
ÖVERSIKTSPLAN 2050  
FÖR KARLSTADS KOMMUN 

RIKSINTRESSEN OCH LIS
Bilaga 1 — Samrådshandling



INNEHÅLL

RIKSINTRESSEN ���������������������������������������������������������������������������� 4

RIKSINTRESSEN 4 KAP� MILJÖBALKEN  ��������������������������������������������������������������������������� 4
Vänern med öar och stränder ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
Natura 2000 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6

RIKSINTRESSEN 3 KAP� MILJÖBALKEN ���������������������������������������������������������������������������11
Yrkesfiske MB 3 kap� 5 § ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Naturvård MB 3 kap� 6 § ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
Kulturmiljövård MB 3 kap� 6 § ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
Friluftsliv MB 3 kap� 6 § ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
Anläggningar och kommunikationer MB 3 kap� 8 § ��������������������������������������������������������������������������������24
Totalförsvaret MB 3 kap� 9§ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28

LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN (LIS) ���������������� 32

Vad är LIS?  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32
Strandskydd och LIS �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32
Gällande LIS-plan ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32



Ett allmänt intresse av nationell betydelse kallas riksintresse
och definieras enligt 3 och 4 kapitel miljöbalken. I översiktsplanen ska 
kommunen redovisa riksintressen och hur kommunen avser att tillgo-
dose dem. Kommunen ska också i översiktsplanen peka ut områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Här redovisas ett utdrag 
från gällande LIS-plan.
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RIKSINTRESSEN

Ett allmänt intresse av nationell betydelse 
kallas riksintresse och definieras enligt 3 
och 4 kapitel miljöbalken (MB)� Riksin-
tressen gäller geografiska områden som 
staten genom nationella myndigheter gör 
anspråk på� Enligt PBL ska riksintressen 
som utpekats enligt 3 kap� MB samt som 
anges i 4 kap� MB alltid redovisas i 
översiktsplanen och hur kommunen ska 
tillgodose dessa�

I tillhörande kartor redovisas kommu-
nens ställningstagande om riksintressean-
språken och översiktsplanen är vägledan-
de vid prövning av ett ärende� Om 
kommunen och staten genom länsstyrel-
sen har olika uppfattningar om riksin-
tresseanspråkets (3 kap� MB) eller riksin-
tressets (4 kap� MB) avgränsning eller 
existens ska det tydligt framgå av över-
siktsplanen� Kommunen har alltså i 
översiktsplanen möjlighet att ta ställning 
till avgränsningarna samt i sin planlägg-
ning se till att områdenas värden blir 
beaktade i tillräcklig utsträckning�

Karlstads kommun berörs av riksin-
tresseanspråk avseende naturvård, kultur-
miljövård, friluftsliv och turism (3 kap 6 
§ och 4 kap 2 § MB) samt anläggningar 
och kommunikationer (vindkraft, flyg-
plats, vägar, järnvägar och sjöfart) (3 kap 
8 § MB), totalförsvar (3 kap 9 § MB) och
yrkesfiske (3 kap 5 § MB)� Inom kommu-
nen finns flera utpekade Natura 
2000-områden, som också har status som 
riksintresse (4 kap 8 § MB)� Av kommu-
nens översiktsplan ska framgå hur 
kommunen avser att tillgodose dessa 
riksintressen (PBL 3 kap 4 §)�

I det avsnitt redovisas samtliga riksin-
tressen som berör Karlstads kommun� 
För respektive område ges en kortfattad 

beskrivning samt kommunens inriktning 
för hantering av området� Avgränsningar 
av områdena redovisas i tillhörande 
kartbilder över riksintressen� 

Översyn av riksintressen
Regeringen har uppdragit Naturvårdsver-
ket, Riksantikvarieämbetet, Statens 
energimyndighet, Tillväxtverket och 
Trafikverket att tillsammans med Bover-
ket som samordnande myndighet göra en 
översyn av sina respektive anspråk på 
områden av riksintresse� Sammantaget 
ska översynen leda till en kraftig minsk-
ning av såväl antalet anspråk på områden 
av riksintresse som dessa områdens 
samlade areella utbredning� Detta kan 
förändra riksintressenas antal och omfatt-
ning mellan samråd och slutligt anta-
gande av översiktsplanen�

RIKSINTRESSEN 4 KAP� 
MILJÖBALKEN 

I miljöbalkens fjärde kapitel har riksda-
gen pekat ut ett antal geografiska områ-
den som i sin helhet är av riksintresse� 
Områdena, som i de flesta fall är stora, 
har pekats ut med hänsyn till de stora 
natur- och kulturvärden som finns i dem� 
Av miljöbalkens fjärde kapitel följer också 
att Natura 2000-områden är av riksin-
tresse� 

VÄNERN MED ÖAR OCH STRÄNDER
Vissa större sammanhängande områden i 
landet är i sin helhet av riksintresse� Ett 
sådant område är Vänern med öar och 
stränder� Enligt miljöbalken ska turis-
mens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid 

Riksintressen 
Riksintressen definieras enligt  
3 och 4 kap. miljöbalken.



nära läge och sina samlade natur- och 
kulturvärden (knutna till vänerläget), 
är av särskilt värde för turism och 
friluftsliv för den breda allmänheten�

•  Karlstads kommun delar inte länssty-
relsens tolkning av områdets avgräns-
ning� Kommunens uppfattning är att 
riksintressets avgränsning ska utgöras 
av E18:s sträckning�

• Stora delar av området har i sin helhet 
ett tillfredställande skydd som natur-
reservat�

• Karlstads kommun vill tillsammans 
med övriga intressenter förbättra 
tillgängligheten till skärgårdsområ-
dena för friluftslivets och turismens 
intressen, men utveckling av naturtu-
rism inom skärgårdsområdena bör ske 
med hänsyn till naturvärdena�

bedömningen av tillåtande av exploate-
ringsföretag eller andra ingrepp i miljön�

Kommunens uppfattning är att 
riksintressets avgränsning ska utgöras av 
E18:s sträckning, vilket betyder att 
kommunen inte delar länsstyrelsens 
tolkning av områdets avgränsning� E18:s 
barriäreffekt medför att det friluftsliv 
som bedrivs norr om E18 inte kan anses 
ha någon koppling till värden av intresse 
för turism och rörligt friluftsliv i Vänern 
med öar och stränder� Kulturhistoriska 
och naturvärdena i området bör värnas 
med hjälp av andra instrument än ett 
riksintresse som syftar till att värna 
områden för turism och rörligt friluftsliv�

Kommunens inriktning
• Enligt kommunens tolkning av 4 kap 

2 § MB är det främsta syftet att värna 
områden som, tack vare dess väner-
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Kommunens inriktning
• Kommunen har inga planer för 

Natura 2000-området som motverkar 
naturvårdsintresset� Kommunen 
kommer att beakta naturvårdsintresset 
i samband med tillståndsgivning av 
olika slag� 

• Alsterdalens natur- och kulturvärden 
gör området attraktivt för utveckling 
av naturturism� Kommunen kan 
komma att medverka till en sådan 
utveckling, men detta ska i så fall ske 
med stor hänsyn till både natur- och 
kulturvärden�

Brattforsheden
Området består av ett omfattande isrand-
delta som formades av isälvar under 
inlandsisens avsmältning för ca 10 000 år 
sedan� Området ligger inom Karlstads, 
Filipstads och Hagfors kommuner� 
Området är även av riksintresse för 
friluftsliv� Natura 2000-området syftar 
till bevarandet av ett flertal naturtyper� 
Varav vissa finns representerade inom 
Karlstads kommuns del av området�

Kommunens inriktning
• Kommunen bedömer att befintliga 

förordnanden ger ett tillfredsställande-
skydd� Hela området är naturvårdsom-
råde (liktydligt med naturreservat) och 
en del är kulturreservat� 

• Brattforsheden är ett stort grundvat-
tenmagasin och har diskuterats som 
möjlig reservvattentäkt� Detta torde 
inte innebära någon skada på riksin-
tresset�

• Brattforshedens samantagna natur-, 
frilufts- och kulturvärden gör området 
attraktivt för utveckling av naturtu-
rism� Kommunen kan komma att 
medverka till en sådan utveckling med 
berörda aktörer� Länsstyrelsen kom-
mer att revidera skötselplanen för 
naturvårdsområdet/naturreservatet�

NATURA 2000
Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest 
skyddsvärda naturområden som syftar till 
att bidra till bevarandet av biologisk 
mångfald� Nätverket grundas i EU:s 
Habitatdirektiv och Fågeldirektiv� Båda 
direktiven är sedan den 1 juli 2001 
implementerade i den svenska lagstift-
ningen� Natura 2000-områden är skyd-
dade enligt 7 kap MB och betraktas även 
som riksintresse enligt 4 kap MB�

För Natura 2000-områden gäller att 
gynnsam bevarandestatus ska säkras, 
vilket innebär att en åtgärd inte får 
påverka områdets utpekade värden 
negativt� Om ändå så blir fallet kan 
åtgärden få genomföras om den är av 
stort allmänt intresse och kompensations-
åtgärder utförs� Bevarandeplaner för varje 
område finns upprättade av länsstyrelsen�

Natura 2000-områden i Karlstad
Det finns elva Natura 2000-områden i 
Karlstad� Störst områden är belägna i de 
södra delarna av kommunen vid Klarälvs-
deltat och Vänern� I norr finns bland 
annat områden vid Brattforsheden och 
kring Örtensjöarna� 

•  Alstersälven Gunnerud
•  Brattforsheden
•  Kaplansholmen 
•  Klarälvsdeltat 
• Nordbyberget 
• Potten 
• Riksmossen 
• Råglandaberget
• Storområdet Örten 
• Torrakberget 
• Värmlandsskärgården 

Alsterälven Gunnerud
Området ligger i Alsterdalen och omfat-
tas i sin helthet även av riksintresse för 
kulturmiljövård� Natura 2000-området 
syftar till att bidra till bevarandet av 
Hårklomossan som är knuten till zonen 
av stranden som översvämmas varje år�

Natura 2000 
Natura 2000 är ett nätverk av 
skyddade områden i hela EU och 
har tillkommit med hjälo av art- 
och habitatdirektiv och fågeldi-
rektivet
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centrum vill kommunen att området 
prioriteras för naturvård, friluftsliv, 
rekreation och naturturism�

• Kommunen vill framföra vikten av att 
en ny Jakobsbergsbro med tillhörande 
infrastruktur kan möjliggöras i 
området som en del av en södra 
förbindelse� 

• Översiktsplanens inriktning och 
naturreservatsbildningen bedöms 
säkerställa erforderligt skydd�

Nordbyberget
Natura 2000-området utgörs av ett äldre 
och varierat skogsbestånd i den branta 
östsluttningen på hyperitberget Nordby-
berget� Hyperitberggrunden ger upphov 
till en rik och skyddsvärd flora� Natura 
2000-områdets syfte är att bidra till 
bevarande av naturtypen ”Örtrika, 
näringsrika skogar med gran av fennos-
kandisk typ”�

Kommunens inriktning
• Nordbybergets Natura 2000-område 

är i sin helhet skyddat som naturreser-
vat, vilket ger det örtrika skogsbestån-
det ett fullgott skydd�

• Kommunen anser att naturreservatet 
bör utökas något för att bevara de 
naturvärden som finns i angränsande 
skog�

• De speciella naturförhållandena kring 
Örtensjöarna gör området attraktivt 
för naturanknuten turism och rörligt 
friluftsliv� Kommunen kan komma att 
medverka till en utveckling av sådan 
verksamhet genom att göra området 
mer tillgängligt� Detta ska i så fall ske 
med stor hänsyn till områdets värden�

Potten
Potten ligger fem kilometer nordost om 
Blombacka i höjd med den norra delen 
av Mången� Det är en liten permanent 
vattensamling som är omgiven av en 
gungflymatta med vitmossor� Natura 
2000-området är utpekat att bidra till 

Kaplansholmen
Kaplansholmen är belägen i mynningen 
av Klarälvens östra älvgren i Vänern och 
uppvisar en rad av de ytformer som de 
deltabildande processerna skapat� Vegeta-
tionen består av björkdominerad lövskog, 
videbuskage och fuktig tuväng med olika 
starrarter� Området är av riksintresse för 
naturvård och friluftsliv samt skyddat 
som naturreservat� 

Syftet med Natura 2000-området är 
att bidra till att upprätthålla gynnsam 
bevarandestatus för naturtypen Alluvial 
lövskogar som tidvis är översvämmade� 

Kommunens inriktning
• Kommunen bedömer att befintliga 

skyddsformer ger skogen och de 
geologiska formerna ett tillfredsstäl-
lande skydd� 

• Eftersom Vänern är en reglerad sjö 
väntas de tidsvisa översvämningarna 
minska vilket kan påverka vegetatio-
nen� 

Klarälvsdeltat 
Klarälvsdeltat är Sveriges största aktiva 
delta nedanför fjällkedjan� Deltaområdets 
stora naturvärden är en unik tillgång för 
Karlstad och en viktig resurs för stadens 
attraktivitet� Klarälvsdeltats bevarandevär-
den är både biologiska och geologiska� 
Området är av mellankommunalt intresse 
eftersom halva området ligger i Karlstads 
kommun och den andra hälften i Ham-
marö kommun� Området är även av 
riksintresse för naturvård� Natura 
2000-området syftar till bevarande av ett 
flertal naturtyper och arter� 

Kommunens inriktning
• Länsstyrelsen bedriver ett arbete för 

att bilda naturreservat av området 
tillsammans med kommunerna 
Karlstad och Hammarö� 

• Eftersom Klarälvens delta är ett unikt 
natur- och friluftsområde med gång 
och cykelavstånd från Karlstads 



ger den örtrika skogen och den gröna 
sköldmossan som förekommer i 
området ett gott skydd� Däremot bör 
naturreservatet utökas något� 

• De speciella naturförhållandena kring 
Örtensjöarna gör området attraktivt 
för naturanknuten turism och rörligt 
friluftsliv� Kommunen kan komma att 
medverka till en utveckling av sådan 
verksamhet genom att göra området 
mer tillgängligt� Detta ska i så fall ske 
med stor hänsyn till områdets värden�

Storområdet Örten
Natura 2000-området Storområdet Örten 
består av 38 mindre (upp till 14 ha stora) 
skogsområden inom ett starkt kuperat 
skogslandskap kring Örtensjöarna som 
till även är klassat som riksintresseom-
råde för naturvården, 37 av dessa delom-
råden ligger inom Karlstads kommun�

Kommunens inriktning
• Delområdena inom Natura 2000-om-

rådet som idag saknar skydd bör ges 
ett långsiktigt skydd�

• Fortsatt arbete bör ske även med olika 
former av hänsynstagande i mel-
lanlliggande områden samt med skydd 
av de mest värdefulla områdena� 

• Kommunen har inga planer för 
området som motverkar naturvårdsin-
tresset och kommer att beakta natur-
vårdsintresset i samband med till-
ståndsgivning av olika slag� Detta 
gäller både delområden som ingår i 
Natura 2000-området och omgivande 
skogsområden�

• De speciella naturförhållandena kring 
Örtensjöarna gör området attraktivt 
för naturanknuten turism och rörligt 
friluftsliv� Kommunen kan komma att 
medverka till en utveckling av sådan 
verksamhet genom att göra området 
mer tillgängligt� Detta ska i så fall ske 
med stor hänsyn till områdets natur-
värden�

bevarandet av naturtypen ”Dystrofa sjöar 
och småvatten”�

Kommunens inriktning
• Kommunen har inga planer för 

området som motverkar naturvårdsin-
tresset och kommer att beakta natur-
vårdsintresset i samband med till-
ståndsgivning av olika slag�

Riksmossen
Största delen av mossen ligger inom 
Kristinehamns kommun och en mindre 
del inom Karlstads kommun� Riksmos-
sen, som även är av riksintresse för 
naturvården, är utpekad som Natura 
2000-område för att bidra till att bevara 
naturtypen ”Högmossar”�  Den utgörs av 
en ovanligt stor koncentrisk mosse som 
är representativ för den här naturgeogra-
fiska regionen�

Kommunens inriktning
• Skogbevuxna myrholmar och sump-

skogar inom Riksmossen bör ges ett 
långsiktigt skydd�

• Kommunen har inga planer för 
området som motverkar naturvårdsin-
tresset och kommer att beakta natur-
vårdsintresset i samband med till-
ståndsgivning av olika slag�

Råglandaberget
Området ligger norr om Molkom längs 
väg 240 söder om Östra Örten� Natura 
2000-området är utpekat för att bidra till 
bevarande av naturtypen ”Örtrika, 
näringsrika skogar med gran av fennos-
kandisk typ” samt den gröna sköldmos-
san� Råglandaberget är skyddat som 
naturreservat (länsstyrelsen och kommu-
nen har bildat naturreservatet i samar-
bete) och utgör en del av ett större 
riksintresseområde för naturvård�

Kommunens inriktning
• Råglandabergets Natura 2000-område 

är skyddat som naturreservat, vilket 
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Värmlandsskärgården
Skärgården inom Natura 2000-området 
inom Karlstads kommun omfattar dels 
Segerstads skärgård och Arnöskärgården� 
Båda skärgårdsområdena utgör delar av 
Vänerns unika skärgårdsnatur med allt 
från skogsklädda öar till kala skär och i 
viss mån fastlandsuddar utmed Vänerns 
strand� Området är i sin helhet skyddat 
som naturreservat�

Det milda klimatet vid Vänern bidrar 
till en lång vegetationsperiod, vilket gör 
att många arter normalt sett har sitt 
utbredningsområde längre söderut kan 
leva i kustområdet� Här finns därför en 
blandning av både nordliga och sydliga
arter, vilket bidrar till hög artrikedom�

Natura 2000-området är utpekat med 
syfte att bidra till bevarandet av naturty-
perna ”Pionjärvegetation på silikatrika 
bergytor”, ”Västlig taiga” och ”Lövsump-
skogar av fennoskandisk typ” samt 
arterna citronfläckad kärrtrollslända, 
fiskarna lax och asp, fåglarna storlom, 
rördrom, vitkindad gås, havsörn, brun 
kärrhök, fiskgjuse, skräntärna, fisktärna 
och silvertärna�

Kommunens inriktning
• Områdena inom Karlstads kommun 

har i sin helhet ett tillfredställande 
skydd som naturreservat och delvis 
som djur- och växtskyddsområde�

• Karlstads kommun vill tillsammans 
med övriga intressenter förbättra 
tillgängligheten till skärgårdsområ-
dena för friluftslivets och turismens 
intressen, men utveckling av naturtu-
rism inom skärgårdsområdena bör ske 
med hänsyn till naturvärdena�

 

Torrakberget
Torrakberget är ett brant berg med 
gammal, talldominerad naturskog inom 
riksintresseområdet Örtensjöarna� Berg-
grunden är av gnejs till skillnad från 
många andra berg i området kring 
Örtensjöarna som domineras av hyperit� 
Området hyser väldigt gammal tallskog� 
Natura 2000-området har pekats ut för 
att bidra till bevarande av naturtypen
”Västlig taiga”� Torrakberget är skyddat 
som naturreservat bildat av kommunen�

Kommunens inriktning
• Torrakberget är skyddat som naturre-

servat, vilket bedöms ge ett fullgott 
skydd för den skyddsvärda naturty-
pen�

• De speciella naturförhållandena kring 
Örtensjöarna gör området attraktivt 
för naturanknuten turism och rörligt 
friluftsliv� Kommunen kan komma att 
medverka till en utveckling av sådan 
verksamhet genom att göra området 
mer tillgängligt� Detta ska i så fall ske 
med stor hänsyn till områdets natur-
värden�



nens del av Vänerns vattenområde bör 
konflikterna mellan sportfisket och 
yrkesfisket vara begränsade�

Riksintressets avgränsning omfattar 
även områden som saknar intresse för 
fiskenäringen� Karlstads kommun delar 
inte uppfattningen om att hela Vänern 
bör omfattas av riksintressen� Havs-och 
vattenmyndigheten bör revidera och 
precisera avgränsningen�

Kommunens inriktning
• Avgränsningen av riksintresset bör 

revideras och preciseras� Vid en 
precisering bör först och främst 
yrkesfiskets fiskeplatster och viktiga 
lekområden för viktiga fiskarter pekas 
ut�

• I den mån riksintressena för yrkes-
fiske och friluftsliv inte är förenliga 
med varandra bör friluftslivets, och 
därmed sportfiskets och fisketuris-
mens, intressen prioriteras�

RIKSINTRESSEN 3 KAP� 
MILJÖBALKEN

YRKESFISKE MB 3 KAP� 5 §
Hela Vänerns vattenområde har pekats ut 
som riksintresse för yrkesfisket� Det 
främsta hotet mot yrkesfisket bedöms 
vara en försämring av Vänerns vattenkva-
litet� Kommunen verkar genom miljö-
nämndens verksamhet för en förbättring 
av vattenkvaliteten i Vänern och andra 
sjöar och vattendrag i kommunen� Enligt 
beslut i kommunstyrelsen från april 2020 
ska även lokala åtgärdsprogram arbetas 
fram för vatten nära Karlstad tätort�  

För att förbättra förutsättningarna för 
turism och livskvalitet för kommunens 
invånare har Karlstads kommun verkat 
för sportfisket i Klarälven och Vänern� I 
den mån riksintressena för yrkesfiske och 
friluftsliv inte är förenliga bör sportfis-
kets intressen prioriteras� Med tanke på
fiskenäringens omfattning inom kommu-
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• Brattforsheden är ett stort grundvat-
tenmagasin och har diskuterats som 
möjlig reservvattentäkt� Detta torde 
inte innebära någon skada på riksin-
tresset�

• Brattforshedens samantagna natur-, 
frilufts- och kulturvärden gör området 
attraktivt för utveckling av naturtu-
rism� Kommunen kan komma att 
medverka till en sådan utveckling med 
berörda aktörer� Länsstyrelsen kom-
mer att revidera skötselplanen för 
naturvårdsområdet/naturreservatet�

Ölmans ravinsystem
Området består av ett stort, typiskt 
utbildat och oskadat ravinsystem och är 
ca 2000 ha stort� Det är det bästa exem-
plet på ravinsystem inom regionen� 
Området har i huvudsak geologiska 
värden som kan skadas av sår i ravinsi-
dorna i samband med avverkning och 
transporter samt av ingrepp i ravinerna i 
form av bland annat schaktning, utfyll-
nad, täkter och tippningar� Området har 
även biologiska värden� I vissa raviner 
finns mer orörd skogsvegetation med 
rikare flora och fauna� Även hotade arter 
förekommer� Pågående markanvändning 
är jord- och skogsbruk� Några ravinarmar 
utnyttjas som betesmark� I de flesta 
raviner finns små bäckar som så små-
ningom mynnar i Ölman� Det finns även 
gott om källor i ravinsystemet varav 
Nygårdskällan är störst och unik i sitt 
slag� Det är av vikt att hydrologin inte 
påverkas genom olika åtgärder som 
schaktning, dikning eller utfyllnad
i ravinsidorna eller bristande hänsyn i 
samband med skogsbruksåtgärder� Ny-
gårdskällan och omgivande skog ägs av 
kommunen och en vandringsled fram till 
källan är anlagd�

Karlstads kommun har nyligen bildat 
det kommunala naturreservatet Ölmans 
lövskogsraviner som omfattar vissa delar 
av riksintresseområdet södra område, 
inklusive Nygårdskällan� 

NATURVÅRD MB 3 KAP� 6 §
De områden som omfattas av riksintresse 
för naturvård kan exempelvis vara 
framstående av olika landskapstyper, 
naturtyper eller artrikedom� 

I Karlstads kommun finns det elva 
stycken områden som är av riksintresse 
för naturvården� Flertalet av dessa områ-
den är naturreservat eller Natura 
2000-områden� Brattforsheden, Ölmans 
ravinsystem, Örtensjöarna, Sörmon, 
Klarälvsdeltat, Segerstads- och Arnö 
skärgårdar, Klarälvens nedre lopp, Norra 
Hyn, Panken, Riksmossen och Älgåmos-
sen

Brattforsheden
Området består av ett omfattande rand-
deltaområde vid Storvänerns högsta 
kustlinje� Det har stort geologiskt intresse 
med en mångfald välbevarade landfor-
mer� Vegetationen är i stora delar ensar-
tad, men vissa partier har intressant 
vegetation med ovanligare arter� En del 
av myrarna inom området har mycket 
högt skyddsvärde� Inom delar av området 
finns också intressanta och skyddsvärda 
djurarter som sandödlan och en artrik 
insektsfauna� Brattforsheden har förutom 
dessa värden mycket stort värde för
friluftsliv och förutsättningar för natur-
turism� 

Hela riksintresseområdet inom Karl-
stads kommun är naturvårdsområde� Det 
övergick 1999 till att behandlas som 
naturreservat i enlighet med Miljöbalkens 
bestämmelser� Skogsbruk är dock tillåtet 
inom större delen av reservatet, men 
tillståndspliktigt� Krigsflygfält 16 Bratt-
forsheden (drygt 400 ha) inom rikintres-
set är förordnats som kulturreservat�

Kommunens inriktning
• Kommunen bedömer att befintliga 

förordnanden ger ett tillfredsställande-
skydd� Hela området är naturvårdsom-
råde (liktydligt med naturreservat) och 
en del är kulturreservat� 
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Kommunens inriktning
• Kommunen har skyddat en del av 

lövskogen inom ravinområdet genom 
naturreservat� Eventuellt bör länssty-
relsen, Skogsstyrelsen eller kommunen 
på sikt bilda ytterligare naturreservat 
eller biotopskyddsområden för hela 
eller delar av området för att bättre 
kontrollera markanvändningen och 
skydda de mest värdefulla delarna av 
området� 

• Kommunen kommer att beakta 
riksintresseområdets värden vid 
behandling av olika ärenden och inte 
medverka till åtgärder som väsentligt 
kan skada de geologiska bildningarna, 
landskapsbilden eller de biologiska 
värdena�

Örtensjöarna
Områdets främsta värde ligger i berg-
grundsmorfologin� Den kraftigt kuperade 
terrängen är orsakad av bergarten hyperit� 
Inom området är hyperittopografin 
mycket accentuerad och framträder 
särskilt tydligt i anslutning till sjön 
Västra Örten� Området är ca 5000 ha 
stort och ligger delvis (knappt hälften) 
inom Forshaga kommun� Berggrund-
smorfologin i sig torde inte vara hotad� 
Större ingrepp som vägar, kraftledningar, 
bergtäkter och viss bebyggelse kan dock 
orsaka mindre påverkan på terrängforma-
tionerna men framförallt påverka upple-
velsen av området� Inom området finns 
flera delområden med höga biologiska 
kvaliteter� 

