


 

 
 
 
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 
 

 

 

 
 

Naturreservatet Rustad strandskog 
 
1. Beslut 
Karlstads kommun beslutar att det område, som markerats på bilagda karta (bilaga 
3 & 4) skyddas som naturreservat med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808). 
 
Reservatets namn skall vara Naturreservatet Rustad strandskog. 
 
Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd (1998:1252) fastställer Karlstads 
kommun bifogad skötselplan, bilaga 2. Skötselplanens övergripande målsättningar 
och riktlinjer skall gälla utan begränsning i tiden. 
 
2. Syfte med reservatet 
Syftet med naturreservatet är att: 
 Bevara och utveckla den värdefulla livsmiljön fuktig lövnaturskog. 
 Bevara områdets geologiska formationer i form av älvvallar. 
 De typiska växt- och djursamhällena och arterna i området, t ex daggvide, 

mandelpil, svämmossa, sumpkrypmossa, skiktdyna, läderskål, strutbräken och 
mindre hackspett ska ha gynnsamt tillstånd. För de utpekade arterna innebär 
gynnsamt tillstånd att de lever kvar i området i livskraftiga bestånd eller att 
naturreservatet Rustad strandskog är en viktig värdekärna i landskapet med för 
arterna lämplig livsmiljö. 

 
3. Skälen för beslutet 
 
3.1 Beskrivning av området och dess bevarandevärden 
Naturreservatet utgörs av äldre flerskiktad lövskog på fuktig mark med riklig 
förekomst av både stående och liggande död ved. Naturvärdena utgör de primära 
bevarandevärdena i området, men även de geologiska formationerna är av stort 
värde. Området är uppbyggt på några älvvallar som avsatts i strandkanten av 
Klarälven. Här finns minst tre tydliga vallar med mellanliggande öppna och tidvis 
vattenhållande stråk. Terrängen i området är flack och området ligger i direkt 
anslutning till Klarälven och översvämmas därför regelbundet när det är högvatten 
i älven. Trädskiktet domineras av gråal i åldern 30-50 år, men alla åldrar upp till ca 
60 år förekommer. De äldsta träden i området utgörs av björk, gråal samt någon 
asp, men i de yngre skikten finns ett flertal sorters lövträd och buskar, bland annat 
den rödlistade arten daggvide som har sin främsta utbredning i landet knuten till 
Värmland och Dalarna. Daggvideförekomsten i Rustad strandskog är en av få 
kända lokaler inom Karlstads kommun.  
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Fältskiktet är frodigt med riklig förekomst av ormbunkar, främst majbräken, samt 
starr och örter. Signalarten strutbräken förekommer rikligt. Lövskogen är en 
värdefull miljö för många fågelarter. Bland annat häckar mindre hackspett i 
området och arter som skogsduva, härmsångare, gärdsmyg och nötväcka har 
observerats. Flera hålträd lämpliga för hackspettar finns. Moss- och svampfloran är 
relativt artrik och innehåller ett antal ovanliga och översvämningsgynnade arter, 
varav tre rödlistade har konstaterats. De mest intressanta arterna är sådana som 
växer på ved och stambaser av lövträd och kräver eller starkt gynnas av vattnets 
översvämmande verkan under främst vårfloden. Det finns även en del krävande 
arter som egentligen inte gynnas av översvämning, men som drar nytta av följderna 
av den, i form av en ökad mängd död ved. Riklig förekomst av svampen skiktdyna 
samt stora mängder död lövved gör att området säkerligen är mycket intressant 
även för insekter. Insektsfaunan har dock inte närmare undersökts. 
 
Skogsbeståndet utgörs av sekundär lövskog på f d åkermark. Gallring har skett i 
några mindre delar, men till stora delar har skogen fått utvecklas fritt och 
självgallring pågår, vilket skapar rikliga mängder med död ved, stående såväl som 
liggande, av olika dimensioner inom området. Hela området har klassats som 
nyckelbiotop enligt Skogsvårdsorganisationens inventering. 
 
