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Redovisning av naturvårdsplanens påverkan på riksintressen, 

miljökvalitetsnormer och mellankommunala frågor 

Detta dokument är en del av utredningsdelen i Vänersborgs kommuns naturvårdsplan, där 

bedömning av planens påverkan på riksintressen och miljökvalitetsnormer redovisas. Det främsta 

syftet är att synliggöra eventuella konflikter mellan NVP-kartan och tillämpningen av 

naturvårdsplanens rekommendationer på riksintressen och miljökvalitetsnormer.  

Ett avsnitt hanterar mellankommunala frågor och redovisar värdefulla natur- och vattenområden 

som delas mellan en eller flera olika kommuner och där samarbete och samordning kring t.ex. blå-

grön infrastruktur, vattenkvalitetshöjande åtgärder och åtgärder för friluftsliv behöver 

uppmärksammas. 

Riksintressen 

Riksintressen kallas geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga 

värden och kvaliteter. Områden kan vara av riksintresse för både bevarande och exploatering men 

också för till exempel yrkesfiske och kommunikationer. Riksintressen ska behandlas och redovisas i 

den kommunala översiktsplaneringen. Processen i planarbetet leder till att det blir tydligare hur 

riksintressena förhåller sig till andra intressen och att avvägningar även kan behöva göras mellan 

olika riksintressen. Översiktsplanen skall redovisa områden av riksintressen och hur de tillgodoses. 

Riksintressen är av värde för hela landet. Länsstyrelsen har i samråd med centrala statliga 

myndigheter bedömt vilka mark- och vattenområden som är av riksintresse och därmed får skydd 

genom lagstiftning i miljöbalken (MB). I Vänersborgs kommun finns riksintressen för natur, kultur, 

friluftsliv, yrkesfiske, kommunikationer och totalförsvar.  

Vänern med öar och strandområden är också ett särskilt utpekat riksintresse i MB för natur - och 

friluftsliv.  

I MB 7 kap finns Natura 2000-områden som i EU-direktiv utpekats som skyddsvärda. Natura 2000-

områden är sedan 2001 klassade som riksintressen (4 kapitlet 1 och 8 §§ MB). 

Vad är ett riksintresse?  

Begreppet riksintresse används om tre olika typer av områden, de geografiska områden som utpekas 

i 4 kap MB, de som har stöd i 3 kap MB, samt så kallade Natura 2000-områden vilka har stöd i 4 och 7 

kap MB. 1. De större områden som riksdagen beslutat om i 4 kap miljöbalken är områden med stora 

natur- och kulturvärden och värden för friluftslivet och omfattar delar av våra kuster, fjäll och älvar 

och är angivna direkt i lagen.  

I Vänersborgs kommun finns ett område som räknas upp som riksintresse för turism och friluftsliv i 4 

kap 2 § MB – Vänern med öar och strandområden.  

Riksintressemyndigheterna redovisar vilka områden som de anser är av riksintresse enligt 3 kap 

miljöbalken. Tolv ansvariga nationella myndigheter har ett ansvar för att ange anspråk - göra sin 

bedömning av vilka områden som är av riksintresse. Ett utpekat riksintresseanspråk enligt 3 kap 

miljöbalken har inte rättsverkan förrän ett beslut fattas av domstol, statlig myndighet, regeringen 

eller en kommun. Följande typer av riksintressen ingår som finns representerade i Vänersborgs 

kommun:  

• Yrkesfiske MB 3:5  

• Naturvård MB 3:6 

• Kulturmiljövård MB 3:6 

• Friluftsliv MB 3:6  

• Kommunikationer MB 3:8  
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• Energiproduktion MB 3:8  

• Totalförsvar MB 3:9  

Natura 2000-områden som pekats ut av EU enligt 7 kap MB. I 4 och 7 kap MB finns en hänvisning till 

de så kallade Natura 2000-områdena, vilka omfattas av EU:s fågel- och habitatdirektiv. Det finns 10 

stycken Natura 2000-områden i Vänersborgs kommun 

Översiktsplanen spelar en nyckelroll 

Kommunen ska efter en dialog med länsstyrelsen i översiktsplanen tala om hur man avser att 

tillgodose riksintressena. Länsstyrelsen lämnar underlag till kommunerna bland annat i den 

sammanfattande redogörelse om statens intressen som ska göras minst vart fjärde år. Länsstyrelsen 

har i sin tur fått underlag från de 12 nationella myndigheterna. Det är först i översiktsplaneringen 

som det går att få en tydlig bild av hur ett riksintresse harmonierar med andra riksintressen och den 

utveckling som kommunen önskar. Det är också först i den kommunala översiktsplanen som en 

politisk bedömning normalt görs. Kommunen har stora möjligheter att förstärka de kvaliteter som 

finns i de utpekade områdena och slå vakt om dessa i arbetet med kommunens utveckling. 

