljuset av dessa utmaningar blir det än viktigare att klokt förvalta och 
säkra ekosystemtjänster för framtida behov.

Ekonomiska incitament för ekosystemtjänster
Att främja, bevara och tillskapa nya ekosystemtjänster kan många 
gånger medföra stora ekonomiska vinster. Ett exempel på detta är 
åtgärder för förbättrad vattenhantering med hänseende till ekosystem-
tjänster. En studie uppskattar den ekonomiska nyttan av att anlägga 
tvåstegsdiken till mellan 6,5-12,1 miljoner kronor för en 50-årsperiod. 
Här räknas nyttan genom erosionsskydd, översvämningsskydd och 
minskat näringsläckage in i beräkningarna, även om fler värden till-
kommer för bland annat biologisk mångfald och rekreation. Samtidigt 
uppskattas anläggningskostnaderna till mellan 6,3 och 10,6 miljoner 
kronor, vilket innebär att investeringen betalar sig inom cirka 50 år. 
Kostnader för restaureringen är dessutom lägre än för nyanläggning 
och därför ökar lönsamheten över tid. 

I städer och tätorter bidrar natur, parkmiljöer och gatuträd med flera 
ekosystemtjänster och utgör på så sätt grunden för staden som en god 
livsmiljö för människor. När forskare räknade på vilken nytta trädbe-
vuxna natur- och parkområden i 25 olika städer gjorde för stadsmiljön, 
jämfört med kostnaden för att anlägga och sköta dem, visade studien 
att det i samtliga fall var värt investeringen. Det monetära värdet av 
grönområdenas bidrag till förbättrad stadsmiljö uppskattades via fem 
ekosystemtjänster: reglering av luftföroreningar, temperatur och dag-
vatten, binda in kol och bidra till rekreation. När nyttorna jämfördes 
med kostnaden för restaurering och skötsel av natur- och parkområ-
dena visade det sig att investeringarna betalat sig, även då man räknat 
lågt och bara inkluderat sådana funktioner som gick att uppskatta i 
monetära termer. Viktigt att ha i åtanke är samtidigt att den nytta eko-
systemtjänster tillför samhället i själva verket är betydligt högre än så, 
eftersom flera funktioner av gröna miljöer inte låter sig värderas mone-
tärt (Gómez-Baggethun et. al. 2013, Elmqvist et. al. 2015).

Läs mer i Argument för ekosystemtjänster, Naturvårdsverket 2017.
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DEL 1 - EKOSYSTEMTJÄNSTER I KARLSTAD
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Ekosystemtjänster i Karlstad
I detta kapitel diskuteras ekosystemtjänster i Karlstads kommun på 
olika skalnivåer. Den regionala skalan diskuteras översiktligt medan 
ekosystemtjänster som kartlagts på kommunal skala och tätortsskala 
beskrivs mer detaljerat. Respektive ekosystemtjänst som kartlagts pre-
senteras var för sig för att skapa förståelse för begreppet ekosystem-
tjänster och varför de är viktiga i dagens landskap. Även resultaten av 
kartläggningen presenteras i denna del. 

Ekosystemtjänster i Karlstad ur ett 
regionalt perspektiv
Karlstads ekosystemtjänster spelar inte bara en viktig roll för kom-
munen. Karlstad bidrar även i ett regionalt perspektiv med viktiga 
tjänster för omlandet, såsom med vattentjänster, matproduktion, ytor 
för rekreation och hälsa samt turism.

Ur ett ekosystemtjänstperspektiv beror Karlstads kommuns regionala 
sammanhang på fördelningen av olika landskapstyper och markan-
vändning. Som utgångpunkt i denna rapport har vi tittat på fördel-
ningen av landskapstyper och markanvändning i Värmlands län samt 
Karlstads kommuns plats i det regionala sammanhanget. 

För att tydligare se fördelningen av olika markanvändning och land-
skapstyper har vi använt Nationella marktäckesdata (NMD). NMD 
visar olika regionala marktyper och bidrar med grundläggande infor-
mation om hur landskapet ser ut. För att få en bild av vilka landskaps-
typer som dominerar i ett område omvandlades informationen i NMD 
till en karta med 1 km x 1 km stora rutor, där varje ruta visar det 
dominerande marktäcket i området.

Landskapstyper i Karlstad och Värmlands län

Sammanfattad bild av regionala ekologiska samband
I Karlstads kommun finns tydliga regionala ekologiska samband. I 
östra delen av kommunen syns flera våtmarker, vilka utgör en del av ett 
kontinuerligt band med hög andel våtmarker som löper genom länets-
östra sammanhängande skogslandskap. Norra delen av kommunen är 
en del av ett större sammanhängande skogslandskap som dominerar 
stora delar av länet.  Den södra, och största ytan, av kommunen 
bedöms vara en del av ett sammanhängande jordbrukslandskap som 
följer Vänerns kust, samt större sjöar och vattendrag i länet.

Skogslandskap

I Värmland finns en variation av olika landskapstyper. Till största delen 
domineras landskapet av skog, framförallt i de mer nordligt belägna 
delarna av länet. Skogslandskapen skiljer sig dock åt vad gäller vilka 
typer av landskapselement som finns däri. 

Figur 1. Fördelningen av olika landskapselement och marktyper (baserad på nationella 
marktäckedata) i Värmlands län och Karlstads kommun.



Ekosystemtjänster Karlstad

15

Figur 2. Identifiering av olika landskapstyper i Värmlands län och Karlstads kommun.

Nordöst om Karlstads kommungräns syns ett skogslandskap med stor 
andel områden som klassificerats ”temporärt ej skog”. Detta kan tyda 
på att området är ett mer aktivt produktionslandskap med stor andel 
kalhyggen jämfört med övriga skogsområden i länet. Norr om detta 
område, syns ökad förekomst av våtmarker i skogslandskapet. En lik-
nande tendens till ökad täthet av våtmarker syns i de östra delarna av 
Karlstads kommun. Här kan försörjningen av ekosystemtjänster, såsom 
vattenrening och flödesreglering, förväntas vara högre. Väster om Karl-
stads kommun, i de södra delarna av Glafsfjorden, finns ett område 
med större inslag av lövträd. 

Ekosystemtjänster i skogen
Skogslandskapet är kanske framförallt förknippat med produktion av 
material i form av timmer, massa eller biobränsle. Skogen kan också 
nyttjas för matproduktion, främst då den används som betesmark eller 
för bär- och svampplockning. I ett skogsland som Sverige är skogen 
också viktig för den biologiska mångfalden. Denna varierar dock inom 
skogsmarker och tenderar att vara lägre i hårt brukade skogsområden.

Skogslandskapet utför också flera reglerande ekosystemtjänster, såsom 
förebyggande av erosion, klimatreglering och luftrening. De delar av 
skogslandskapet som innehåller en hög andel våtmarker utför också 
flera vattentjänster såsom vattenrening och flödesreglering. Skogen är 
också viktig för rekreation och hälsa. En stor del av den tätortsnära 
naturen utgörs av skogsmark och nyttjas flitigt av de boende som 
rekreationsområden. 

Jordbrukslandskapet
De mer sydliga delarna i länet och områdena närmast de större sjöarna 
utgörs av jordbrukslandskap. Ett särskilt stort sammanhängande jord-
brukslandskap syns i områdena närmast Vänern och Frykensjöarna. En 
stor del av Karlstads kommun omfattas av detta sammanhängande 
landskap och Karlstad har därför stor betydelse för hela länets matpro-
duktion. Småbrutenheten i jordbrukslandskapet varierar inom kom-
munen och därför också förekomsten av ekosystemtjänster. Generellt 
kan dock antas att de typiska ekosystemtjänster för jordbruksland-
skapet som beskrivs härnäst återfinns i stora delar av landskapet.
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Ekosystemtjänster i staden
Flera studier drar slutsatsen att väsentliga bevis talar för hälsofördelar 
med naturkontakt för att undvika hälsoproblem som relaterar till stress 
och utmattning. I stadsmiljöer sker detta främst genom att grönska till-
handahåller ett visuellt och audiellt skydd mot miljöer som potentiellt 
framkallar stress och utmattning. Tätortsnära natur och parkmiljöer 
ger dessutom möjlighet till motion och lek och kan utgöra estetiskt 
vackra och vilsamma platser i förhållande till den bebyggda miljön. 

Grönska kan också ha en bullerdämpande funktion, vilket är viktigt i 
staden där ljud från trafik och industrier upplevs mer påtaglig. För att 
uppnå någon större bullerdämpande effekt krävs dock sammanhäng-
ande och flerskiktade grönområden vilket generellt sett saknas i tät-
orten. Stadens träd och grönområden tar hand om vatten vid skyfall 
och minskar risken för översvämningar. De är också viktiga för luftkva-
liteten då trädens blad fångar upp många föroreningar. Stadens grön-
områden är också del av ett ekosystem och är viktiga för de arter som 
lever däri. Om stadens grönområden dessutom är väl sammanbundna 
fungerar de som spridningslänkar som ger arter möjlighet att förflytta 
sig mellan olika platser. 

Ekosystemtjänster i jordbruket
Jordbrukslandskapet förknippas framförallt med ekosystemtjänsten 
matproduktion, eftersom åkrar och betesmark till största del nyttjas för 
framställning av livsmedel. Jordbrukslandskapet är samtidigt också vik-
tigt för den biologiska mångfalden, där småbrutna och mer mosaikar-
tade jordbrukslandskap är särskilt gynnsamma. Här erbjuds en 
mångfald av livsmiljöer, såsom bryn, diken, vägkanter, alléer och ängs-
marker, där olika insekter, fåglar, växter och djur trivs. Ett varierat jord-
brukslandskap med hög biologisk mångfald kan därför också vara 
viktigt för att säkerställa de reglerande ekosystemtjänsterna pollinering 
och skadedjursreglering, som i sin tur är en viktig funktion för ett mer 
resilient jordbruk. 

Jordbrukslandskapet är även viktigt för flera kulturella ekosystem-
tjänster och innehåller kulturhistoriska lämningar och landskapsele-
ment som ger förklaringar och kopplingar bakåt i tiden. Inte sällan är 
jordbrukslandskapet också en viktig resurs för visuella upplevelsevärden 
kopplade till levande landsbygd. 

Sjölandskapet

Sjöar och vatten är ett viktigt inslag i Värmlands landskapsbild. Fördel-
ning av dessa är förhållandevis jämn i länet, dock syns ett område i 
länets nordliga delar där andelen sjöar avtar. En viss tendens till ökad 
förekomst syns i de västra delarna av länet.

Ekosystemtjänster i sjöar
Sjöar bidrar till försörjande ekosystemtjänster, såsom dricksvatten och 
fisk, och till stödjande och reglerande tjänster, såsom livsmiljöer för 
olika arter och vattenrening. Sjöar och vattendrag bidrar förstås även 
till kulturella ekosystemtjänster i form av rekreation och naturupple-
velser. 

Stadslandskapet
I odlingslandskapen och ofta nära större sjöar eller åar finns också den 
största delen av länets tätorter, där Karlstad utgör den största. 
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Ekosystemtjänster i kommun och tätort
Kartläggningen redovisar kapaciteten för samtliga ekosystemtjänster 
inom varje område och vilka områden som har högst sammanlagda 
värde för ekosystemtjänstförsörjningen.

STÖDJANDE TJÄNSTER

Biologisk mångfald
Biologisk mångfald är en så kallad understödjande ekosystemtjänst och 
en förutsättning för flera andra ekosystemtjänster. Biologisk mångfald 
är exempelvis en förutsättning för effektiv pollinering och skadedjurs-
reglering, den stärker de kulturella upplevelsetjänsterna, förser oss med 
naturmediciner och förbättrar vattenrening. Biologisk mångfald 
påverkar alltså hur effektiva, eller produktiva, ekosystemen är (Hooper 
et al., 2005; Isbell et al., 2011).

Biologisk mångfald är knuten till ekosystemens resiliens (Elmqvist 
2003), det vill säga förmågan att återhämta sig efter förändringar och 
störningar som är såväl naturliga som skapade av människan. Därmed 
är biologisk mångfald även en förutsättning för ekosystemens långsik-
tiga förmåga att producera ekosystemtjänster.

Nuläge

Kommun
Variationen av landskapstyper styr vilka naturtyper och vilka arter som 
finns i ett område och är därför avgörande för den biologiska mång-
falden i ett område.  

I figur 3 visas utbredningen av strukturer som på olika sätt bedöms 
bidra till biologisk mångfald. Det handlar dels om områden som har 
skyddats på grund av sina höga naturvärden, t.ex. naturreservat, och 
dels om naturområden som ofta innehåller särskilt hög biologisk 
mångfald, t.ex. ängs- och hagmarker.  

I jordbrukslandskapet är det främst är ängs- och hagmarker som bidrar 
till den biologiska mångfalden. Här finns också flera vattendrag och 

Figur 3. Fördelningen av olika landskapsstrukturer och områden som bidrar till 
kommunens biologiska mångfald. För större karta se bilaga 3. 

sjöar som bidrar till den biologiska mångfalden på landskapsnivå. I 
kustlandskapet intill Vänern finns flera större sammanhängande natur-
reservat och natura 2000-områden, störst är Arnöns skärgård och 
Segerstads skärgård. I de norra och västra delarna av kommunen, som 
till stor del präglas av skogslandskap, finns våtmarker med höga natur-
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värden, nyckelbiotoper och ett antal mindre naturreservat och natura 
2000-områden.

Ansvarsarter och täthet av rödlistade arter
Karlstad har identifierat 11 ansvarsarter. Arbetet med dessa finns mer 
detaljerat beskrivet i Karlstads Naturvårds- och friluftsplan (Karlstads 
kommun, 2016). 

Täthet av rödlistade arter och 
naturvårdsarter

Spridning av ansvarsarter

Ansvarsarter
• Mindre hackspett

• Sandödla

• Reliktbock

• Tallticka

• Grönskära

• Brun gräsfjäril

• Större vattensalamander

• Mindre myrlejonslända

• Bågsäv

• Äkta daggvide

• Asp

Fördelningen av rapporterade ansvarsarter i kommunen visar ett antal 
områden där förekomsten av ansvarsarter tycks högre. Dessa områden 
är skärgårds- och kustlandskapen öster och väster om Karlstads tätort, 
odlingslandskapen väster om Karlstad och landskapen kring sjöarna 
Gapern, Molkomsjön samt Östra och Västra Örten. I kartan (figur 4) 
syns också hur många ansvarsarter som har rapporterats i Karlstads 
tätort och Klarälvens dalgång. I dessa områden vistas och rör sig en 
stor andel människor jämfört med andra delar av kommunen. Det för-
väntas därför förekomma en överrapportering av naturvårdsarter och 
rödlistade arter i dessa områden jämfört med andra delar, så mönstret 
förstärks möjligen som en följd. 