3.2 Förutsättningar för värdenas bevarande 
Rustad strandskog utgörs av en äldre flerskiktad lövskog där självgallring pågår. 
Endast några mindre partier har gallrats. Ytterligare gallring eller andra former av 
skogsbruksåtgärder skulle helt utsläcka de höga naturvärden som finns i området. 
En annan förutsättning för att lövskogens värden bibehålls är att en naturlig 
vattenregim med återkommande översvämningar får råda i området. Dikning eller 
liknande skulle också få mycket ödesdigra konsekvenser för områdets naturvärden. 
 
Med hänsyn till områdets höga naturvärden och med hänsyn till reservatets syften 
kommer pågående markanvändning att försvåras avsevärt och ett varaktigt 
säkerställande erfordras därför. Naturreservat har valts som säkerställandeform i 
detta område.  
 
3.3 Planeringsstatus 
 
3.3.1 Internationellt 
Några internationella förordnanden finns inte varken inom området eller 
angränsande till området. 
 
3.3.2 Nationellt 
Naturreservatet Rustad strandskog gränsar i öster till Klarälven. Klarälvens nedre 
lopp är ett område av riksintresse för naturvården. Hela naturreservatet är klassat 
som nyckelbiotop i Skogsvårdsorganisationens nyckelbiotopsinventering. Bildande 
av naturreservatet Rustad strandskog är i god överensstämmelse med 
hushållningsbestämmelserna för mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. 
miljöbalken. 
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3.3.3 Kommunalt 
Området där reservatet ligger ingår i Karlstads kommuns naturvårdsprogram 
(antaget av kommunfullmäktige 1995) i ett område som bedömts vara av Klass 1 = 
Högsta naturvärde.  
 
I Karlstads kommuns översiktsplan (antagen 1997) framgår att området ingår i ett 
större område för vilket en områdesplan upprättades 1984. Naturreservatet är där 
klassat som skogsmark och inga förslag finns på någon annan markanvändning i 
just denna del. Av översiktsplanen framgår också att reservatet ligger inom ett 
kulturhistoriskt värdefullt område i anslutning till Grava kyrka där 
områdesbestämmelser ska upprättas. 
 
4. Föreskrifter för naturreservatet 
För att uppnå syftet med reservatet beslutar Karlstads kommun med stöd av 7 kap 
5, 6 och 30 §§ miljöbalken att nedan angivna föreskrifter skall gälla.  
 

A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i markägares 

och annan sakägares rätt att använda mark- och vattenområden 
Förutom föreskrifter och förbud enligt andra författningar är det inte tillåtet att: 
1. Avverka, gallra, röja, plantera, så träd eller utföra annan skogsbruksåtgärd.  
2. Skada eller ta bort döda träd eller vindfällen.  
3. Använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel eller tillföra naturliga 

eller kemiska växtnäringsämnen. 
4. Kalka. 
5. Inplantera djur- eller växtarter. 
6. Dika, skyddsdika, rensa dike, kulvertera dike, lägga igen dike, dämma eller 

utföra någon åtgärd som påverkar områdets hydrologiska förhållanden. 
7. Borra, spränga, schakta, gräva eller bedriva täkt av något slag. 
8. Tippa eller fylla ut med massor, sopor eller dylikt. 
9. Anordna upplag. 
10. Uppföra byggnad eller därmed jämförbar anläggning. 
11. Uppföra mast, torn, antenn, luftledning eller liknande anläggningar. 
12. Anlägga väg, parkeringsplats eller led med undantag för vad som anges i 

skötselplanen. 
13. Framföra motordrivet fordon, annat än i samband med jakt vid transport av 

skjutna djur. 
 