Kommunen har möjlighet att argumentera emot, ifrågasätta och säga sin mening om anspråket. Det 

är kommunens uppfattning om riksintressena som framgår av översiktsplanen. Eftersom 

riksintressena är nationella intressen är det viktigt att det blir tydligt om kommunen och staten i form 

av länsstyrelsen har olika uppfattningar. Om länsstyrelsen har en annan uppfattning än kommunen 

så ska det framgå av det granskningsyttrande över översiktsplanen som länsstyrelsen ska lämna då 

översiktsplanen ställs ut.  

 

När får riksintressena betydelse?  

Att ett område är av riksintresse enligt 4 kap miljöbalken eller har pekats ut som ett 

riksintresseanspråk enligt 3 kap miljöbalken kan för framtiden påverka förutsättningarna för till 

exempel bygglov. Det är bara när någon vill ändra markanvändningen, på ett sätt som kräver ett 

rättsligt beslut, som ett riksintresse får betydelse. Dessa rättsliga beslut fattas utifrån någon av de 13 

lagar som ska tillämpa hushållningsbestämmelserna, till exempel beslut enligt plan- och bygglagen 

och miljöbalken. Det är också de beslutande myndigheterna, till exempel kommunerna och 

länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer, som vid prövningen av ett ärende måste bedöma om 

ett anspråk är ett riksintresse eller inte. Översiktsplanen tillsammans med länsstyrelsens 

granskningsyttrande är vägledande för dessa beslut. Om olika riksintressen påtagligt kan skada 

varandra bedömer de också vilket riksintresse som ska ha företräde. Även åtgärder utanför 

riksintressegränsen kan anses påtagligt skada riksintresset och flera mindre förändringar kan 

tillsammans innebära en påtaglig skada för ett riksintresse. 
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Redovisning av riksintressen  
 

Riksintresse för turism och friluftsliv (4 kap 2 § miljöbalken) Vänern  

 

Värdeomdöme: Vänern är som helhet av riksintresse för turism och friluftsliv. Riksintresset omfattar 

Vänerkusten, Nordstan, Holmängen, Vargön norr om järnvägen, Halle- och Hunneberg och 

Vänersnäs.  

Förutsättningar för bevarande: Exploateringsförslag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd 

endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 

Bestämmelserna utgör inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala 

näringslivet eller för utförande av anläggningar som behövs för totalförsvaret.  

 

Avvägning i Översiktsplan: I Flera områden längs Vänerns stränder är utpekade som värdefulla 

friluftsområden [F1/F2] enligt utvecklingsprincip 4 i ÖP: Gälle udde, Dalbobergen, Holmängen-

Viksängen, Halle- och Hunneberg och Vänersnäs västsida. Utvecklingsprincip 5 trycker dessutom på 

tillgängligheten till strandområden. I FÖP för Dalslandskusten regleras utbyggnaden där och många 

mindre områden är markerade som värdefulla för rekreation 

Avvägning i Naturvårdsplan: Naturvärdena är en grundförutsättning för turismen och friluftslivet i 

området och Naturvårdsplanens rekommendationer bidrar till att bibehålla och stärka dessa värden. 

I NVP-kartan finns det en mängd naturvärdesobjekt klass 1-3, i huvudsak koncentrerade till 

Vänerkusten, Göta Älv (Karls grav) och till platåbergen. NVP-kartan förtydligar var kända 

naturvärdesobjekt finns så att dessa uppmärksammas på ett tidigt stadium. Naturvårdsplanens 

rekommendationer syftar till att bevara och stärka områdets naturvärden.   

Riksintresse för yrkesfiske (3 kap 5 § miljöbalken) Vänern och Dättern  
Värdeomdöme: Vänern är en nationell dricksvattenresurs och av internationellt intresse för 

naturvård, friluftsliv och fiske. Sjön är som helhet av riksintresse för yrkesfiske, turism och friluftsliv. 