Täthet av rödlistade arter och naturvårdsarter (figur 4) har tagits fram 
utifrån ett punktskikt med information om rapporterade fynd av röd-
listade arter och naturvårdsarter. Därefter har antalet rapporterade arter 
per kvadratkilometer beräknats. Mönstret som träder fram av analysen 
visar var tätheten av dessa arter är som störst i Karlstads kommun. 
Samma mönster som spridnings av ansvarsarter kan observeras.

Tätort
Värdekärnor och större sammanhängande områden med värden för 
biologisk mångfald finns främst i utkanten av Karlstads tätort. Ett 

Figur 4. Spridning av ansvarsarter (ovan) och 
täthet av rödlistade arter och naturvårdsarter (nere).  
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sådant område utgörs av Mariebergsskogen och Jakobsbergsskogen där 
det förekommer främst barrskog, men även inslag av öppna marker 
och lövskog. Området bedöms som värdefullt på grund av storleken. 
Större sammanhängande områden kan innehålla mer ”ytkänsliga” arter 
som behöver stora areal av sammanhängande natur för att trivas. 

En annan värdekärna är det mer omväxlande landskapet runt Knapp-
stadsviken sydväst om Karlstad med inslag av skog, öppna marker och 
våtmarker. Andra viktiga områden med värdefull natur är de tät-
ortsnära våtmarksmiljöerna i Klarälvsdeltat, såsom Tuvan och Nol-
gårdsholmarna söder om staden och Kaplansholmen och Alsternäset i 
öst. Även I2-skogen innehåller på vissa platser högre naturvärden. 

Kartan över biologisk mångfald visar även ekologiska spridningssam-
band. De grönytor som har markerats har värden för biologisk mång-
fald eftersom att de bidrar till en väl sammanhållen grön infrastruktur 
som möjliggör för arter att sprida sig mellan livsmiljöer och naturmil-
jöer. I kartan redovisas de viktigaste spridningssambanden för barr-
skogsmesar, groddjur, reliktbock, vildbin och ädellövlevande insekter. 
För mer information och mer djupgående beskrivningar av Karlstads 
Ekologiska spridningssamband, se rapporten Ekologiska samband i 
Karlstad tätort (Ekologigruppen 2016). 

Bristområden utgörs av områden med avsaknad av biologisk struktur, 
värden för biologisk mångfald och viktiga ekologiska spridningssam-
band. Sådana områden utgörs till största del av större sammanhäng-
ande områden med hårdgjord yta.

Ekologisk spridningssamband

Värdekärnor för biologisk mångfald

I2-skogen

Mariebergsskogen, 
Jakobsbergsskogen & 
Klarälvsdeltat

Knappstadsviken

Kaplansholmen och 
Alsternäset

Figur 5. Biologisk mångfald i tätorten.
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PRODUCERANDE TJÄNSTER

Matproduktion/urban odling
Ekosystemtjänsten matproduktion, både storskalig och småskalig 
odling, är avgörande för samhällets framtida förmåga att leverera mat 
till befolkningen. I ett framtidsperspektiv, med färre transporter och 
större konkurrens om våra tillgångar, blir ekosystemtjänsten allt vikti-
gare. Småskalig odling bidrar också till ett flertal kulturella ekosystem-
tjänster där privat odling och gemensamhetsodlingar både skapar hälsa, 
sociala relationer och förser bebyggelsen med estetiska värden. Småska-
liga tätortsnära lantbrukare kan dessutom bidra till turism och under-
visning genom till exempel gårdsbutiker eller genom att fungera som 
visningsgårdar. Småskalig matförsörjning bidrar i många fall också till 
reglerande tjänster såsom pollinering och reglering av skadedjur genom 
att stärka den biologiska mångfalden samtidigt som användning av 
bekämpningsmedel begränsas. 

Nuläge

Kommun
Matproducerande strukturer, i form av betesmark och odlingsmark 
finns relativt jämt fördelat över kommunen, i huvudsak utanför större 
tätorter och skogsbygden. När den senaste inlandsisen försvann sedi-
menterades finare lermineral på havsbotten och när landet sedan lyftes 
på grund av landhöjningen skapades områden bestående av mer fin-
korniga jordarter. De mer lågt belägna områdena är därför ofta mer 
lättodlade och består därför ofta av jordbruksmark. Förekomsten av 
jordbruksmark i regionen och i Karlstads kommun är därför störst i de 
mer låglänta områdena, exempelvis nära Vänern eller längs med ådalar. 

Tätort
I Karlstad tätort är det främst områdena utanför bebyggelsen som 
innehåller matproducerande strukturer. I I2-skogen väster om Råtorp 
och söder om Skåre finns flera öppna områden med odlingsmark. 
Likaså i området norr om Kronoparken, längs med Alsterälven. 

Figur 6. Matproducerande strukturer I Karlstads kommun.

I Karlstad tätort finns flera koloniområden och odlingslotter som      
möjliggör urban odling. Det är svårt att säga huruvida antalet odlings-
lotter täcker efterfrågan, men klart är att det saknas odlingsmöjligheter 
i mer centrala delar av Karlstad. 
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Produktion av dricksvatten
Dricksvatten kan tas från både yt- och grundvatten. Produktion av 
dricksvatten kräver ett fungerande biogeokemiskt kretslopp. Dricks-
vatten från ytvatten är beroende av ekosystemens renande processer 
både i avrinningsområdet på land och i vattnet. Det är alltså inte bara 
förekomsten av ytvatten som är viktiga för dricksvattenproduktionen, 
utan även ytvattnets avrinningsområde på land. Även dricksvatten från 
grundvatten är beroende av ekosystemens renande processer, men här 
spelar även geologiska processer inom grundvattnets tillrinningsom-
råden, som filtrering genom sandåsar, en större roll. Dricksvatten är 
beroende av de reglerande tjänsterna vattenrening och vattenreglering. 
För dricksvattenproduktion i grundvattenresurser är det av största vikt 
att vattnet tillåts infiltrera i marken och ner till grundvattnet, det vill 
säga att marken inte hårdgörs. På så sätt kan grundvattnet fyllas på 
med nytt vatten.

Nuläge

Kommun
Karlstads kommun utgörs av ett ömsom skogslandskap, ömsom jord-
brukslandskap med många myrar och våtmarker som är spridda över 
hela kommunen. De utgör en mycket viktig resurs både för att rena 
och uppehålla stora mängder vatten. Viktiga naturområden för pro-
duktion av dricksvatten är idag de grönområden som ligger inom till-
rinningsområden eller avrinningsområden för de grund- och 
ytvattenförekomster som kommunen använder eller planerar att 
använda som dricksvattenresurser. I grönområden inom tillrinnings-
områden kan vattnet filtrera så att nytt grundvatten skapas och i grön-
områden inom avrinningsområden kan vattnet renas innan det når 
ytvattnet. 

Dagens dricksvattenförsörjning i Karlstad sker genom konstgjort 
grundvatten. I framställning av konstgjort grundvatten används också 
en form av ekosystemtjänst, då vatten från exempelvis sjöar utvinns 
och sedan filtreras av sand och grus, på samma sätt som sker vid 
”naturlig” grundvattenbildning.  

För produktionen av dricksvatten används idag 8 vattenverk. Sörmo-

verket tillämpar konstgjord infiltration och är kommunens största vat-
tenkraftverk. Verket står för ca 85 % av Karlstads kommuns 
dricksvattenproduktion. Den största delen av vattnet tas från Vänern. 
Området är också utpekat som vattenskyddsområde och riksintresse 
för dricksvattenproduktion (Karlstad kommun, 2014). Brattforsheden 
i östra delen av kommunen föreslås också liknande Sörmon skyddas 
som vattenskyddsområde. Brattforsheden och Sörmon bedöms därför 
som särskilt viktiga för kommunens drickvattensförsörjning. 
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Figur 7. Grundvattensområden och tillrinningsområden i Karlstads kommun. 
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Material och energi
Ekosystemen ger oss förutsättningar att producera material, så som 
djur- och växtfiber, samt energi i form av biobränsle. Ett hållbart jord- 
och skogsbruk är beroende av tillgången till pollinerande insekter och 
av skadedjursreglering.

Skogsbruket förser människor med den största mängden material, där 
virke och pappersmassa, men också fiber till textiler, produceras. Jord-
bruket ger oss material i form av växtfiber och djurhudar med mera. 
Material kan också hämtas direkt från naturen, till exempel svampar, 
mossor och grenar som kan användas för växtfärgning eller dekoration 
samt även hudar från jakt (Naturvårdsverket, 2017).  

Energiproduktion från biobränslen kommer från växtriket och utgörs 
av material som till exempel går att elda med eller utvinna biogas, 
etanol eller diesel ifrån. Ofta kan det vara bark, grenar och kvistar som 
blir över när skog avverkas. Det kan också vara energiskog/salix och 
energigrödor (t.ex. rapsodlingar) från åkermarker samt restprodukter 
från skogs- och träindustri. Naturvårdsgallring, trädgallring och röj-
ning, både i större naturområden och i stadsparker, förser samhällen 
med material för energiproduktion, dock räknas det som indirekt pro-
duktion/restprodukt från skötsel.

Mark som används för produktion av material kan även användas för 
produktion av bioenergi. Till exempel kan skogsråvaror från produk-
tionsskog (material) användas för biobränsle (energi). Även åkermark 
som används för matproduktion kan användas för odling av energig-
rödor. 

Energiproduktion från vind eller vatten går inte under beteckningen 
ekosystemtjänster eftersom denna typ av produktion inte har ett bio-
tiskt ursprung, dvs beror på levande organismer. 

Nuläge

Kommun
Stor andel av kommunens landareal består av skog, jordbruk och åker-
mark. Identifierade strukturer som tillhandahåller ekosystemtjänsterna 
material och produktion är åker- och betesmark, ängs- och hagmark, 

jordbruksmark och skogsmark. Skogsmark som idag inte används i 
produktionssyfte kan ses som potentiell resurs för framtida använd-
ning, tillsammans med möjliga framtida odlingsmarker. 

Inom naturområden såsom naturreservat, Natura 2000 områden, bio-
topskyddsområden, nyckelbiotoper samt naturvärdesområden klass 1, 
2 och 3 enligt kommunens naturvårds- och friluftsplan (Karlstads 
kommun, 2016) - bedöms material- och energiproduktionstjänster på 
skogsmark inte tillhandahållas. Potential för energiproduktion finns 
dock i form av restprodukter för naturvårdsgallring, trädgallring och 
röjning. Potential för materialproduktion finns även genom möjlighet 
till insamling av svampar, mossor, grenar och dylikt. Där åker- och 
betesmark, ängs- och hagmark eller jordbruksmark sammanfaller med 
skyddad natur bedöms dessa områden bidra med material- och energi-
produktionstjänster då ett aktivt bruk redan finns. 

Även naturområden av betydelse för kulturmiljövård har identifierats, 
såsom områden av riksintresse för kulturmiljövård (MB 3 kap. 6 §), 
frilufts- och närströvområden samt områden av riksvärde för 
odlingslandskap. Dessa områden bidrar med ekosystemtjänster kopp-
lade till material- och energiproduktion. Viktigt att ha i åtanke är att 
bruk av dessa ekosystemtjänster måste ske på ett sådant sätt att andra 
tjänster, såsom de kulturella, inte försvagas eller försvinner.

Stora sammanhängande skogsområden finns främst i kommunens 
norra delar medan skogen i övriga delar av Karlstad består av mindre 
områden omgivna av öppen jordbruksmark och våtmarker. Även i 
tät-orten finns partier av skog mellan bebyggelsen, i form av parker 
och trädplanteringar, samt större skogsområden som idag används för 
rekreation. 

Det är svårt att ur ett framtidsperspektiv definiera behovet av material 
och biobränsle till energiproduktion på en lokal skala. Till stora delar 
utnyttjas tjänsten där så är möjligt redan idag. Det har därför inte 
bedömts vara möjligt att utifrån dagens kunskap kartlägga bristom-
råden för material och energi. Dock är det inte orimligt att anta att 
mer lokal produktion av förnybara material och bränslen kommer att 
efterfrågas i framtiden i takt med ett minskat nyttjande av fossila 
bränslen.



Ekosystemtjänster Karlstad 

24

REGLERANDE TJÄNSTER

Vattenrening
Naturen bidrar med ekosystemtjänsten vattenrening genom vegetatio-
nens och organismernas upptag av näringsämnen och nedbrytning av 
föroreningar. På så sätt kan övergödning och föroreningar av våra vat-
tenmiljöer förhindras. Vattenrening sker på de flesta naturmarker, men 
vissa marker, t.ex. våtmarker och naturområden på genomsläppligt 
material, har större betydelse för tjänsten. Rening av utsläpp kan även 
ske i våra sjöar och vattendrag. Det är dock av stor vikt att utsläpp 
renas innan de når vattenmiljöer eftersom deras buffertförmåga redan 
är ianspråktagen av den naturliga bakgrundsbelastningen och av tidi-
gare och pågående utsläpp. I denna analys anges därför inte vattenmil-
jöer som värdeskapande områden.

Nuläge

Kommun
Fördelningen av vattenrenande strukturer i Karlstad är jämt fördelad 
över kommunen. Kommunen har mycket skog och våtmarker, samt 
stor andel genomsläppliga jordarter såsom sand och grus som bidrar till 
rening av vatten. Andelen skog och våtmark är något högre i de nord-
östra delarna av kommunen, medan andelen jordbruksmark och 
bebyggd mark är högre i söder, längs med Vänerns norra kust.

Potentiella bristområden utgörs bland annat av jordbruksmark, tät-
orter, industriområden och större vägar som genererar dagvatten samt 
områden med mycket punktutsläpp från exempelvis enskilda avlopp. 
Eftersom vattnet på en större skala rinner från norr till söder i kom-
munen passerar vattnet oundvikligen stråk med hög andel potentiella 
bristområden innan det når Vänern. Figur 8. Strukturer för energi och materialproduktion i Karlstads kommun.
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Figur 9. Vattenrenande strukturer i Karlstads kommun. Figur 10. Tolkning av kapacitet för vattenrening i Karlstads kommun. 
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Flödesreglering
Naturområden är också viktiga för att reglera vattenflöden. Flödesreg-
lering handlar om att fördröja nederbördens framfart genom land-
skapet för att minska flödestopparna i vattendrag och sjöar vid stora 
nederbördsmängder. Grönområden bromsar också upp och fördröjer 
vattenflöden, vilket möjliggör infiltration till grundvattnet. Tjänsten 
medför att risken för översvämning och erosionsskador minskar, samt 
att mindre föroreningar och sediment transporteras ut i vattendrag, 
sjöar och hav. Alla grönområden bidrar i viss mån till flödesreglering 
genom att de tar upp vatten genom rotsystemen som sedan avdunstar 
och därmed försvinner från markytan, samt genom interception. Inter-
ception innebär att träd och växter fångar upp nederbörd på vägen 
ned, som sedan avdunstar och därmed aldrig når markytan. 

