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Karlstad växer och vi måste göra plats 
för fler Karlstadsbor, men kommunens 
yta är begränsad. Vi behöver göra plats 
för 20 000–30 000 nya bostäder och 
betydande ytor för verksamhet fram till 
2050 och samtidigt behålla mark som är 
viktig för exempelvis rekreation. 
Eftersom marken är begränsad är det 
många intressen som konkurrerar om 
samma ytor, därför ska översiktsplanen 
ta ställning för hur marken ska 
användas. Natur är ett sådant intresse 
som är viktigt för Karlstads framtida 
utveckling.  
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INLEDNING 

Syftet 
Översiktsplanens betydelse för en välmående 
natur är att på ett övergripande sätt planera 
för en tillgång och sammanhängande struktur 
av grönska och natur. Översiktsplanen ska peka 
ut hur kommunen vill prioritera och göra 
avvägningar av skyddsvärda områden i 
förhållanden till andra intressen och 
markanspråk. 

Detta PM utgör ett kunskapsunderlag som 
syftar till att på ett övergripande sätt belysa 
dagens läge avseende skyddad natur och 
naturvärden utifrån ett 
markanvändningsanspråk. Målet är också att 
ringa in framtida behov och utmaningar för att 
kunna upprätthålla fungerande ekosystem och 
en god biologisk mångfald. Ställningstagande 
kring markanvändningen görs inte i detta PM.  

Innehåll 
Avsnitt 1 innehåller olika mål från global till 
lokal nivå.   

Avsnitt 2 redovisar Karlstad i Värmland, samt 
ett par jämförelser med andra kommuner och 
län.  

Avsnitt 3 redovisar befintliga förutsättningar 
vad gäller skyddad natur, som riksintressen och 
olika skyddsformer samt vart dessa finns i 
kommunen. Avsnittet redovisar även andra 
naturvärden som påverkar kommunens 
markanvändning.  

Avsnitt 4 redovisar reflektioner, synergier och 
utmaningar. 

Avgränsning 
Detta PM hanterar inte primärt aspekter som 
friluftsliv, rekreation och kulturmiljö, andra 
underlag och PM berör dessa 
bevarandeintressen. I vissa fall kan dock dessa 
intressen nämnas på grund av att det finns 
geografiska och andra samhörigheter.  

Naturvård och friluftsliv har historiskt ofta 
behandlats tillsammans men i kunskaps-
underlagen till den nya översiktsplanen är 
ambitionen att försöka dela upp olika 

bevarandeintressen som exempelvis 
kulturmiljö, friluftsliv och naturvård var för sig, 
för att lyfta fokus på viktiga funktioner som 
idag inte kommer fram. Utifrån denna 
uppdelning kan dessa både ställas mot 
varandra på ett mer likvärdigt sätt men också 
hitta gemensamma bevarandeintressen eller 
möjliga konflikter. 

Att dela upp bevarandeintressen kan vara till 
hjälp för att tydliggöra till vilket syfte ett 
område primärt bör skyddas eller bevaras samt 
vart olika intressevärden finns. Vilka 
bevarande- och intressevärden som prioriteras 
i ett område ska vara tydligt. Däremot är det 
väldigt sällan som friluftsliv och höga 
naturvärden inte kan samsas om samma ytor. 
Det kan snarare handla om att styra viss typ av 
friluftsliv via exemeplvis leder och anläggningar 
för att minska slitage i naturen.  

Detta PM har ingen djupgående analys och 
beskrivning av naturens ekosystemtjänster. 
Detta görs i en separat rapport 
”Ekosystemtjänster i Karlstad – Underlag till 
Översiktsplan”. Ekosystemtjänsternas värden 
och nyttor omnämns och berörs på ett 
övergripande sätt i flera delar av detta PM.  

Underlag 
Underlaget till detta PM är hämtat från 
myndigheter som bland annat 
naturvårdsverket, Länsstyrelsen, boverket, 
Skogsstyrelsen och SCB. Kommunala underlag 
utgörs av bland annat Naturvårds- och 
friluftsplanen (2016), Grönstukturplanen 
(2017), rapporter och annan GIS-data. 
Synpunkter och inspel har även inhämtas från 
politiskt håll i form av ÖP-rådet och ifrån andra 
förvaltningar.  
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NYTTOR MED NATUR OCH NATURSKYDD
Det finns flera nyttor med naturskydd utifrån 
ekologisk hållbarhet och naturens förmåga till 
resiliens och ekosystemtjänster. För en 
långsiktigt hållbar utveckling behöver hänsyn 
tas till särskilt viktiga naturvärden i kommunal 
planering och förvaltning. Genom att inkludera 
vatten- och naturmiljöer i strategisk planering 
ges förutsättningar för att skapa och 
upprätthålla olika livsmiljöer i naturen som 
möjliggör en biologisk mångfald.  

 

Olika naturmiljöer och den biologiska 
mångfalden utgör grunden för ett flertal 
sammanhängande system och funktioner. En 
hög biologisk mångfald på artnivå innebär att 
det finns flera arter som kan utföra samma 
ekologiska processer och som är olika känsliga 
för störningar. Detta är en förutsättning för 
ekologisk resiliens som innebär att 
ekosystemen antingen står emot eller 
återhämtar sig från olika störningar. Om en art 
försvinner från ett område med hög biologisk 
mångfald kan dess roll i ekosystemet övertas 

av en annan art med liknande funktion. 
Motsats till detta är områden med låg biologisk 
mångfald, där riskerar ekosystemet istället att 
förändras helt om en nyckelart försvinner, 
vilket påverkar ekosystemets funktion. 

Naturens nyttor kan beskrivas som 
ekosystemtjänster, vilket är olika typer av 
tjänster som naturen förser oss med i form av 
rening av vatten, pollinering av grödor, 
rekreationsvärden eller nyttor för skogsbruk 
och bioekonomi, vars lönsamhet också 
påverkas av en robust biologisk mångfald. 
Naturen har även en helt avgörande funktion 
för klimatregleringen genom bindning av 
koldioxid, fördröjning av vatten och 
temperaturreglering. Ekosystemen utför flera 
viktiga tjänster och nyttor som vi mer eller 
mindre tar för givet eftersom det under lång 
tid fungerat som de ”alltid” gjort. Men 
eftersom en stor del av ekosystemen under 
lång tid har skadats ur ett globalt perspektiv 
vilket också påverkat den biologiska 
mångfalden negativt, hotar denna utveckling 
inte bara naturen utan även vårt samhälle, 
eftersom vi är beroende av flera av de tjänster 
som naturen ger oss.  

Kommunen har en viktig roll och ett ansvar för 
att bevara den biologiska mångfalden och 
lämna den vidare till kommande generationer. 

Läs mer om ekosystemtjänster på sid 33 samt 
Rapporten Ekosystemtjänster i Karlstad – 
Underlag till översiktsplan.

Biologisk mångfald är " Variationsrikedomen 
bland levande organismer av alla ursprung, 
inklusive från bland annat landbaserade, 
marina och andra akvatiska ekosystem och de 
ekologiska komplex i vilka dessa organismer 
ingår; detta innefattar mångfald inom arter, 
mellan arter och av ekosystem." 
- FN:s konvention om biologisk mångfald 
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GRUNDLÄGGANDE NATURTYPER  
Variationen av livsmiljöer för växter och djur är 
en viktig förutsättning för den biologiska 
mångfalden. Inom Karlstads kommun finns en 
mängd olika specifika naturtyper som inventerats 
kontinuerligt under lång tid. Här redovisas endast 
de allra mest grundläggande naturtyperna som 
är relevanta för Karlstad. Fördjupade 
beskrivningar finns detaljerat beskrivet i bl.a 
respektive områdes- eller artinventering och i 
kommunens naturvårds- och friluftsplan. 

Karlstads kommun ligger i gränszonen mellan 
Götalands slättbygder och Norrlands skogsvidder. 
I norra delen av kommunen ligger de branta 
hyperitbergen kring Örtensjöarna, med stora 
barrskogar och vidsträckta myrmarker. I 
mellanbygden finns flera stora sjöar, ravinsystem 
med lummiga lövskogsmiljöer, isälvsavlagringar 
med unika sandmarksmiljöer, småbrutna 
jordbrukslandskap, porlande bäckar och åar. I 
södra delen av kommunen ligger det stora 
innanhavet Vänern med sina öar, sand- och 
klippstränder och de öppna jordbruksslätterna 
vid Segerstad och Väse. Landskapet delas i nord-
sydlig riktning av de tre älvarna Klarälven, 
Norsälven och Alsterälven som bildar tre tydliga 
vattenstråk med olika karaktär. Klarälvsdeltat är 
Sveriges största sötvattensdelta nedanför 
fjällkedjan. Öster om Alstersälven har vi 
Glumman och Ölman som är ett landskap med 
mycket odlingsmark, mossor och ravinlandskap. 

Marina områden, sjöar och vattendrag 
Sjöar och vattendrag utgör en viktig förutsättning 
för växt och djurlivet. Sverige är ett av världens 
sjörikaste länder med drygt 100 000 sjöar, och i 
landet finns också över 50 000 mil vattendrag. 
Högt upp i ett avrinningsområde är 
vattenmiljöerna ofta näringsfattiga med klart 
rinnande vatten, medan vattenkvaliteten längre 
nedströms blir mer näringsrik och tenderar att 
sedimentera, vilket påverkar växt- och djurlivet. 
Detta kan vi se också i Karlstads vatten, i norr är 
det näringsfattiga och påverkade av skogsbruk 
och i söder har vi mer näringsrika sjöar och 
vattendrag. Övergångszonerna är viktiga för den 
biologiska mångfalden. Sjöarna präglas i sin tur 
av förhållandena i avrinningsområdet.  

Karlstads kommun utgörs av en stor andel 
vatten. Vänern utgör EU:s största insjö med        
ca 22 000 öar och skär, och Karlstads andel av 
Vänerkusten är variationsrik och omfattar allt 
från skyddade träd- och buskklädda miljöer till 
öppna sandiga, steniga och klippiga kuster samt 
strandängar. 

Naturområdena kring Klarälvens delta har på 
olika sätt förändrats över tid, vilket också 
påverkat livsmiljöerna för växt- och djurliv. I 
deltaområdet finns många karaktäristiska 
geologiska formelement som älvvallar, levéer, 
krevasser, avsnörda älvfåror och deltaöar.  

Skog  
Skog delas oftast in efter de dominerande 
trädslagen, för att sedan delas in ytterligare 
utifrån markslag med närings- eller kalkinnehåll, 
fuktighet och jordart. Exempel på sådana 
fördjupade indelningar är sandtallskog, 
ängsgranskog och lövsumpskog. I några fall 
identifieras typer utifrån pågående processer 
eller yttre påverkan som t.ex bränd skog och 
svämsumpskogar.  

Tre huvudkategorier av skogar utgör barrskog, 
lövskog och blandskog. Lövskogen kan t.ex. delas 
in i ädellövskog (t.ex. bok, ek, lind och lönn) eller 
triviallövskog (t.ex. björk och asp). Barrskogarna 
delas oftast in utifrån beståndet av tall eller gran, 
och definieras sedan mer fördjupat som t.ex 
sandtallskog eller ängsgranskog. Mer unika 
skogar kan t.ex utgöra marina tallskogar.  

Odlingslandskap och öppna marker 
Vanligen brukar odlingslandskapets naturtyper 
indelas utifrån graden av hävd. Exempel på 
Odlingslandskapets naturtyper är slåtterängar, 
hedar, fuktängar, strandängar, 
naturbetesmarker och lövängar. Gemensamt 
för dem alla är att de skapats av människan 
som ett resultat av långvarigt nyttjande genom 
t.ex djurhållning, odling och uttag av virke. För 
biologisk mångfald är det främst de marker 
som inte gödslats med konstgödsel som har 
höga värden. I en ogödslad naturbetesmark 
kan till exempel mångdubbelt fler växtarter 
hittas jämfört med en gödslad betesvall. 



5 
 

Skogsbete, trädklädda hagmarker och lövängar 
är exempel på naturtyper där träd- och 
buskskiktet har särskilt stor betydelse.  

Under 1900-talets första hälft skiljdes skogen 
på allvar från lantbruket och det vi i dag oftast 
menar med odlingslandskap är den öppna 
jordbruksbygden med åkrar och betesmarker. I 
stora delar av Sverige har det gamla 
mångformiga odlingslandskapet ersatts av ett 
landskap dominerat av industriellt jord- och 
skogsbruk med drastiskt förändrade livsvillkor 
för många arter som följd. 

Våtmarker 
Våtmarker definieras som marker där vatten 
finns i eller strax över markytan under en stor 
del av året. Även vegetationstäckta 
vattenområden klassas som våtmarker. 
Beroende på om våtmarkerna huvudsakligen 
får sin vattenförsörjning från nederbörd, 
markvatten eller vatten från sjöar och 
vattendrag respektive hav delas de in i mossar, 

kärr, limnogena våtmarker eller marina 
våtmarker. I den svenska 
våtmarksinventeringen (VMI) listas 45 olika 
våtmarkstyper. 