Dättern som utgör Natura 2000-område är en grund vik av Vänern med hävdade strandängar, stora 

vassområden med värdefulla rast- och häckningslokaler för fågel, bland annat rördrom och 

skäggmes. Dättern är ett av Vänerns mest värdefulla reproduktionsområden för Gös. Området i sin 

helhet utgör Natura 2000-område. Norra delen är även naturreservat. 

 

Förutsättningar för bevarande: Åtgärder som negativt påverkar vattenkvalitén i Vänern medges inte. 

Åtgärder som motverkar yrkesfiske medges inte. Åtgärder i eller i anslutning till Dättern som 

ytterligare påverkar vattenkvalitén negativt medges inte. Dikning av mader och kärrområden bör inte 

göras. Genom detta följer kommunen länsstyrelsens rekommendation för bevarande enligt dess 

värdebedömning.  

Avvägning i Översiktsplan: I samband med detaljplanering eller tillståndsprövningar görs alltid 

avstämning mot miljökvalitetsnormer för vatten och mot kända naturvärdesobjekt. Ytterligare 

utredningar görs där det är nödvändigt. Åtgärder som påverkar statusen negativt för 

miljökvalitetsnormerna tillåts normalt sätt inte. En del viktiga reproduktionsplatser för fiskar är 

särskilt utpekade som Natura 2000 eller ekologiskt särskilt känsliga områden [N4] enligt 

utvecklingsprincip 1 i ÖP, däribland Dättern och Vassändaviken.  

Avvägning i Naturvårdsplan: NVP-kartan förtydligar var de kända naturvärdesobjekten finns så att 

dessa kan uppmärksammas på ett tidigt stadium. Naturvårdsplanens rekommendationer syftar till att 

bevara och stärka höga naturvärden i vatten.  

Rekommendation 4 i Naturvårdsplanen – Förutsättningar för en hög biologisk mångfald i 
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kommunens vattenmiljöer ska stärkas och rekommendation 5 - kunskapen om kommunens 

naturmiljöer ska öka, kan stärka riksintresset genom t.ex. åtgärder mot vandringshinder och ökad 

kunskap om viktiga lek- och uppväxtområden. 

 

Riksintressen för naturvård (3 kap 6 § miljöbalken) 
Kroppefjäll med Teåkersälven, och Stora Halängen (NRO 14039)  

Värdeomdöme: Kroppefjälls myrar är ostörda och innefattar botaniskt intressanta rikkärr i 

vildmarksmiljö. Myrkomplexen öster om Högsäter har höga naturvärden beroende på storlek, 

mångformighet och orördhet. Teåkersälven och Stommebäcken är lek- och uppväxtområde för 

flodpärlmussla. Öring, flodkräfta och glacialmarina relikter förekommer. Stora Halängen är 

representativt för Dalformationens tektonik. Förekomst av strandhak och klappervallar som anses 

representera högsta kustlinjen.  

 

Förutsättningar för bevarande: Området i sin helhet påverkas negativt av exempelvis vägar, 

bebyggelse, rationellt skogsbruk inom vissa delar, överföring av lövskog till barrskog, dikning, 

försurning, luftföroreningar. Skogsbruket bör bedrivas med stor naturvårdshänsyn.  

Friluftslivet kanaliseras så att störningskänsliga områden skonas. Vissa igenväxande kulturmarker 

hålls öppna. Teåkerssjön kalkas enligt kalkningsprogram. Teåkersälven och Teåkerssjön påverkas 

negativt av vattenavledning och fortgående försurning liksom kulvertering eller förändring av 

vattendragets sträckning eller bottenprofil, vandringshinder och vattenreglering, tillförsel av 

organiska gifter, insekticider, näringstillförsel, överfiske, inplantering av främmande öringstammar 

och kräftor samt skogsavverkning längs vattendraget. Bevarandet av våtmarkens värde kräver att 

områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av 

sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner bör ej utföras. Stora Halängen påverkas 

negativt av exempelvis täktverksamhet och vägdragningar. 