Utöver grönområden utgör viktiga strukturer för flödesreglering låg-
punkter i landskapet samt vattenstrukturer såsom sjöar, naturligt 
meandrande och orensade vattendrag samt icke utdikade våtmarker. 
Viktigt att tänka på när det gäller vattendrag, sjöar och våtmarker är att 
de bara har en reglerande funktion så länge de inte är överfulla.

Nuläge

Kommun
Karlstads kommun har en stor andel flödesreglerande strukturer över 
hela kommunen, med viss övervikt i öst och nordöst. Även om effekten 
av en god flödesreglering kanske är viktigast vid platser såsom tätorter 
eller jordbruk, som riskerar att skadas vid översvämning, krävs en sam-
manhängande utbredning av strukturer inom hela avrinningsområdet 
för att flödesregleringen ska fungera.

Uppenbara riskområden är Klarälven, Vänerns kust samt områdena 
kring Norsälven. Då Vänerns avrinningsområde motsvarar 10 procent 
av Sveriges yta har landskapet inom Karlstads kommun en relativt 
begränsad, men ändå viktig, effekt på Vänerns vattenstånd. Detsamma 
gäller till viss del Klarälven, som också får mycket av sitt vatten från 
områden utanför Karlstads kommun.

Utöver hårdgjorda ytor är kulvertering, utdikning och rätning av vat-
tendrag åtgärder som har negativ påverkan på landskapets flödesregle-

Tätort
Inom Karlstad tätort är andelen vattenrenande strukturer hög. Tät-
orten omges till stor del av sammanhängande skogsområden på 
genomsläpplig jord, vilket låter vatten infiltrera och renas i marken. Ett 
antal våtmarksartade områden söder om centrum, i området kring 
Bergholmen, kan fungera fördröjande och renande innan vattnet når 
Vänern.

Karlstad centrum utgör dock något av ett bristområde. Andelen 
grönska i de centrala delarna samt i hamnområdena är relativt låg, och 
det finns få större grönområden för vatten att ansamlas i innan det 
flödar vidare ut i Vänern.

Figur 11. Värdering av vattenrenande 
strukturer i tätorten.



Ekosystemtjänster Karlstad

27

rande och vattenhållande förmåga. Likt resten av Sverige har 
utdikningen av jord- och skogsbruksmark varit utbredd i Karlstads 
kommun. Många av de strukturer som idag identifieras som funge-

rande, exempelvis våtmarker, skulle sannolikt kunna få en starkare 
funktion genom restaureringsåtgärder.

Figur 12. Flödesreglerande strukturer i Karlstads kommun. Figur 13. Kapacitet för flödesreglering i Karlstads kommun.
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Pollinering
Många av våra grödor är beroende av pollinering för att grödan ska bli 
befruktad och producera den del av växten som vi äter. Vid pollinering 
förs pollen från en växtindivid till en annan, ofta med hjälp av insekter 
eller andra organismgrupper. Pollinering säkrar inte bara att det blir 
skörd - en väl fungerande pollinering medför även att frukten får bättre 
kvalitet och blir större och mer regelbunden till formen. I Sverige är 
det främst insekter som fungerar som pollinerare. Bland insekterna är 
det främst bin och humlor som står för pollineringen, men även blom-
flugor, fjärilar och en rad andra insektsgrupper är viktiga pollinatörer.  

Nuläge

Kommun
Pollinering på kommunal nivå beror till stor del på var det finns jord-
brukslandskap. Framförallt är örtrika landskap såsom betesmark samt 
ängs- och hagmarker viktiga livsmiljöer för pollinatörer. Om dessa där-
utöver finns i anslutning till jordbrukslandskap är de extra viktiga 
eftersom jordbruket till stor del är beroende av pollinering. 

Åker, betesmark och ängs- och hagmarker är jämt fördelade i Karlstads 
kommun, med undantag för de nordligaste delarna där jordbruksstruk-
turer saknas. Förekomsten av ängs- och betesmark, men också storska-
ligheten i dessa, varierar mellan olika jordbrukslandskap i kommunen. 

Ett mått som kan användas som indikator på hur bra ett jordbruks-
landskap är för pollinerande insekter är förekomsten av linjeelement, så 
som diken och åkerrenar, i jordbrukslandskapet. Detta är också indi-
rekt ett mått på jordbrukslandskapets brutenhet och storskalighet. 
Analysen av linjetäthet i jordbrukslandskapet visar att de mer östligt 
och nordligt belägna jordbruksmarkerna i kommunen tycks ha fler lin-
jeelement och vara mindre storskaliga jämfört med exempelvis det 
större sammanhängande jordbrukslandskapet i kommunens västra del. 
Detta kan vara en indikation på att de östra och norra jordbruksland-
skapen erbjuder bättre förutsättningar för pollinatörer, som förflyttar 
sig mest längst dessa element.

Tätort
Karlstad tätort utgörs till stor del av områden med viss kapacitet för 
flödesreglering. De områden som pekats ut som ”särskilt värdefulla” 
ligger uppströms centrum, och har därför inverkan på fördröjningen av 
vatten i och till Klarälven. Både Vänern och Klarälven identifieras som 
områden med hög kapacitet för flödesreglering. Samtidigt finns en hög 
risk för översvämning i båda dessa vatten vid höga vattenflöden. Det är 
därför viktigt med strukturer såsom grönområden och lågpunkter i 
staden som kan reglera vattenflöden även när det är höga flöden i älven 
och sjön, vilket det enligt analysen råder brist på.

Figur 14. Värdering av flödesreglerande 
strukturer i tätorten.
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Figur 15. Viktiga landskapsstrukturer för pollinering i Karlstads kommun.
Figur 16. Analys av linjetäthet i jordbrukslandskapen visar vilka områden erbjuder 
bättre förutsättningar för pollinatörer.
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Ekologisk spridningssamband

Värdeytor för pollinering

Tätort

I Karlstad syns en koncentration av värdefulla områden för pollinering 
i de södra delarna av tätorten.  

I övrigt är fördelningen av områden med värde för pollinering jämnt 
fördelade i tätorten, med undantag för Karlstad centrum och skogsom-
rådena i de norra och västra delarna. Kartan (figur 17) visar också det 
som benämns som ”värdeytor för pollinering” (se Bilaga 4 - Metod). 
Dessa utgör områden med värde för pollinering, nära till matprodu-
ceranade strukturer med potentiellt behov av pollinering. Dessa är till 
största del öppna gräsmarker av antingen park eller beteskaraktär, och 
bedöms därför som särskilt viktiga för den lokala matproduktionen i 
Karlstad. 

Genom tätorten passerar två sammanhängande ekologiska spridnings-
samband för vildbin (Ekologigruppen, 2016). Ett följer Klarälvens 
västra delta söderut och svänger sedan väster ut genom lummiga villa-
kvarter och vidare ut ur tätorten. Sambandet förgrenas därefter söderut 
genom betesmarkerna vid Gruvlyckan och vidare mot Sommarro golf. 
Det andra spridningssambandet går genom de östra delarna av Karl-
stad, längs med järnvägen och sedan söderut genom Herrhagen och 
vidare in i Hammarö kommun.

Argument för pollinering
Fungerande pollinering påverkar avkastningen och därmed den ekonomiska 
hållbarheten i matproduktionen. En studie visade att för vissa sorter av raps ökade 
skörden med 11–18 procent med hjälp av insektspollinering jämfört med endast 
vindpollinering. Dessutom kan marknadsvärdet öka ytterligare eftersom oljehalten blir 
högre vid insektspollinering än vindpollinering (Bomarco et al. 2012, Lindström et. al. 
2016).

Läs mer i Argument för ekosystemtjänster, Naturvårdsverket 2017.

Funktionella ytor för pollinering

Funktionella ytor för pollinering utgörs av områden med goda förutsättningar för pollinering inom 
100 meter från jordbruksmark (ej betesmark).

Figur 17. Värdering av pollinerande strukturer i tätorten.
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Klimatreglering
Vegetation bidrar sommartid till att sänka temperaturen i staden. Tem-
peraturskillnad mellan stad och landsbygd, särskilt nattetid, skapar en 
parkbris som gör att svalare luft från landsbygd och naturområden 
kommer in i staden under varma dagar. Även enskilda träd i staden har 
lokalt denna effekt genom att ge skugga och skydda mot UV-strålning, 
genom att transpirera vatten som ökar luftfuktigheten och genom att 
deras struktur skapa luftströmmar. Park- och naturområden utgör 
också värdefulla ”tillflyktsorter” under varma dagar. Vattenytor och 
våtmarker sänker temperaturen genom evapotranspiration. På kom-
munal nivå visas större skogsområden över 150 hektar med förmåga att 
skänka parkbris över 1 kilometer in i intilliggande omgivningar. 
Områden över 3 hektar bidrar till parkbris i närområdet. Fuktlöv-
skogar har en än större klimatreglerande effekt och har därför extra stor 
betydelse för tjänsten. 

Generellt sträcker sig sjöbrisen längre in över land under dagens gång 
från ett par km upp till ett tiotal km om bra förhållanden råder 
(SMHI, 2017)

Nuläge

Kommun
Klimatreglering är framförallt relevant i närheten till samlad bebyggelse 
med stor andel hårdgjord yta där risken för värmeöar under varma 
sommardagar är som störst. Tätorterna i Karlstads kommun löper 
enligt analysen liten risk för att drabbas av värmeöar. Det kan dock 
finnas lokala variationer inom tätorterna och områden med hög risk 
för bildning av lokala värmeöar som inte fångats upp, mer detaljerade 
analyser på lokalskala bör därför tas fram. 

Tätheten av klimatreglerande strukturer tycks aningen större i östra 
och norra delen av kommunen. Här finns också en större variation av 
olika klimatreglerande strukturer (våtmarker, sumpskogar, vatten och 
skog), vilket potentiellt kan medföra att landskapet här är mer resilient 
mot värmeböljor. 

Områden som befinner sig inom cirka fem kilometer från strandlinjen 

bedöms mer frekvent nås av sjöbris. Det ska tilläggas att detta kan 
variera och att gränsen för sjöbris i själva verket är mer diffus. Även 
områden utanför “sjöbriszonen”, enligt vår visualisering, påverkas 
under goda förhållanden av sjöbris. Vad gäller sjöbris är kommunen 
relativt väl försörjd i och med dess närhet till Vänern. Av tätorterna 
ligger både Karlstad och Vålberg inom en fem kilometers zon från 
Vänern. Tätorter utanför denna zon, t.ex. Vallargärdet och Molkom, 
påverkas också av sjöbris, men dessa områden beräknas nås mindre 
ofta.

Potentiella bristområden, med högre risk för att lokala värmeöar upp-
står, utgörs främst av större sammanhängande jordbruks- och åkerland-
skap. Dessa finns i södra delen av kommunen en bit in från kusten.  

Biologisk mångfald, luft- och klimat

Det är i nuläget svårt att förutse hur olika arter reagerar på klimatföränd-
ringar och eventuella trädsjukdomar. En variation av olika barr- och lövträds-
arter medför att det fortfarande finns vegetation som kan rena luften om 
vissa arter slås ut. I viss mån kan även klimatreglering kopplas till biologisk 
mångfald eftersom större sammanhängande skogar ger mer klimatregle-
rande effekt, samtidigt som de har bättre förutsättningar att hysa biologisk 
mångfald än fragmenterade områden. 

Marker av betydelse för vattenrening och flödesreglering
För vattenrening och flödesreglering har våtmarker och sjöar samt sänkor i 
grönområden störst betydelse. Andra områden av stor betydelse är gröna 
ytor på mark med goda infiltrationsmöjligheter. Vegetation har förmåga att 
fånga upp nederbörd som sedan avdunstar utan att nå marken, s.k. intercep-
tion, 
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Tätort
Värdekärnor för klimatreglering i Karlstad tätort utgörs av större sam-
manhängande skogsområden som omger staden i de norra och västra 
delarna av tätorten. Större tätortsnära skogsområden är viktiga för kli-
matreglering så till vida att de bidrar med parkbris som medför ett ökat 
luftombyte mellan stad och skog. Mindre skogsområden inom tätorten 
bidrar också med klimatreglering då de bidrar med skugga och högre 
luftfuktighet men på en mer lokal skala. Ju större ett skogsområde är ju 
högre bedöms kapaciteten för klimatreglering vara. Viktiga skogsom-
råden är Mariebergsskogen, I2-skogen, Stormossen och Frykman-
sudden. 

En annan klimatreglerande struktur i Karlstad är Klarälven. Vatten-
samlingar sänker temperaturen lokalt och kan bidra till att dämpa bil-
dandet av lokala värmeöar i mer hårdgjorda områden.

Ytterligare en struktur med stort klimatreglerande effekt, som inte 
framkommer i kartläggningen, är Vänern. Sjöbris från Vänern sker 
sommartid och beror på temperaturskillnader mellan stad och land. 
Detta medför att luftmassor från vattnet rör sig in över land och 
svalkar under varma sommardagar. Sjöbris kan påverka landområden 
belägna 20 km från kusten. Karlstads kustnära läge medför att staden 
ofta berörs av sjöbrisen.

Figur 18. Viktiga klimatreglerande strukturer i Karlstads kommun.
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Bristområden

Värdekärnor

Luftrening 
Vegetation, särskilt träd, bidrar till rening av luft och har därför stor 
betydelse för stadens luftkvalitet. Damm och andra partiklar fastnar på 
trädens blad, grenar och stammar. Dessa partiklar spolas sedan bort av 
regn. Vegetation har också förmågan att absorbera till exempel ozon, 
koldioxid och kväveoxider. Trädens struktur i stadsmiljön gör dessutom 
att stadsluften stiger uppåt och tar med sig skadliga ämnen. Vidare 
bidrar luftomväxling, till exempel parkbris och sjöbris mellan stad och 
land, till att förorenad stadsluft byts ut mot ren luft. 

Både barr- och lövträd renar luften men är olika bra vid olika tid-
punkter på året. En blandning av barrträd och lövträd ger den bästa 
effekten över tid. Blandskogar och trädridåer med både barr- och löv-
träd har fått den högsta poängen. I den kommunala kartläggningen 
visas därför olika typer av skog. I kartläggningen syns även vatten som 
har en viss luftrenande funktion.

Nuläge

Kommun
Luftrening är främst relevant i tätorter och i närheten av större vägar.  

På den kommunala skalan är fördelningen av luftrenande vegetation 
jämnt fördelad. En tendens till högre koncentrationen kan skönjas i de 
nordligaste delarna där skogslandskapet är tätare. Detta kan förklaras 
med att skogen har en tydligt luftrenande funktion i jämförelse med 
åker och betesmark, vars förekomst är högre i jordbrukslandskapen 
närmare Vänerns kust. 