B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken samt 3 och 21 §§ förordningen 

(1998:1252) om områdesskydd gällande förvaltning av reservatet 
Naturvårdsförvaltaren har rätt att: 
1. Märka ut reservatet. 
2. Sätta upp informationstavla på plats som anges i bifogad skötselplan. 
3. Utföra åtgärder enligt till beslutet hörande skötselplan.  
4. Undersöka växt- och djurlivet och andra naturförhållanden som ett led i 

uppföljningen av syfte och mål med reservatet. 
5. Avverka träd eller grenar som fallit över stigen i reservatet eller vägen väster 

om reservatet eller som löper stor risk att göra detta. 
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C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap 30 § miljöbalken 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar är det inte tillåtet att: 
1. Fälla träd och buskar, bryta kvistar eller ris eller på annat sätt skada 

vegetationen. 
2. Skada eller föra bort döda träd och vindfällen. 
3. Gräva upp gräs och örter, plocka mossor, lavar eller svampar.  

Undantag: Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp. 
4. Fånga eller insamla ryggradslösa djur samt bon, ägg eller individer av andra 

djurgrupper med undantag för markägarens jaktförvaltning. 
5. Cykla annat än på den iordningställda stigen. 
6. Göra upp eld. 
7. Anordna läger, sätta upp orienteringstavlor eller snitslade spår. 

 
Åtgärder som anges i den till detta beslut hörande skötselplanen får utföras, av 
naturvårdsförvaltaren eller av den som naturvårdsförvaltaren utser, utan hinder av 
föreskrifterna. 
 
Eftersom området i stort skall lämnas till fri utveckling skall vindfällen och 
stormskadad skog lämnas. Det ansvar som markägaren har enligt 29 § 
skogsvårdslagen kommer efter reservatsbildningen att vara reservatsförvaltarens 
ansvar. 
 
Som framgår av 7 kap 30 § miljöbalken gäller ordningsföreskrifterna för 
allmänheten omedelbart, även om beslutet skulle överklagas. 
 
 
5. Administrativa data 
Namn: Naturreservatet Rustad strandskog 
Län:  Värmland 
Kommun: Karlstad 
Socken: Grava 
Totalareal: 4,8 ha 
Fastigheter och ägare: Karlstad Sanna 1:25, ägare Bengt Karlsson 

Karlstad Sanna 1:23, ägare Folke Olson 
Naturvårdsförvaltare: Karlstads kommun 
 
 
6. Ärendets handläggning 
Området klassades 1998 som nyckelbiotop i Skogsvårdsorganisationens 
inventering. 1999 tecknades nyttjanderättsavtal mellan Karlstads kommun och 
markägarna inom området om att bevara lövskogen för fri utveckling med syfte att 
säkerställa områdets naturvärden. I nyttjanderättsavtalen medger jordägarna att 
området ska bli naturreservat. Här anges också att nyttjanderättsavtalen för all 
framtid ersätts av reglerna för reservatet i samband med att ett naturreservat bildas. 
I samband med att nyttjanderättsavtalen tecknades fick också markägarna full 
intrångsersättning utbetald. 
 
Under 2003 genomfördes några kompletterande inventeringar av områdets 
naturvärden gällande kryptogamer, salix-arter samt häckande fåglar. 
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Ett förslag till skötselplan och reservatsbeslut arbetades fram av Karlstads kommun 
under 2004. 
 
Förslaget till beslut om naturreservat samt skötselplan remitteras under tiden    
2004-12-20 - 2005-02-15 till berörda föreningar och myndigheter enligt sändlista i 
bilaga 1. Vid remisstidens slut hade yttranden inkommit från Naturskydds-
föreningen i Karlstad, Karlstads ornitologiska förening, Kultur- och 
fritidsförvaltningen, Karlstads kommun samt Stadsplaneringsförvaltningen, 
Karlstads kommun. Remissyttrandena föranledde några mindre justeringar i 
skötselplanen, men samtliga svarande ställde sig positiva till bildandet av 
naturreservatet Rustad strandskog. 
 
Fastighetsnämnden, Karlstads kommun, beslutade i mars 2005, med stöd av 7 kap 
4§ Miljöbalken, att bilda naturreservatet Rustad strandskog med de föreskrifter och 
den skötselplan som framgår av detta dokument. 
 