Traditionellt har flera typer av kärr och 
strandvåtmarker använts som fodermark för 
bete och slåtter. Det stora behovet av 
odlingsmark på 1800-talet gjorde också att 
våtmarker dränerades i stor skala och 
omfattande arealer omvandlades till åker. 
Även i skogen har våtmarker dränerats för att 
öka skogsproduktionen och för att motverka 
en befarad försumpning av skogsmark. Idag 
ingår stora arealer sumpskog i det rationella 
skogsbruket som då bygger på att man ständigt 
dränerar skogen på överskottsvatten. 
Våtmarker har också länge använts för 
torvtäkter, numer ofta i kommersiell skala. I 
Karlstad finns det en stor andel utdikade 
våtmarker. 

 

 

  

http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/5900/978-91-620-5925-5/
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/5900/978-91-620-5925-5/
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AGENDA 2030 OCH GLOBALA MÅLEN  
Natur kan på ett eller annat sätt knytas till flera av de globala målen. Mål 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12 och 13 
har delmål som alla är beroende av natur på ett eller annat vis. Men störst relevans för detta PM har 
mål 14 och mål 15.  

 
 

Hav och marina resurser Mål 14 
Målet handlar om att bevara och nyttja haven 
och de marina resurserna på ett hållbart sätt 
för en hållbar utveckling. 

Värnen som insjö är så pass stor att den ibland 
kan kallas för ett ”innanhav”. Det är EU:s 
största insjö och en viktig resurs för såväl 
kommunen, länet och Sverige som nation. 
Därför är målet av relevans för Karlstad. 

 

Ekosystem och biologisk mångfald Mål 15 
Målet handlar om att skydda, återställa och 
främja ett hållbart nyttjande av landbaserade 
ekosystem. 

Delmålen rör bland annat ett hållbart 
brukande av skogar, hejda förlusten av 
biologisk mångfald, förhindra spridning av 
invasiva arter samt ett hållbart nyttjade av 
ekosystemen och dess ekosystemtjänster.  
Målet är av relevans för Karlstad. 
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NATIONELLA MÅL  
Svenska miljömålen  
Inom ramen för PM Natur berörs främst 
nedanstående miljömål. Hur Sveriges riksdag 
definierar dessa mål beskrivs nedan. Övriga mål 
har till stor del en indirekt påverkan men har 
bedömts ha en större relevans för klimat- och 
miljöstrategiska frågor.  

Levande skogar 
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk 
produktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden bevaras samt 
kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 

Ett rikt odlingslandskap  
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens 
värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

Myllrande våtmarker  
Våtmarkernas ekologiska och 
vattenhushållande funktion i landskapet ska 
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras 
för framtiden.  

Levande sjöar och vattendrag  
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt 
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, 
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhushållande 
funktion ska bevaras, samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas.  

Ingen övergödning 
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten 
ska inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningar för biologisk 
mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten. 

Bara naturlig försurning 
De försurande effekterna av nedfall och 
markanvändning ska underskrida gränsen för 
vad mark och vatten tål. Nedfallet av 

försurande ämnen ska inte heller öka 
korrosionshastigheten i markförlagda tekniska 
material, vattenledningssystem, arkeologiska 
föremål och hällristningar. 

God bebyggd miljö  
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning 
med mark, vatten och andra resurser främjas.  

Ett rikt växt- och djurliv  
Den biologiska mångfalden ska bevaras och 
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och 
ekosystemen samt deras funktioner och 
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig 
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till 
en god natur och kulturmiljö med rik biologisk 
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd. 

Hav i balans samt levande kust och 
skärgård. 
Kust och skärgård ska ha en hög grad av 
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 
natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation 
och annat nyttjande av hav, kust och skärgård 
ska bedrivas så att en hållbar utveckling 
främjas. Särskilt värdefulla områden ska 
skyddas mot ingrepp och andra störningar 

Begränsad klimatpåverkan 
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i 
enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som 
innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås 
på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra 
mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige 
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har tillsammans med andra länder ett ansvar för 
att det globala målet kan uppnås. 

Etappmålen  
För att nå det övergripande generationsmålet 
och miljömålen har regeringen antagit ett 
trettiotal etappmål. I etappmålen identifieras 
en önskad omställning av samhället som 
vägledning och steg på vägen.  

Två etappmål är relevanta för detta PM, dels 
”Skydd av landområden, sötvattensområden 
och marina områden, som innebär att 20 % av 
Sveriges land och- sötvattensområden samt 10 

av landets marina områden ska skyddas till 
2020. Detta ska ske genom skydd eller annat 
bevarande av områden som har särskild 
betydelse för biologisk mångfald eller 
ekosystemtjänster.  

Det andra etappmålet som bedöms relevant 
för naturvården utgör ”Integrering av 
stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana 
miljöer”, vilket innebär att en majoritet av 
kommunerna senast år 2025 ska ta tillvara och 
integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i 
urbana miljöer vid planering, byggande och 
förvaltning i städer och tätorter.

  

REGIONALA MÅL OCH DOKUMENT
Miljööverenskommelser 
I Värmlands län har kommunerna tillsammans 
med Länsstyrelsen tecknat miljööverenskom-
melser, för att stärka genomförandet av 
Värmlands regionala åtgärdsprogram för de 
svenska miljömålen, för klimat och energi samt 
handlingsplanen för klimatanpassning. 
Åtaganden inom fokusområdet ”Hållbart 
brukande av skog- och odlingslandskap” är bl.a 
att kommunen ska skydda natur och att 
naturmiljöer ska restaureras.  

Grön infrastrukturplan för länet 
Alla länsstyrelser i Sverige har i uppdrag att ta 
fram en handlingsplan för länets gröna 
infrastruktur. För Värmlands län är planen 
fortfarande under framtagande. I arbetet har 
hitintills inga tydliga prioriteringar eller 
avvägningar gjorts avseende vad som är 
specifikt viktigt ur en värmländsk kontext, eller 
utifrån mellankommunala intressen.  

Konkret naturvårdsarbete 
Länsstyrelsen har ett aktivt naturvårdsarbete. 
Dels bedrivs egen skötsel och förvaltning av 
naturområden i statliga naturreservat, och dels 

deltar man i både internationella och lokala 
projekt kring naturvård. Olika typer av stöd för 
naturvård- och vattenvård, så kallade LONA- 
och LOVA-bidrag kan sökas hos Länsstyrelsen.  

Värmlandsstrategin 
I Värmlandsstrategin lyfts naturen och skogen i 
Värmland fram som en styrka för länet utifrån 
livskvalitet. Aspekter som identitet, turism, 
upplevelser och ekonomi lyfts, jämte vikten av 
att använda skogen, Vänern och naturen på ett 
sätt som inte skadar ekosystemen. I 
framtagandet av den nya Värmlands-strategin 
har även naturens, och framför allt skogens roll 
för bioekonomin lyfts som viktig.     

Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt  
Vattenmyndigheterna har ett uppdrag att visa 
hur Sverige ska komma till rätta med de problem 
som finns i och kring våra vattenmiljöer. 
Åtgärdsprogrammen talar om vad som krävs för 
att nå miljökvalitetsnormerna och vilka 
myndigheter som behöver göra vad. 
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KOMMUNALA MÅL 
Strategisk plan 
I strategisk plan under målområdet En 
miljösmart kommun finns det övergripande 
målet Den biologiska mångfalden ska värnas 
och naturens värde för friluftslivet ska 
utvecklas. 

Målet beskrivs på följande vis i strategisk plan: 
Sveriges mångfald av växter och djur lever i en 
mosaik av olika miljöer, från odlad mark, 
skogar och fjäll till våtmarker, vattendrag, sjöar 
och hav. Många arter och naturtyper utvecklas 
negativt och riskerar att försvinna på sikt. Att 
lyckas behålla en biologisk mångfald är 
avgörande för att ekosystem ska fungera.  

Utan många olika arter med skilda funktioner 
är risken stor att nyttjandet av naturresurser, 
klimatförändringar och annan påverkan skadar 
ekosystemen. Vår rika och varierade natur är 
en källa för friluftsliv och rekreation, och har 
därigenom stor betydelse för folkhälsan. 

I den strategiska planen finns även målet 
Luften och vattnet i Karlstad ska vara så rent 
att människor och miljö inte skadas.  

Målet beskrivs på följande vis i strategisk plan: 
Luftföroreningar påverkar både hälsan och 
miljön. De kan göra människor sjuka och 
förkorta den förväntade livslängden. De bidrar 
även till växtskador, korrosion, nedsmutsning, 
övergödning, försurning och 
klimatförändringar. Vi vill att luften i Karlstad 
ska vara så ren att människor och miljö inte 
skadas. Sveriges utsläpp av luftföroreningar 
har minskat betydligt de senaste decennierna. 
Trots detta har luftföroreningar fortfarande 
stor negativ påverkan på människors hälsa och 
miljön. I Karlstad har luftkvaliteten de senaste 
årtiondena blivit allt bättre men 
luftföroreningarna måste ändå fortsätta 
minska. Vi har arbete kvar för att nå de 
miljökvalitetsmål som påverkas av utsläpp av 
luftföroreningar.  

Sjöar och vattendrag utsätts för påverkan från 
många håll, till exempel från skogsbruk, 
jordbruk, industrier och vattenkraftverk. Våra 
sjöar och vattendrag bidrar inte bara till vårt 

dricksvattnen, utan är också viktiga för fiske 
och rekreation såsom bad och båtturer. Det är 
viktigt att behålla vattenmiljöernas naturliga 
produktionsförmåga. Många växt- och 
djurarter är beroende av att vattendrag får 
flöda fritt, och att vattenståndet kan variera 
naturligt. Detta kan komma i konflikt med vår 
önskan att bygga hus nära stranden eller vårt 
behov av att reglera vattenflödet för att 
producera el från vattenkraft. Vi vill att vattnet 
i Karlstads kommun ska vara så rent att växter, 
djur och människor inte påverkas negativt. 

Även andra mål i kommunens strategiska plan 
kan indirekt kopplas till detta PM.  

Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart 
kommun eftersom klimatförändringarna 
påverkar oss genom ökade temperaturer och 
förändrade nederbördsmönster, skyfall, torka, 
värmeböljor etc. Planering och hållbara 
ekosystem är en viktig faktor för 
klimatanpassning.  

Karlstadborna ska trivas och vara stolta över 
sin kommun eftersom kommunens natur och 
vattennära läge är en viktig resurs och en stor 
del att kommunens identitet och varumärke.  

Karlstads ska vara bland de bästa besöksmålen 
i Sverige. Naturen, sjöar, skärgård och 
vattendrag i kommunen har ett starkt värde för 
kommunens turism och friluftsliv. 

Karlstad ska vara en trygg kommun kan 
kopplas till arbete med att säkra 
ekosystemtjänster som ger oss rent vatten och 
ren luft, som balanserar skyfall och torka. Som 
att skydda oss från skogsbränder, erosion, 
smittor. Hållbara ekosystem är viktiga för att vi 
ska leva i ett hållbart och säker värld. 
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MARKFÖRDELNING I RIKET OCH I KARLSTAD 
Huvuddelen av rikets mark utgörs av skog - 
såväl produktiv skogsmark (52 %) som 
improduktiv skogsmark (10 %). Improduktiv 
skogsmark är den skogsmark som i genomsnitt 
inte kan producera minst en m3 virke per 
hektar och år. Beräkningen tar inte hänsyn till 
om skogen är skyddad eller ej.  

Därefter utgör övrig mark en stor del av rikets yta 
(19 %), vilket bl.a är myrmark, gräsbevuxen mark, 
berg i dagen, täkter och även olika anläggningar 
som skidbackar och golfbanor. 

I Karlstad är strax under hälften av markytan av 
skogsmark, såväl produktiv (45 %) som 
improduktiv skogsmark (6 %). Därefter 
dominerar vattenområdena (23 %) och 
åkermark (15 %). Bebyggelse med tillhörande 
mark utgör 5 % av markanvändningen. Det 
innebär att det som är synnerligen speciellt för 
Karlstads kommun i relation till riket som 
helhet, är att kommunens yta till stor del 
består av vatten, samt att man har större andel 
åkermark.
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KARLSTAD I VÄRMLAND 
I Värmland finns en variation av olika 
landskapstyper. Till största delen 
domineras landskapet av skog, framförallt 
i norr. Skogslandskapen skiljer sig dock åt 
vad gäller vilka typer av landskapselement 
som finns. I de nordvästra och östra 
delarna av länet, syns ökad förekomst av 
våtmarker i skogslandskapet, en liknande 
tendens med ökad täthet av våtmarker 
syns i de östra delarna av Karlstads 
kommun. 