Potentiella bristområden för ekosystemtjänsten är områden som utgörs 
av föroreningskällor och som samtidigt saknar luftrenande vegetation. 
De kan röra sig om trafikerade större vägar i jordbrukslandskap. 

Figur 19. Värdering av klimatreglerande strukturer i tätorten. 
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Tätort

Ekosystemtjänsten luftrening i Karlstad följer utbredningen av skog 
och träd. Stora sammanhängande skogsstukturer finns främst norr och 
väster om tätorten. Inom tätorten är fördelningen av mindre skogsom-
råden jämnt fördelad, med undantag för större sammanhängande 
områden med hårdgjorda ytor såsom centrala delar av staden samt 
större industriområden och handelsområden.

I kartan nedan visas skogsområden i anslutning till större infrastruktur. 
Dessa skogsområden bedöms som särskilt viktiga för luftrening i Karl-
stad. Värdeytor är grönområden med kapacitet för luftrening intill tra-
fikerade vägar. 

Viktiga områden och bristområden

Värdeytor
Större infrastruktur 

Figur 20. Viktiga luftrenande strukturer i Karlstads kommun.
Figur 21. Värdeytor för luftrening. Värdeytor utgör grönområden med kapacitet för 
luftrening intill (50 m) större infrastruktur. 
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Kolinlagring
I ropet av pågående klimatförändringar pratas det ofta om metoder för 
att minska andelen koldioxid i atmosfären för att på så sätt begränsa 
uppvärmningen. Kolinlagring eller kolbindning är processen när kol 
tas upp ur luften genom fotosyntes och lagras i växtmaterial. En kol-
sänka är ett område i vilket det sker en nettoinlagring av kol, dvs väx-
terna binder mer koldioxid än vad som släpps ut i 
nedbrytningsprocessen över tid. En kolkälla däremot är ett område 
som släpper ut mer kol än det binder. 

Kolinlagring bidrar till den reglerande ekosystemtjänsten klimatregle-
ring. En svensk skog binder i genomsnitt per kubikmeter 1 ton 
koldioxid per år (SCB, 2017). Sveriges totala kolinlagring uppgår till 
ca 40 miljarder ton per år (Naturvårdsverket, 2019). 

Marktypers funktion som kolkälla eller kolsänka
Metoden för att kartera kolsänkor och kolkällor baseras på ett kandida-
tarbete med namnet ”Kolinlagring i Örebro kommun” (Green, 2011). 
Metoden bygger på att dela upp landskapet i olika marktyper och till-
dela dessa olika värden beroende på hur effektiva de är att binda kol (se 
Bilaga 4). 

Våtmarker släpper ut en stor andel metan men tar upp koldioxid vilket 
sammanlagt gör att våtmarker i de flesta fall är kolsänkor. Åkermark 
har förmågan att binda kol om jordarna består av minerogent material. 
Om dessa istället innehåller organiskt material ökar nedbrytningshas-
tigheten och åkern riskerar att bli en kolkälla. Skogsmarkens funktion 
som kolsänka beror till stor del på brukningsmetoden. Ett mer inten-
sivt brukande tros leda till ett större uttag, vilket medför att mindre kol 
inlagras. 

En marktyps förmåga att binda kol beror på många olika faktorer. Det 
kan skilja sig inom samma markanvändningskategori, t.ex. kan våt-
marker som utdikas skifta från att vara kolsänkor till kolkällor, vilket 
beror på att nedbrytningen påskyndas när det organiska materialet 
kommer i kontakt med syre. 

En faktor som har stor betydelse för en marktyps förmåga att binda kol 

Figur 22. Värdering av luftrenande strukturer i 
tätorten.
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är huruvida jordarten är organisk eller minerogen. Minerogena jordar 
binder kol bättre på grund av högre förekomst av joner och katjoner 
som kan binda kolpartiklar. 

Kolsänkor och kolkällor i Karlstads kommun
Fördelningen av kolsänkor och kolkällor i kommunen följer till stor 
del olika landskapskaraktärer. Det boreala skogslandskapet med barr-
och blandskog och inslag av våtmarker utgör de tydligaste kolsänkorna 
i kommunen. Borealt skogslandskap finns jämt fördelat i hela kom-
munen men som tydligast i de norra och östra delarna. 

Jordsbrukslandskapet varierar men utgör ofta en svag kolsänka, undan-
taget är betesmark på minerogena jordarter som är effektiva kolsänkor. 
Jordbruksmark på organiska jordar räknas som kolkällor och syns som 
mörkröda stråk i kartan (figur 23). Även jordbrukslandskapet är rela-
tivt jämt spritt i kommunen, med undantag i norra delarna och en ten-
dens till mer storskaligt jordbruk i de södra och västra delarna. 
Stadsrummet och mindre tätorters hårdgjorda ytor bedöms vara svaga 
kolkällor. Även sjöar räknas som kolkällor (Green, 2011). 

Skogens kolinnehåll i Karlstads kommun
Skogen är en av de viktigaste kolsänkorna i Sverige. Det är också en av 
de naturtyper som det finns mest omfattande data för. Till att börja 
med har Ekologigruppen därför beräknat kolinnehållet i skogen i Karl-
stads kommun uppgår enligt beräkningar till ca 8910 kg kol. Kartan 
figur 25 visar för delningen av kolinnehåll i kommunens skogar. 

Fördelningen av skog inom kommunen är relativt jämt fördelad, men 
en viss tendens till högre täthet syns i kommunens norra delar. Det är 
också i dessa delar som en koncentration av biomassa och kolinnehåll 
per pixel tycks vara som störst. En liknande tendens syns i de mellersta 
östra delarna av kommunen. I de östra delarna av kommunen, intill 
Karlstad flygplats, syns en högre koncentration av blåa områden med 
lägre kolinnehåll. Detta tyder på stora arealer nyplanterad skog i 
området.

Figur 23. Fördelningen av kolsänkor (blå nyanser) och kolkällor (röda nyanser) i 
Karlstads kommun.
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Figur 24. Kapacitet för Kolinlagning i Karlstads kommun. Figur 25. Kollinehållet (Kg kol) för skog i Karlstads kommun.
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Brandskydd
Ekosystemtjänsten brandskydd handlar om att minska risken för upp-
komst av naturbränder, och att hejda uppkomna bränders framfart. 
Detta är viktigt för att skydda både natur- och produktionsvärden, 
samhällen och boningshus. Strukturer i landskapet som bidrar till ökad 
motståndskraft mot brand är självklart vatten i form av sjöar, vatten-
drag och öppna våtmarker, men också lövskogar och välhävdade gräs-
marker. Lövskog, framförallt på fuktig mark, håller så mycket vatten i 
löv och stammar att de är naturligt motståndskraftiga mot bränder. De 
mest brandbenägna miljöerna är barrskogar, främst på torra marker, 
men också öppna gräsmarker om våren när det torra fjolårsgräset står 
kvar. För att minska risken för storskaliga bränder är det därför viktigt 
att behålla ett mosaikartat landskap, där barrskog blandas med löv, och 
blöta miljöer såsom våtmarker bevaras och hålls öppna eller restaureras 
där det behövs. 

Den kommunala karteringen visar vatten och våtmarker, lövskogar och 
öppen mark som alla är strukturer som har en brandskyddande effekt. 
Lövskog på fuktig mark bedöms ha högre funktion än på torr mark.

Nuläge

Kommun
Karlstads kommun består till stor del av barrskogar. Andelen lövskog 
på kommunal nivå är låg, och brandskyddande strukturer återfinns 
främst i form av välhävdade gräsmarker samt vatten och våtmarker. 
Välhävdade gräsmarker, främst i form av åkermark, finns relativt jämnt 
fördelat över kommunen, undantaget precis runt Karlstad tätort och i 
de allra nordligaste delarna. Den största koncentrationen av vatten och 
våtmarker hittas, utöver Vänern i söder, i kommunens östra delar. 
Kommunens nordöstra ände är den del med lägst andel värdeskapande 
strukturer och täcks till stor del av barrskog.

Figur 26. Kapacitet för kolpooler i Karlstads kommun.
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Figur 27. Viktiga brandskyddande strukturer i Karlstads kommun Figur 28. Kapacitet för brandskydd i Karlstads kommun.
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Tätort
Brandskydd som ekosystemtjänst är främst relevant i naturområden, 
och inte inom tätbebyggda områden där bränder upptäcks tidigare och 
är enklare att hantera.

Inom Karlstad tätort utgörs den största andelen av de brandskyddande 
strukturerna av Vänern och Klarälven. Två större barrskogsområden 
inom I2-skogen respektive Tyrskogen och Rudsskogen norr om Fär-
jestad, har identifierats som bristområden där det till stor del saknas 
branddämpande strukturer. Mellan dessa områden fungerar Klarälven 
som en barriär.

Figur 29. Värdering av brandskyddande strukturer i tätorten.
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DEL 2 - PRIORITERINGAR
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Prioriteringar
I detta kapitel presenteras kortfattat några av de mest viktiga ekosys-
temtjänstytorna. I det här projektet har det inte finns någon aktuell 
planering eller exploatering att specifikt utgå ifrån varför fokus har rik-
tats in på att identifiera och lyfta fram platser men multifunktionella 
ytor och särskilt värdefulla områden för enskilda ekosystemtjänster uti-
från behov i dagens landskap. 

Det är viktigt att poängtera att denna prioritering endast tar hänsyn till 
viktiga områden utifrån ett helhetsperspektiv. Vid en faktiskt 
förändring att ta ställning till krävs vidare utredning och andra 
prioriteringar kan behöva göras. 

För att i detalj se varje enskilt grönområdes värde/kapacitet se GIS-
underlag. 

Mångfunktionella ytor i och kring tätorten
Kartan till höger visar varje områdes sammanlagda kapacitet för eko-
systemtjänster. Områden med mörkare färg innehåller fler ekosystem-
tjänster jämfört med ljusare områden. De har många 
användningsområden och är därför ”mångfunktionella” ur ett ekosys-
temtjänstperspektiv. Därmed inte sagt att mångfunktionella områden 
nödvändigtvis är viktigare än andra, eftersom hur viktigt ett område 
och en ekosystemtjänst är också relaterar till vilket behov av ekosystem-
tjänsten som finns på platsen. Kring Karlstad tätort är det som för-
väntat de större grönområdena som hyser de flesta multifunktionella 
ytorna, men det är viktigt att notera att det även inne i tätorten finns 
grönytor med kapacitet för flera tjänster. Det är också viktigt att 
komma ihåg att all tätortsnära natur är viktig ur en rekreationssyn-
punkt. Kulturella ekosystemtjänster är dock inte kartlagda och disku-
teras därför inte mer ingående inom ramen för det här projektet.

Nedan presenteras multifunktionella värdekärnor för ekosystemtjänster 
med en kort beskrivning och en lista med prioriteringar.

I2-skogen

Tyrskogen, Rudskogen och 
Stockfallet

Universitetsskogen

Kaplansälven och Alstersnäset

Mariebergsskogen, Jakobs-
bergsskogen & Klarälvsdeltat

Knappstadsviken
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Universitetsskogen

Prioritera:
• Ett sammanhängande barrskogsområde för att bibehålla betydelsen

för barrskogsmesar
• Grönytor på genomsläppliga jordarter och kring våtmarker för att

säkerställa god flödesreglerng och vattenrening
• Områden med höga naturvärden viktiga för biologisk mångfald
• Ett sammanhängande skogsområde för att få in parkbris i tätorten

Universitetsskogen
Området utgör ett viktigt strövområde för de närmast boende och för 
de som arbetar eller studerar vid Karlstads universitet. Området består 
till största del av blåbärsgranskog med vissa intressanta arter kopplade 
till naturtypen, varför skogen bedöms ha ett värde för den lokala biolo-
giska mångfalden. Universitetsskogen tillhör samma större samman-
hängande skogsområde och spridningssamband för barrskogsfåglar 
som Tyrskogen och Rudskogen. Värdekärnan bidrar på samma sätt till 
ekosystemtjänsterna klimatreglering, vattenrening och flödesreglering. 

Prioritera:
• Ett sammanhängande barrskogsområde för att bibehålla betydelsen

för barrskogsmesar
• Grönytor på genomsläppliga jordarter och kring våtmarker för att

säkerställa god flödesreglerng och vattenrening
• Ett sammanhängande skogsområde för att få in parkbris i tätorten

Kaplansälven och Alsternäset
Värdekärnan vid Kaplansälven och Alsternäset präglas till stor del av 
vattenkontakt, skog och strandängar. Området nyttjas idag för fri-
luftsliv, främst för vandring längs med Frödingeleden eller för fågel-
skådning vid Alsternäsets fågeltorn. Här ryms områden med höga 
värden för biologisk mångfald. Dessa värden är framförallt knutna till 
gammal kustnära skog på Alsternäset. Betade öppna gräsmarker är vär-
defulla för insekter och en resurs för lokal pollinering. 

I2-skogen
Skogen har tidigare varit militärt övningsområde men används idag 
främst för olika former av rekreation. Området nyttjas även återkom-
mande för jaktverksamhet som bedrivs av en lokal jaktförening. Det 
varierande landskapet med ömsom jordbruk och ömsom skog bidrar 
till höga värden för biologisk mångfald. Här finns flera rödlistade arter, 
såväl insekter som fåglar och växter. Området är också viktigt för flera 
reglerande ekosystemtjänster, kanske framförallt klimatreglering då det 
större sammanhängande och tätortsnära skogsområdet bidrar till ökat 
luftombyte mellan stad och land genom parkbris. 

Prioritera:
• Ett sammanhängande grönområde med stor variation för att

bibehålla en hög biologisk mångfald
• Ett sammanhängande grönområde med blandad vegetation för att få

in parkbris i tätorten
• Områden med höga naturvärden viktiga för biologisk mångfald
• Ett ”grönt släpp” ut mot skogsområden västerut för att säkerställa

spridningsvägar och stråk för djur och växter
• Vid ev ny bebyggelse bygg ihop befintliga bebyggda områden och

spara skogen innanför dessa så att den inte fragmenteras

Tyrskogen, Rudskogen och Stockfallet. 
Dessa tre områden bistår tillsammans med tätortsnära skog av bety-
delse för rekreation, med flera leder och motionsspår. Värdekärnan 
används som utflyktsmål av närboende samt av skolor och förskolor. I 
området finns vissa värden för biologisk mångfald, härigenom korsar 
bl.a. ett sammanhängande spridningssamband för barrskogsfåglar. 
Skogen är också viktig för flera reglerande ekosystemtjänster. Kapaci-
teten för klimatreglering bedöms som hög på grund av den parkbris 
som området bidrar med. Även för vattentjänster är området viktigt då 
det till största del består av genomsläppliga jordarter, vilket medför 
högre kapacitet för flödesreglering och vattenrening. 
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Prioritera:
• Strandområdets värden för biologisk mångfald d v s den kustnära

skogen, de betade gräsmarkerna och strandängarna
• Strandområdet med berydelse för flödesreglering

Mariebergsskogen, Jakobsbergsskogen och Klarälvsdeltat
Här ligger stadsparken, ett friluftsmuseum, skogsområden med rekrea-
tionsmöjligheter samt strandängar och våtmarker som är karaktäris-
tiska för Klarälvsdelat, inom samma område. I området finns också ett 
naturum med utställningar och information om naturen inom 
området, med tydligt naturpedagogiskt värde. Den höga variationen 
och typiska naturen medför att området har höga värden för den lokala 
biologiska mångfalden. Området har också visst värde för reglerande 
ekosystemtjänster, eftersom skogen bidrar till tätortsnära klimatregle-
ring, men också med luftrening och bullerdämpning intill förhållan-
devis trafikerade områden.