 
 
Bilagor 

1. Sändlista remiss 
2. Skötselplan  
3. Översiktskarta 
4.  Skötselplanekarta 
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Bilaga 1 
 
Naturreservatet Rustad Strandskog, Karlstads kommun 
-sändlista remiss 
 
Myndigheter och föreningar  
Lantmäterimyndigheten, Bryggaregatan 11, Box 1068, 651 15 Karlstad 
 
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
 
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm 
 
Skogsvårdsstyrelsen i Värmland-Örebro län, Box 387, 651 09 Karlstad 
 
Karlstads kommun – Stadsbyggnadskontoret 
 Kultur– och fritidsförvaltningen 
 
 
Värmlands läns Jaktvårdsförbund, Box 65, 660 60 Molkom 
 
Lantbrukarnas Riksförbund, Länsförbundet i Värmlands län, Lillerud, 660 50 
Vålberg 
 
Naturskyddsföreningen i Karlstad, Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad 
 
Karlstads Ornitologiska Förening, co/ Karl-Erik Möberg, Malmtorgsgat. 22, 653 40 
Karlstad 
 
Nedre Klarälvens fiskevårdsområdesförening co/ Sara Genell, Karlstads kommun 
Fastighetskontoret, 65184 Karlstad 

 
Värmlands Botaniska Förening, Stöpsjöhyttan 20, 682 91 Filipstad 
 
 

 
Markägare 
Karlstad Sanna 1:25, Bengt Karlsson, Snäppvägen, 656 72 Skattkärr 
 
Karlstad Sanna 1:23, Folke Olsson, Rusta gård Södra Sanna 622, 655 91 Karlstad 

 



Bilaga 2 
 

 
 
 
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 
 

 

 

 
 

Skötselplan för naturreservatet Rustad 
strandskog 
 
BESKRIVNINGSDEL 
 
1. Syfte 
Syftet med naturreservatet är att: 
 Bevara och utveckla den värdefulla livsmiljön fuktig lövnaturskog. 
 Bevara områdets geologiska formationer i form av älvvallar. 
 De typiska växt- och djursamhällena och arterna i området, t ex daggvide, 

mandelpil, svämmossa, sumpkrypmossa, skiktdyna, läderskål, strutbräken och 
mindre hackspett ska ha gynnsamt tillstånd. För de utpekade arterna innebär 
gynnsamt tillstånd att de lever kvar i området i livskraftiga bestånd eller att 
naturreservatet Rustad strandskog är en viktig värdekärna i landskapet med för 
arterna lämplig livsmiljö. 

 
Syftet skall tryggas genom att: 
 Lövskogen lämnas för fri utveckling så att en naturskogslik lövskog utvecklas. 

Lövdominansen skall bibehållas, vilket i framtiden kan kräva viss 
underväxtröjning av barrträd. 

 Undvika alla åtgärder som kan påverka områdets hydrologiska förhållanden. 
 

 
2.  Allmän beskrivning  
2.1  Administrativa data 
Skyddsform: Naturreservat 
Naturvårdsförvaltare:  Karlstads kommun 
Namn:  Naturreservatet Rustad strandskog 
Kommun:  Karlstad 
Socken:  Grava 
Gräns:  Se skötselplanekarta, bilaga 4 
 
Fastigheter och ägare: Karlstad Sanna 1:25, ägare Bengt Karlsson 

Karlstad Sanna 1:23, ägare Folke Olson 
 
Areal-totalt:  4,8 ha 
Areal-lövskog: 4,8 ha 
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2.2 Historisk och nuvarande markanvändning 
Området är beläget på flack och fuktig mark i direkt anslutning till Klarälvens 
strand. Jorden utgörs av sandiga sediment som transporterats och avsatts av älven. 
 
Området avgränsas i öster av Klarälven, i väster av en bilväg, i norr av tomtmark 
och i söder av öppen fårbetesmark (en ca 5 meter bred remsa av skogsmarken 
ligger inom fårhägnet). 
 
Skogsbeståndet utgörs av sekundär lövskog på f d åkermark. På häradskartan från 
1883-1895 framgår att det aktuella området vid denna tidsperiod var åkermark. På 
ekonomiska kartan med flygbilder från 1960 var hela området i stället skogsmark. 
 