De mer sydliga delarna i länet och 
områdena närmast de större sjöarna 
utgörs mer av ett jordbrukslandskap. Ett 
sammanhängande jordbrukslandskap 
syns i områdena närmast Vänern och 
Frykensjöarna. En stor del av Karlstads 
kommun omfattas av detta 
sammanhängande landskap. Sjöar är ett 
viktigt inslag i Värmlands landskapsbild 
vilket även gäller Karlstad. Karlstad tätort 
ligger intill Klarälven som rinner ut i 
Vänern, vilket är viktig resurs för 
kommunen och en stor del av Karlstads 
identitet.  

I Karlstad finns flera olika typer av 
vattenmiljöer, från sjöar och vattendrag 
till strandmiljöer, myrmarker och 
sumpskogar. I kommunen finns det 
främst gott om strandängar och mossar.   

I Karlstad ligger även delar av Vänerskärgården 
som vi delar med flera kommuner. Skärgården 
är med sina cirka 22 000 öar och skär norra 
Europas största sötvattensskärgård. Jämfört 
med många andra skärgårdsområden har 
Vänerns skärgård en till stora delar orörd 
natur, vilket gör den till ett attraktivt 
besöksmål för naturturism och som 
rekreationsområde med fokus på lugn och ro. 
Men den är även rik på naturområden, varför 
också stora delar av skärgården är utpekade 
som Natura 2000-områden.  

 

 

 

 

 

Bild: Marktyper utifrån nationella marktäckesdata (NMD) i 
Värmland och Karlstads kommun (grönt = skog, gult = 
jordbruksmark). Karta är sammansatt av 1 km x 1 km stora 
rutor, där varje ruta visar det dominerande marktäcket i 
området. (dvs områden som utgör 40 % skog och 60 % 
jordbruksmark inom 1 km2 kommer redovisas som 
jordbruksmark eftersom det är det dominerade marktäcket).  

Bilden visar att de mer sydliga delarna av länet närmast 
sjöarna, där Karlstad ingår, i stora delar utgörs av ett 
sammanhängande jordbrukslandskap. Ungefär en fjärdedel av 
Karlstads kommuns yta utgörs av vatten.   
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NATIONELL JÄMFÖRELSE 
Permanent skyddad natur - 
Riket 
År 2018 var är 14,5 % av Sveriges land- och 
sötvattenareal skyddad permanent (inklusive 
Natura 2000-områden). Undantas Natura 
2000, var 10,8 % av Sveriges totalareal skyddad 
enligt någon av de permanenta formella 
skyddsformerna1. Den största delen utgörs av 
naturreservat, och en stor areal finns i den 
svenska fjällmiljön. Utifrån enbart landareal är 
11,6 % av riket permanent skyddad natur. 
Medelavståndet till skyddad natur för 
befolkningen i Sverige är 2,1 kilometer.  

Permanent skyddad natur - 
Karlstad 
I Karlstad är medelavståndet till skyddad natur 
för Karlstadborna 1,7 kilometer (SCB).  

I Karlstads kommun finns permanent skyddad 
natur i form av naturreservat, 
naturvårdsområden, biotopskyddsområden 
och Natura 2000-områden.  

Naturreservat, naturvårdsområden och 
biotopskyddsområden utgör 7,4 procent av 
Karlstads kommuns totala areal2 (exklusive 
pågående reservatsbildningar och Natura 
2000). Detta kan jämföras med Värmlands län 
som helhet där 5,2 % av totalarealen utgörs av 
permanenta naturskydd. Utifrån enbart 
landareal är 3,13 % av Karlstad kommuns yta 
skyddad. Motsvarande siffra för Värmlands län 
är 3,2 procent. Skydd i form av enbart Natura 

 
1 SCB och Naturvårdsverket 

2000-områden utgör en större yta än 
totalarealen av skyddad natur. Vissa områden 
utgör både Natura 2000 och naturreservat.   

Naturreservat per län  
Totalt finns 5111 naturreservat i Sverige (NVV 
1 jan 2020). Tre av de norrländska länen, 
Jämtland, Västerbotten och Norrbotten 
rymmer tillsammans 73 % av alla Sveriges 
naturreservat sett till areal. Vilket innebär att 
övriga 18 län tillsammans endast utgör 27 % av 
hela rikets naturreservatsareal. 

Alla Värmlands naturreservat utgör strax över 
2 % av rikets totala areal naturreservat. Den 
sammanlagda ytan för Värmlands naturreser-
vat ger Värmland en sjunde plats i riket.  

Län Antal 2019 Areal 2019 
Totalt för riket 5 111 4 850 271 

Norrbottens län 415 1 981 401 

Västerbottens län 380 986 526 

Jämtlands län 207 578 395 

Dalarnas län 353 239 109 

Västra Götalands län 502 146 578 

Stockholms län 342 135 042 

Värmlands län 203 104 529 

Uppsala län 176 101 415 

Skåne län 329 92 216 

Gotlands län 146 74 334 

Östergötlands län 285 63 495 

Kalmar län 197 50 902 
Södermanlands län 164 48 938 

Gävleborg län 218 45 641 
Västernorrlands län 212 39 672 

Örebro län 274 34 283 
Västmanlands län 118 32 266 

Kronobergs län 133 26 201 
Hallands län 188 25 942 

Blekinge län 114 23 719 

Jönköpings län 155 19 451 

Antal och areal naturreservat i hektar per län i riket. 

2 Exklusive Natura 2000 områden. SCB tillhandahåller ej någon 
sammanhållen statistik som inkluderar Natura 2000 områden.  

Natura 2000 Alsterälven vid Gunnerud 
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Jämförelsekommuner 
De valda jämförelsekommunerna är samma 
som används i målanalyserna för Karlstads 
strategiska plan - Linköping, Örebro, Sundsvall, 
Jönköping, Gävle, Växjö, Kalmar och Luleå. 

Jämfört med dessa har Karlstad en stor andel 
skyddad naturvårdsareal, 7,4 %, vilket i huvudsak 
beror på flera stora naturreservat vid Vänern. 
Andelen permanent skyddad landareal i Karlstad 
är 3,13 %, vilket är strax över medelvärdet för 
jämförelsekommunerna.  

Avseende skyddad natur i form av reella tal är 
Karlstad den kommun med tredje mest 
totalhektar. Överlägset störst yta har Luleå 
med flera naturreservat kring Bottenvikens 
skärgård. Ur det perspektivet ligger Karlstad 
förhållandevis bra till avseende skyddad natur i 
procentuell andel av kommunens yta men 

också avseende faktiskt skyddad natur i hektar. 
Att delar av Vänerns skärgård omfattas av såväl 
naturreservat och Natura 2000 är betrakta 
som positivt eftersom det är en naturmiljö som 
är unik både ur ett nationellt och 
internationellt perspektiv, vilket områdets 
status som Natura 2000 indikerar.  

Grönområden i tätorten 
Vid jämförelsen av grönområden inom 
kommunernas centralorter utmärker sig 
Sundsvall med mycket grönområden inom 
tätorten närmst följt av Örebro, medan 
Karlstad kommer bland de sämsta i gruppen.  

Sett till hur mycket grönområde det finns per 
invånare i kommunernas centralort ligger 
Karlstad i samma härad. Örebro och Linköping, 
är de kommuner med flest invånare, vilket kan 
påverka den lägre andelen.  
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Ekologisk status i sjöar och 
vattendrag 
Alla kommunens sjöar och vattendrag klassas på 
en femgradig skala utifrån om de har hög, god, 
måttlig, otillfredsställande till dålig ekologisk 
status. Målsättningen enligt vattendirektivet och 
kraven enligt miljöbalken är att de vatten som 
omfattas ska ha uppnått god ekologisk status år 
2015, eller vid tidsundantag till år 2021/2027. I 
slutet på 2019 hade 10,5 procent av sjöarna och 
vattendragen god ekologisk status, vilket var 
detsamma som andelen mellan 2015 - 2019. 
Siffror från augusti 2020 visar att endast fyra 
vattenförekomster uppnår god ekologisk status, 
jämfört med sex vattenförekomster 2019. Det är 
alltså troligt att andelen med god ekologiska 
statusen kommer att försämras jämfört med 
2019, från 10,5 procent till 7 procent. 

Vandringshinder och reglering av vatten 
påverkar ekologisk status 
Den största orsaken till att vi inte har god 
ekologisk status i många av kommunens sjöar 
och vattendrag är att de biologiska faktorerna är 
påverkade av olika typer av fysisk påverkan. 
Vandringshinder påverkar 90 procent av 
kommunens ytvatten. Därutöver påverkas cirka 
85 procent av vattenförekomsterna av onaturlig 
reglering av vattennivåer och ungefär hälften av 
att ekologiska funktioner tagits bort genom att 
närområde och svämplan till vattnet är påverkat. 
Dessa förändringar påverkar i sin tur de 
biologiska faktorerna. 

De vattenförekomster som har fått den lägsta 
klassningen, Dålig ekologisk status, är 
Molkomsälven och Tolerudsbäcken. 
Molkomsälven har fått klassningen bland annat 
på grund av att fisk hindrats från vandring mellan 
Molkomssjön och Borssjön. Tolerudsbäcken har 
problem med mycket höga halter näringsämnen. 
Ungefär en tredjedel av kommunens 
vattenförekomster bedöms ha förhöjda halter 
näringsämnen. Problem med försurning i norra 
delen av kommunen har minskat över tid med 
hjälp av kalkning som utförs och har utförts 
under en långt tid. 

MKN vatten  
Miljökvalitetsnormen (MKN) innebär krav på att 
god ekologisk och kemisk status ska uppfyllas, 
och enligt miljöbalken (MB) 5 kap ska varje 
kommun tillse att miljökvalitetsnormerna för 
vatten följs. Kraven på kommunens vatten har 
blivit högre, dels i och med att gällande 
åtgärdsprogram från vattenmyndigheten ska vara 
uppfyllt 2021 och dels genom 2019 års ändringar 
i miljöbalken. Utöver ekologisk status i sjöar och 
vattendrag gäller också att god kemisk status ska 
uppfyllas i både ytvatten och grundvatten, och 
att vi ska ha god tillgång till grundvatten.  

Jämförelsekommuner 
Bland kommunens jämförelsekommuner är det 
endast Linköping som har en lägre andel sjöar 
och vattendrag med god ekologisk status. 
Diagrammet viar andel vatten med god ekologisk 
status: 
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LÅNGSIKTIGA NATURSKYDDSFORMER I KARLSTAD
Långsiktigt naturskydd syftar till att bevara 
olika miljöer, arv och värden. Att inrätta 
skyddade områden är ett internationellt 
åtagande som Sverige gjort för att bevara 
naturmiljöer med särskilt stort värde för djur, 
växter och människor.  

Det är tillåtet och vanligt förekommande att 
flera av dessa skyddstyper och intressen 
överlappar varandra. 

Det finns olika typer av skydd för djur och 
natur i Sverige. Både permanenta och 
tidsbestämda. Av de skyddstyper som finns är 
det några som utgör det som brukar benämnas 
för formellt permanent skyddad natur:  

• Nationalparker  
• Nationalstadspark  
• Ramsarområden 
• Natura 2000 (EU-direktiv) 
• Statliga och kommunala naturreservat  
• Naturvårdsområden (motsvarar 

naturreservat) 
• Biotopskyddsområden  

Utöver de permanent skyddade naturskydden 
finns även långsiktiga men tidsbestämda 
former, antingen över årstid eller avtalsbundet 
till ett antal år: 

• Djur- och växtskyddsområden (årstidsstyrt) 
• Naturvårdsavtal (avtalsbundet) 

Av ovanstående skyddsformer förekommer 
inte Nationalparker, Nationalstadsparker eller 
Ramsarområden i Karlstad. Formerna och vad 
som finns inom Karlstads kommun beskrivs 
översiktligt nedan. 

Nationalparker  
Finns inte i Karlstad. Nationalparkerna är ett 
nationellt naturskydd som syftar till att spegla 
Sveriges naturtyper. Det finns 30 
nationalparker i landet från norr till söder. För 
att bilda nationalpark behöver staten äga 
marken, utöver detta är skyddsformen likartad 
ett naturreservat.  

Nationalstadspark 
Finns inte i Karlstad. En nationalstadspark är ett 
unikt historiskt landskap av betydelse för både 
det nationella kulturarvet, en tätorts ekologi och 
människors rekreation. I Sverige finns hittills en 
enda Nationalstadspark - Kungliga 
nationalstadsparken - som är belägen i området 
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, i 
kommunerna Solna, Stockholm och Lidingö.  

Ramsarområde 
Finns inte i Karlstad. Ramsarområden är ett skydd 
i form av internationella skyddsåtaganden för 
värdefulla våtmarker, grunda havsområden samt 
sjöar och vattendrag. Samtliga våtmarkskonven-
tionens medlemsländer, däribland Sverige, har 
åtagit sig att peka ut sina värdefullaste 
våtmarker som Ramsarområden och att bevara 
dessa. Åtagandet innebär att områdets 
ekologiska karaktär inte får försämras. 