Jakobsbergsskogen och golfbanan bedöms därtill som viktiga för flö-
desreglering och vattenrening eftersom de utgör lågpunkter i land-
skapet och består samtidigt av genomsläppliga jordarter. 

Prioritera:
• Områdets variation och typiska natur med värde för biologisk 

mångfald
• Våtmarker och lågpunkter på genomsläppliga jordarter och kring 

våtmarker för att säkerställa god flödesreglerng och vattenrening
• Ett sammanhängande grönområde för luftrening

Knappstadsviken
På lite längre avstånd från Karlstad tätort ligger Knappstadsviken. 
Knappstadsviken har en naturpräglad karaktär och domineras av våt-
marker och sumplövskog med höga naturvärden med ett särskilt rikt 
fågelliv. Inom området finns två fågeltorn. Området är på grund av 
sina många våtmarker även viktigt för vattenrening och flödesrening. 

Prioritera:
• Områden med höga naturvärden viktiga för biologisk mångfald
• Våtmarker för att säkerställa god flödesreglerng och vattenrening

Tätorten
Inne i Karlstad tätort är parker och små grönområden särskilt viktiga 
ur ett ekosystemtjänstperspektiv. Grönområden som kan ta emot 
vatten vid skyfall och översvämningar fyller en viktig funktion. Träden 
i staden bidrar med luftrening oh lokal klimatreglering. För djur och 
växter fungerar grönområdena i tätorten som viktiga hållplatser eller 
livsmiljöer där det annars är ont om sådana ytor.

Prioritera:
• Träd och parker för luftrening och klimatregelring
• Grönytor på lågpunkter och gröna strandytor för flödesreglerng

• Parker och grönytor med betydelse för pollinering

Prioriterade områden för enskilda ekosystemtjänster

Biologisk mångfald
• Sammanhängande grönområden med variationsrik natur i I2-skogen
• Strandområdet vid Kaplansälven och Alsternäset
• Våtmarker och sumpskogar vid Knappstadsviken
• Den variationsrika och typiska naturen vid Mariebergsskogen,

Jakobsbergsskogen och Klarälvsdeltat

Pollinering
• Spridningssambandet för vildbin som följer Klarälvens västra delta

söderut och sedan västerut genom lummiga villakvarter och vidare ut
ur tätorten. Sambandet förgrenas därefter söderut genom betesmar-
kerna vid Gruvlyckan och vidare mot Sommarro golf
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• Spridningssambandet som går genom de östra delarna av Karlstad,
längs med järnvägen och sedan söderut genom Herrhagen och vidare
in i Hammarö kommun.

• Ängs- och betesmarker
• Blommande marker intill odlingsmark
• Vid ev ny bebyggelse kan strukturer viktiga för pollinering skapas för

att säkerställa goda spridningsmöjligheter såväl genom tätorten som
utanför

Vattenrening
• Sammanhängande skogsområden på genomsläpplig jord
• Våtmarksartade områden söder om centrum, i området kring

Bergholmen

Flödesreglering
• Våtmarksmråden nära bebyggelse
• Grönområden och lågpunkter i staden som kan reglera vattenflöden

även när det är höga flöden i Klarälven och Vänern.

Klimatreglering
• Områden över 3 hektar som bidrar till parkbris i tätorten
• Fuktlövskogar i anslutning till tätorten
• Träd inne i tätorten

Luftrening
• Värdeytor för luftrening intill större infrastruktur
• Träd inne i tätorten

Brandskydd
• Våtmarksmråden nära bebyggelse och torra skogsmarker
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Bilaga 1 - FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE
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Förslag till fortsatt arbete
Tillgången på ekosystemtjänster i Karlstad är idag god, med flera stora 
sammanhängande grönområden och relativt få bristområden inom 
kommunen. För flera av tjänsterna är en sammanhängande struktur 
avgörande för att ekosystemtjänsterna ska fungera tillfredsställande på 
lång sikt. 

Utmaningar utgörs idag främst av den befolkningsökning som sker 
inom kommunen, vilken kräver ianspråkstagande av fler områden för 
bebyggelse, liksom förtätning av den befintliga bebyggelsen. För att 
säkerställa att Karlstad i framtiden får en hållbar social och ekologisk 
utveckling är det viktigt att planera för sammanhängande grönstruk-
turer och en biologisk mångfald. 

I detta avsnitt presenteras förslag till fortsatt arbete med konkreta 
exempel om hur olika ekosystemtjänster kan skapas, stärkas och sparas/
bevaras.

Att tänka på vid nyexploatering
För områden som planeras på mark som tillhandahåller ekosystem-
tjänster bör kompensationsåtgärder genomföras så att ingen nettoför-
lust uppstår. För att tillgodose de nya bebyggelseområdena med 
ekosystemtjänster är det viktigt att spara så mycket grönyta som möj-
ligt. De nya byggda miljöerna bör i ett så tidigt skede som möjligt pla-
neras för att tillgodose ekosystemtjänster som bedöms som viktiga på 
platsen. Det är dock viktigt att komma ihåg att även ytor med en 
enstaka ekosystemtjänst kan vara av stor betydelse om behovet av just 
den ekosystemtjänsten är stor på platsen.

En tydlig grönstruktur att ordna bebyggelsen kring bör planeras tidigt. 
Park- och naturmiljöerna bör utvecklas så att de får ökad reglerande 
förmåga, ökad tillgänglighet för människor men också avskilda områ-
den som prioriteras för växt- och djurliv. Skapandet av nya barriärer 
genom att bygga i viktiga strukturer för den gröna infrastrukturen bör 
därför undvikas samt att befintliga barriärer bör överbryggas genom att 

bevara och tillskapa strukturer som stärker den gröna infrastrukturen. 

Hög grönytefaktor bör eftersträvas genom exempelvis växter på väggar 
och tak, öppna dagvattenlösningar och träd i gatumiljöer. Detta kan 
vara särskilt viktigt i områden med hög andel hårdgjord yta och få 
ekosystemtjänster. Att bevara större sammanhängande värdekärnor 
säkerställer att ekosystemtjänster bevaras för framtiden. 
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Biologisk mångfald 
Det främsta hotet mot biologisk mångfald är exploatering av värdefulla 
livsmiljöer. Ytterligare hot utgörs av fragmentering av naturmiljöer och 
biotoper, d.v.s. uppdelning av en sammanhängande miljö till flera icke 
sammanhängande, samt påverkan på spridningssamband genom anläg-
gande av vägar eller bebyggelse. 

Generellt kan sägas att områden med lägre naturvärden är enklare att 
återskapa. Lägre naturvärden som går förlorade vid en eventuell bebyg-
gelse kan kompenseras för genom tillskapande av nya, likartade natur-
miljöer i den nya strukturen eller i intilliggande områden. 

Högre naturvärden, särskilt sådana värden som är knutna till exem-
pelvis gamla träd, hålträd eller mulmträd samt skogsmiljöer med lång 
kontinuitet, går som regel inte att återskapa. Dessa miljöer är mycket 
känsliga för ingrepp och uppkommen skada på naturvärdena bedöms 
vara irreversibel. Det tar lång tid för träd att bli gamla, varför äldre 
skog och gamla träd bör bevaras. Det är också viktigt att bevara sam-
lade områden och inte dela upp skogsområden till för små enheter. 
Stora, sammanhängande skogsområden är viktiga genom sin storlek 
och möjlighet till att stödja artrikedom och spridningssamband för 
barrskogsarter.

Spara
• Bevara större sammanhängande grönområden med höga naturvär-

den. Detta medför bättre möjligheter för människan att vistas i
naturen och ger potentiella livsmiljöer för andra organismer. Ett
särskilt intressant område i sammanhanget är landskapet kring
Knappstadsviken, Mariebergsskogen och våtmarksområdena i sydös-
tra delen av tätorten, intill Vänern.

• Bevara sammanhängande viktiga ekologiska spridningssamband.
Detta skapar en sammanhållen grönstruktur som kan nyttjas av både
människor och djur. Se spridningsanalys (Ekologigruppen, 2016).

• Spara liggande och stående död ved samt hålträd. Död ved är
livsnödvändig för många växter, djur, svampar och boplatser för
pollinatörer. Låt därför murken död ved ligga kvar och fungera som

så kallade faunadepåer, där djur och växter kan söka både mat och 
husrum. En heltäckande trädinventering är ett hjälpsamt verktyg för 
att få överblick över träd och deras värden. 

Stärk/Skapa
• Arbeta med att förbättra förutsättningarna för utpekade ansvarsarter

genom att gynna de habitat och livsmiljöer de lever i och förbättra
spridningsmöjligheter mellan dessa. Här är det viktigt att identifiera
svaga spridningsmöjligheter och potentiella flaskhalsar i den gröna
infrastrukturen och utreda hur dessa på bästa sätt kan förstärkas.

• Skapa bryn/buskage med inhemska arter. Bryn i söderläge blommar
mycket rikligare än bryn i skugga. Buskage är också viktiga
vindskydd för pollinerande insekter.

• Placera ut fågelholkar och insektshotell för att gynna den lokala
biologiska mångfalden och för att skapa en medvetenhet hos de
boende om vilket värde pollinering och biologisk mångfald har för
ett resilient samhälle.

• Anlägg faunadepåer med död ved och lövhögar i parker och på
bostadsgårdar för att gynna insekter.

• Anlägg urban ängsmark och gräsmatteblandningar med blommande
örter längs med grönstråk, i kantzoner mellan hus och gata samt i
parker.

• Arbeta med en variation av miljöer och strukturer i stadsdelens
parker för att gynna biologisk mångfald. Se till att det finns allt från
blommande nektarväxter till buskage och träddungar, gärna med en
variation av öppen- och slutenhet. Arbeta med träd, buskar och
växter som finns i närmiljön för att på sikt stärka förutsättningarna
för arter som är typiska för regionen.

• Arbeta med bärande träd längs stråk för att gynna den lokala biolo-
giska mångfalden. Bärande träd och buskar uppskattas av både fåglar
och insekter som födokälla.
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Biologisk mångfald, luft- och klimat

Det är i nuläget svårt att förutse hur olika arter reagerar på klimatföränd-
ringar och eventuella trädsjukdomar. En variation av olika barr- och lövträds-
arter medför att det fortfarande finns vegetation som kan rena luften om 
vissa arter slås ut. I viss mån kan även klimatreglering kopplas till biologisk 
mångfald eftersom större sammanhängande skogar ger mer klimatregle-
rande effekt, samtidigt som de har bättre förutsättningar att hysa biologisk 
mångfald än fragmenterade områden. 

• Anpassa dagvattenåtgärder i nya bostadsområden så att de även
stärker biologisk mångfald. Prioritera öppen dagvattenhantering och
se över möjligheten att anpassa grönytor som tar emot dagvatten så
att de behåller vatten för att skapa tillfälliga små våta områden.

• Anlägg biotoptak med olika typer av miljöer som gynnar den biolo-
giska mångfalden.

Matproduktion
Småskalig odling bidrar till ett flertal kulturella ekosystemtjänster och 
förser bebyggelsen med estetiska värden. Förutsättningar för småskalig 
matproduktion kan skapas på till exempel kolonilotter och gemensam-
hetsodlingar på bostadsgårdar.

Karlstads kommuns jordbruksmark är en viktig resurs som är av stor 
betydelse att bevara. Exploatering av jordbruksmark är oftast en irre-
versibel åtgärd som medför att stora samhällsvärden går förlorade. För 
att ta fram mer platsspecifika åtgärder behöver här ytterligare underlag 
tas fram. Åtgärdsförslagen för matproduktion är därför av mer generell 
karaktär. 

Spara
• Jordbruksmark får endast exploateras i de fall det medför särskilt

stora hållbarhetsvinster eller tillgodoser ett allmänt angeläget intresse
(Miljöbalken, i t.ex. 17 kap. 6 §).

• Bevara så långt som möjligt potentiell jordbruksmark på mark som
tidigare varit åker, men som numera används som betesmark och
vinterhagar eller som övergivits och vuxit igen med sly eller lövskog.

Stärk/skapa
• Ett sätt att säkra framtida behov av jordbruksmark kan vara att ta

fram en jordbruksstrategi med kartläggning av såväl befintlig som
potentiell jordbruksmark. Denna kan visa vilken jordbruksmark som
är mest värdefull ur ett hållbarhetsperspektiv och vilka möjligheter
som finns till att utöka jordbruksmarken inom kommunen.

• Stärk landskapets förutsättningar för pollinering och skadedjursregle-
ring.

• Anpassa sänkor i odlingslandskapet för att minimera översvämningar
på odlingsmark utan att läckage av näringsämnen sker till vattenreci-
pienter. Om jordbruksmarken ofta drabbas av översvämningar bör
alternativa översvämningsytor skapas.

Biologisk mångfald en förutsättning för matproduktion

En hållbar matproduktion är beroende av fungerande pollinering och 
skadedjursreglering. Resilient pollinering och skadedjursreglering är i sin tur 
beroende av biologisk mångfald, eftersom biologisk mångfald förser 
ekosystemen med en variation av många olika pollinatörer och skadedjurs-
reglerare.

Biologisk mångfald bidrar till rent vatten

Ett ekosystem med en stor variation av arter bidrar till att rena vatten 
eftersom olika arter har olika förutsättningar för att ta upp näringsämnen 
och bryta ner föroreningar.  Biologisk mångfald ökar därför naturens 
renande kapacitet. En stor del av reningen sker av de arter som inte är 
synliga för ögat, av de mikroorganismer som finns i mark, sjöar och vatten-
drag. Mikroorganismerna är länkade till övrig biologisk mångfald.



Ekosystemtjänster Karlstad 

50

• Lyft möjligheten till lokal odling i planerings- och utvecklingspro-
jekt.

Pollinering
Pollinatörer har en avgörande betydelse för frösättning och fortlevnad 
av blommande växter. Minst tre fjärdedelar av alla blommande odlade 
och vilda växtarter är helt eller delvis beroende av insektspollinering 
(Dänhardt et al. 2013). Växterna ger i sin tur frön och bär som andra 
djur är beroende av. Pollineringen bidrar till fler blommande växter, 
fler insekter, fler fåglar, fler rovdjur samt större skördar, högre artdiver-
sitet och högre upplevelsevärden. 