Naturreservat har bildats för Torrak-
berget, delar av Nordbyberget samt 
Råglandaberget� Skogsstyrelsen har 
tecknat ett stort antal naturvårdsavtal 
med markägare inom området� De har 
även bildat några biotopskyddsområden 
och träffat överenskommelser med 
skogsbolag� Inom området finns även 
flera mindre odlingspartier med före-
komst av ängs- och hagmark och rik 
flora� Dessa är av stor betydelse för 

upplevelsen av landskapet� Landskaps-
bildsskydd finns även inom riksintresse-
området� 

Kommunens inriktning
• De speciella naturförhållandena gör 

området attraktivt för naturanknuten 
turism och rörligt friluftsliv� Kommu-
nen kan komma att medverka till en 
utveckling av sådan verksamhet 
genom att göra området mer tillgäng-
ligt�

• Enligt kommunens uppfattning kan 
skydd för vissa delområden utökas� 
Kraven på anpassning till landskaps-
bild och allmän hänsyn till naturvär-
dena kan klaras inom ramen för 
gällande lagstiftning� För särskilt 
känsliga delar av området krävs dock 
starkare skydd i någon form�

• Särskilt viktigt är att befintliga 
reservat vid Nordbyberget och Råglan-
daberget utvidgas något� Även ytterli-
gare reservatsbildningar/biotopskydd 
kan behövas, liksom fortsatt arbete 
med olika former av hänsynstagande i 
mellanliggande områden� Både läns-
styrelsen, kommunen och Skogsstyrel-
sen bör arbeta med skydd av de mest 
värdefulla områdena�

• Kommunen anser det vara av stor vikt 
att odlingslandskapet hävdas� 

Sörmon
Riksintresseområdet Sörmon omfattar ett 
stort sammanhängande centralt parti av 
det område som i dagligt tal avses med 
Sörmon� Områdets värde är i första hand 
geologiskt och betingas av isälvsavlag-
ringar� Det är därtill av mycket stort 
värde som friluftsområde i Karlstads 
närområde, med ett väl utbyggt system av 
spår och stigar� I vissa mindre delar finns 
även biologiska värden� Kommunen har
bland annat genomfört vissa åtgärder för 
att gynna sandödla och andra sand-
markslevande arter� Områdets värde kan 
skadas av täktverksamhet och andra 



det är viktigt med välplanerade anord-
ningar för friluftslivet i form av leder, 
spänger, fågeltorn och liknande� 

Karlstads stadsbebyggelse är till stor 
del byggt på deltat� Även under senare 
årtionden har staden växt i närområdet� 
De oexploaterade deltadelarna inom 
riksintresset ligger i flera fall i direkt 
anslutning till stadsbebyggelsen� Området 
har mångfunktionella ytor för ekosystem-
tjänster som exempelvis biologisk mång-
fald, flödesreglering och vattenrening� 
Det är en unik tätortsnära resurs som 
kulturell ekosystemtjänst som gynnar 
friluftsliv, turism och naturpedagogik 
som en attraktion både för karlstadsbor 
och turister� Karlstads kommun har över 
tid lagt ner ett omfattande utvecklingsar-
bete i området med restaurering av 
strandängsbeten, anläggande av vand-
ringsleder, fågeltorn, rastplatser och 
naturinformation� I anslutning till 
området ligger också Naturum Värmland�

Området har skydd som Natura 
2000-område och arbete pågår för att 
bilda naturreservat av stora delar av 
området�

Kommunens inriktning
• Kaplansholmen är skyddad som 

naturreservat, vilket ger detta delom-
råde ett fullgott skydd�

• Eftersom Klarälvens delta är ett unikt 
natur- och friluftsområde med gång 
och cykelavstånd från Karlstads 
centrum vill kommunen att området 
prioriteras för naturvård, friluftsliv, 
rekreation och naturturism�

• Kommunen vill framföra vikten av att 
en ny Jakobsbergsbro med tillhörande 
infrastruktur kan möjliggöras i 
området som en del av södra förbin-
delsen� 

• Översiktsplanens inriktning, befint-
liga reservat och pågående naturreser-
vatsbildningen bedöms säkerställa 
områdets värden�

verksamheter som gör åverkan på ytfor-
merna, samt av exploatering av exempel-
vis bebyggelse och vägar som inkräktar 
på friluftslivets intressen� 

Merparten av det centrala riksintres-
seområdet utgörs friluftsområde och 
inom friluftsområden ska det rörliga 
friluftslivets intressen prioriteras� Inom 
området finns ett naturreservat där det 
pågår utökning av reservatet� En stor del 
av området är vattenskyddsområde�

Kommunens inriktning
• Kommunen bedömmer att en stor del 

av riksintresseområdet idag har ett 
tillfredsställande skydd som naturre-
servat, som även utökas� 

• Kommunen vill framföra vikten av 
områdets funktion för dricksvatten-
försörjningen� En del av riksintresse-
området är vattenskyddsområde� 

Klarälvsdeltat 
Klarälvsdeltat är Sveriges största aktiva 
delta nedanför fjällkedjan� De pågående 
deltabildningsprocesserna och de formele-
ment som därvid bildas är det främsta 
naturvärdet� Deltat har dessutom stora 
biologiska värden genom den vegetations-
mosaik av framförallt olika våtmarksty-
per som sätter sin prägel på det� De olika 
successionsstadierna på ny mark bildad 
av deltaprocesserna är av särskilt intresse� 
Djurlivet och framförallt fågellivet är rikt 
och präglat av våtmarkerna� Flera ovan-
liga och intressanta arter förekommer� 
Halva området ligger i Karlstads kom-
mun och den andra hälften i Hammarö 
kommun� Hot mot deltats höga naturvär-
den kan vara ökat näringsläckage som 
påskyndar igenväxningen, minskat eller 
upphört bete som leder till igenväxning, 
reglering av Vänern med sänkt medelvat-
tennivå som leder till färre översvämning-
ar (dock viktigt ur riskhänsyn), avverk-
ning i strandskogarna, dikning och annat 
som förändrar hydrologin� Även friluftsli-
vet kan riskera att störa djurlivet, varför 
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landskapet längs älven i övrigt� En 
övervägande del av riksintresset inom 
Karlstads kommun omgärdas av tätorts-
bebyggelse� Naturreservatet Rustad 
strandskog finns längs en del av riksin-
tresset och ytterligare ett reservat utreds  
längre söderut vid Alhaget� 

Kommunens inriktning
• Kommunen ska verka för naturliga 

uppsteg för Klarälvslaxen, fortsatt 
utsättning av smolt, biotopvårdsåtgär-
der för att tillskapa stånd- och lekplat-
ser�

• Karlstads kommun kommer forsatt 
undersöka möjligheterna för att 
muddra i Klarälven för att minska 
sandbankar och igensättningen av 
älvfårorna� I Klarälven finns det två 
vägar för vattnet att ta sig ut i Vänern, 
västra och östra älvgrenarna� I älven 
avsätts sediment hela tiden� Detta 
leder till att sandbankar uppstår och 
växer, vilket kan leda till problem när 
vattennivåerna stiger�

Norra Hyn
Riksintresset utgörs av en fossil deltabild-
ning längs Klarälven med en rik fågelsjö 
och ravinområden� En mycket liten del 
ligger inom Karlstads kommun� Denna 
del utgörs av ett flackt skogbevuxet 
deltaplan mellan sjön Södra Hyn och 
Klarälven� Förutsättningarna för att 
bibehålla naturvärdena är att undvika 
ingrepp i form av täktverksamhet, 
bebyggelse, vägar och ledningar i de 
geologiska avlagringarna�

Kommunens inriktning
• Kommunen har inga planer för 

området som motverkar naturvårdsin-
tresset� Kommunen kommer att 
beakta naturvårdsintresset i samband 
med tillståndsgivning av olika slag�

Panken
Riksintressets värden utgörs av odlings-

Segerstads- och Arnö skärgårdar
De båda skärgårdsområdena utgör delar 
av Vänerns unika skärgårdsnatur med allt 
från skogsklädda öar till kala skär� Inom 
Arnöskärgården finns öar med mycket 
frodig vegetation på grund av hyperitfö-
rekomster, i övrigt består vegetationen 
främst av artfattiga barrskogar och 
lavvegetation� 

Åtgärder som kan påverka naturvärdet 
är exploatering, skogsbruk, slitage och 
störningar av fågellivet från besökare, 
ändrad reglering av Vänern med sänkt 
medelvattennivå som leder till färre 
översvämningar� Andra möjliga hot är 
vattenföroreningar och oljeutsläpp� 