Ett områdes ekologiska, botaniska eller 
zoologiska betydelse kan vara motiv för 
utpekande, liksom speciella vattenförhållanden 
eller viktiga vattenhushållande funktioner. 

De flesta Ramsområden finns inom redan 
befintliga skyddsformen som Natura 2000, 
naturreservat eller liknande.  

  

  



16 
 

Natura 2000

 
Natura 2000-områden har en internationell 
skyddsstatus, och syftar till att bibehålla den 
biologiska mångfalden. Målet är att bilda ett 
ekologiskt sammanhängande nätverk genom 
EU-nationerna, och Natura 2000-nätverket 
omfattar naturområden med arter eller 
naturtyper som i ett europeiskt perspektiv 
betraktas som särskilt skyddsvärda. 

Natura 2000-områden utses med stöd av två 
EU-direktiv: fågeldirektivet och art- och 
habitatdirektivet. Där listas 170 naturtyper (i 
miljöbalken kallade ”livsmiljöer” och i EU-
lagstiftning ”habitat”) och sammanlagt cirka 
900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 

Med utgångspunkt från listorna har 
medlemsstaterna valt ut områden. I Sverige 
finns drygt 4 000 Natura 2000-områden på en 
sammanlagd yta av nära 7,8 miljoner 
hektar.  Varje land ansvarar för förvaltningen 
av områdena och att de listade arterna och 
livsmiljöerna bevaras.  

Länsstyrelserna ansvarar för att ta fram förslag 
till nya Natura 2000-områden. Under 
processen har länsstyrelsen samråd med 
markägare och berörda myndigheter. Därefter 
granskar Naturvårdsverket urvalet och föreslår 
områden till regeringen. Därefter föreslår 
regeringen för EU-kommissionen att ett 
område ska upptas i Natura 2000-nätverket.  

Natura 2000 ska bevara värdefull natur, men 
innebär inte något generellt stopp för 
pågående markanvändning eller utveckling av 
samhället. Det måste avgöras i varje enskilt fall 
vilka åtgärder som kan fortsätta och vilka som 
inte kan tillåtas.  

Tillåtet och förbjudet i Natura 2000 
Direktiven har implementerats i svensk 
lagstiftning och enligt miljöbalken (3 kap) utgör 
Natura 2000 områdena också ett riksintresse. 

Sverige ska därmed se till att nödvändiga 
bevarandeåtgärder vidtas i svenska områden. 

Till varje Natura 2000-område ska det finnas 
en bevarandeplan som beskriver områdets 
naturvärden, vad som kan skada eller påverka, 
samt förutsättningar för skydd och skötsel. 
Dessa bevarandeplaner används även vid 
planering och tillståndsprövning vid 
exploatering inom området.  

Tillstånd krävs enligt 7 kap. 28a § miljöbalken 
för att bedriva verksamheter eller vidta 
åtgärder som på ett betydande sätt kan 
påverka miljön i ett Natura 2000-område.  

Det kan även röra åtgärder utanför området 
som kan påverka miljön inne i ett Natura 2000 
område. Ett lokalt exempel på detta är 
muddring av Klarälven.  

Natura 2000 i Karlstad  
Det finns 11 Natura 2000-områden i Karlstad. 
Marjoriten är belägna i de södra delarna av 
kommunen vid Klarälvsdeltat och Vänern. I 
norr finns bland annat områden vid 
Brattforsheden och kring Örtensjöarna.  

• Alstersälven Gunnerud (Art- och habitat) 
• Brattforsheden (Art- och habitat) 
• Kaplansholmen (Art- och habitat) 
• Klarälvsdeltat (Art- och habitat + fågel) 
• Nordbyberget (Art- och habitat + fågel) 
• Potten (Art- och habitat) 
• Riksmossen (Art- och habitat) 
• Råglandaberget (Art- och habitat + fågel) 
• Storområdet Örten (Fågeldirektivet) 
• Torrakberget (Art- och habitat) 
• Värmlandsskärgården (Art- och habitat + fågel) 

  

Natura 2000 är ett nätverk inom EU som 
verkar för att skydda och bevara den 
biologiska mångfalden. Områden vars natur 
är värdefull ur ett EU-perspektiv ingår. 
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Naturreservat 

 

I Sverige och i många andra länder är 
naturreservat ett av de vanligaste sätten att 
långsiktigt skydda värdefull natur. 
Naturreservaten utgör ca 85 procent av den 
permanent skyddade naturen i Sverige och 
omfattar sammanlagt 4 850 271 hektar.  

Avsikten med att bilda naturreservat ska vara 
att skapa ett definitivt skydd. För att få bilda 
naturreservat krävs att reservatet tillgodoser 
minst ett av fem syften: 

• Bevara biologisk mångfald. 
• Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. 
• Tillgodose behov av områden för 

friluftslivet. 
• Skydda, återställa eller nyskapa värdefulla 

naturmiljöer. 
• Skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer 

för skyddsvärda arter. 

I beslutet om att bilda ett reservat måste 
syftet, föreskrifter som anger naturreservatets 
inskränkningar och vad man får och inte får 
göra i området, samt en skötselplan finnas 
med. 

Statliga och kommunala naturreservat 
Både kommunen och länsstyrelsen kan bilda 
naturreservat. Om Karlstads kommun beslutar 
om bildandet av reservat betyder det att det är 
kommunen som tar fram skötselplan och 
föreskrifter för reservatet. Det är även 
kommunen som blir ansvarig myndighet att ge 
dispenser från beslutade föreskrifter inom 
reservatet. För att ge dispens behöver det 
finnas synnerliga skäl. Vice versa är det om det 
är Länsstyrelsen som beslutar om ett reservat. 

Bildandet av naturreservat finansieras genom 
statliga eller kommunala medel beroende av 
vilken myndighet som beslutar om bildandet. 
Kommunen kan dock söka LONA-bidrag. 

 
3 Brattforsheden är ett Naturvårdsområde, men sedan 1999 när 
miljöbalken trädde i kraft har möjligheten att skapa nya 

Tillåtet och förbjudet i naturreservatet 
Innehåll och förutsättningarna för varje 
naturreservat är unikt och därför tas egna 
föreskrifter fram. Syftet med föreskrifterna är 
att avgöra vilka begränsningar som gäller inom 
området för att naturvärdena ska bevaras. 

Naturvårdsområden 
Länsstyrelsen och kommuner kunde tidigare, 
enligt naturvårdslagen, inrätta specifika natur-
vårdsområden. Sen miljöbalken trädde i kraft 
har möjligheten att skapa nya naturvårdsområ-
den upphört. Befintliga naturvårdsområden ska 
dock betraktas som naturreservat. 

Naturreservat i Karlstad  
I Karlstads kommun finns 18 naturreservat3. 
Fem av dessa är bildade av Karlstads kommun. 
Enligt SCB upptog naturreservaten en yta om 
9 409 hektar i kommunen (2018), vilket 
motsvarar ca 6 % av kommunens yta. Karlstad 
har inget naturreservat specifikt för friluftsliv.   

Kommunala naturreservat: 

• Nedre Prostgårdsälven 
• Niklasdals lövskog 
• Rustad strandskog 
• Torrakberget 
• Ölmans Lövsskogsraviner  

Naturreservat beslutade av Länsstyrelsen: 

• Brattforsheden (naturvårdsområde) 
• Dansarebacken 
• Högemon 
• Kaplansholmen 
• Kärrholmen 
• Lämpeshålan 
• Nordbyberget 
• Råglandaberget 
• Segerstads skärgård 
• Styggvrån 
• Sörmon 
• Timmeröarna 
• Värmlandsskärgården 

Pågående naturreservatsbildningar  
I Naturvårds- och friluftsplanen föreslogs 
skyddsvärda skogar och utredningsområden. 
Fem skyddsvärda områden bedömdes vid 
godkännandet av planen kunna påbörjas innan 
den nya översiktsplanen var färdig. Dessa fem 

naturvårdsområden upphört och befintliga naturvårdsområden ska 
numera betraktas som naturreservat. 

Ett naturreservat är ett mark- eller 
vattenområde där biologisk mångfald, 
värdefulla naturmiljöer eller friluftsliv ska 
skyddas definitivt. 
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är Bergviks udde, Älvenäs, Björketorp, Alhaget 
och Fiskartorpet. I nuläget pågår arbeten vid 
Bergviks udde, Älvenäs och Björketorp. 

En kommunal naturreservatsbildning utmed 
Ölman norr om Väse beslutades av 
kommunfullmäktige 2021. Områden där det 
finns uppdrag att reservatsbilda som 
Skutberget respektive I2-skogen avvaktar 
pågående arbeten. Delar av Trollkoneberget 
som anges som natur enligt FÖP Välsviken 

föreslogs även att långsiktigt skyddas som 
naturreservat.  

Länsstyrelsen driver utöver detta även 
bildningar av naturreservat för Klarälvsdeltat 
och en utökning av Sörmons naturreservat. De 
pågående reservatsbildningarna omfattar ca 
800 hektar exklusive I2-skogen, eftersom det 
eventuella reservatets omfattning inte är 
bestämt.  

 

 

  

 Nedre Prostgårdsälven 
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Ej beslutade - men föreslagna skogar för 
långsiktigt skydd i naturvårds- och 
friluftsplanen  
Utöver ovanstående pågående 
reservatsbildningar finns ett antal utpekade 
områden som i naturvårds- och friluftsplanen 
bedömts som skyddsvärda utifrån sina höga 
naturvärden och/eller värden för friluftslivet 
att de kan föreslås som aktuella för framtida 
reservatsbildning eller utpekas som 
utredningsområde där reservatskvaliteter finns. 

Huvuddelen av utpekade områden ligger i 
närområdet kring Karlstad tätort. Uppdrag om ny 
naturvårds- och friluftsplan Handlingsplan gavs i 
Teknik- och fastighetsnämnden den 11 mars 
2020. 

Andra långsiktigt skyddsvärda områden 
Lövskogarna utmed Byckelsälven och lövskogar i 
Kilsravinerna är områden som teknik- och 
fastighetsförvaltningen nämnt kan vara aktuella 
för reservatsbildning på lite längre sikt. 

  

Utdrag ur naturvårds- och friluftsplan 2014-2020. Kartan visar 
ett förslag till skogar som bör ges långsiktigt skydd.  

Utdrag ur naturvårds- och friluftsplan 2014-2020. Kartan visar 
ett förslag till utredningsområden med reservatskvaliteter.  



20 
 

Biotopskyddsområden 

 
Biotopskyddsområden som skyddsform 
används framför allt för områden som är 
mindre än 5 hektar. Skälen för att bilda ett 
biotopskyddsområde är att skydda små mark- 
och vattenområden (biotoper) som utgör 
livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller 
som annars är särskilt skyddsvärda. 

Det finns två former av biotopskyddsområden, 
biotoper som har ett generellt skydd i hela 
landet och biotoper där det beslutas om skydd 
i det enskilda fallet. Biotopskyddsområden 
skiljer sig från till exempel naturreservat 
genom att det är ett antal namngivna 
biotoptyper som får skyddas som 
biotopskyddsområde. 

Det generella biotopskyddet omfattar 7 
biotoptyper, som har beslutats av regeringen, 
och som har ett skydd per automatik: 

• Alléer. 
• Källor med omgivande våtmark i 

jordbruksmark. 
• Odlingsrösen i jordbruksmark. 
• Pilevallar. 
• Småvatten och våtmarker i jordbruksmark. 
• Stenmurar i jordbruksmark. 
• Åkerholmar. 

De enskilt utpekade biotopskyddsområdena 
utgörs av 16 respektive 19 olika biotyptyper. 
Dessa har inte ett automatiskt skydd utan 
beslutas av skogsstyrelsen, länsstyrelsen och 
kommunen. 

Tillåtet och förbjudet i ett 
biotopskyddsområde 
Man får inte utföra åtgärder som kan skada 
naturen eller marken inom ett 
biotopskyddsområde. Detta innebär att man 
till exempel inte får avverka, gallra, röja eller 
dika eller utveckla leder. Det är däremot tillåtet 
att underhålla befintliga leder. 

Biotopskyddsområden i Karlstad  
I Karlstad finns det ett 70-tal biotopskydd som 
omfattar cirka 235 hektar enligt 
Skogsstyrelsen. 

Naturminne

 

Naturminnen är en av de äldsta 
naturskyddsformerna i Sverige och infördes 
1909. Ett naturminne är 
ett särpräglat naturföremål som behöver 
skyddas eller vårdas särskilt och utses av 
länsstyrelse eller kommun. 

Naturminnen kan i många fall ha betydelse för 
bevarandet av den biologiska mångfalden. Till 
exempel när gamla särskilt skyddsvärda träd 
med rik fauna och flora skyddas. 