Idag utgörs hela området av produktiv skogsmark bevuxen av ett bestånd med 
sekundär lövnaturskog. Skogsbruksåtgärderna har varit mycket sparsamma. 
Skogen är olikåldrig och gallring har endast genomförts inom mindre delar av 
området. 
 
 
2.3 Områdets bevarandevärden 
 
2.3.1 Biologiska värden 
Naturreservatet utgörs av äldre flerskiktad lövskog på fuktig mark med riklig 
förekomst av både stående och liggande död ved. Området som utgörs av några 
älvvallar avsatta i strandkanten av Klarälven hyser ett par öppna stråk mellan 
vallarna som tidvis håller stillastående vatten. Terrängen i området är flack och 
området ligger i direkt anslutning till Klarälven och översvämmas därför troligen 
regelbundet när det är högvatten i älven. Trädskiktet domineras av gråal i åldern 
30-50 år, men alla åldrar upp till ca 60 år förekommer. De äldsta träden i området 
är björk, gråal samt någon asp, men i de yngre skikten finns ett flertal sorters 
lövträd och buskar, bland annat den rödlistade arten daggvide som har sin främsta 
utbredning i landet knuten till Värmland och Dalarna. Daggvideförekomsten i 
Rustad strandskog är en av få kända lokaler inom Karlstads kommun. Gran 
förekommer med några enstaka grövre exemplar samt några mycket unga och 
några enstaka tallar står i vägkanten.  
 
Fältskiktet är frodigt med riklig förekomst av ormbunkar, främst majbräken, samt 
starr och örter. Signalarten strutbräken förekommer rikligt. Lövskogen är en 
värdefull miljö för många fågelarter. Bland annat häckar mindre hackspett i 
området och arter som skogsduva, härmsångare, gärdsmyg och nötväcka har 
observerats. Flera hålträd lämpliga för hackspettar finns. Moss- och svampfloran är 
relativt artrik och innehåller ett antal ovanliga och översvämningsgynnade arter, 
varav tre rödlistade har konstaterats. De mest intressanta arterna är sådana som 
växer på ved och stambaser av lövträd och kräver eller starkt gynnas av vattnets 
översvämmande verkan under främst vårfloden. Det finns även en del krävande 
arter som egentligen inte gynnas av översvämning, men som drar nytta av följderna 
av den, i form av en ökad mängd död ved. Riklig förekomst av svampen skiktdyna 
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samt stora mängder död lövved gör att området säkerligen är mycket intressant 
även för insekter. Insektsfaunan har dock inte närmare undersökts. 
 
Skogsbeståndet utgörs av sekundär lövskog på f d åkermark. Gallring har skett i 
några mindre delar, men till stora delar har skogen fått utvecklas fritt och 
självgallring pågår, vilket skapar rikliga mängder med död ved, stående såväl som 
liggande, av olika dimensioner inom området.  
 
Påträffade rödlistade arter, signalarter för skyddsvärd skog samt värmlandsarter 
redovisas i tabell 1. 
 
 
Tabell 1. Rödlistade arter enligt ArtDatabanken, signalarter för skyddsvärd skog, 
enligt Skogsstyrelsen  samt värmlandsarter enligt Värmlands botaniska förening, 
funna inom reservatet.  

Art Kategori 

Mossor  

Myrinia pulvinata, svämmossa VU (sårbar) 

Amblystegium saxatile, sumpkrypmossa NT (missgynnad) 

Plagiothecium latebricola, alsidenmossa NT (missgynnad) 

Ulota crispa, krusig ulota S (signalart) 

  

Svampar  

Encoelia furfuracea, läderskål S (signalart) 

  

Kärlväxter  

Salix daphnoides, daggvide NT (missgynnad) 

Salix triandra, mandelpil Värmlandsart 1 

Matteuccia struthiopteris, strutbräken S (signalart) 

Paris quadrifolia, ormbär S (signalart) 

 
 
2.3.2 Geovetenskapliga värden 
Området har bildats genom att älvsand avsatts i strandkanten i form av några 
älvvallar. 
 
2.3.3 Kulturhistoriska värden 
Naturreservatet ingår som en del i ett s k kulturmiljöområde. Detta område 
omfattar närliggande Grava kyrka samt odlingslandskapet med tillhörande äldre 
byggnader i anslutning till denna. Inom naturreservatet finns ingen bebyggelse och 
inga fornlämningar enligt fornminnesregistret.  
 