Båda områdena är i sin helhet skyd-
dade som naturreservat och Natura 
2000-områden� Flera öar inom respektive 
skärgårdsområde är djur- och växtskydds-
områden� Inom vissa partier råder land-
stigningsförbud under fåglarnas häck-
ningssäsong�

Kommunens inriktning
• Kommunens bedömer att områdena 

har ett tillfredställande skydd som 
naturreservat, Natura 2000-område 
och delvis som djur- och växtskydds-
område� 

• Karlstads kommun vill tillsammans 
med övriga intressenter förbättra 
tillgängligheten till skärgårdsområ-
dena för friluftslivets och turismens 
intressen, men utveckling av naturtu-
rism inom skärgårdsområdena bör ske 
med hänsyn till naturvärdena�

Klarälvens nedre lopp
Området omfattar Klarälven med strand-
zon från utloppet i Vänern upp till Deje� 
Cirka halva loppet ligger inom Karlstads 
kommun� Riksintresset avser främst 
älvens värde som vandringsväg för de 
unika bestånden av Klarälvslax och 
Klarälvsöring� Älven har också stort 
kommunalt intresse som karaktärsskapare 
både för Karlstads stadsmiljö och för 
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tresset och kommer att beakta natur-
vårdsintresset i samband med till-
ståndsgivning av olika slag� 

• Skogsbevuxna myrholmar och sump-
skogar inom Riksmossen bör ges ett 
långsiktigt skydd som naturreservat, 
biotopskyddsområde och/eller natur-
vårdsavtal�

Älgåmossen
Älgåmossen är en stor platåformigt välvd 
mosse som är representativ för den här 
naturgeografiska zonen� Förutsättningar 
för att bevara våtmarkens värde kräver att 
områdets hydrologi skyddas mot dräne-
ring, vattenreglering, dämning och 
torvtäkt samt att sumpskogar i kantzoner 
och på fastmarksholmar inte avverkas�

I anslutning till riksintresset bildas det 
kommunala naturreservatet Ölmans 
lövskogsraviner� 

Kommunens inriktning
• Kommunen har inga planer för 

området som motverkar naturvårdsin-
tresset� Kommunen kommer att 
beakta naturvårdsintresset i samband 
med tillståndsgivning av olika slag�

• I anslutning till riksintresset bildas det 
kommunala naturreservatet Ölmans 
lövskogsraviner� 

landskapet med sammanhängande åkrar 
och betade strandängar kring den fågel-
rika slättsjön Panken� Området kring sjön 
Panken uppvisar många välbevarade 
historiska spår som tecken på en lång 
obruten kontinuitet i boende och bru-
kande sedan järnåldern� En förutsättning 
för värdenas bevarande är fortsatt jord-
bruksdrift med åkerbruk, ängsbruk och 
strandbete� Den norra delen omfattas 
även av riksintresse för kulturmiljövård�

Karlstads kommun har i samarbete 
med djurägare och markägare genomfört 
ett omfattande restaureringsarbete av 
strandängarna kring sjön� Fågeltorn och 
informationstavlor i anslutning till sjön 
har också anlagts� Eventuellt behövs 
ytterligare restaureringsinsatser i området�

Kommunens inriktning
• Kommunen kommer att fortsätta 

verka för att markerna kring Panken 
hålls öppna och att bete eller slåtter 
bedrivs på naturbetesmarkerna när-
mast vattnet� 

• Kommunen kommer inte att med-
verka till att kulturlandskapet föränd-
ras så att dess natur- och kulturvärden 
minskas�

Riksmossen
Riksmossen utgörs av en ovanligt stor 
koncentrisk mosse som är representativ 
för den här naturgeografiska regionen� 
Största delen av mossen ligger inom 
Kristinehamns kommun och en mindre 
del inom Karlstads kommun� Förutsätt-
ningar för att bevara våtmarkens värde 
kräver att områdets hydrologi skyddas 
mot dränering, vattenreglering, dämning 
och torvtäkt samt att sumpskogar i 
kantzoner och på fastmarksholmar inte 
avverkas� Vissa delar av mossen bör ges 
ett långsiktigt skydd�

Kommunens inriktning
• Kommunen har inga planer för 

området som motverkar naturvårdsin-

Klarälvens nedre lopp vid Sandgrundsudden
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Riksintresse kulturmiljövård (MB 3 kap 6§)

0 5 102,5 km

Kartan framställd av stadsbyggnadsförvaltningen Karlstads kommun 210317

Riksintresse kulturmiljövård
KULTURMILJÖVÅRD MB 3 KAP� 6 §
Bruksmiljöer, stadskärnor, äldre bruk-
ningslandskap och efterkrigstidens 
bebyggelse är exempel på riksintressen för 
kulturmiljövården�

I Karlstads kommun finns det fyra 
områden som är av riksintresse för 
kulturmiljövård� Alsterdalen, Segerstad, 
Väse/Ve (Väse kyrka med omgivningar) 
och Karlstads stadskärna�

Segerstad
Området sträcker sig från Norsälven - Vä-
nerstranden i väster och drygt 3 kilome-
ter österut förbi Segerstad by med en 
utlöpare innefattande Segerstads kyrka 
och Hanevik i sydost� Det omfattar ett 
stycke välbevarad slättbygd med lämning-
ar från brons- och järnålder, Segerstads 
gamla kyrkby av medeltida ursprung 
samt välbevarade gårdsbruk från 1700- 
och 1800-talen� Området i sin helhet 

åskådliggör den historiska utvecklingen 
med den successiva övergången från 
jakt- och fångstsamhälle till bondesam-
hälle� 

Åtgärder som kan skada områdets 
värde är främst exploaterings- och anlägg-
ningsföretag som skär sönder området, 
kalavverkning av större arealer skogsmark 
respektive igenplantering av öppen mark 
och okänsliga förändringar eller tillskott 
av bebyggelse�

Kommunens inriktning
• Kommunen avser inte medverka till 

sådan ändring av markanvändningen 
som påtagligt kan skada kulturmiljö-
vårdens intressen� 

• Det finns beslut om att upprätta 
områdesbestämmelser för Segerstads 
by, för att skydda området från 
bebyggelseutveckling som kan komma 
att skada områdets kulturmiljövärden�



satsningar i området som informa-
tionstavlor, naturstig och Frödingle-
den samt fågeltorn� 

• Natur- och kulturturism skulle kunna 
utvecklas i Alsterdalen som helhet�

• Södra delen av kulturmiljövårdsområ-
det omfattas även av avgränsningen 
för riksintresset om friluftsliv samt 
riksintresset för Vänern med öar� 
Inom detta område anser kommunen 
att friluftslivets intresse prioriteras�

• För bebyggelsemiljöerna vid Gunne-
rud och kring Alsters kyrka – Al-
strums gård ska områdesbestämmelser 
upprättas om utvecklingen riskerar att 
påtagligt påverka områdets kulturvär-
den negativt�

Väse kyrka med omgivningar 
Området består av ett ca 3 kilometer 
långt och 500 meter brett parti norr om 
sjön Panken� Inom området ligger för-
utom Väse kyrka också prästgård, krono-
fogdeboställe, före detta gästgiveri och 
tingshus, kyrkstallar samt ett antal 
jordbruksgårdar i traditionellt utförande� 
Markområdet utmed sjön består av sanka, 
betade strandängar� Kyrkbyn utgör ett 
ålderdomligt sockencentrum med rötter 
så långt tillbaka som i järnåldern�

För delar av riksobjektet finns förord-
nande om landskapsskydd� Området 
innehåller även byggnadsminnen och 
många fornlämningar� Kommunen har 
tillsammans med länsstyrelsen och 
berörda markägare genomfört ett strand-
ängsprojekt för strandängarna längs 
Panken och Arnöfjorden för att åstad-
komma intensifierad hävd och därmed 
ökade biologiska värden och ett mer 
ursprungligt kulturlandskap� 

Kommunens inriktning
• Kommunen kommer inte att med-

verka till att kulturlandskapet och 
dess bebyggelse förändras så att 
områdets kulturhistoriska värde 
förvanskas� 

Alsterdalen
Området av riksintresse omfattar kultur-
landskapet på båda sidor om Alstersälven 
mellan Vänern i söder och sjön Alstern i 
norr, samt vidare norrut området öster 
om Alstern och Alstersälven till och med 
Alstrums gård� Hela området är jord-
bruksbygd, i söder småbrutet med varie-
rande odlingsmark, betesmark och 
skogspartier och längre norrut öppnare 
och mer sammanhängande jordbruks-
mark� Vid Alsters, Gunneruds och 
Alstrums gårdar har tidigare funnits 
kvarn och järnbruksrörelser� Många 
gårdar och platser i området har stark 
anknytning till Gustaf Frödings diktning� 
Den slingrande landsvägen och bebyggel-
segrupperna bidrar också till det kultur-
historiska värdet� 

Områdets värde förutsätter att det 
växlande kulturlandskapet i stort sett 
bibehålls� Omfattande kalavverkningar 
eller igenplanteringar är inte förenliga 
med riksintresset� 