Tillåtet och förbjudet vid ett naturminne 
Vad som är tillåtet och inte vid ett naturminne 
anges vid de föreskrifter som anges vid beslut 
om bildandet.  

Skäl till att bilda ett naturminne  
Utmärkande för naturminnen är att de ska vara 
ett enskilt naturföremål, till exempel ett träd, 
flyttblock eller jättegrytor. Naturminnen får 
dock även omfatta det område på marken som 
krävs för att bevara naturföremålet och ge det 
behövligt utrymme. 

Naturminnen i Karlstad  
I Karlstads kommun finns ett naturminne - 
Hammarseken, vid Hammars gård i Väse.  

Ett biotopskyddsområde är långsiktigt 
skydd. Det är ett mindre mark- eller 
vattenområde som utgör livsmiljö för 
hotade djur- eller växtarter eller som på 
annat sätt är särskilt skyddsvärt. 

Ett naturminne är ett särpräglat 
naturföremål som behöver skyddas eller 
vårdas särskilt. Naturminne är en av de 
äldsta skyddsformerna för natur i Sverige. 
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Djur- och växtskyddsområde 

 
Länsstyrelsen eller kommunen kan 
tidsbegränsa aktiviteter inom ett visst område. 
Syftet är att skydda störningskänsliga växt- och 
djurarter, och föreskrifterna innebär att 
allmänheten, och i vissa fall även markägaren, 
inte får vistas inom området under en viss tid 
av året. Även rätten till jakt och fiske kan 
begränsas. De vanligaste motiven är att skydda 
fåglars häckningsområden under häckningstid 
(fågelskyddsområde) eller sälars 
uppehållsplatser (sälskyddsområde). 

Det vanligaste vid fågelskyddsområdena är att 
det inte är tillåtet att komma närmare land än 
100 meter mellan 1 april och 15 juli. 
Tidsperioderna kan dock variera. 

Skyddsformen regleras i miljöbalken.  

Djur- och växtskyddsområden i Karlstad  
I Karlstads finns djur- och växtskyddsområden, 
främst i form av fågelskyddsområden. Inom 
Karlstads kommun är tretton små öar och skär 
i Vänern skyddade som fågelskyddsområden. 

Naturvårdsavtal 

 

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som 
kan tecknas mellan markägare och 
myndigheter. De flesta naturvårdsavtal tecknas 
för områden med höga naturvärden. Men 
sedan 2015 är det även möjligt att teckna avtal 
för områden med höga sociala värden i form 
av exempelvis rekreations- och friluftsvärden.  

Naturvårdsavtal är tidsbegränsade och kan 
sträcka sig upp till 50 år inom icke 
detaljplanelagt område eller upp till 25 år om 
området ryms inom detaljplan. Syftet med ett 
naturvårdsavtal är att utveckla och bevara de 
höga naturvärden som redan finns. 
Naturvårdsavtal anses som en nyttjanderätt 
enligt jordabalken  

Tillåtet och förbjudet inom område för 
naturvårdsavtal 
Vad som är tillåtet och inte regleras inom 
ramen för det tecknande avtalet. Men det kan 
t.ex handla om tidsbegränsande insatser som 
att skogen inte får brukas under perioden och 
att markägaren därefter kompenserats i form 
av ersättning. I avtalet regleras hur områdets 
naturvärden ska bevaras och utvecklas samt 
vad markägaren avstår ifrån. 

Naturvårdsavtal i Karlstad  
I Karlstads kommuns finns det 62 
naturvårdsavtal som omfattar cirka 190 hektar 
enligt Skogsstyrelsen.  

  

Sällsynta eller störningskänsliga djur- eller 
växtarter kan skyddas i form av att djur- och 
växtskyddsområden inrättas. Det innebär ofta 
att man inte får vistas i området under en viss 
tid på året. Exempelvis under häckningstid.  

Naturvårdsavtal är ett nyttjanderättsavtal 
som kan tecknas mellan markägare, 
Skogsstyrelsen, länsstyrelse eller kommun. 
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Skyddade naturområden samt nyckelbiotoper  
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RIKSINTRESSEN OCH STRANDSKYDD
Riksintresset Vänern med öar 
och stränder MB 4 kap  
Vissa större sammanhängande områden i 
landet är i sin helhet av riksintresse med 
hänsyn till dess samlade natur- och 
kulturvärden. Riksintressen enligt Miljöbalkens 
4 kapitel utses av Riksdagen och omnämns 
direkt i lagtexten. Ett sådant område är Vänern 
med öar och strandområden.  

För utpekade områden gäller att 
exploateringsföretag och andra ingrepp i 
miljön inte får medföra att områdenas natur- 
och kulturvärden skadas påtagligt. För vart och 
ett av områdena gäller dessutom särskilda 
förbud eller krav på hänsyn. För samtliga typer 
av riksintresseområden, med undantag av 
nationalstadsparker och Natura 2000-
områden, gäller dock inte förbudet mot 
påtaglig skada eller övriga krav på förbud och 
hänsyn om åtgärden avser:  

• utveckling av befintliga tätorter, 
• utveckling av det lokala näringslivet, 
• utförande av anläggningar som behövs 

för totalförsvaret, eller 
• om det finns särskilda skäl, utvinning 

av riksintressanta fyndigheter av 
ämnen material. 

I riksintresset Vänern med öar och stränder har 
kommunen och Länsstyrelsen i dagsläget olika 
uppfattning om gränsdragningen.  

Kommunens tolkning av 4 kap 2 § MB är att 
det främsta syftet är att värna områden som - 
tack vare dess vattennära läge och sina 
samlade natur- och kulturvärden (knutna till 
vattenläget) - är av särskilt värde för turism och 
friluftsliv för den breda allmänheten. 
Kommunens hållning i översiktsplan 2012 är 
därför att E18:s barriäreffekt medför att det 
friluftsliv som bedrivs norr om E18 inte kan 
anses ha någon koppling till de värden av 
intresse för turism och rörligt friluftsliv i 
Vänern med öar och stränder. Därför bör E18 
utgöra avgränsning för riksintresset.  

Kommunen delar därmed inte länsstyrelsens 
tolkning av områdets avgränsning från 1996, 
att riksintresset även ska omfatta större delar 
av Sörmon och jordbruksområdena mellan E18 
och gamla E18 öster om Norsälven.  
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Riksintresse naturvård MB 3 kap 

 
Ett geografiskt område eller ett objekt som 
innehåller nationellt viktiga kvaliteter och på 
grund av sina speciella förutsättningar är av 
nationellt intresse kan pekas ut som 
riksintresse enligt Miljöbalkens 3 kapitel.  

12 olika myndigheter inom respektive 
ansvarsområde ansvarar för att fatta beslut om 
vilka områden som de bedömer är av 
riksintresse enligt tredje kapitlet miljöbalken 
(MB 3 kap). När myndigheten pekar ut ett 
riksintresse, så utgör det myndigheternas 
anspråk, dvs det är den myndighetens 
bedömning. I översiktsplanen ska kommunen 
redovisa hur man avser att tillgodose de olika 
riksintressena, vilket ger kommunerna en 
möjlighet att precisera och förhålla sig till 
riksintressemyndigheternas riksintresse-
anspråk. Delar länsstyrelsen kommunens 
bedömning, så bör kommunen kunna lita på 
den uttolkning av riksintresset som har gjorts i 
översiktsplanen och kommunen bör kunna 
fullfölja sina intentioner enligt planen. Att 
området verkligen är av riksintresse avgörs 
först i samband med ett rättsverkande beslut. 

Samtliga Natura 2000-områden utgör 
automatiskt riksintressen för naturvård. 

Skäl till riksintresse för naturvård 
Enligt naturvårdsverket finns fem 
huvudkriterier för riksintresse för naturvård. 

A. Områden med framstående exempel på 
landskapstyper eller naturtyper eller 
kombinationer av naturtyper, som särskilt väl 
visar landskapets utveckling samt processer 
och naturlig utveckling i olika ekologiska 
system såväl på land som i vatten.  

B. Väsentligen opåverkade naturområden.  

C. Områden med sällsynta naturtyper, hotade 
eller sårbara biotoper och arter.  

D. Områden med mycket rik flora eller fauna.  

E. Områden av mycket säregen och märklig 
beskaffenhet 

Områden som bedöms vara av riksintresse ska 
både pekas ut geografiskt och dess värden ska 
beskrivas.   

Tillåtet och förbjudet inom riksintresse 
Enligt Miljöbalken ska områden av riksintresse 
för naturvård skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada naturmiljön.  

Hushållningsbestämmelserna har en direkt 
verkan enbart vid prövning av exploatering 
som innebär ändrad markanvändning, till 
exempel om skogsmark ersätts av bebyggelse. 
Vid fortsatt markanvändning av befintligt slag 
har bestämmelserna endast en rådgivande 
funktion. Miljöbalkens 1 kapitel, 2 §, anger i 
vilka fall hushållningsbestämmelserna är 
tillämpliga. 

Antalet riksintressen ska minska  
Boverket och berörda myndigheter ser över 
innehållet och antalet riksintressen. Syftet är 
att minska antalet riksintressen för att 
underlätta bostadsbyggande. En 
slutredovisning görs under 2021.  

Riksintressen naturvård i Karlstad 
I kommunen finns ett flertal riksintressen för 
naturvård. Riksintressena var naturvård 
överlappar med bland annat Natura 2000 
områden.  

• Brattforsheden 
• Ölmans ravinsystem 
• Örtensjöarna 
• Sörmon 
• Klarälvsdeltat 
• Segerstads- och Arnö skärgårdar 
• Klarälvens nedre lopp 
• Norra Hyn 
• Panken 
• Riksmossen 
• Älgåmossen 

Riksintresse för naturvård är ett geografiskt 
område, en plats eller ett objekt som 
innehåller nationellt viktiga värden och 
kvaliteter för naturen. Dessa är utsedda av 
svenska myndigheter eller Riksdagen. 
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Strandskyddsområden

 
Strandskyddet regleras i miljöbalken och har 
idag två syften. Det ursprungliga syftet var att 
strandområdena skulle hållas tillgängliga för 
allmänheten. Strandskyddet har sedan dess 
fått ytterligare ett syfte som skydd för djur och 
växter.  

Generellt och utökat strandskydd  
Strandskyddet finns som grundregel och gäller 
vid samtliga stränder vid havet, insjöar och 
vattendrag oavsett storlek i Sverige, där det 
inte finns dispens eller är upphävt. Det 
generella strandskyddet är 100 meter från 
strandlinjen, ut i vatten och in på land. 
Länsstyrelsen har möjlighet att utöka 
strandskyddet till maximalt 300 meter, vilket 
tillämpats på bl.a Vänern, där en generell 
utökning med varierande bredd förekommer.   

Tillåtet och förbjudet inom strandskyddad 
zon 
Inom strandskyddet får man bland annat inte 
uppföra nya eller ändra byggnader. Det är inte 
heller tillåtet att uppföra anläggningar eller 
anordningar som hindrar allmänheten från att 
röra sig där. Det är inte heller tillåtet att utföra 
åtgärder som kan skada växt- och djurliv. 

Strandskyddsdispens 
Strandskyddet kan upphävas eller ges dispens 
vid områden där upprätthållandet av skyddet 
anses omotiverat. 

Det finns 6 särskilda skäl för dispens eller 
upphävande av strandskydd. 

1 området är redan har tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

2 området är genom en väg, järnväg, 
bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området 
närmast strandlinjen, 

3 området behövs för en anläggning som för 
sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4 området behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 

5 området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller 

6 området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Dispens enligt LIS förutsätter att åtgärden 
bidrar till utvecklingen av landsbygden eller 
innebär byggnation av ett enstaka en- eller 
tvåbostadshus i anslutning till befintliga 
bostadshus. 

Översyn av strandskyddet pågår 
För närvarande genomför regeringen en 
översyn av strandskyddet. I uppdraget ingår 
förslag till författningsändringar och andra 
åtgärder som medför en ökad differentiering 
som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och 
stränder varierar i landet, liksom 
befolkningstäthet och exploateringstryck.  

 

 

  

Strandskyddsområden finns i två olika 
former. Det generella strandskyddet 
omfattar 100 meter från strandlinjen, ut i 
vatten och in på land. Det finns även ett 
utökat strandskydd om max 300 meter. 

 



27 
 

ANDRA HÄNSYNSTAGADEN OCH ARTSKYDD
Nyckelbiotoper 
En nyckelbiotop är ett område i skogen som 
med sina höga naturvärden har en stor 
betydelse för skogens växter och djur. I en 
nyckelbiotop kan det finnas hotade eller 
sällsynta arter som behöver området för sin 
överlevnad. Det finns över 50 olika 
nyckelbiotoptyper och det finns en rad kriterier 
som avgör om ett område är en nyckelbiotop.  