Det går att stärka livsmiljöer och spridningssamband för pollinatörer 
och andra organismer på bostadsgårdar, öppna gräsytor och i parker 
genom att utveckla en variationsrik miljö av gröna strukturer med 
buskar, trädmiljöer och öppna gräsmarker med blommande växter. Ett 
sätt kan vara att ta fram informationsmaterial till villaägare och exploa-
törer med exempelvis artrekommendationer för att öka kunskapen om 
hur de kan bidra till att bevara och stärka den biologiska mångfalden 
och strukturer viktiga för pollinatörer. 

I tätorten kan man, genom att anpassa skötseln av grönytor, efterlikna 
naturliga mer eller mindre permanenta livsmiljöer genom lågintensiv 
skötsel, vilket innebär att livsmiljöerna tillåts bli mer eller mindre per-
manenta. Detta kan exempelvis ske genom att undvika bearbetning av 
jorden, att gräs (och ogräs) tillåts växa och att torra grenar och död ved 
lämnas på platsen. Områden med ängskaraktär, vägkanter etc bör inte 
slås förrän växter blommat färdigt och bina har hunnit reproducera sig, 
dvs under sensommar/tidig höst. Låt också gärna områden som redan 
är ”vildvuxna” fortsätta vara det, detta gynnar flera artgrupper av polli-
natörer och deras larver.

För att stärka förutsättningarna för pollinatörer och andra organismer 
ska en variationsrik miljö av gröna strukturer, med buskar, trädmiljöer 
och öppna gräsmarker med blommande växter utvecklas och skapas 
där sådana saknas. Även för pollinatörer handlar det om att undvika 
påverkan på spridningssamband genom anläggande av vägar eller 
bebyggelse. Det är viktigt att se till att det finns en sammanhållen grön 
infrastruktur med en variation av livsmiljöer. Använd nedanstående 
åtgärder för att förstärka den gröna infrastrukturen på strategiska 
platser för vildbin och pollinatörer.
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Spara
 • Bevara viktiga spridningssamband för vildbin (Se Figur 17 Polline-
ring s. 30). 

 • Utnyttja potentialen i ”överblivna ytor” som refuger för exempelvis 
buskar och perennrabatter som bidrar med färg, dofter och årstidsva-
riationer och som lockar till sig surrande bin och vackra fjärilar. 

 • Låt vissa gräsytor vara oklippta i parker eller längs med gång- och 
cykelvägar. Om inte under hela säsongen så över vintern. Detta ger 
fler boplatser till insekter, ökar övervintringsmöjligheterna och påver-
kar populationsstorleken positivt. Vid anläggning av nya grönytor 
kan tuvbildande gräs sås in (exempelvis ängskavle, hund- och kamäx-
ing, rödsvingel, krus-, ludd- eller lentåtel).

Stärk/skapa
 • Gynna pollinatörer genom att tillföra odlingsstrukturer, t.ex. genom 
att anlägga mindre odlingslotter eller ställa ut pallkragar i anslutning 
till bostäder. 

 • Skapa artificiella boplatser för pollinatörer, t.ex. bibatterier, på strate-
giska platser. Involvera gärna skolor och förskolor i arbetet.

 • Skapa förbättrade förutsättningar för pollinatörer som vaknar tidigt 
på våren och behöver mat med hjälp av tidigt blommande växtmate-
rial. Att plantera sälg är ett bra sätt att snabbt och kostnadseffektivt 
gynna pollinatörer och andra nyttoinsekter. 

 • Skapa förutsättningar för marklevande vildbin att bygga bon genom 
att gräva flacka sandblottor i kanten på diken eller lägga upp vallar 
med sand, grus och/eller lätt jord i sydsluttningar, gärna i vindskyd-
dade områden med sparsam vegetation.

Pollinering & Skadedjursreglering

En studie baserat på svensk fältdata visade att skadorna av bladlöss på 
vårsådd stråsäd minskade med mellan 45 och 70 procent i områden där 
naturliga fiender fanns (Jonsson et. al. 2014). 

En annan studie visade att för vissa sorter av raps ökade skörden med 
11–18 procent med hjälp av insektspollinering jämfört med endast vindpol-
linering. Dessutom kan marknadsvärdet öka då oljehalten blir högre vid 
insektspollinering än vindpollinering (Bomarco et al. 2012, Lindström et. al. 
2016).
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Luftrening och klimatreglering
Träd är den viktigaste strukturen för dessa tjänster i stadslandskapet. 
Då träd kräver lång tid för att nå full storlek bör de ges ett högt värde 
och ses som en investering. Åtgärder syftar därför till att behålla befint-
liga träd så långt som möjligt och plantera träd och buskar på strate-
giska platser för att rena luften från partiklar och minska andelen 
buller som når bebyggelsen. Större sammanhängande skogsområden är 
viktiga då de bidrar med parkbris, d.v.s. svag vind som medför luftom-
byte mellan stad och land. Generellt ökar effekten av parkbris med 
skogsområdets storlek. 

De tydligaste källorna till luftföroreningar och buller i Karlstad utgörs 
av trafikerade vägar såsom E18, Örsholmsleden, Hamngatan och 
Norra infarten. Även järnvägen som passerar i öst-västlig riktning 
genom tätorten bidrar till buller. 

Spara
 • Bevara sammanhängande skogsområden samt enskilda träd i anslut-
ning till hårdgjorda ytor då träd bidrar med reglering av mikrokli-
mat.

 • Bevara befintlig luftrenande vegetation längs större trafikerade vägar 
och järnväg. Yngre träd och buskar har en betydligt mindre luftre-
nande effekt än äldre individer. 

 • Bevara sammanhängande skog för att minska buller och koncentra-
tionen av luftföroreningar längs med befintlig och framtida infra-
struktur.

Skapa/stärka
 • Ta fram en värmekartering och en vindkartering för att identifiera 
särskilt utsatta områden. Detta är sedan ett bra underlag för att veta 
vilka platser som är i behov av nedanstående åtgärder.

 • Plantera ny skuggande och vindskyddande vegetation längs gator och 
i parker och på torg. 

Barrträd eller lövträd för luftrening?

En studie har visat att det är cirka 70 procent mindre föroreningar längs en 
gata med träd (Bernatzky 1983).  Barrträd är effektiva eftersom de är gröna 
året om och har en större sammanlagt bladyta. De spelar en viktig roll 
vintertid när partikelhalterna från dubbdäck med mera kan bli höga. Lövträd 
är mest effektiva sommartid eftersom de då har en stor lövyta som kan 
fånga upp partiklar, de är också effektivare på att absorbera förorenande 
gaser än barrträd (Stolt 1982).

För att luftrening ska ske året runt är det därför bäst av att bevara blandsko-
gar samt att plantera både barr- och lövskog. 

Tänk på vid planering!

• Avsätt ytor för bullerdämpning och luftrening vid planering av ny bebyg-
gelse i anslutning till industri och större vägar.

• Tillskapa bullerdämpande och luftrenande strukturer i tydliga bristområden, 
på platser där mycket människor vistas.
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Flödesreglering, vattenrening och dricksvatten
Tjänsterna vattenrening och flödesreglering är tätt sammankopplade 
och i stort beroende av samma typer av strukturer för att fungera. 
Generellt kan sägas att ju långsammare vattnet färdas genom land-
skapet, desto lägre blir risken för översvämningstoppar och desto mer 
tid finns för rening längs vägen. För att dessa tjänster ska vara välfunge-
rande behövs ett varierande landskap, med stor andel grönska, låg 
andel hårdgjorda ytor och där naturliga lågpunkter tillåts fungera som 
översvämningsytor.

Många av de åtgärder som är kopplade till att stärka flödesreglering 
och vattenrening har snabb effekt, och är också värdefulla ur andra 
aspekter. Fysiska förändringar i landskapet såsom igensättning av 
dikade våtmarker eller återmeandring av vattendrag har omedelbar 
effekt på vattnets framfart, och på sikt också på andra tjänster såsom 
biologisk mångfald. Vid planering av vattenrelaterade åtgärder är det 
viktigt att tänka både lokalt men också på hela avrinningsområdet.

Bevara
 • Bevara naturliga översvämningsområden och lågpunktsområden och 
skydda dem från exploatering.

 • Behåll befintliga träd och grönska vid exploatering. Flerskiktad 
vegetation med buskar träd som vuxit sig stora tar upp mycket 
vatten, och är därmed mer värdefulla än mindre, nyplanterade träd.

 • Andelen hårdgjord yta bör ej utökas inom eller i närheten av 
utpekade översvämningskänsliga områden.

Skapa/stärka
 • Vid nyexploatering bör det planeras för grön hantering av höga 
flöden och dagvatten, exempelvis genom anläggning av multifunk-
tionella skyfallsytor (ytor som förutom att hantera vatten också har 
funktioner för rekreation, biologisk mångfald med mera).

 • Lämna låga stråk och instängda områden som är viktiga för 
dagvattenhantering obebyggda vid nyexploatering. Det är fördelak-

tigt om en stor del av den exploaterade marken utgörs av mjuka 
markslag som planteringar, svackdiken eller gröna tak.

 • Nyttja grönområdens kapacitet som översvämningsskydd och vatten-
rening genom att leda dagvatten från vägar och kringliggande bebyg-
gelse till områden med flödesreglerande funktion.

 • Tillför vattenrenande vegetation och infiltrationsytor, gärna på mark 
som idag är hårdgjord.

 • Restaurera utdikade våtmarksområden för att öka landskapets vatten-
hållande och renande förmåga.

 • Återmeandra och restaurera rensade och rätade vattendrag för att 
fördröja flöden. Här är det viktigt att tänka på skalan i avrinnings-
området. Vatten som fördröjs långt upp i systemet minskar 
flödestoppen längre ned.

 • Anlägg våtmarker längs Vänerns kust där den naturliga förekomsten 
av renande strukturer är låg och andelen jordbruksmark är hög för 
att minska näringsläckaget till Vänern.

 • Tillse att vattendrag och sjöar inom kommunen har ordentliga 
kantzoner med träd och buskar som tar upp näring och bromsar 
höga flöden.

Brandskydd
Karlstad kommun är naturligt rik på barrskog och därmed brandkäns-
liga miljöer. Ekosystemtjänsten brandskydd är främst relevant i natur-
områden utanför bebyggelse, där bränder kan uppstå och växa sig stora 
innan de upptäcks, och därmed blir svårbekämpade. För att stärka 
landskapens motståndskraft mot brand är det därför viktigt att bevara, 
förstärka och återställa de strukturer i landskapet som är mindre käns-
liga för brand genom följande åtgärder:

 • Betande djur eller slåtter kan användas för att till nästkommande vår 
minska mängden torrt, brandkänsligt fjolårsgräs och samtidigt bidra 
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med andra tjänster såsom biologisk mångfald och matproduktion.

 • I skyddade områden kan kontrollerade naturvårdsbränder vara ett 
viktigt verktyg för att stärka de naturvärden som bränder naturligt 
bidrar med, samtidigt som risken för spontan brand avtar då 
mängden tillgängligt bränsle minskar.

Skapa/stärka
 • Gynna lövskog och arbeta för att öka mängden lövinblandning i 
barrskogarna då lövskog naturligt är mer motståndskraftig mot 
brand.

 • Igenvuxna, utdikade våtmarker bör restaureras för att återfå sin 
funktion som branddämpande strukturer.

 • Återmeandra och återställ rensade och rätade vattendrag. Ett 
meandranade, naturligt flytande vattendrag skapar en bredare barriär 
i landskapet jämfört med ett rätat dike.

Material- och energiproduktion
Produktion av bioenergi samt skogs- och jordbruk har en alltmer bety-
dande roll i arbetet med att minska koldioxidutsläppen. Det finns dock 
en risk för överutnyttjande av tjänsterna, liksom för materialproduk-
tion, på bekostnad av andra ekosystemtjänster. Den areellt stora 
omfattningen av material- och energiproduktion från skogen, i kombi-
nation med påverkan på skogsstrukturens sammansättning, ger en 
betydlig inverkan på de flesta andra ekosystemtjänster - inte minst bio-
logisk mångfald och kulturella tjänster.

Bevara
 • Bevara stora sammanhängande skogsstrukturer. Även i områden med 
högre naturvärden, både formellt skyddade och frivilligt avsatta, kan 
skötselåtgärder för naturvårdsändamål generera viss mängd material 
och energiråvara. Naturvårdsgallringar, t ex i ljuskrävande tallskog, är 
ett sådant exempel. Andra områden och andra naturtyper har en 
naturlig dynamik, också kallad fri utveckling, där naturens egna 

processer får råda, och uttaget av material och energi därför är 
mycket sparsamt. 

 • Bevara och utveckla rekreativa värden samt andra viktiga ekosystem-
tjänster inom tätortskogarna genom skogliga åtgärder.

 • Bevara förvaltningsskogens produktiva skogsmarkareal som är plane-
rad för att inte brukas eller enbart skötas för upplevelsevärden, 
friluftsliv eller befintliga naturvärden. 

Skapa/stärka 
 • Skogslandskapet hyser generellt en god potential för produktion av 
material och energi, men är påverkad av, och påverkar i sin tur, andra 
ekosystemtjänster. Ta fram tydliga prioriteringar i användning av 
skogsmark till produktion- och material och för andra ekosystem-
tjänster där konkurrens om råvaran kan uppstå.

 • Arbeta med ett natur- och rekreationsanpassat skogsbruk i anslut-
ning till tätorter, där hänsyn tas till andra viktiga ekosystemtjänster 
utifrån det lokala behovet. I dessa skogar bör det bland annat finnas 
plats för till rekreation, skadedjursreglering, återhämtning, erosions-
kontroll, flödesreglering, vattenrening och biologisk mångfald. 

 • Stärk de kulturella ekosystemtjänster rekreation och grönt kulturarv i 
jordbrukslandskapet genom att skapa eller komplettera stigar, leder 
och cykelstråk.

 • Främja synergier med energisparande åtgärder i bebyggelse eller 
utnyttjande av vind- eller solenergi för att minska behovet bioenergi. 
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Odling

Parkbris

Vattenrening

Rekreation

Skadedjurs-
reglering

Bullerdämpning

Luftrening

Flödesreglering

Skuggning

Illustration: Juho Riikonen, Ekologigruppen för Eskilstuna kommun. 
Exempel på ekosystemtjänster i stadsrummet.

Bilaga 2 -  BILDBIBLIOTEK
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Ökad tillgänglighet och upplevelsevärde i naturparker genom att 
arbeta med tydliga entréer, gångstråk, sittplatser och naturpeda-
gogik.