2.3.4 Friluftsliv 
Reservatet ligger inte inom område av särskilt intresse för friluftslivet.  Området är 
med undantag för ett par stigar mycket svårframkomligt för gående, eftersom 
skogen är tät och rik på buskar samt död ved. 
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Två lite bredare stigar korsar området på bredden och leder ner till älvstranden (se 
skötselplanekartan, bilaga 4). Den södra av dessa utgör en förbindelse från 
bilvägen ner till vattnet. I den del av området som ligger söder om den södra 
tvärförbindelsen leder en mindre stig utmed älven hela vägen till områdets södra 
gräns. Den är dock bitvis blockerad av ris och omkullfallna träd. 
 
En informationstavla om Nedre Klarälvens fiskevårdsområdesförening samt en 
liten bänk finns placerade i vägkanten (se karta) intill en stor tall. Här är det en 
liten öppen plats i vägkanten där gräset är klippt och det finns möjlighet för 2-3 
bilar att parkera. Här kommer informationstavlan för reservatet att placeras. 
 
Älvstranden används för bad och fiske. Vid lågvatten i älven, vilket vanligtvis 
inträffar någon period varje sommar, står en stor och långsträckt sandbank över 
vattenytan och utgör då en stor sandstrand lämplig för bad. Denna sandstrand nås 
då via den södra tvärförbindelsen. 
 
  

PLANDEL 
 
3.  Skötselområden med bevarandemål och åtgärder 
 
Reservatet är indelat i två skötselområden; lövskog och friluftsliv. Hela arealen 
utgörs av en naturtyp med gemensam historik, bevarandemål samt skötsel. 
 

3.1  Skötselområde 1: Lövskog 
 
Areal:  4,8 ha. 
 
Beskrivning:  Naturreservatet utgörs av äldre flerskiktad lövskog på fuktig 

mark med riklig förekomst av både stående och liggande död 
ved. Skogsbeståndet utgörs av sekundär lövskog. Gallring 
har skett i några delar, men till stora delar har skogen fått 
utvecklas fritt. 

 
Kvalitetsmål:  Hela området ska utgöras av fuktig lövnaturskog. 
 Skogen ska vara självgallrande med god tillgång på stående 

och liggande död ved av olika dimensioner.  
 Moss- och svampfloran ska vara väl utvecklad med 

förekomst av de rödlistade eller sällsynta arter som nämns i 
tabell 1. 

 Området ska hysa en population av daggvide med minst 10 
livskraftiga buskar. 

 
Engångsåtgärder:  Enstaka större barrträd ringbarkas 
 
Underhållsåtgärder:  I huvudsak gäller fri utveckling. Lövdominansen ska 

bibehållas, vilket i framtiden kan kräva viss 
underväxtröjning av barrträd. Idag finns endast enstaka 

 



sid 5 (7)

 

barrträd i beståndet och dessa kan med fördel få finnas kvar. 
Träd som fallit eller riskerar att falla över bilvägen väster om 
reservatet får avverkas, men ska läggas tillbaka inom 
reservatets gränser. 

 
3.2  Skötselområde 2: Friluftsliv 
 
Areal:  4,8 ha. 
 
Beskrivning:  Reservatsområdet är inte av särskild betydelse för det rörliga 

friluftslivet med undantag för förbindelsen ner till 
älvstranden med dess bad- och fiskemöjligheter. Eftersom 
syftena med reservatet främst gäller bevarande av biologisk 
mångfald ska anordningar för friluftslivet i naturreservatet 
vara av begränsad omfattning. 