Nyckelbiotoper är per automatik inte skyddad 
enligt lag men åtgärder i en biotop ska 
samrådas med Skogsstyrelsen och kan skyddas 
på andra sätt, antingen via naturvårdsavtal 
eller genom permanenta skydd som 
biotopskydd eller naturreservat.  

Alsump- 
skog 

Gransumpskog Lövrik barr-
naturskog 

Småvatten 

Aspskog Hagmark Lövskogslund Strandskog 

Barrnatur-
skog 

Hassellund Lövträdsrika 
skogsbryn 

Tallsump- 
skog 

Barrskog Hedädellövskog Löväng Vattenfall- 
skog 

Barrträd Hällmarksskog Lövängsrest Åsgranskog 

Bergbrant Kalkbarrskog Myr- och 
skogsmosaik 

Ädellöv-
naturskog 

Bestånd med 
idegran 

Kalklövskog Naturlig 
skogsbäck 

Ädellövskog  

Betad skog Kanjondal Rasbrant Ädellöv-
sumpskog 

Blandsump-
skog 

Källpåverkad 
mark 

Ravin Ädellövträd 

Brandfält Liten Sprickdal Rikkärr eller 
kalkkärr 

Örtrik  
allund 

Brink Lövbränna Sandbarrskog Örtrika  
bäckdråg 

Bäckdal Lövnaturskog  Sekundär 
lövnaturskog 

Övriga  
lövträd 

Fuktig 
ängsmark 

Lövnaturskog Sekundär ädel-
lövnaturskog 

 

 

Nyckelbiotoper i Karlstad  
Nyckelbiotoper är per automatik inte 
skyddade, men kan skyddas genom bland 
annat naturvårdsavtal, biotopskydd och 
naturreservat. I naturvårds- och friluftsplanen 
framgår det att i Karlstads kommun finns 307 
offentligt registrerade nyckelbiotoper som 
omfattar cirka 690 hektar, varav en del ingår i 
formellt skyddade biotopskyddsområden 

Landskapsbildskydd  
Landskapsbildskydd finns inte som begrepp i 
nuvarande lagstiftning, men fanns i den 
tidigare naturvårdslagen. Landskapsbildskydd 
skulle kunna beskrivs som ett mellanting av 
natur- och kulturskydd. Nya områden kan inte 
utpekas, men utpekandet från naturvårdslagen 
gäller fortfarande i utpekade områden såvida 
länsstyrelsen inte beslutat om annat.  

Landskapsbildskydd i Karlstad  
I Karlstad finns det landskapsbildskydd vid 
Alsterdalen, Östra och Västra Örten norr om 
Molkom, Borrsjön mellan Molkom och 
Blombacka, Norr och öster om Panken samt de 
södra delarna av Arnön. 

Artskyddsförordningen  
I artskyddsförordningen regleras både de 
internationella överenskommelserna (som 
härstammar från EU:s habitatdirekt och 
fågeldirektiv) och de svenska 
fridlysningsreglerna. Dessa regelverk skiljer sig 
lite i tillämpning eftersom det ena vilar på EU-
direktiv och det andra på svenska lagar. Men 
båda regelverken säger att det är förbjudet att 
störa eller skada fridlysta arter. Eftersom 
miljöbalken, och därmed även 
artskyddsförordningen ska gälla alla, innefattar 
detta även kommunens planeringsarbete. 
 
Ett exempel på när artskyddsförordningen varit 
föremål för upphävande av detaljplan är MÖD 
2017:49. Mark- och miljööverdomstolen 
upphävde Vadstena kommuns beslut att anta 
en plan om nybyggnation av tre flerfamiljshus i 
slottsparken i Vadstena. En av anledningarna 
till upphävande var att kommunens 
beslutsunderlag ansågs bristfälligt eftersom 
det saknades en analys av vilka konsekvenser 
ett genomförande av planen kan få för 
fladdermöss som förekom i planområdet, 
kommunen hade inte genomfört en tillräckligt 
systematisk inventering. Fladdermusarterna är 
en namngiven art i artskyddsförordningen och 
planens konsekvenser för dessa ansågs inte ha 
bedömts. Enligt Mark- och 

https://lagen.nu/dom/mod/2017:49
https://lagen.nu/dom/mod/2017:49
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miljööversomstolens bedömning utgjorde 
avsaknaden av utredningen en sådan allvarlig 
brist att det fanns skäl att upphäva 
detaljplanen på denna grund. 
 
Syftet med lagstiftningen om artskydd är att 
säkra den biologiska mångfalden inom EU:s 
medlemsländer genom att bevara naturligt 
förekommande livsmiljöer samt vilda djur och 
växter. Som regelverk blev habitatdirektivet 
och fågeldirektivet gällande i Sverige i och med 
vårt inträde i EU. Genom 
artskyddsförordningen har delar av dessa 
direktiv införlivats i vår nationella lagstiftning. 

Dispens i artskyddsförordningen 
Om man vill genomföra en förbjuden åtgärd 
krävs en dispens. Tre förutsättningar finns, och 
alla tre behöver uppfyllas för att dispens ska ges.  

1.Skäl tillämpligt  

2.Annan lämplig lösning saknas  

3.Inte försvåra upprätthållandet av gynnsam 
bevarandestatus.   

Fridlysta arter 
Cirka 585 av de ca 50 000 kända växt- och 
djurarterna i Sverige är fridlysta i hela landet. 
Samtliga orkidéer, groddjur, kräldjur, 
fladdermöss och vilda fågelarter är fridlysta. 
Ytterligare 43 växt- och djurarter är fridlysta i 
vissa län. Regler kring fridlysning finns i ovan 
nämnda artskyddsförordningen (2007:845). 
Syftet med fridlysning är att skydda en växt- 
eller djurart som riskerar att försvinna eller 
utsättas för plundring. Men det kan även 
innebära att man inte får störa djuren, eller 
skada deras fortplantningsområden eller 
viloplatser. Fridlysning kan också ske för att 
uppfylla internationella åtaganden.  

Till skillnad från exempelvis ”rödlistan” innebär 
fridlysning att det enligt lag förbjudet att plocka, 
fånga, döda eller på annat sätt samla in eller 
skada vissa växter och djur. Fridlysning kan ske 
om det finns risk för att en växt- eller djurart 
utsätts för plundring, riskerar att utrotas eller 
som en följd av internationella bestämmelser 
eller EU direktiv. 

Artdatabanken och Rödlistade 
arter  
Rödlistningen är ett system 
som utvecklats av 
Internationella 
naturvårdsunionen. I 
Sverige hanteras den av 
Artdatabanken vid SLU, som 
ansvarar för att bedöma och 
analysera situationen för 
Sveriges biologiska 
mångfald. Vart femte år tar 
SLU Artdatabanken fram 
den så kallad ”Rödlistan”, 
som är en form av barometer 
över tillståndet för Sveriges 
arter, där utdöenderisken för arterna 
kvantifieras.  Rödlistningen fastställs sedan av 
Naturvårds-verket och Havs- och 
vattenmyndigheten.  

Nuvarande rödlista publicerades i april 2020. 
Rödlistan har ingen juridisk status men utgör 
underlag och hjälpmedel för bedömningar i 
naturvårds- och planeringsarbete. I rödlistan 
från 2020 är 4 746 av 24 100 arter klassade 
som rödlistade och 2 249 bedöms som hotade.  

Rödlistade arter i Karlstad 
I artdatabanken framgår det att 399 rödlistade 
arter observerats i Karlstad per den 13 
november 2020. 

Lokala ansvarsarter  
Karlstads kommun har pekat ut elva ansvars-
arter som är relativt ovanliga ur ett nationellt 
eller regionalt perspektiv och där en betydande 
del av populationen finns i Karlstads kommun. I 
de flesta fall är de även rödlistade. Dessa arter 
finns mer beskrivna i naturvårds- och 
friluftsplanen del 2 (2016) sid 88 tabell 9.  

 

 

 

 

Kategorisering av utdöende-
risken av rödlistade arter 
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Ansvarsart Naturtyp  Rödlista  
Mindre 
hackspett 

Skog Lövskogar Nära hotad 

Sandödla  Sandtallskogar, öppen 
sand,ris- och buskmark 

Sårbar 

Reliktbock  Solbelysta grova tallar Nära hotad 
Tallticka  Äldre tallskog Nära hotad 
Grönskära Odlings-

landskap 
Betade eller slåttrade 
strandängar 

Livskraftig 

Brun gräsfjäril  Blomrika gräsmarker 
i skogsbygd 

Nära hotad 

Större vatten-
salamander 

Våtmarker Småvatten Livskraftig 

Mindre myr-
lejonslända 

Sjöar och 
vattendrag 

Sandstränder vid 
Vänern 

Nära hotad 

Bågsäv  Näringsrika sjöar och 
vattendrag 

Nära hotad 

Daggvide  Stränder utmed 
Klarälven 

Sårbar 

Asp  Vänern med tillflöden Nära hotad 

Ekologiska samband 
Ekologigruppen har vid två tillfällen, 2016 och 
2019, på uppdrag av stadsbyggnadsförvaltnin-
gen respektive teknik- och fastighetsförvalt-
ningen analyserat ekologiska samband i 
kommunen. Analyserna har utgått från 
nedanstående fokusarter som är knutna till en 
speciell biotop som är karakteristisk för 
Karlstad och den biologiska mångfalden: 

• Barrskogsmesar (tofsmes) - knutna till 
gammal barrskog. 

• Groddjur (Mindre vattensalamander och 
vanlig padda) – Knutna till vassrika sjöar 
(padda), småvatten och våtmarker (båda). 

• Reliktbock – rödlistad skalbagge knuten till 
gammal tall med solbelyst stam. 

• Vildbin - knutna till ängs- och brynmiljöer  

• Ädellövträdslevande insekter - knutna till 
ädellövträd med mulm. 

• Entitan – knutna till löv- och blandskog. 

• Jättesvampmalen - Rödlistad mal som 
förekommer framför allt i bland- och lövskog. 

Knutpunkter 
I de spridningsanalyser som genomfördes både 
2016 och 2019 finns det vissa områden som 
pekas ut som särskilt viktiga ur 
spridningssynpunkt. Dessa platser är viktiga 
därför att flera av arternas nätverk och samband 
sammanfaller på dessa platser.  

 

1. Norr om Skåre och Stodene (BLÅ RING) 
Viktigt område för arter kopplade till 
bland- och lövskog.  Älvåker-Skåre-
Järpetan-Färjestad (SVART RING) Viktigt 
område för ädellövträdslevande insekter, 
vildbin och barrskogsmesar. 

2. Kasernhöjden-Borgmästarholmen (GRÖN 
RING) 
Viktigt habitatnätverk för både entita och 
jättesvampmal, reliktbock, 
ädellövträdslevande insekter samt för 
vildbin.  

3. Alsternäset (LILA RING) 
Viktigt område för habitatnätverk för 
jättesvampmal, groddjur, reliktbock och 
vildbin. 

4. Grundviken och Norra Zakrisdal (RÖD 
RING) 

Viktigt område för habitatnätverk för 
entita, groddjur, tofsmes och vildbin. 

I dessa områden kan det alltså bedömas som 
viktigt att upprätthålla livsmiljöerna som ingår i 
de ekologiska nätverken. Ett förhållningsätt är 
att särskilda hänsynstaganden kan prägla 
planeringen vid dessa platser. Vilka skulle 
kunna vara grodtunnlar, bevarande av äldre 
tallar, eller skapade av brynmiljöer. 
Ekologigruppen redogör för fler 
hänsynstaganden i rapporterna från 2016 
respekt 2019. 
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HANTERINGEN AV NATURVÄRDEN 
Om alla intressen, naturskydd och karteringar 
av naturvärden illustreras på en och samma 
kartbild blir bilden i det närmaste 
oöverblickbar och dess betydelse blir 
pedagogiskt svår att ta till sig.  

Ett exempel på detta är kartbilden nedan som 
bland annat illustrerar riksintressen för 
naturvård, samt de permanenta 
skyddsformerna med kommunens 
naturreservat, Natura 2000-områden, 
landskapsbildskydd och biotopskyddsområden.  

Den illustrerar även andra intressen och 
hänsynstaganden som behöver göras i 
planeringen. Nyckelbiotoper, 
naturvärdesklasser, viktiga spridningssamband 
med flera. Dessa karteringar överlappar 
varandra, vilket innebär att alla karteringar inte 
ens syns i kartbilden nedan. Bilden ska ses som 
ett illustrativt sätt för att beskriva 
komplexiteten och utmaningen i frågan. 

Detta utgör en utmaning inför pågående och 
kommande planer för stadsutveckling. 
Samtidigt behövs dessa värden för att Karlstad 
ska fungera på ett bra sätt som livsmiljö för 
både människor och djur.  

En kartläggning och analys av 
ekosystemtjänster blir en del och ett underlag i 
att reda i dessa värden. Vilka områden som 
hyser stora värden för exempelvis biologisk 
mångfald, och vilka områden som är viktiga 
utifrån andra perspektiv som exempelvis 
klimatanpassning. Ambitionen är att 
kartläggningen och analysen ska kunna 
redogöra för detta. 