För hela området finns förordnande 
om landskapsskydd enligt 19 § NVL (bör 
behandlas som kulturreservat enligt 7 
kap 9 § MB eftersom förordnandet 
motiveras av det kulturpräglade landska-
pet)�

Avsikten är dels att värna om den 
vackra landskapsbilden, dels att främja 
det rörliga friluftslivets intressen� Delar 
av området ingår i ett östligt tätortsnära 
friluftsområde i anslutning till Karlstads 
tätort� Inom detta ska friluftslivets 
intressen prioriteras�

Kommunens inriktning
• Kommunen avser inte medverka till 

sådan ändring av markanvändningen 
som påtagligt kan skada kulturmiljö-
vårdens intressen�

• Kommunen har i samverkan med 
länsstyrelsen och berörda markägare 
utfört omfattande landskapsvård i 
Alsterdalen�

• Kommunen har över tid genomfört 
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Riksintresse kulturmiljövård - Karlstads stadskärna 

1900-talets första decennier� Bebyggelsen 
och stadsplanemönstret representerar ett 
viktigt skede i Karlstads bebyggelsehisto-
riska utveckling med branden 1865 som 
den stora omvälvningspunkten� Flera av 
de enskilda byggnaderna inom området 
är byggnadsminnen� 

Riksintresset överensstämmer i huvud-
sak med det område som angetts som 
”kulturhistoriskt värdefull miljö” i 
kommunens bebyggelsehistoriska invente-
ring från 1984� Kommunfullmäktige 
beslutade den 15 november 1984 att 
godkänna urvalet av byggnader och 
miljöer i denna, och att dessa ska betrak-
tas som särskilt värdefull bebyggelse�

Kommunens inriktning
• I samband med detaljplaneändringar 

som berör riksintresset Karlstads stads-
kärna kommer införande av skyddsbe-
stämmelser för byggnader och miljöer 
inom området att övervägas samt 
höga krav på miljöanpassning att 
ställas på tillkommande bebyggelse�  

• Ett kulturmiljöprogram tas fram 
genom en kulturhistorisk inventering� 
Hela kommunen ska inventeras, dock 
färdigställs inventeringen av Karlstads 
tätort först� Flera byggnader och 
miljöer inom riksintresseområdet 
pekas ut i kulturmiljöprogrammet� 

• Vid bygglovgivning kommer stor 
hänsyn att tas till områdets kulturhis-
toriska värde så att detta inte förvan-
skas�

• Områdesbestämmelser ska upprättas 
om bebyggelseutvecklingen riskerar 
påverka områdets kulturvärden 
negativt� 

• Skyddsbestämmelser för vissa byggna-
der/miljöer kan också övervägas� 
Möjligheterna att värna odlingsland-
skapet som har betydelse för det 
kulturhistoriska värdet ska beaktas�

Karlstads stadskärna 
En stor del av Karlstads stadskärna är av 
riksintresse för kulturmiljövården� 
Området omfattar miljöerna kring 
Kungsgatan och Tingvallagatan, miljö-
erna utmed Älvgatan och Museigatan, 
Sandgrundsudden samt Pråmkanalen 
norr om järnvägsbron�
Inom området finns bebyggelsemiljöer av 
olika slag - rutnätsstad med breda gator 
och stort torg präglad av den sista stora 
stadsplaneregleringen i 1600-talets stads-
byggnadstradition, stora institutionsbygg-
nader från tiden omedelbart efter bran-
den 1865, gammal träbebyggelse från 
1700-talet och villabebyggelse från 



vet� Konsekvenserna kan då bli att 
kommunen behöver vidta åtgärder för att 
undvika negativ påverkan på friluftslivet�

Riksintresseområdets avgränsning har 
justerats sedan översiktsplanen 2012, och 
länsstyrelsen har inkluderat bland annat 
Bergviks udde, Bomstadbadens camping 
och Skutberget i riksintresset� Efter 
remissen avseende utökningen av utpe-
kade områden för riksintresse frilivsliv, 
har ytterligare samråd avseende avgräns-
ningen inte skett med kommunen� 
Kommunen delar inte bedömningen 
avseende riksintressets avgränsning, 
därför bör avgränsningen ses över och tas 
upp på nytt för diskussion mellan 
kommunen och länsstyrelsen� 

Kommunens inriktning
• Det finns ett starkt kommunalt 

intresse av att bevara grunden för det 
rörliga friluftslivet och turismen inom 
området� 

• Kommunen delar inte riksintresseom-
rådets avgränsning, en revidering av 
gränsen bör därför ses över och 
diskuteras mellan kommunen och 
länsstyrelsen�

• Kommunen arbetar tillsammans med 
övriga intressenter för att förbättra 
tillgängligheten till skärgårdsområ-
dena för friluftslivets och turismens 
intressen, dock under hänsynstagande 
till naturvärdena�

• Kommunen anser att befintliga och 
planerade förordnanden är tillfreds-
ställande för att säkerställa värdena i 
riksintresset� Stora delar utgöras av 
befintliga och planerade naturreservat�

FRILUFTSLIV MB 3 KAP� 6 §
De områden som pekas ut som riksin-
tresse för friluftsliv har stor betydelse för 
människors utevistelse� I dessa områden 
ska kommunerna ta hänsyn till friluftsli-
vet i planeringen�  

Myndigheterna och länsstyrelserna 
fick 2012 ett uppdrag av regeringen att se 
över riksintresseområdena för friluftsliv� 
Länsstyrelserna tog fram förslag på nya 
eller uppdaterade områden och beskriv-
ningar utifrån ny kunskap och nya 
förhållanden, särskilt utifrån de långsik-
tiga behoven av tätortsnära natur för 
friluftsliv� Tillkomna riksintresseområden 
i Karlstad var Klarälvsbanan och Bratt-
forsheden� Sedan tidigare är Norra 
Vänerskärgården riksintresse för frilufts-
liv, där har dock avgränsningen ändrats 
och omfattar nya landområden� Skutber-
get och Bergviks Udde har bland annat 
inkluderats i Vänern -Norra skärgården� 

Vänern - Norra skärgården  
Riksintresset omfattar hela skärgårdsom-
rådet samt Vänerstranden inom Karlstads 
kommun, även vissa landområden som 
Skutberget och Bergviks Udde är med i 
länsstyrelsens avgränsning�  

Avsikten med riksintresset är att 
skydda en av Europas största sötvattens-
skärgård� De naturliga förutsättningarna 
för högkvalitativt friluftsliv i skärgården 
är mycket goda� De främsta aktiviteterna 
är sportfiske, båtliv, bad och naturpeda-
gogik� Möjligheterna för att utveckla 
naturturism i Vänerskärgården är mycket 
goda, bland annat genom att utveckla 
och ge förutsättningar för båtbusstrafiken 
eller annat Vänertrafik i området� Turer 
går till bland annat Västra Långholmen 
och Jäverön� Fler destinationer är bland 
annat Borgvik, Långön och Alvön� 

En reglering av Vänern med lägre 
medelvattenstånd och färre översväm-
ningar som följd, kan bidra till en ökad 
igenväxningstakt av Vänerns stränder, 
vilket kan inverka negativt på friluftsli-
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Riksintresse friluftsliv

Riksintresse Friluftsliv



Brattforsheden
Området består av ett omfattande rand-
deltaområde vid Storvänerns högsta 
kustlinje� Det har stort geologiskt intresse 
med en mångfald välbevarade landfor-
mer� Brattforsheden har ett mycket stort 
värde för friluftsliv och förutsättningar 
för naturturism� Hela riksintresseområdet 
inom Karlstads kommun är naturvårds-
område� Det övergick 1999 till att be-
handlas som naturreservat i enlighet med 
Miljöbalkens bestämmelser� Krigsflygfält 
16 Brattforsheden (drygt 400 ha) inom 
rikintresset är förordnats som kulturreser-
vat�

Kommunens inriktning
• Kommunen bedömer att befintliga 

förordnanden ger ett tillfredsställande-
skydd� Hela området är naturvårdsom-
råde (liktydligt med naturreservat) och 
en del är kulturreservat� 

• Brattforsheden är ett stort grundvat-
tenmagasin och har diskuterats som 
möjlig reservvattentäkt� Detta torde 
inte innebära någon skada på riksin-
tresset�

• Brattforshedens samantagna natur-, 
frilufts- och kulturvärden gör området 
attraktivt för utveckling av naturtu-
rism� Kommunen kan komma att 
medverka till en sådan utveckling med 
berörda aktörer� Länsstyrelsen kom-
mer att revidera skötselplanen för 
naturvårdsområdet/naturreservatet�

Klarälvsbanan
Riksintresset Klarälvsbanan sträcker sig 
från Karlstads kommun med start vid 
Kroppkärrssjön via kommunerna Fors-
haga och Munkfors till Hagfors kom-
mun� Hela Klarälvsbanan med sina 90 
kilometer är asfalterad och lättillgänglig� 
Klarälvsbanan går genom natur- och 
kulturhistoriskt intressanta områden på 
en nedlagd banvall� Värde finns i upple-
velsen av det skiftande landskapet från 
Karlstads tätortsområde till flacka od-
lingslandskap, Klarälvens meandrande 
vatten och olika typer av skogsmark� 
Riksintresset medför goda förutsättningar 
för flera typer av friluftsaktiviteter så 
som löpning, cykling och rullskidor� 
Klarälvsbanan bidrar även till förutsätt-
ningar för ett hållbart resande� 

Kommunens inriktning
• Stora delar av riksintresset inom 

Karlstads kommun omgärdas av 
befintlig tätortsbebyggelse� Kommu-
nen bedömer att översiktsplanens 
markanvädning inte medverkar till en 
sådan ändring som påtagligt kan 
skada friliftsintresset�

• Kommunen ser Klarälvsbanan som en 
viktig resurs för besöksnäringen och 
avser att i samverkan med övriga 
kommuner och berörda aktörer 
medverka till en sådan utveckling�

• Klarälvsbanan har även viktig funk-
tion för som stråk för cykelpendling�

• Kommunen avser att samverka med 
andra kommuner för att gynna 
pollinatörer längs med Klarälvsbanan� 
Detta bedöms inte påverka riksintres-
sets värden negativt� 
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Vattenförsörjning 
Havs- och vattenmyndigheten har pekat 
ut områdena kring Sömon med tillhö-
rande vattenverk samt Östra Sörmon som 
riksintresse för vattenförsörjning� Riksin-
tresset omfattar Sörmoverket med reser-
voar, brunnskonstruktion, infiltrationsan-
läggning samt framtida anläggningar 
med omgiving� Sörmons vattenverk 
nyttas av många människor, har en stor 
kapacitet och har god kvalitet� Området 
bedöms även behövas som reserv eller för 
framtida användning� Riksintresseområ-
det följer gränsen för vattenskydsområ-
dets sekundärzon� Vattenskyddsområdet 
har en yta på 628 hektar�

Kommunens inriktning
• Kommunen kommer inte att med-

verka till åtgärder som försvårar 
vattenförsörjningen i området� 

• Kommunen bedömer att riksintresset 
för nuvarande verksamhet har erfor-
derligt skydd som vattenskyddsom-
råde� 

• Vid en situation där Östra Sörmon tas 
i bruk kommer skyddet för denna 
anläggning att preciseras ytterligare 
med nya skyddsbestämmelser och 
skyddszoner� 

• Kommunen vill framföra vikten av att 
pågående utökningen av Sörmons 
naturreservat inte ska påverka områ-
dets funktion för vattenförsörjningen�

Luftfart
Karlstad Airport fyller en viktig funktion 
för Värmland och inte minst för länets 
näringsliv, länet behöver en regional 
flygplats� Flygplatsen är också beredskaps-
flygplats� Karlstad Airport ägs av Karl-
stads kommun och Region Värmland� 
Flygplatsens funktion kan skadas genom 
att markanvändningen inom flygplatsom-
rådet, eller inom dess influensområde, 
direkt eller indirekt utgör ett hinder mot 
flyg- eller flygplatsverksamheten� Det 
innebär att även influensområden utan-

ANLÄGGNINGAR OCH 
KOMMUNIKATIONER MB 3 KAP� 8 §
Anläggningar och områden av riksintres-
se ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjan-
det av anläggningarna� För riksintresse-
områden för kommunikationer är det 
nyttjandet och tillkomsten till dess 
funktion som ska skyddas mot påtaglig 
skada� I Karlstads kommun finns riksin-
tresseanläggningar för energiproduktion, 
dricksvattenförsörjning och kommunika-
tioner i form av luftfart, sjöfart, vägar 
och järnvägar�

Vindbruk/energiproduktion 
Energimyndigheten har pekat ut två 
riksintresseområden för vindbruk ute i 
Vänern� Ett område är vid Vindpark 
Vänern som ligger öster om Segerstad 
skärgård, där finns det vindkraftverk 
idag, detta område ligger delvis i Karl-
stads kommun och delvis i Hammarö 
kommun� Det andra området är Sten-
Kalles grund som ligger söder om Vind-
park Vänern, detta område delas med 
kommunerna Hammarö och Säffle� Norr 
om riksintresseområdet vid Sten-Kalles 
grund är 20 vindkraftverk beviljade men 
ännu inte uppförda� En majoritet av de 
beviljade vindkraftverken vid Sten-Kalles 
grund ligger utanför riksintresseområdet� 
Vilket innebär att det fortsatt finns 
utbyggnadskapacitet inom riksintresseom-
rådet� 

Kommunens inriktning
• Kommunen kommer inte att med-

verka till åtgärder som försvårar 
tillkomsten av vindkraft i de utpekade 
områdena� 

• Kommunen ser riksintresseområdena 
och områdena mellan riksintresseom-
rådena som ett sammanhängande 
område för vindkraft�

• Det finns utbyggnadskapacitet inom 
det södra riksintresseområdena�

RIKSINTRESSEN OCH LIS
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bör inte tillkomma inom det beslu-
tade influensområdet för flygbuller� 
Nytt miljötillstånd håller på tas fram 
för flygplatsen vilket kan komma att 
påverka influensområdet�

• Inom områden med bullernivå högre 
än 80 dBA maximalnivå tillåts ny 
bebyggelse för bostadsändamål, vård 
och utbildning endast inom område 
med gällande detaljplan för ändamå-
let�

Vägar
Följande vägar inom kommunen är av 
riksintresse� 

Trafikverket genomför just nu en 
översyn av utpekade riksintressen och har 
föreslagit att riksintresseanspråket tas 
bort för vägarna 62 och 63 samt för väg 
707 (anslutningsvägen till flygplatsen)� 
Kommunen har framfört synpunkten att 
väg 707 ska förbli ett riksintresse för att 
långsiktigt säkerställa flygplatsens funk-
tion�

E18

Väg E18 ingår i det av EU utpekade Trans 
European Transport Network, TEN-T� 
Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild 
internationell betydelse� E18 är en väst-
östlig förbindelse som förbinder Stock-
holm med Oslo via Västerås, Örebro och 
Karlstad� En Åtgärdsvalsstudie har 
genomförts på sträckingen genom Karl-
stad�

E45 

Väg E45 ingår i det nationella stamvägnä-
tet som riksdagen fastställt och är av 
särskild nationell betydelse� Delen mellan 
Göteborg och Gällivare ingår även i det 
av EU utpekade Trans European Trans-
port Network, TEN-T� Vägarna som ingår 
i TEN-T är av särskild internationell 
betydelse� Väg E45 sträcker sig genom 
nästan hela Sverige, från Göteborg till 
Karesuando� Vägen benämns också 
Inlandsvägen� I Karlstads kommun 

för flygplatsområdet har betydelse för 
dess funktion och därmed kan skada 
riksintresset� Det finns tre olika typer av 
influensområden för luftfartens riksin-
tressen: 

 – Influensområden med hänsyn till 
fysiska flyghinder� 

 – Influensområden för flygbuller� 
 – Influensområden för utrustning 

för kommunikation, navigation 
och övervakning (CNSutrustning)� 

Influensområdet för flygbuller består av 
det område som enligt flygplatsens 
miljötillstånd (koncession) kan komma 
att utsättas för bullernivåer överstigande 
70 dBA maximalvärde� Ett nytt miljötill-
stånd har tagits fram för flygplatsen�

Kommunen kommer att vara restrik-
tiv avseende ny bostadsbyggande i flyg-
platsens närhet och bör inte tillkomma 
inom influensområdet för flygbuller� 
Verksamhetsmark bedöms dock kunna 
ligga inom influensområdet för flygbul-
ler� 

Influensområden för hinderfrihet 
innebär att byggnader och andra anlägg-
ningar (master, vindkraftverk, byggnader) 
inte får sticka upp ovanför en yta som 
begränsas av ett horisontellt plan på 
höjden +152,2 meter som sträcker sig 4 
kilometer från landningsbanan i alla 
riktningar, och där utanför ett lutande 
plan med lutningen 1:20 ytterligare 100 
meter upp i höjdled� I banans längdrikt-
ning är lutningen på det lutande planet 
som inte får genomträngas 1:80� Influens-
områden för utrustning för kommunika-
tion, navigation och övervakning är 
svårare att avgränsa geografiskt� Samråd 
krävs med Karlstad Airport och myndig-
heter från fall till fall�

Kommunens inriktning
• Karlstads bebyggelseutveckling ska ske 

på ett sådant sätt att flygplatsens 
funktion inte påtagligt skadas� 

• Nya byggnader för bostadsändamål 



Grums är av stor betydelse hamnverksam-
heten i Älvenäs� Karlstads hamn är 
Vänerhamns största anläggning med 
omfattande lagerytor och hög maskinell 
kapacitet� Här hanteras olja, trävaror, 
pappers- och bioenergiprodukter samt 
projektlaster för regionens näringsliv� 
Vänersjöfarten utvecklingsmöjligheter är 
beroende av slussarnas funktion i Troll-
hätte Kanal� 