Avvägning i ÖP: Kroppefjäll är som helhet utpekat i ÖP som ett ekologiskt särskilt känsligt område 

[N4] samt område för friluftsliv [F1] i utvecklingsprinciperna 1 respektive 4. Inom N4-området är även 

naturreservat och Natura 2000-områden utpekade som fyra N2-områden i utvecklingsprincip 1. I 
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Natura 2000-områden och naturreservat skyddas områdena av särskild lagstiftning och byggnation 

och andra ingrepp är sällan tillåtet. Rekommendationerna i ÖP syftar till att skydda området för 

exploatering som kan skada natur- och friluftsvärden. 

Avvägning i Naturvårdsplan: NVP-kartan förtydligar var de kända naturvärdesobjekten finns så att 

dessa uppmärksammas på ett tidigt stadium. Naturvårdsplanens rekommendationer syftar till att 

bevara och stärka höga naturvärden.   

Skogsmossen och Dyremossen (NRO 14047)  

Värdeomdöme: Två stora, orörda mossar som är representativa för regionen. 

Förutsättningar för bevarande: Bevarandet av våtmarkens värde kräver att områdets hydrologi 

skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på 

fastmarksholmar och i kantzoner bör ej utföras.  

Avvägning i ÖP: I ÖP är mossarna redovisade som värdefullt naturområde [N4] i utvecklingsprincip 1. 

Dessa områden får inte utsättas för ingrepp som hotar deras naturvärden.  

Avvägning i Naturvårdsplan: I NVP-kartan utgör båda mossarna naturvärdesobjekt klass 1. 

Naturvårdsplanens rekommendationer avser att skydda och bevara objektens naturvärden.  

Ske mosse, södra (NRO 14048)  

Värdeomdöme: Mossekomplexet Ske mosse innefattar bland annat en väl utbildad koncentrisk 

mosse. Strängstrukturer och höljor finns i stor mängd. Fågellivet är rikt.  

 

Förutsättningar för bevarande: Bevarandet av våtmarkens värde kräver att områdets hydrologi 

skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på 

fastmarksholmar och i kantzoner bör ej utföras.  

 

Avvägning i ÖP: I ÖP är mossen redovisad som värdefullt naturområde [N4] i utvecklingsprincip 1. 

Området får inte utsättas för ingrepp som hotar deras naturvärden.  

Avvägning i Naturvårdsplan: I NVP-kartan utgör mossen naturvärdesobjekt klass 1. 

Naturvårdsplanens rekommendationer avser att skydda och bevara objektens naturvärden.  

Östra Hästefjorden (NRO 14049)  

Värdeomdöme: Äng vid slättsjö med sötvattensstrandäng. Växtsamhällen med arter som prästkrage 

och stagg. Viktig rast och häcklokal för många fågelarter.  

 

Förutsättningar för bevarande: Fortsatt jordbruk med åkerbruk, ängsbruk och skötsel av 

landskapselement. Restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker.  

Områdets värden kan påverkas negativt av: minskad eller upphörd jordbruks/betesdrift, 

skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling, igenväxning, spridning av gifter eller 

gödselmedel, nydikningar, täkt, luftledningar, vägdragningar, schaktning, tippning eller andra 

markarbeten samt olämpligt lokaliserad eller anpassad bebyggelse och anläggningar av olika slag.  

 

Avvägning i ÖP: Den del av området som även är Natura 2000-område är i ÖP markerat som sådant 

[N2] i utvecklingsprincip 1. I övrigt är området även markerat som ekologiskt särskilt känsligt område 

[N4] enligt samma utvecklingsprincip och intill finns även ett fågelskyddsområde [N3]. Natura 2000-

området har en bevarandeplan om pekar ut naturvärdena och beskriver vad som krävs för att 

värdena långsiktigt ska kunna finnas kvar. Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter 

eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller 

även åtgärder utanför området om det kan påverka miljön inne i Natura 2000-området. Byggnation 
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eller verksamheter som kan störa fågelskyddsområden ska inte tillåtas. Vidare bör byggnation, 

anläggningar eller andra ingrepp som riskerar att skada naturvärden i ekologiskt känsliga områden 

inte tillåtas.  

Avvägning i Naturvårdsplan: I NVP-kartan utgör Östra Hästefjorden naturvärdesobjekt klass 1. 

Naturvårdsplanens rekommendationer avser att skydda och bevara objektets naturvärden. 

Trone mosse, Klockarmossekomplexet m.fl. (NRO 14046) 

Värdeomdöme: Ett stort våtmarksområde med en mångfald våtmarkstyper representerade. 