Det är i framför allt Karlstad tätort som 
analysen kommer utgöra ett viktigt underlag 
för den framtida markanvändningen.  
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KOMMUNALA NATURVÄRDESKLASSNINGAR
Naturvärden klass 1–3  
I Naturvårds- och friluftsplanen från 2016 
pekas naturvärden ut enligt klass 1–3. 
Klassindelningen 1–3 följer naturvårdsverkets 
riktlinjer. Den tregradiga skalan är enligt 
följande: 

Klass 1, Högsta naturvärde, områden av 
nationellt intresse. Klass 1 inkluderar alla 
objekt som är av riksintresse för naturvård, alla 
Natura 2000-objekt, våtmarker av klass 1 enligt 
våtmarksinventeringen och ytterligare ett par 
landskapsobjekt som innehåller ett kluster av 
värdekärnor, till exempel nyckelbiotoper eller 
ängs- och naturbetesmarker och som 
kommunen bedömt vara av nationellt intresse. 
Större områden kan ha ett särskilt högt värde 
för att flera naturvärden finns relativt samlat i 
landskapet. Ingående delområden kan, om de 
bedöms var för sig, vara av en lägre 
naturvärdesklass.  

Klass 2, mycket högt naturvärde, områden av 
regionalt intresse – Klass 2 används för de 
flesta skogliga nyckelbiotoperna, våtmarker av 
klass 2 enligt våtmarksinventeringen, några 
ängs- och naturbetesmarker, bland annat flera 
strandängsbeten, vissa viktiga lokaler för 
hotade arter.  

Klass 3, högt naturvärde, områden av 
kommunalt intresse – Klass 3 används för de 
skogliga naturvärdesobjekten, våtmarker av 
klass 3, de flesta ängs- och 

naturbetesmarkerna, lokaler för de arter 
Karlstads kommun valt att peka ut som 
kommunala ansvarsarter. 

Inom Karlstad tätort finns alla 3 klasser. 
Exempelvis utgörs Klarälven och Klarälvens 
delta av klass 1. De södra delarna av I2-skogen 
utgörs av klass 2 medan övriga delar av I2 till 
stor del av är klass 3. 

Det inringade områdena som benämns 
analysområde i kartan är de knutpunkter som 
berörs för spridningssamband på sidan 27.  

Skillnad mellan 1995 och 2016 års 
klassning 
I 1995 års naturvårdsplan fanns även där en 
kartering av naturvärden enligt klass 1–3.  

Klassningen grundar sig i det rådande 
kunskapsläge som finns för stunden. De 
områden där naturvärden inom klass 1-3 
tillkommit sedan 1995 är ett flertal sjöar som 
bland annat Vänern, Molkomsjön, Alstern och 
Gapern.  

Avseende skog är den framför allt 
skogsområden intill Karlstad tätort som 
tillkommit. Med bland annat I2-skogen, 
Tyrskogen och Rudsskogen. Även ett par 
områden strax väster om tätorten kring 
Dingelsundet och Katrineberg/Grundviken.  
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Bild: Naturvärdeskartering klass 1-3 Karlstads kommun. 
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EKOSYSTEMTJÄNSTER  
Ett sätt att belysa och synliggöra frågor om 
grönska, natur och biologisk mångfald i 
planeringen är att titta på samhällets 
ekosystemtjänster.  

Ekosystemtjänster är alla produkter och 
tjänster som naturens ekosystem ger 
människan och som bidrar till vår välfärd och 
livskvalitet. Genom att belysa 
ekosystemtjänster i planeringen kan flera 
aspekter behandlas under samma paraply. 
Exempelvis klimatanpassning, möjlighet till 
rekreation och bevarandet av biologisk 
mångfald.  

  

Grönstrukturer 
Grönstruktur som begrepp används för att 
beskriva ekologiskt funktionella nätverk av 
livsmiljöer och strukturer. Naturområden samt 
anlagda funktioner behöver utformas, 
användas och förvaltas på ett sätt så att 
biologisk mångfald bevaras, så att viktiga 
ekosystemtjänster främjas. 

I en välfungerande grönstruktur har arter 
möjlighet att sprida sig och använda flera 
miljöer, vilket bidrar till att stärka och bevara 
ekosystemen samt främja biologisk mångfald.

Fyra olika typer av ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster brukar delas in i olika 
kategorier utifrån vilken funktion de har - 
producerande, reglerande, kulturella och 
stödjande ekosystemtjänster.  

Stödjande ekosystemtjänster  
Biologisk mångfald är en förutsättning för 
ekosystemens långsiktiga förmåga att 
producera ekosystemtjänster. Utan en god 
biologisk mångfald försämras ekosystemens 
förutsättningar att producera de tjänster vi 
nyttjar. Exempelvis en effektiv pollinering och 
skadedjursreglering. 

Producerande ekosystemtjänster  
De producerande eller försörjande 
ekosystemtjänsterna som de också brukar 
kallas är de som förser oss med mat och 
livsmedel, material och energi. Exempel på 
naturtyper som förser oss dessa tjänster är 
odlingslandskap, fiskevatten och skog. 

Reglerande ekosystemtjänster 
De reglerande tjänsterna brukar vi ofta ta för 
givet. Det rör bland annat naturliga klimatan-
passningsfunktioner som vegetationens 
förmåga att rena luft och vatten, träd och 
växters betydelse för att sänka temperaturen 
lokalt och reglera vattenflöden vid nederbörd.  

Kulturella ekosystemtjänster 
Kulturella tjänster handlar mest om naturens 
påverkan på människans hälsa och välbefinn-
ande både fysisk och psykiskt genom möjlig-
heten till rekreation och lek i naturområden.  

Ett urval olika typer av ekosystemtjänster listas 
nedan. 

 

 

 

 

 

Definition: ”Ekosystemtjänster är 
ekosystemens direkta eller indirekta 
bidrag till människors 
välbefinnande” 
The Economics of Ecosystem and Biodiversity 2010 
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Bild från Boverket som illustrerar funktioner där det finns ekosystemtjänster i staden. 
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REFLEKTIONER, UTMANINGAR OCH SYNERGIER 
Naturtillgång och tillväxt – olika 
nationellt prioriterade intressen 
Flera allmänna intressen som naturvärden, 
friluftsliv och bostadsförsörjning konkurrerar 
om samma mark, och Karlstads kommun 
behöver dels möta de utmaningar som finns 
för att upprätthålla en fungerande biologisk 
mångfald och fungerande ekosystem. 
Samtidigt behöver kommunen tillgodose 
behovet av både bostäder, verksamhetsytor 
och rekreation som möjliggör att kommunen 
kan fortsätta växa på ett socialt och 
ekonomiskt hållbart sätt.  

I dagsläget är en betydande del kommunens 
yta täckt av naturvärdesytor i olika former. Det 
innebär att naturvärden ur ett myndighets-
perspektiv ofta tenderar att prioriteras högt i 
relation till andra allmänna intressen. Och dess 
fler detaljplaner som görs dess fler värden 
inventeras med bakgrund av bland annat 
artskyddsförordningen. Ur ett perspektiv kan 
detta ses som ett hinder för nya bostäder, 
verksamheter eller aktivt friluftsliv. Ur ett 
annat perspektiv säkerställs bevarandet av 
naturvärden och naturmiljöer.   

För att komma vidare med stadstillväxt utan 
att hota den biologiska mångfalden behöver 
man komma fram till ett mer balanserat sätt 
att förhålla sig till frågan, dock utan att bortse 
från gällande lagstiftning. Olika allmänna 
intressen behöver ges samma betydelse och 
utrymme. I Karlstad är det idag en utmanande 
uppgift att nå en sådan jämvikt.  

Utmaningar för biologisk 
mångfald 
En stor utmaning avseende den biologiska 
mångfalden är att antalet hotade arter 
fortsätter att öka. I det långa loppet påverkas 
människan eftersom vi är beroende av 
fungerande ekosystem.  

Utifrån fysisk planering och dess påverkan på 
biologisk mångfald är det främst två aspekter 
som utgör ett hot mot den biologiska 
mångfalden. 1) Livsmiljön för kritiska arter 
förändras eller försvinner genom en ändrad 
markanvändning. 2) Livsmiljön fragmenteras 
och delas upp i små delar som ligger långt ifrån 
varandra utan samband.  

För att komma vidare i frågan är det viktigt att 
noga definiera vilka naturvärden som utgör 
unika värden nationellt, i länet och i Karlstad. 
Värden som stärker den biologiska mångfalden 
behöver pekas ut för att kunna tas om hand till 
när staden utvecklas.  

Klimatförändringarna har också negativa 
konsekvenser för den biologiska mångfalden, 
genom att ett varmare klimat bidrar till 
effekter som ökad algblomning, torka och 
förändrade livsvillkor för djur och växter.  
Denna utarmning motverkas genom att 
förebygga klimatutsläpp. Samt genom att utöka 
möjligheterna för ekosystemen att klara 
förändringar. 

För att upprätthålla ett fungerande ekosystem 
och en biologisk mångfald är ett fungerande 
nätverk av sammanhållen blå- och grönstruktur 
över kommunen och länet av vikt. Det kan 
handla om att undvika att bryta eller försöka 
överbygga fysiska barriärer som påverkar 
växters spridning och djurs rörelser såväl i 
vatten som på land. En utvecklingspotential 
och möjlig synergi är att jobba med kopplingar 
mellan olika naturområden genom gröna 
passager, ekodukter som kan nyttjas av både 
djur och människor.  
För att kunna uppnå en hållbar biologisk 
mångfald finns det även ett behov av en variation 
av naturmiljöer som kan ge förutsättningar för 
olika former av habitat. 
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Ekosystemens och den 
biologiska mångfaldens ytbehov 
Många ekosystem är sammanlänkande med 
varandra och blir således beroende både av en 
biologisk mångfald och en sammanhängande 
blå- och grönstruktur. Biologisk mångfald är i 
sin tur beroende av stora ytor, exakta 
storleken är dock svår att definiera. I flera fall 
finns det en lägsta tröskel vad det gäller storlek 
under vilken ekosystemets funktion blir 
försumbar eller irrelevant. Ju större och mer 
varierande ytorna är desto lättare är det att 
åstadkomma resilienta ekosystem med fler 
arter som upprätthåller ekosystemets funktion. 
Viket innebär att områdena behöver vara 
tillräckligt stora för att kunna innehålla en 
variation av livsmiljöer för olika arter. 

Hur stora dessa områden behöver vara för att 
fungera är svårt att avgränsa. Men en viktig 
parameter är upprätthålla korridorer och 
kopplingar som gör att arter kan spridas mellan 
flera olika områden, vilket hjälper till att 
sammantaget upprätthålla tillräckligt stora 
områden.  

Vid eventuell exploatering bör det eftersträvas 
att bygga intill och ihop redan ianspråktagen 
mark, och bevara större sammanhängande 
områden innanför för att undvika en 
fragmentering av skogen. 

Fördelningen av naturvärden i 
Karlstad  
Det går att skönja en geografisk fördelning av 
höga naturvärden i kommunen både 
vattenanknutet och på land. De områden med 
högst naturvärden ligger i huvudsak utanför 
Karlstad tätort. Inom Karlstad tätort är det 
Klarälven, med Klarälvsdeltat samt 
Kaplandsholmen, som har högst naturvärden. 
Här pågår ett bildande som naturreservat för 
Klarälvsdeltat.  

Utanför Karlstad tätort finns ett flertal 
områden med högsta naturvärde som saknar 
någon form av skydd alternativt någon form av 
långsiktigt skydd.  

Hinder för bostadsutbyggnad 
och tätortsutveckling  
Olika typer av naturskydd och naturanknutna 
hänsynstaganden utgör hinder vid bland annat 
utbyggnad av bostäder och tätortsutveckling. 
Naturvärdena, täcker sammantaget en stor del 
av kommunens yta. Därmed inte sagt att alla 
naturytor är avgörande för den biologiska 
mångfalden i ett större perspektiv. 

I en växande stad behöver det som generellt 
klassas som natur i vissa fall tas i anspråk för 
bland annat nya bostäder, infrastruktur och 
verksamheter. Historiskt köptes stora 
markområden in för stadens tillväxt. I många 
av dessa områden har naturen fått utvecklas 
fritt över lång tid vilket gör att de planerade 
utvecklingsområdena i dagsläget rymmer en 
mängd arter.  

Skyddas all tätortsnära skog i likhet med 
föreslagna skyddsvärda skogar i Naturvård- och 
friluftsplanen (2016), blir det tillsammans med 
redan befintliga naturskydd en stor begräsning 
för tätortsutbyggnaden i princip i alla 
riktningar. Karlstads läge vid Vänern och det 
värdefulla Klarälvsdeltat medför även att 
antalet möjliga utbyggnadsriktningar för 
staden, är koncentrerat till ett antal 
väderstreck. 