 
Kvalitetsmål:  Det ska finnas en väl underhållen informationstavla som 

placeras väl synlig i anslutning till bilvägen, på den plats 
som är markerad på skötselplanekartan i bilaga 4. 
Informationstavlan ska innehålla en karta över reservatet 
samt beskriva dess syfte, bevarandevärden och gällande 
föreskrifter för allmänheten.  

 Gränsmarkeringen skall utföras enligt naturvårdsverkets 
anvisningar. 

 Den befintliga gångstigen mellan bilvägen och älven samt 
vidare utmed älven kompletteras med en ny förbindelse upp 
till bilvägen i reservatets södra del. Hela sträckningen ska 
vara lättframkomlig för gående och markeras med orange 
färg. 

 
Engångsåtgärder:  Reservatsgränserna märks ut. 
 En informationstavla sätts upp i enlighet med 

skötselplanekartan i bilaga 4. 
 En gångstig enligt sträckningen på skötselplanekartan i 

bilaga 4 anläggs och märks ut med orange färg. 
 
Underhållsåtgärder:  Gränsmarkeringar, informationstavlor och markerad 

gångstig inspekteras minst en gång per år och underhålls vid 
behov av reservatsförvaltaren. 

 
 
 
 
 
4.  Dokumentation och uppföljning 
Reservatsförvaltaren ansvarar för tillsyn, dokumentation och uppföljning i 
naturreservatet, vilket ska ske i följande omfattning: 
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 Kontinuerlig tillsyn enligt reservatets föreskrifter. 

 
 Tillsyn minst en gång per år och vid behov underhåll av informationstavla, 

gränsmarkering och gångstig. 
 

 Uppföljande häckfågelinventering vart 5:e år. 
 

 Uppföljande kryptogam- och salixinventering vart 10:e år.  
 
 
5.  Sammanfattning och prioritering av åtgärder 
  
En sammanfattning och prioritetsordning för planerade åtgärder redovisas i tabell 2 
nedan. Prioritet anges som 1, 2 eller 3, där 1 betyder högsta prioritet. 
 
Tabell 2. Sammanfattning och prioritering av åtgärder i naturreservatet. 
Åtgärder När Prioritet 

Gränsmarkering 

1 gång, senast  6 

månader efter att 

beslutet om bildande av 

naturreservat vunnit 

laga kraft  

1 

Skyltproduktion/uppsättning 

1 gång, senast ett år 

efter att beslutet om 

bildande av 

naturreservat vunnit 

laga kraft 

1 

Markering och röjning av gångstig 

Markering och röjning 

senast 6 månader efter 

att beslutet vunnit laga 

kraft. Bedömning av 

underhållsbehov görs 

därefterminst 1 gång/år 

och utförs vid behov. 

1 

Ev. underväxtröjning av barrträd 

 

Vid behov,  

högst vart 5:e år  

 

2 

 

Ringbarkning av barrträd 

 

1 gång, senast  6 

månader efter att 

beslutet om bildande av 

naturreservat vunnit 

laga kraft 
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6. Finansiering 
Intrångsersättning till markägarna i området har finansierats av Karlstads kommun.  
 
Samtliga åtgärder, underhåll samt dokumentation och uppföljning i naturreservatet 
Rustad strandskog kommer att bekostas av reservatsförvaltaren, dvs Karlstads 
kommun. 
 
 
7.  Referenser 
 
Naturvårdsprogram för Karlstads kommun. 1995. Karlstads kommun.  
Skogsstyrelsen 2000. Signalarter: indikatorer på skyddsvärd skog. Skogsstyrelsens Förlag, 
Jönköping. 
Weibull, H. 2003. Kryptogamer i Grava och Björketorp i Karlstads kommun. Naturcentrum AB. 
ÖP -97 – Översiktsplan för Karlstads kommun. 
Värmlandslistan, Värmlands Botaniska förenings förteckning över regionalt intressanta arter. 
 
Fågelinventering av Håkan Axelsson 
Salixinventering av Gunnar Björndahl 
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