Våtmarkerna är förhållandevis orörda, har botaniska och ornitologiska värden samt är representativa 

för den naturgeografiska regionen. Förekomst av rikkärr.  

 

Förutsättningar för bevarande: Bevarandet av våtmarkens värde kräver att områdets hydrologi 

skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på 

fastmarksholmar och i kantzoner bör ej utföras.  

 

Avvägning i ÖP: I ÖP är våtmarkerna redovisade som värdefullt naturområde [N4] i utvecklingsprincip 

1. Dessa områden får inte utsättas för ingrepp som hotar deras naturvärden. 

Avvägning i Naturvårdsplan: I NVP-kartan utgör båda mossarna naturvärdesobjekt klass 1. 

Naturvårdsplanens rekommendationer avser att skydda och bevara objektens naturvärden. 

Sörvik (NRO 14067)  

Värdeomdöme: Äng vid slättsjö med sötvattensstrandäng. Växtsamhällen med stagg. Viktig rast och 

häcklokal för många fågelarter.  

 

Förutsättningar för bevarande: Fortsatt jordbruk med ängsbruk och skötsel av landskapselement. 

Restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker.  

 

Områdets värden kan påverkas negativt av: Minskad eller upphörd jordbruks/betesdrift, 

skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling, igenväxning, spridning av gifter eller 

gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar, vägdragningar, schaktning, tippning eller 

andra markarbeten samt olämpligt lokaliserad eller anpassad bebyggelse och anläggningar av olika 

slag. Andra verksamheter som kan minska naturvärdena är bland annat spridning av gifter eller 

gödselmedel utanför åkermark, dikning eller annan markavvattning i sumpskogar och våtmarker, 

utsläpp av dräneringsvatten från åkermark i sjö och kärr, friluftsliv i känsliga områden. Borttagning 

av, upplag på och spridning av gödsel på landskapselement som åkerholmar, breda åkerrenar och 

torrbackar kan allvarligt skada den biologiska mångfalden.  

 

Avvägning i ÖP: Den del av området som även är Natura 2000-område är i ÖP markerat som sådant 

[N2] i utvecklingsprincip 1. I övrigt är området även markerat som ekologiskt särskilt känsligt område 

[N4] enligt samma utvecklingsprincip. Natura 2000-området har en bevarandeplan om pekar ut 

naturvärdena och beskriver vad som krävs för att värdena långsiktigt ska kunna finnas kvar. Det är 

förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan 

påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även åtgärder utanför området om det kan 

påverka miljön inne i Natura 2000-området. Vidare bör byggnation, anläggningar eller andra ingrepp 

som riskerar att skada naturvärden i ekologiskt känsliga områden inte tillåtas. 

Avvägning i Naturvårdsplan: I NVP-kartan utgörs delar av området av naturvärdesobjekt klass 1. 

Naturvårdsplanens rekommendationer avser att skydda och bevara objektens naturvärden. 



9 
 

Halle- och Hunneberg (NRO 14085) 

Värdeomdöme: Västgötaslättens västligaste platåberg med pelarförklyftande diabas i lodbranterna 

och välutvecklade talusbranter nedanför. Mäktiga klapperstensfält finns vid Hallbergs sydostsida. 

Subkambriska peneplanet är blottat över stora ytor utmed Vänern. Regionens största 

sammanhängande ädellövskogar finns i branterna runt bergen. Mycket rik förekomst av kryptogamer 

med många rödlistade arter. Unik lokal för oceaniska lavar. Representativt odlingslandskap, med lång 

kontinuitet och stort inslag av naturbetesmarker och naturlig slåttermark. Växtsamhällena är bitvis 

art-och individrika, med arter som svinrot, brudbröd, jungfrulin, darrgräs, trollsmultron, blodnäva, 

gullviva, prästkrage, stor blåklocka, bockrot, vildlin, stagg, vanlig nattviol, backnejlika, höskallra, 

kungsmynta, slåtterfibbla, kattfot, blåsuga, st. Pers nycklar, brudsporre, slåttergubbe, småfingerört, 

ormrot. I de värdefulla skogsmyrmiljöerna på Halle- och Hunneberg återfinns många för den 

naturgeografiska regionen representativa myrtyper med bl.a. skålformiga och svagt välvda mossar.  