Kartan visar en kartering från 2016 av 
kommunens naturvärden utifrån betydelse, där 
de viktigaste naturvärdena markeras i rött. 
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Undantas all tätortsnära natur, innebär det att 
vi indirekt tvingas till en typ av stadsutglesning 
med satellitsamhällen, alternativt att 
stadsutvecklingen sker i en ring långt utanför 
den befintliga tätorten, med negativa 
konsekvenser för bilism, kollektivtrafik-
försörjning, sociala strukturer, 
investeringsekonomi mm. Här behövs en 
avvägning kring vilka områden som är möjliga 
utbyggnadsområden, utvecklingsbara för 
friluftsliv och som bör värnas utifrån dess 
naturvärde. 

Naturvård kontra friluftsliv  
I vissa avseenden kan ett fokus på naturvården 
vara hämmande för friluftslivet. Fördelarna 
med anpassningar till människan ses ofta som 
något negativt, eftersom det kan påverka det 
naturliga. Till exempel är syftet med 
naturreservat ofta att även gynna friluftslivet, 
men det är mer sällan än ofta människors och 
friluftslivets behov prioriteras högst i 
föreskrifter och skötselbehov, utan 
naturvårdens önskemål går oftast först. Ett 
annat exempel kan vara att belysning från 
elljusspår kan störa nattaktiva djur, varvid 
naturvärdena påverkas negativt av en 
anpassning efter människans behov.  

I diskussioner med andra förvaltningar har det 
framkommit att friluftsliv och naturvård i 
många fall också går hand i hand. Anläggningar 
för friluftsliv hjälper bland annat till att 
kanalisera och undvika slitage i hela området. 
De flesta naturtyper och livsmiljöer tål också 
mänsklig aktivitet, men ibland behövs det 
styras vilken form av aktivitet som är lämplig i 
respektive område. 

Däremot kan en del områden eller delar av ett 
område vara känsliga för en viss typ av 
friluftsliv. Det gäller att utveckla områden på 
ett lämpligt sätt så att vi inte samtidigt förstör 
viktiga ekosystemtjänster som vi alla är 
beroende av. Att identifiera dessa områden är 
därför en del i att säkerställa biologiskt hållbara 
strukturer kring våra tätorter. Viktigt är dock 
att friluftsliv är ett prioriterat intresse i vår 
tätortsnära natur.  

Naturvård kontra skogsbruk och 
jordbruk 
En god biologisk mångfald är bra för såväl 
skogsbrukets som jordbrukets lönsamhet och 
produktionsförmåga, men kan samtidigt 
innebära en konflikt kring tillgången på mark.  

Skogsbruket och bioekonomin bidrar till stora 
miljövinster, bl.a genom att ersätta plast, och 
där är Värmland världsledande på forskning, 
utveckling och produktion av trä- och 
pappersprodukter i olika former. Många 
aktörer väljer att arbeta allt mer för att uppnå 
ett hållbart skogsbruk. Skogsbruket gynnas av 
både ett stabilt klimat och en hög biologisk 
mångfald som ger ett naturligt skydd mot 
skadeinsekter som påverkar träden negativt.  

Jordbruket å sin sida utgör en viktig del för ett 
varierat landskap som ger utrymme för olika 
typer av arter, men påverkar samtidigt den 
biologiska mångfalden negativt genom 
utdikning, dränering och rationalisering av 
jordbruken. Dikning och dränering har 
förändrat vattenlandskapet i låglänta områden, 
och i utpräglade jordbrukslandskap i landet har 
längden vattendrag i vissa fall minskat med ca 
50%. Ofta har också småvatten, åkerholmar, 
stengärdsgårdar, småskaliga slåtter- och 
betesmarker försvunnit successivt vilket ger 
stora negativa konsekvenser på den biologiska 
mångfalden. Längs kusten har förändringen av 
jordbruket med bland annat upphörd hävd 
gjort att många arter knutna till de 
kulturskapande naturtyperna är hotade. 
Jordbruket gynnas liksom skogsbruket av en 
hög biologisk mångfald genom att pollinering, 
motståndskraft etc ökar.  

Befintliga skydd, pågående skydd och föreslagna 
skyddsvärda skogar och områden från Naturvårds- 
och friluftsplanen 2016. 
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Minskad klimatpåverkan eller 
naturpåverkan – möjlig konflikt 
Klimatförändringarna innebär negativa 
konsekvenser för den biologiska mångfalden. 
För att minska vår klimatpåverkan är en av våra 
viktigaste åtgärder ur ett planeringsperspektiv 
att ge förutsättningar för att resa annorlunda. I 
korthet handlar det om att skapa närhet och 
integration mellan olika funktioner i 
vardagslivet som ger förutsättningar för ett 
mer hållbart resande. Det innebär bl.a ett 
behov av tätare städer, som minskar 
transportbehoven och gynnar såväl 
utbyggnaden som nyttjandet av gång- och 
cykelstråk samt det kollektiva 
transportsystemet. 

Idag sker de flesta resor till och från centrala 
Karlstad, eller inom centrala Karlstad eftersom 
det är där majoriteten av kommunens 
arbetsplatser, bostäder och service finns. Det 
är därför främst inom och nära Karlstad tätort 
som prioriteringar och avvägningar behöver 
göras för hur staden kan byggas ut.  

Om Karlstad ska byggas som en tät och 
sammanhållen stad som möjliggör ett minskat 
transportbehov behöver det göras avvägning 
där vissa naturmiljöer kan behöva stå tillbaka 
för en stadsutveckling som främjar arbetet 
med att minska klimatpåverkan.  

En tät stad förutsätter samtidigt att det läggs 
ett stort fokus på att skapa en grön stad med 
parker, gatuträd, samt andra former av 
stadsgrönska. De tätortsnära skogarna har ett 
värde ur flera perspektiv, både som livsmiljöer, 
del av spridningssambad och för friluftslivet.  

Igenväxning och reglering av 
vattenflöden  
Karlstad som ligger mitt i Klarälvens 
deltaområde med utflöden i Vänern, präglas 
kraftigt av såväl tillgången som problematiken 
med vattendraget. Sedan Karlstad grundades 
och medan timmerflottningen pågick hölls 
älvfårorna relativt rensade och riskerade inte 
att sandbankar bildades på samma sätt som 
idag. Kommunen har ansökt om att muddra för 
i älven för att motverka sedimenterade 
sandbankar och igenväxning, vilka bli en av 

många översvämningsrisker. Med anledning av 
Karlstad tätorts läge är en naturlig meandring 
inte aktuell i en befolkad stadsmiljö. Ytterligare 
översvämningsåtgärder planeras vidtas längs 
Klarälven.  

Yttre faktorer, som reglering av vattennivån 
påverkar också förutsättningarna. Utbyggnad 
för vattenkraft medför en kraftig påverkan på 
vattensystem. Reglerade vattensystem är ofta 
utarmade, då de orsakar onaturliga 
vattenståndsfluktuationer som medför en 
urlakning av strandzonen och bildar barriär för 
flödet av näringsämnen. Kraftverksdammar 
och andra dammar kan också utgöra 
vandringshinder för fisk, vilket vi har i de flesta 
i mindre och större vattendrag i Karlstad med 
omnejd. Dessa kan dock anpassas genom 
fiskvägar. 

I Vänern regleras utflödet till Göta älv för att 
minimera risken för långvariga översvämningar 
med stora konsekvenser för boende och 
verksamheter. I en sjö kan opåverkade 
vattenståndsvariationer normalt ge 
förutsättningar för en varierad vegetation och 
ett rikt djurliv på grunda bottnar och i 
strandzonen. I Karlstad innebär dock 
regleringen av vattenståndet att stränder 
riskerar att växa igen, vilket påverkar 
livsmiljöerna, och på sikt leder till en annan 
flora och fauna.  

Återskapande och skydd av 
våtmarker 
En åtgärd som kan ses utifrån 
mångfunktionella syften är återskapande av 
utdikade våtmarker. En stor del av Karlstads 
våtmarker är utdikade och återskapa en del av 
dessa kan ses som gynnsamt för såväl den 
biologiska mångfalden samt klimatpassning. I 
förändrat framtida klimat väntas både perioder 
med skyfall och perioder med torka att bli 
vanligare. Våtmarker bidrar vid båda dessa 
händelser. Vid skyfall och långvariga regn så 
regleras och fördröjs vattnet längre. Och vid 
torka ser vi till att ha tillgång till vatten längre 
eftersom det finns ”lagrat” i våtmarken. Vilket 
gynnar både djur och växtliv, utan vatten så får 
vi inget av det gröna. Ur ett långsiktigt 
perspektiv kan även skydd av våtmarksmiljöer 
säkra funktionerna i landskapet.  
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Vattenkvaliteten 
Vattenkvaliteten har stor betydelse för många 
arter och den biologiska mångfalden, men 
under årens lopp har många sjöar och 
vattendrag påverkats av näringsämnen, 
försurning och miljögifter. Utbyggnad av 
reningsverk, kalkning och minskad 
svaveldeposition är åtgärder som har gett 
effekt. I Karlstads kommun har endast fåtal 
vattenförekomster en god ekologiskt status, 
vilket motsvarar 7 % av kommunens sjöar och 
vattendrag, vilket är en utmaning. Planeringen 
har stor betydelse för vattnets kvalitet.  

Fler hårdgjorda ytor kan innebära förändrade 
flöden, vilket riskerar föra med sig oönskade 
ämnen och partiklar från trafiken som kan 
påverka vattnets kvalitet. En del av lösningen 
utgör stadens grönstruktur som har en viktig 
funktion att fördröja och eventuellt rena 
dagvattnet innan det rinner vidare mot 
recipienten. 

Olika typer av markanvändning har även en 
påverkan på strandzonerna. Strandzonerna har 
i sin tur en direkt påverkan på den ekologiska 
statusen i sjöar och vattendrag.  

Vänerns ekologiska och kemiska status har 
under lång tid påverkats av utsläpp från 
avlopp, jordbruk, industrier mm som påverkat 
livsmiljöerna för både strand- och 
vattenlevande arter. I instängda vikar i Vänern 
har ofta tillrinningen från land och 
utsläppskällor i närområdet stor påverkan på 
vikarnas bottnar och vattenkvalitet. I 
bottenprov från Kattfjorden och Åsfjorden har 
man funnit sediment som tyder på perioder av 
syrebrist i livsmiljön, vilket tros bero på 
historiskt stora utsläpp av organiska 
syretärande ämnen från massa- och 
pappersindustrin.  

Klarälven utgör ett stort utflöde i Vänern som 
påverkar vattenkvaliteten. Hanteringen av 
utsläpp försvåras av att Göta älvs 
huvudavrinningsområde (som Klarälven tillhör) 
motsvarar så mycket som 10 % av Sveriges 
samlade yta, och omfattar 67 svenska och 18 
norska kommuner, vilket förutsätter en hög 
grad av samverkan.  

Ekosystemtjänster i planeringen 
Genom att inkludera ekosystemtjänster i 
planeringen ges möjlighet till flera 
synergieffekter.   

Ekosystemtjänster i naturen som möjliggör 
bland annat en naturlig klimatanpassning, 
fördröjning av vatten, att dämpa temperaturen 
vid värmeböljor mm kan även ha stor nytta för 
friluftslivet och den biologiska mångfalden. 
Robusta ekosystem med en hög biologisk 
mångfald kan även utifrån det ekonomiska 
perspektivet inom t.ex skogs-, jordbruk och 
bioekonomi gynna produktiviteten och 
lönsamheten genom att motståndskraften 
ökar mot skadeinsekter. På samma sätt gynnar 
en stark bipopulation såväl jordbrukets 
produktionsförmåga som den biologiska 
mångfalden och de mänskliga 
upplevelsevärdena.  

Ekosystemtjänster i planeringen är därför ett 
verktyg som hjälper att upprätthålla 
fungerande system i naturen och en biologisk 
mångfald som kan stötta stadens funktion, 
klimat och matproduktion och en socialt 
hållbar utveckling, samt minska effekterna av 
framtida klimatförändringar. Kan dessa gröna 
ytor och korridorer dessutom nyttjas och 
tillgängliggöras för en bredd av 
rekreationsmöjligheter finns betydande 
synergivinster. Mångfunktionella ytor är dock 
en förutsättning för att nå dessa 
synergieffekter.  

Stärka biologisk mångfald i 
urbana miljöer 
Genom att tillskapa fler mångfunktionella ytor 
på befintliga och underutnyttjade grönytor, 
lekytor och större gräsytor kan den biologiska 
mångfalden stärkas. Rekreationella värden och 
klimatreglerande funktioner kan också gynnas 
av detta. Fler små ytor som fickparker, 
stadsodlingar, gröna takytor och väggar i 
stadsmiljön blir tillsammans en stor yta som 
gör skillnad.  
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