Inspirationsbild till hur anslutningen till naturområden kan utformas på ett inbjudande sätt 
med informationstavla med karta och uppgifter om naturen i området, sittplatser, 
papperskorgar och cykelställ (Illustration Ekologigruppen, förslag till utveckling av 
Bergaskogen, Upplands Väsby kommun).

Lekskulpturer och tydliga stråk kan bjuda in till att leka och upptäcka naturen. Nedan 
syns anläggning vid Trastsjöskogen (ritad av Ekologigruppen). 

Sittplats vid plats som kombinerar 
dagvattenhantering med sinnesupp-
levelser och rofylldhet. Nedan och till 
vänster Kyrkparken i Järfälla, ritad av 
Ekologigruppen. 
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Naturlek och sittplatser i det gröna uppmuntrar till såväl ro som äventyr i det gröna, för 
små och stora. Bilderna på denna sida visar naturlekplatsen intill Trastsjöskogen 
(Ekologigruppen). 
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Tydliga entréer och stigar bjuder in till att uppleva naturparkernas kvalitéer. Ovan: Entré 
till Trastsjöskogen av Ekologigruppen. 
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Gång- och cykelstråk i kombination med grönska och öppna 
dagvattenlösningar.

Illustration: Ekologigruppen.
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Torg kan göras maximalt gröna och inrymma regnbäddar, gångstråk 
och sittplatser i lövskugga, cykelparkeringar, grönskande tak och en rad 
andra funktioner och ekosystemtjänster. Gestaltning och illustrationer 
t.h. av Ekologigruppen. 

Skälderviksplan i Årsta.
Ovan: Sektion regnbäddar, sittplatser och trädplanteringar. Illustration: 
Ekologigruppen. 
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Gröna tak och gröna gårdar som kan bidra till grönytefaktor 
och ökad krontakstäckning. 

Nedan förslag på utformning av gård med fokus på ekosystemtjänster, 
Inre Hamnen i Norrköping, gestaltning och illustration av Ekologi-
gruppen. .
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Gröna väggar
Med gröna väggar menas moduler innehållande växtsubstrat för växternas 
rotsystem. Det finns idag ett antal olika typer av modulsystem och olika 
typer av substrat. Fördelarna med gröna väggar att de bidrar till ett behagli-
gare mikroklimat vad gäller luftkvalitet och temperaturutjämning samtidigt 
som buller kan reduceras. Gröna väggar skyddar även mot slagregn och 
förlänger livlängden på byggnadskonstruktionen. Viktigt att använda sig av 
utprovade växter för skandinaviskt klimat, såsom backnejlika, lingon, 
skvattram, steppsalvia, röllika, kattfot, flocknäva mfl. Växtvalet är även viktigt 
för att bidra med biologisk mångfald. Nackdelarna med många av dagens 
gröna väggar är att de i många fall kräver konstbevattning, stor näringstill-
försel samt en relativt stor skötselinsats. Nytt på marknaden är system som 
istället utnyttja regnvatten, direkt via takdagvatten eller via uppsamling som 
sedan pumpas. 

Gröna fasader
Gröna fasader är klätterväxter som istället får näring och vatten från 
markytan. De vanligaste är olika typer av vildvin och murgröna.  Även 
kaprifol, klematis, pipranka m.m. förekommer.
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Vegetationstak 
• Fördröjning av dagvatten

• Biologisk mångfald

• Bullerdämpning

Träd
• Luftrening

• Skugga - mikroklimat

• Ökad infiltrationsförmåga

• Ev. fruktproduktion 

Gröna väggar
• Klimatutjämning

Odlingslotter och kompost
• Produktion av livsmedel

• Lokalt kretslopp av näringsämnen

• Socialt sammanhang

Insektshotell
• Biologisk mångfald

• Pollinering 

• Naturpedagogik

Blomsteräng/fjärilsrestaurang
• Biologisk mångfald

• Barnlek 

Holkar för fåglar och fladdermöss
• Biologisk mångfald

• Fröspridning

• Skadedjursreglering

Terrängmodulerad gräsmatta
• Infiltration av dagvatten

• Svackdiken för fördröjning av regnvatten vid 
häftiga regn

Damm
• Biologisk mångfald - vattenbiotop

• Rening av dagvatten

• Flödesreglering

• Lekmiljö för barn
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Bilaga 3 - KARTUNDERLAG
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Bilaga 4 - METODBESKRIVNING
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Bilaga 3 - Metodbeskrivning

Kartläggning av ekosystemtjänster

Avgränsning
Kartläggningen omfattar tre områden:

• Kommunens roll för ekosystemtjänster i regionen. Översiktlig analys.
• Kartläggning av ekosystemtjänster i kommunen. Befintliga nationella,

regionala och kommunala underlag.
• Kartläggning och värdering av ekosystemtjänster i tätort. Inzoomad

analys över Karlstad. I tätorten inventeras och kartläggs ekosystem-
tjänster mer detaljerat och bygger förutom på befintligt material även
på tolkning av flygbilder.

Kommunens roll för ekosystemtjänster i regionen
För att studera kommunens roll för ekosystemtjänster i regionen 
användes Nationella marktäckesdata (NMD), som visar olika mark-
typer regionalt och ger grundläggande information om hur landskapet 
ser ut. NMD omvandlades från pixlar med 10 x 10 m till pixlar med 1 
km x 1 km stora rutor, där varje ruta visar det dominerande mark-
täcket i området. Detta är en metod för att idetifiera dominerande 
landskapstyp i ett område och detta ger också en bild av vilka ekosys-
temtjänster som är typiska i området. 

Kartläggning av ekosystemtjänster på den        
kommunala skalan
Kartläggningen av ekosystemtjänster i Karlstad kommun har utgått 
från befintliga underlag som finns tillgängliga för området. Kartlägg-
ningen på den kommunala skalan redovisar i första han vilka olka 
strukturer som bidrar till respektive ekosystemtjänst. De olika områ-
dena har i motsats till på tätortsnivå inte värderats beroende på hur 
mycket det bidrar till respektive ekosystemtjänst. 

Analyser
För vissa ekosystemtjänster har ytterligare kompletterande analyser 
genomförts. Dessa utgörs av täthetsanalyser för att identifiera kluster 
eller värdekärnor i landskapet, där förekomsten av påtänkt kosystem-
tjänst är särkilt hög. Täthetsanalyser genomfördes för rödlistade arter 
och naturvårdsarter som ett komplement till akrteringen av bioologisk 
mångfald samt för linjeelement i jordbruket, som ett sätt att identifiera 
mer värdefulla jordbruksområden för pollinering.

Täthetsanalyserna utgår från punkt- eller linjeskikt, och identifierar var 
i landskapet det finns många områden/punkter inom ett visst avstånd i 
samt var i landskapet den högsta koncentrationen av en viss rödlistade 
arter finns. 

För analyserna i denna studie användes verktyget Kernel density i pro-
gramvaran Arcmap och en sökradie 1 km x 1 km.

Kernel density Figur från esri.com 
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Värdering av ekosystemtjänster i tätort
Området har karterats utifrån valda ekosystemtjänster med semi-kvan-
titativa metoder som beskriver grönstrukturens kapacitet för att leve-
rera tjänster. Områdena har därefter värderats utifrån områdets 
förutsättningar för varje tjänst och försetts med poäng. Varje tjänst har 
värderats från 1-3, där 3 utgör högsta poäng. Samtliga ekosystem-
tjänster finns separat redovisade i tillhörande GIS-material. 

Kartorna värdekärnor för ekosystemtjänster redovisar det sammanlagda 
värdet för samtliga ekosystemtjänster inom Karlstad tätort. Områden 
med högt värde för flera ekosystemtjänster är de som vid första 
anblicken är de viktigaste att hantera. Det är dock viktigt att inte för-
bise övriga områden eftersom dessa kan ha stor betydelse för en tjänst 
som är av stor betydelse på platsen.

GIS

Detaljer över vilka värden som ligger till grund för värdering av olika 
tjänster finns i det GIS-skikt som användas för att göra beräkningar av 
områdets totala kvalitet av respektive tjänst. Beräkningar baserade på 
semi-kvalitativa värden anger ett storleksmått som kan användas för att 
jämföra olika markanvändningsscenarier. Denna beräkning bör göras 
främst på tjänster där det går att koppla en viss grönstruktur direkt till 
en funktion. Till exempel för biologisk mångfald, flödesreglering, luft-
rening och pollinering. 

Beskrivning av kapaciteten för ekosystemtjänster  
Kartläggningen redovisar kapaciteten för samtliga ekosystemtjänster 
inom varje område och vilka områden som har högst sammanlagda 
värde för ekosystemtjänstförsörjningen. Områden med högt värde för 
flera ekosystemtjänster är de som vid första anblicken är de viktigaste 
att hantera. 

Områden med brist på ekosystemtjänster är generellt platser som är så 
tätt bebyggda eller så hårdgjorda att ekosystem och därmed ekosystem-
tjänster i stort sett saknas. Bristen på ekosystemtjänster riskerar med-
föra att dessa områden är särskilt utsatta för buller och luftföroreningar 
och har förhöjd risk för att lokala värmeöar uppstår.

Genom strategiska insatser i bristområden kan ekosystemtjänster 

stärkas inom fortsatt planering. Inför ett sådant arbete är det viktigt att 
i större detalj analysera den reella bristen, dvs. att undersöka om områ-
dena förses med tjänster från kringliggande grönstruktur samt att ana-
lysera vilka behov som finns för olika ekosystemtjänster innan åtgärder 
planeras och utförs.

Flygbildtolkning och klassificering av naturtyp
Tidigt i kartläggningen av ekosystemtjänster delades respektive studie-
område in i geografiska enheter baserat på naturtyp med en minsta 
karteringsenhet om 0.25 ha. Som mall användes fastighetskartans poly-
goner, dessa ritades om efter aktuella gränser med ett ortofoto som 
underlag under flygbildstolkning.

De naturtyper som området klassificerats efter är:

Inom varje område bedömdes hurvida området innehåller gamla träd, 

• Blandskog

• Barrskog

• Buskmark

• Öppen gräsmark

• Koloniområde

• Kraftledningsgata

• Våtmark

• Ruderatmark

• Vatten

• Bebyggelse med stor andel hårdgjord yta

• Bebyggelse med viss andel grönska

• Bebyggelse med stor andel grönska

yngre träd, buskmark, vatten eller sanvblottor. Denna information 
finns dokumenterad itillhörande GIS-fil. Förekomsten av dessa struk-
turer är en del av bedömningen av områdenas värde för pollinering och 
biologisk mångfald. 
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GIS-verktyg för automatiserade analyser
Metoden som används för att klassificera områdens kapacitet för en 
grupp ekosystemtjänster är tidskrävande då det kräver en stor del 
manuell klassificering. I ett område som Karlstad stadsbygd, med över 
2000 polygoner tar det särskilt lång tid. 

För att därför minska att antalet polygoner som behöver gås igenom 
manuellt gjordes en serie analyser. 

Zonal statistics
I exemplet biologisk mångfald sammanställdes först den data och de 
indikatorer som lägger grunden för vilket värde tjänsten tilldelas för 
olika värden för biologisk mångfald. Dessa sammanställdes genom 
överlagringsanalys i en rasterfil med värden 0-3. 

Metoden medför en viss gränsproblematik, att gränserna för underlaget 
och filen som togs fram under flygbildstolkning inte helt överrens-
stämmer, vilket medför att värden för flera filer behöver kontrolleras 
manuellt.

För att ta reda på vilka detta rör sig om, användes resultatet från zonal 
statistics:

Områden valdes ut efter följande frågekommandon (SQL:er):

Överlagringsanalys

Figur från esri.com 

Zonal statistics

Figur från esri.com 

För att föra värden för ekosystemtjänster i filen med klassificerade 
naturtyper genomfördes analysen zonal statistics.

Zonal Statistics beräknar statistik (medelvärde, median, standardavvi-
kelse, variation osv) för varje zon (zoner definieras av ursprungsfilen) 
baserad på värden från värderastret som skapats i tidigare moment. 
Den statistiska informationen om värdet för biologisk mångfald 
användes sedan för att tilldela värden till filen som togs fram under 
flygbildstolkning.

• NOT (”biomngfald_zonalstat_all:MEAN” IN(1,2,3,0)

• ”biomngfald_zonalstat_all:VARIETY” >= 2 AND ”biomngfald_zonalstat_
all:STD” <=0.5

De områden som endast innehöll ett värde för biologisk mångfald sål-
lades bort eftersom dessa inte behövde kontrolleras.

Områden med viss variation av värden där det finns mer än ett värde 
för biologisk mångfald inom filen, men där standardavvikelsen är låg, 
det vill säga den absolut största delen av polygonen består av samma 
värde valdes också bort.

Metoden användes för tjänsterna, flödesreglering och vattenrening. 
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Biologisk mångfald

Kommunal nivå
Kartering på kommunal nivå visar var i landskapet det finns strukturer 
som bedöms bidra till den kommunala biologiska mångfalden. Det 
handlar om områden som har skyddats på grund av sina höga natur-
värden, t.ex. naturreservat eller natura 2000-områden, naturområden 
med särskilt hög biologisk mångfald, t.ex. ängs- och hagmarker samt 
naturområden som på regional skala är mer ovanliga eller på olika sätt 
hotade, t.ex. sumpskogar. Analysen är inte heltäckande då befintliga 
GIS-skikt inte bedöms innehålla heltäckande information gällande 
geografisk fördelning av ovan beskrivna strukturer. Karteringen 
bedöms ändå innehålla de viktigast strukturerna för biologisk mångfald 
på en kommunal nivå. 

Tätortsnivå
Karteringen på tätortsnivå utgår från en sammanställning av olika 
underlag som därefter poängsätts beroende på hur högt värde/kapacitet 
respektive struktur bedöms ha för biologisk mångfald. 

Värdekärnor utgörs av områden där det finns en tydlig geografisk kon-
centration av ekosystemtjänsten. 

Poäng Kriterium biologisk mångfald

Hög kapacitet- 3 poäng • Värdekärnor - naturvärdesklass 1-2 (naturvär-
desinventeringar),

• N2000

• TUVA-objekt

• Nyckelbiotoper

Kapacitet – 2 poäng • Naturvärdesklass 3 (naturvärdesinventeringar)
• Områden viktiga för spridning

Viss kapacitet- 1 poäng • Övrig grönstruktur/naturområden

Underlag: Fastighetskartan, naturvärdesinventeringar från Karlstad 

kommun, Artfakta från artportalen (Analysportalen.se), Ekologiska 
spridningssamband Karlstad (Ekologigruppen 2016). 

Matproduktion

Kommunal nivå
Matproduktion är till största del kopplat till jordbrukslandskapet. 
Kartläggning av matproduktion på kommunal nivå har därför använt 
jordbruksverkets blockdatabas för att lyfta ut aktivt brukade åkrar och 
betesmarker. 