 

Förutsättningar för bevarande: Större landskapsförändrande ingrepp såsom täkter, kraftledningar 

och nya vägar bör helt undvikas. Skogsbruket bör underkasta sig största naturvårdshänsyn till förmån 

för naturvården och friluftslivet. Anordningar som underlättar för och kanaliserar besökarna på 

platåbergen ska ta hänsyn till naturvärden. Öppna hagmarker och slåtterängar måste hävdas även 

fortsättningsvis. Bevarandet av våtmarkers värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot 

dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på 

fastmarksholmar och i kantzoner bör ej utföras. 

 

Avvägning i ÖP: Bergen är som helhet utpekade i ÖP som ekologiskt särskilt känsliga områden [N4] 

samt områden för friluftsliv [F1] i utvecklingsprinciperna 1 respektive 4. Bergen utgörs även av 

naturreservat och Natura 2000-områden och är därmed markerade som N2-områden i 

utvecklingsprincip 1. I Natura 2000-områden och naturreservat skyddas områdena av särskild 

lagstiftning och byggnation och andra ingrepp är sällan tillåtet. Rekommendationerna i ÖP syftar till 

att skydda området för exploatering som kan skada natur- och friluftsvärden. 

Avvägning i Naturvårdsplan: I NVP-kartan finns flera naturvärdesobjekt klass 1-3 inom området. 

Naturvårdsplanens rekommendationer avser att skydda och bevara objektens naturvärden. 

Tunhemsslätten med Hullsjön (NRO 14084)  

Värdeomdöme: Representativt odlingslandskap, med lång kontinuitet och stort inslag av naturlig 

slåttermark och naturlig betesmark med hackslått och sötvattensstrandäng, vid Hullsjön och på 

Tunhemsslätten. Bitvis art- och individrika växtsamhällen i naturliga marker med arter som kattfot, 

bockrot, prästkrage och darrgräs. I området ingår den hela miljön Hullsjön med ängs- och hagmarks 

objektet Hullsjöns sydmader. Hullsjön är en näringsrik, grund lerslättsjö med rikt fågelliv.  

 

Förutsättningar för bevarande: Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och 

skötsel av landskapselement. Restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker.  

 

Områdets värden kan påverkas negativt av: minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift 

skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gifter eller gödselmedel, 

bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar, vägdragningar. Hullsjön: Skötsel i form av slåtter och 

bete krävs på mader och i grunda vattenområden (vasslåtter). Sjöns vattenregim med höga vår- och 

höstflöden och lägre sommarflöden bibehålls så att regelbundna översvämningar sker av maderna. 

Invallningar, dikningar, igenfyllnad och spontan igenväxning hotar sjöns naturvärden.  

 

Avvägning i ÖP: Hullsjön med strandområden är utpekade både som Natura 2000-område [N2] och 
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som ekologiskt särskilt känsligt område [N4] enligt utvecklingsprincip 1. Därmed har denna del av 

området starkt skydd mot åtgärder som hotar dess kultur- och naturvärden. Stora delar av Västra 

Tunhemsslätten är utpekat som värdefullt kulturlandskap [K5] och skyddsvärd bebyggelsemiljö [K3] 

enligt utvecklingsprincip 2, vilket också ger skydd mot exploatering. I övrigt är området för 

riksintresset inte markerat med särskilda hänsynsbestämmelser i ÖP-kartan, men enligt 

utvecklingsprincip 3 ska kommunen vara restriktiv med att tillåta exploatering av jordbruksmark. 

Närheten till flygplatsen innebär också flera restriktioner för ny bebyggelse i området, vilket 

behandlas i utvecklingsprincip 16.  

Avvägning i Naturvårdsplan: I NVP-kartan finns flera naturvärdesobjekt klass 1-3 inom området. 

Naturvårdsplanens rekommendationer avser att skydda och bevara objektens naturvärden. 

Dättern med omgivningar (NRO 14068)  

Värdeomdöme: Representativ naturbetesmark i form av betad sötvattenstrandäng vid Dätterstorp. 

Stora vassområden med värdefulla rast- och häckningslokaler för fågel, bland annat rördrom och 

skäggmes. Dättern är att av Vänerns mestvärdefulla reproduktionsområden för gös. Nossan som 

mynnar i Dättern utgör bland annat lekområde för fisken asp. I Nossan finns också strömlevande 

öring och nissöga.  