Riksintresset och dess funktion 
kommer inte att påverkas negativt av 
översiktsplanens inriktning, däremot kan 
det geografiska läget för riksintresset 
förändras�

Kommunens inriktning
• Beslut om kommande markanvänd-

ning vid Wermlandskajen ska inte 
försämra de långsiktiga förutsättning-
arna för hamnverksamhet i Karlstad�

• Kommunen ska ge förutsättningar för 
att öka andelen gods via sjöfart� 

Järnvägar
Samtliga järnvägar och tillhörande 
stationer inom kommunen är av riksin-
tresse för kommunikationer� Kommunen 
driver projektet Tåg i tid och har vidtagit 
åtgärder för att förbättra kapaciteten på 
Värmlandsbanan genom bland annat 
mötesspår och arbetet med ett nytt 
resecentrum� 

Dubbelspår för Värmlandsbanan 
utreds och kan komma att innebära att 
det det geografiska läget ändras�

Kommunens inriktning
•  Kommunen verkar för att järnvägstra-

fiken utvecklas bland annat genom att 
bidra till resecentrums tillkomst, att 
förbättra bankapaciteten på Värm-
landsbanan�

• Kommunen verkar för att flytta 
godshanteringen från Karlstad C och 
genförandet av Tåg i Tid etapp 4�

• Kommunen verkar för ett genomför-
ande av Oslo-Stockholm 2�55�

sträcker sig E45 från Grums kommun för 
Vålberg och Edsvalla in i Kils kommun�

Riksväg 61

Väg 61 är av säskild betydelse för regional 
eller interregional trafik vidare till Norge� 
Väg 61 förbinder Karlstad med Eda och 
Kongsvinger vidare till Oslo på norska 
sidan�

Riksväg 62

Väg 62 är av säskild betydelse för regional 
eller interregional trafik� Väg 62 förbin-
der Karlstad med Forshaga-Munkfors 
vidare mot riksgränsen och Trysil�

Riksväg 63 

Väg 63 utgör förbindelse mellan regionala 
centra, vilket innebär att vägen är av 
särskild regional betydelse� Väg 63 ingår i 
det regionala vägnätet och utgör en del av 
förbindelsen mellan Karlstad och Falun/
Borlänge�

Väg 236 Hammaröleden

Vägen förbinder kommunikationsanlägg-
ningar av riksintresse då den utgör anslut-
ning till en hamn av riksintresse�

Väg 707 tillfartsväg till Karlstad Airport

Vägen är riksintresse eftersom den 
ansluter till utpekad flygplats av riksin-
tresse�

Kommunens inriktning
• Vägarna av riksintresse är av stor 

betydelse i kommunens trafiknät� 
Möjligheten att trafikera dem i 
nödvändig omfattning ska inte försvå-
ras genom åtgärder i anslutning till 
vägarna� 

Sjöfart
Sedan år 2001 är Vänernhamn i Karlstad 
utpekat som riksintresse för kommunika-
tionsanläggningar� Riksintresset avser 
såväl hamnen samt farledleden in till 
hamnen� Även farleden till Gruvön i 
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Lågflygningsområden
Försvarsmaktens lågflygningsområden 
berör hela Karlstads kommuns yta� 
Området sträcker sig från Vänern över 
Värmland till Älvdalen� Det största hotet 
mot riksintresset är höga objekt oavsett 
om det är master, hus, anläggningar, 
kraftledningar eller vindkraftverk� Samt-
liga ärenden som rör höga objekt som är 
högre än 20 meter utanför tätortsbebyg-
gelse eller 45 meter inom tätortsbebyg-
gelse ska remitteras till Försvarsmakten�

Kommunens inriktning
• Kommunen ska remittera Försvars-

makten vid planläggningav av höga 
objekt enligt nämnda höjdangivelser�

TOTALFÖRSVARET MB 3 KAP� 9§
Försvarsmakten riksintresseanspråk 
pekats ut enligt miljöbalken 3 kapitlet 9 
§� I Karlstad finns två utpekade riksin-
tressen� Horssjöns skjutfält samt Försvars-
maktens lågflygningsområden som 
omfattar hela kommunen�

Horssjöns skjutfält
Runt skjutfältet finns ett påverkansom-
råde för buller, säkerhet eller andra 
aspekter� Horssjöns skjutfält skall skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av anlägg-
ningarna� Tillkommande störningskänslig 
bebyggelse bör därför inte tillåtas inom 
påverkansområdet� Höga objekt i närhe-
ten av skjutfältet kan påverka möjlighe-
terna till samverkan med flygförband 
och därmed skada riksintresset� Höga 
objekt ska därför undvikas inom det 
angivna området för hinderfrihet för 
flygverksamhet� Samtliga plan- och 
lovärenden inom det påverkansområdet 
ska samrådas med Försvarsmakten och 
Fortifikationsverket� Även ärenden 
avseende höga objekt inom området för 
hinderfrihet för flygverksamhet ska 
samrådas med Försvarsmakten och 
Fortifikationsverket�

Kommunens inriktning
• Horssjön fungerar fortsatt som 

övningsområde för Försvarsmakten�
• Tillkommande störningskänslig 

bebyggelse bör inte tillåtas inom det 
angivna påverkansområdet� 

• Höga objekt ska undvikas inom det 
angivna området för hinderfrihet för 
flygverksamhet�

• Kommunen ska inte införa ytterligare 
begränsningar så som områdesskydd 
eller reservat som påverkar Försvars-
maktens möjligheter till nyttjande av 
riksintresseområdet�

RIKSINTRESSEN OCH LIS
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Miljöbalken i sju särskilda skäl� Det 
sjunde skälet utgör LIS-områden som 
kommunen kan peka ut för att främja 
utvecklingen av landsbygden� LIS-områ-
den redovisas i en översiktlig utbredning, 
som måste utredas vidare genom detalj-
plan och bygglov� Kommunen kan 
genom planbestämmelse i detaljplan 
upphäva strandskyddet om särskilda skäl 
finns� Om prövning sker i samband med 
bygglov eller förhandsbesked görs även en 
dispensprövning för avsteg från strand-
skyddet�

GÄLLANDE LIS-PLAN
Nuvarande LIS-plan pekar ut 25 LIS-
områden, som består av mark nära 
vattnet som i omfattas av strandskydd, 
där kommunen vill öppna upp för 
utveckling av bostäder, fritidshus samt 
verksamheter inom till exempel turism� 
Planen pekar även ut två områden som 
kräver ytterligare utredning� De områden 
som pekats ut som aktuella för LIS finns 
runt Vänern, Molkomsjön, Borssjön, 
Mången, Gräsmången och Gapern�

För en mer detaljerad beskrivning av 
respektive område hänvias till gällande 
LIS-plan�

VAD ÄR LIS? 
LIS står för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen� Karlstads kommun har 
en LIS-plan antagen av kommunfullmäk-
tige 2016 som ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen� Planen utgör en förut-
sättning för att utvecklingsidéer inom 
strandskyddat område ska få prövas 
vidare i detaljplan, och för att strand-
skyddet inom vissa områden ska kunna 
upphävas� Kommunen kan genom att 
peka ut LIS- områden göra det möjligt 
för markägare och andra intressenter att 
utveckla verksamheter, bostadsbebyggelse 
med mera, inom dessa strandskyddade 
områden� Syftet med en LIS-plan är att 
bidra till en hållbar och långsiktig 
landsbygdsutveckling� En levande lands-
bygd är avhängig många faktorer och LIS 
utgör enbart en liten del, som dock i 
många fall kan vara väldigt avgörande för 
ett samhälles identitet och möjligheter�

STRANDSKYDD OCH LIS
Inom ett strandskyddsområde är det 
förbjudet att vidta vissa åtgärder som 
exempelvis anlägga, gräva eller bygga 
något� Det generella skyddet är 100 meter 
från strandkanten, både på land och i 
vattenområdet, och kan utökas vid behov�

Strandskyddet ska långsiktigt trygga 
allmänhetens tillgång till vatten för 
friluftsliv samt säkerställa goda livsvillkor 
för växtoch djurliv� Fri passage i strand-
zonen ska alltid finnas, både i enskilda 
dispenser och där strandskyddet upphävs� 
Den fria passagen kan variera i bredd 
men ska anpassas till landskapet, frilufts-
livet samt växt- och djurlivet�

Skälen för att kunna medge dispens 
från strandskyddet har preciserats i 

LANDSBYGDSUTVECKLING I 
STRANDNÄRA LÄGEN (LIS)

På kommunens webbplats kan du 
läsa mer om LIS och ta del av 
LIS-planen.

https://karlstad.se/Bygga-och-bo/Kommunens-planarbete/Oversiktsplanering/Landsbygdsutveckling-i-strandnara-lagen-/
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