Tätortsnivå
På tätortsnivå har samma underlag och samma strukturer varit bärande 
för analysen för att identifiera områden med hög kapacitet för matpro-
duktion. I den bebyggda miljön har även strukturer som skapar förut-
sättning för privatodling eller gemensamhetsodling, t.ex. 
koloniområden, identifierats genom flygbildstolkning. 

Poäng Kriterium matproduktion

Hög kapacitet- 3 poäng • Jordbruk

• Betes- och slåttermark

Kapacitet – 2 poäng • Odlingslotter

Viss kapacitet- 1 poäng • Mindre matproducerande strukturer såsom,
balkonger eller pallkragar (OBS Denna
kategori karteras inte i rapporten eftersom
detaljgraden inte ryms inom projektets
omfattning)

Underlag: Jordbruksverkets blockdatabas, Ortofoto. 

Pollinering

Kommunal nivå
Många av pollinerande insekter kräver en variationsrik miljö för att 
både kunna bo och söka föda inom sitt begränsningsområde. I ana-
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lysen identifieras i första hand områden som bedöms som bra 
födosöksområden för pollinerande insekter. I modellen antas således 
att det finns tillräckligt med boplatser i anslutning till födosöksom-
råden. Födosök sker bland annat i områden med blommande örter, 
buskar eller fruktträd. 

På den kommunala skalan lyfts större strukturer kopplade till jord-
brukslandskapet som är viktiga för pollinering. Här är betesmarker, 
ängs- och hagmarker samt linjeelement särskilt viktiga strukturer. 

Tätortsnivå
På tätortsnivå är förutom ovannämnda strukturer villaområden, kolo-
nilotter och parkmiljöer, som kan utgöra delar av spridningssamband 
samt bo- och födomiljöer för insekter, viktiga strukturer för polline-
ring. En studie i Stockholms län visar att den viktigaste faktorn för 
förekomst av humlor är grönytans kvalitet i form av blommande växter 
(Ahrné, Bengtsson and Elmqvist, 2009). 

För att visa värdeytor och potentiellt mer viktiga områden för polline-
ring identifierades även områden med förutsättning för pollinering 
(poäng 2-3) inom 500 m från ett matproducerande grönområde. 500 
m valdes som ett ungefärligt medelvärde för vildbins födosöknings-
radie. Artgruppen har en ungefärlig aktionsradie för födosök på ca 
200–750 m (Benton, 2006; Persson et al., 2015; Redhead et al., 2016). 

Poäng Kriterium pollinering

Hög kapacitet- 3 poäng • Variationsrika områden som innehåller viktiga
strukturer för pollinatörer – gamla träd, öppen
mark, nektarväxter., betesmarker.

• Områden viktiga för spridning.

Kapacitet – 2 poäng • Områden som innehåller någon av de viktiga
strukturerna med bra kvalitet

• Villaområden med stor andel grönska

Viss kapacitet – 1 Poäng • Områden som innehåller någon av de viktiga
strukturerna med okänd eller något sämre
kvalitet.

Jordbruksverkets blockdatabas, ängs- och hagmarksinventeringen 
(TUVA), Ortofoto.

Luftrening Kommunal nivå

Både barr- och lövträd renar luften men är olika bra vid olika tid-
punkter på året. En blandning av barrträd och lövträd ger den bästa 
effekten över tid. Blandskogar och trädridåer med både barr- och löv-
träd har fått den högsta poängen. I den kommunala kartläggningen 
visas därför olika typer av skog. I kartläggningen syns även vatten som 
har en viss luftrenande funktion. Här visas också större vägar som är en 
tydlig källa till föroreningar på kommunal nivå. 

Tätortsnivå 

Luftrening
På tätortsnivå karteras samma strukturer. Värdeytor för luftrening 
utgörs av områden med kapacitet för luftrening inom 50 m från större 
infrastruktur. 

Större infrastruktur (urval fastighetskartan) = ’JVGR1.M’ OR ”DETALJTYP” = 
’JVGU.M’ OR ”DETALJTYP” = ’V0GA1.M’ OR ”DETALJTYP” = ’V0GA1U.M’ OR ”DETALJTYP” 
= ’V0GA2.M’ OR ”DETALJTYP” = ’V0GA2U.M’ OR ”DETALJTYP” = ’V0GA3.M’ OR 
”DETALJTYP” = ’V0GAS.D’ OR ”DETALJTYP” = ’V0GMO.D’ OR ”DETALJTYP” = ’V0GMOU.D’

Poäng Kriterium luftrening

Hög kapacitet - 3 poäng • Blandskog

Kapacitet – 2 poäng • Lövskog och barrskog var för sig.
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Viss kapacitet- 1 poäng • Urban grönstruktur med lummig karaktär eller 
trädklädd (ej gräsmattekaraktär) Bebyggelse 
med viss andel grönska

• Trädrader (OBS! görs inte pga av skalan i 
uppdraget)

Underlag: Underlag: Ortofoto, Nationella marktäckedata (NMD) Väg-
skikt från terräng- och fastighetskartan. 

Klimatreglering

Kommunal nivå
På kommunal nivå visas större skogsområden över 150 hektar med för-
måga att skänka parkbris över 1 kilometer in i intilliggande omgiv-
ningar. Områden över 3 hektar bidrar till parkbris i närområdet. 
Fuktlövskogar har en än större klimatreglerande effekt och har därför 
extra stor betydelse för tjänsten. Mindre skogsområden som inte ger 
upphov till parkbris har även de betydelse för tjänsten då de kan 
skänka skugga och bidra till det lokala klimatet, men har fått lägre 
poäng. Större skogsområden kan vara indelade i mindre delområden, 
som alla får högsta poäng om de ingår i skogsområde över 3 hektar. 

I denna analys har också potentiella bristområden identifierats. Dessa 
utgörs av områden till vilka parkbris och sjöbris ej beräknas nå. 

Beräkning av utbredning av parkbris och sjöbris
Ett fåtal forskningsrapporter har analyserat parkbrisens utbredning från 
olika grönområden utifrån grönområdenas storlek (Eliasson et. al. 
2000, Papagenis et. al. 2012). Utifrån dessa forskningsresultat konstru-
erades ett punktdiagram där parkbrisens utbredning plottades. 
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Diagram över parkbris. Y-axel visar parkbrisens utbredning, x-axeln visar storlek på 
grönområde.

Med hjälp av diagrammet beräknades en trendlinje som användes för 
att uppskatta parkbrisens utbredning för områden av varierande storlek 
i sammanlagt 7 klasser. Observera att trendlinjen baseras på fyra olika 
skogsområden mellan 3,6-150 ha. Resultatet bör därför ses som scha-
bloner, inte en absolut sanning.  

Area grönområde  
(minst 50% trädtäckning)

Utbredning parkbris

3-10 ha 30 m

10-20 ha 200 m

20-40 ha 300 m

40-60 ha 400 m

60-100 ha 600 m

100-150 ha 850 m

≥150 ha 1 km

Sjö-/havsbrisens terresta utbredning är svår att uppskatta då den beror 
på flera faktorer, såsom temperatur och rådande vindriktningar, vilket 
gör att den inte heller är statisk över tid. Generellt sträcker sig sjöbrisen 
längre in över land under dagens gång från ett par km upp till ett tiotal 
km om bra förhållanden råder (SMHI, 2017). I denna analys antogs 
sjöbrisen sträcka sig 5 km in över land. Sjöbrisen utbredning togs fram 
genom en bufferanalys om 5 km från Vänerns kust.

Tätortsnivå
På tätortnivå poängsattes strukturerna nedan efter kapacitet för klimat-
reglering. Värdekärnor utgörs av områden där det finns en tydlig geo-
grafisk koncentration av ekosystemtjänsten. 
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Poäng Kriterium klimatreglering

Hög kapacitet - 3 poäng • Skog som utgör del av skogsområden > 50
hektar

• Hav och stora sjöar > 100 ha

Kapacitet – 2 poäng • Skog som utgör del av skogsområden 3-50 ha

• Fuktskogar < 3 ha

• Trädklädda parkområden/betesmarker > 4 ha

• Övriga sjöar

• Större vattendrag (Klarälven)

Viss kapacitet- 1 poäng • All skog < 3 ha

• Urban grönstruktur, trädklädd eller lummig
karaktär (ej gräsmattekaraktär)

• Trädrader (Har ej kartlagts)

Underlag: Markytor fastighetskartan, ortofoto. Sumpskogar (skogssty-
relsen). Jordbruksverkets blockdatabas. Nationella marktäckedata 
(NMD). 

Vattenrening och flödesreglering 
För vattenrening och flödesreglering har våtmarker och sjöar samt 
sänkor i grönområden störst betydelse och sådana områden har därför 
fått den högsta poängen. Andra områden av stor betydelse är gröna 
ytor på mark med goda infiltrationsmöjligheter. Vegetation har för-
måga att fånga upp nederbörd som sedan avdunstar utan att nå 
marken, s.k. interception, och därför har även övriga grönområden till-
delats poäng för tjänsten.

Poäng Kriterium för flödesreglering

Hög kapacitet- 3 poäng • Vattendrag och våtmarker.

• Grönområde där större delen utgör en lågpunkt

Kapacitet – 2 poäng • Grönområde på mark med god infiltration (sand,
morän, torv, silt)

• Trädrader där större delen står i en lågpunkt

Viss kapacitet- 1 poäng • Övriga grönområden (även åker)

Underlag: Lågpunktskartering, topografisk analys, jordartskarta, orto-
foton.

Poäng Kriterium för vattenrening

Hög kapacitet- 3 poäng • Våtmarker

• Grönområde då större delen ligger i en lågpunkt,
ej åker, odlingslotter, golfbanor och kyrkogårdar
och jordarten är genomsläpplig.

• Dagvattendammar

Kapacitet – 2 poäng • Grönområde på mark med god infiltration (sand,
, torv, silt)

• Grönområde då större delen ligger i en lågpunkt,
ej åker, odlingslotter, golfbanor och kyrkogårdar.

Viss kapacitet- 1 poäng • Övriga grönområden.

• Bebyggda områden med mycket stor andel
grönska på mark med god infiltration.

Underlag: Lågpunktskartering, topografisk analys, jordartskarta, orto-
foton. 

Som underlag för bedömning av kapaciteten för vattenrening och flö-
desreglering användes ett urval av jordarter som är mer genomsläpp-
liga. Dessa är: Flygsand, glacial silt, isälvssediment, isälvssediment, grus, 
isälvssediment, sand, klapper, kärrtorv, mossetorv, postglacial finsand, post-
glacial grovsilt-finsand, postglacial sand, postglacial silt, sandig morän, 
svallsediment, grus, Svämsediment, grovsilt--finsand, svämsediment, sand, 
Torv. 

Brandskydd

Kommunalnivå
Den kommunala karteringen visar vatten och våtmarker, lövskogar och 
öppen mark som alla är strukturer som har en brandskyddande effekt. 
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Lövskog på fuktig mark bedöms ha högre funktion än på torr mark. 
De olika miljöerna värderades på en tregradig skala enligt tabellen 
nedan.

Tätortsnivå
Den kommunala karteringen översattes till det tätortstäckande poly-
gonskiktet genom att varje polygon enligt i inledning av metodbilagan 
beskriven metod tilldelades det dominerande värdet från den kommu-
nala karteringen inom polygonen. I det fall värdena varierade stort har 
polygonernas former modifierats för att bättre motsvara utbredningen 
för värdeskapande strukturerna.

Poäng Kriterium för brandskydd

Hög kapacitet- 3 poäng • Sjöar

• Vattendrag

• Öppen våtmark

Kapacitet – 2 poäng • Lövskog på fuktig/blöt mark

• Välhävdad gräsmark (åkermark)

Viss kapacitet- 1 poäng • Lövskog på torr/frisk mark.

• Övrig gräsmark (oklar skötsel)

Källor: Nya marktäckedata (Naturvårdsverket 2018). Markfuktighets-
index (Naturvårdsverket 2019).GSD-Fastighetskartan (Lantmäteriet 
2019). Vattendrag från VISS.

Kolinnehåll för skog
Till att börja med användes kNN-Sverige, en databas i raster framställd 
av SLU innehållande olika data av skog. I databasen finns för varje 
pixel skattade värden för biomassa från 2010. 

Dessa kan användas för att räkna ut kolinnehållet i skogen. Eftersom 
skog är dynamisk och föränderlig - den växer och avverkas - kan skill-
naderna förväntas vara relativt stora idag jämfört med 2010. Analysen 
kan ändå ge en fingervisning om hur förhållandet och fördelning 
mellan olika skogsområden ser ut i kommunen, men det är viktigt att 

komma ihåg att det är en ”ögonblicksbild”.

I analysen beräknades hur många kilo kol som finns per pixel (25 x 25 
m). Metoden följen den som presenteras i rapporten Räkna med eko-
systemtjänster (SCB, 2017) och Skogliga konsekvensanalyser (Skogs-
styrelsen, 2000). Kilo biomassa per hektar omvandlades till kg 
biomassa per ruta. Efter detta multiplicerades biomassan med faktorn 
0.5 för att erhålla med innehållet av kol.  

Kolkällor och kolsänkor
Metoden för att kartera kolsänkor och kolkällor baseras på ett kandida-
tarbete med namnet ”Kolinlagring i Örebro kommun” (Green, 2011). 
Metoden bygger på att dela upp landskapet i olika marktyper och till-
dela dessa olika värden beroende på hur effektiva de är att binda kol. 
Landskapet delas upp enligt tabellen nedan. 

Markanvänd-
ning

Kolinlag-
ring orga-
niska jor-
dar (Ton 
C/ha/år)

Kolin-
lagring 
miner 
(Ton C/
ha/år)

Kategorier i Nationell 
marktäckedata

Bebyggd mark Värde saknas -0,456 Övrig öppen mark utan 
vegetation, exploaterad 
mark

Betesmark -1,204 0,623 Betesmark samt ängs- och 
hagmarksinventeringen

Jordbruksmark -3,688 0,022 Åkermark

Skogsmark -0,215 0,537 Samtliga skogstyper

Våtmark 0.235 0.235 Öppen våtmark

Sjöar - 0.48 - 0.48 Sjö och vattendrag

Övriga markklas-
ser

- - Övrig öppen mark med 
vegetation

Indelningen av naturtyper bygger på Nationella marktäckedata 
(NMD). Betesmarker har karterats med hjälp av jordbruksverkets jord-
bruksblock samt ängs- och hagmarksinventeringen. För att skilja på 
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minerogena och organiska jordar användes SGU’s jordartskarta. Till 
organiska jordar räknades gyttjelera och lergyttja samt olika former av 
torv. Övriga jordarter, förutom vatten, räknades till minerogena 
jordarter. Värdena i tabell ovan användes därefter för att beräkna kolba-
lansen per pixel i rastret (10 x 10 m).
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