 

Förutsättningar för bevarande: Fortsatt jordbruk med åkerbruk, betesdrift på naturbetesmarker och 

skötsel av landskapselement. Vissa al- och triviallövsumpskogar lämnas för fri utveckling. 

Avverkningar av strandskog bör undvikas. Önskvärt är restaurering av igenvuxna ängar och 

naturbetesmarker.  

 

Områdets värden kan påverkas negativt av: Minskad eller upphörd jordbruks-/ betesdrift, 

skogsplantering på jordbruksmark, energiskogsodling på olämpliga ställen, spridning av gifter eller 

gödselmedel utanför åkermark, vägdragningar, förändring av vattendragets sträckning eller 

bottenprofil, vandringshinder och vattenreglering, vattenuttag, utsläpp av försurande ämnen, 

tillförsel av organiska gifter, tungmetallnedfall eller utsläpp, pesticidanvändning, överfiske, 

inplantering av främmande öringstammar och skogsavverkning läng vattendraget. Igenväxning av 

strandängar, markavvattning med utsläpp av dräneringsvatten i ån, schaktning, tippning och andra 

markarbeten samt olämpligt lokaliserad bebyggelse utgör exempel på andra verksamheter, som kan 

påverka naturvärdena negativt. 

 

 Avvägning i ÖP: Dättern och delar av strandområdena runt den är utpekade både som Natura 2000-

område [N2] och som ekologiskt särskilt känsligt område [N4] enligt utvecklingsprincip 1. Därmed har 

området starkt skydd mot åtgärder som hotar dess kultur- och naturvärden.  

Avvägning i Naturvårdsplan: I NVP-kartan utgör Dättern naturvärdesobjekt klass 1 med 

rekommendationer som avser att skydda och bevara objektens naturvärden. Även angränsande Tore 

mosse utgörs av naturvärdesklass 1. Dätternområdet lyfts i avsnittet om mellankommunal 

samordning.  

I anslutning till klass 1-områdena finns flera naturvärdesobjekt klass 2-3 utpekade som utgör 

förutsättningar för bevarande av områdets värdeomdöme. Naturvårdsplanens rekommendationer 

avser att skydda och bevara objektens naturvärden.   

 

Vänersnäs norra udde (NRO 14050)  

Värdeomdöme: Mångformigt skärgårdsområde med halvö. Art och individrik fågelfauna med 

sällsynta och sårbara arter.  
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Förutsättningar för bevarande: Bevara områdets naturskogar och skärgården orörd. Värdet påverkas 

negativt av exempelvis skogsbruk, gödsling, kemisk bekämpning, vägar, bebyggelse, anläggningar för 

fritidsbåtar. Fågelöarna i den yttre skärgården är störningskänsliga under häckningstiden.  

 

Avvägning i ÖP: Norra Vänersnäs är utpekad både som Natura 2000-område [N2] och som ekologiskt 

särskilt känsligt område [N4] enligt utvecklingsprincip 1. Därmed har området starkt skydd mot 

åtgärder som hotar dess kultur- och naturvärden.  

 

Avvägning i Naturvårdsplan: I NVP-kartan utgörs stora delar av området av naturvärdesobjekt klass 1 

och 2. Naturvårdsplanens rekommendationer avser att skydda och bevara objektens naturvärden.   

 

 
 

Riksintresse för kulturvård (3 kap 6 § miljöbalken) 

Västra Tunhem (P 17)  

Värdeomdöme: Odlingslandskap på den bördiga slätten kring platåberget Hunneberg som med sitt 

rika och varierande innehåll speglar samhällets och landskapets förändringar från järnåldern till 

1800-talets slut. (Fornlämningsmiljö, Kyrkomiljö, Stenbrott). Stora järnåldersgravfält med 

variationsrikt innehåll, fossila åkrar, medeltida kyrka, ombyggd vid flera tillfällen, en av landets bäst 

bevarade prästgårdar från 1722, herrgårdsmiljöer vid Forsstena (Lennart Torstenssons födelseplats) 

och Nygård med byggnader från 1700- 1800-talen, laga skifteslandskap vid Hol, lämningar efter 

skiffer, kalkbrytning längs med Hunneberg, arbetarbostäder och torpmiljöer vid Floget, ängs-och 

hagmarker. En mindre del av området berör Trollhättans kommun.  

Avvägning i ÖP: Området längs bergskanten och en del av jordbrukslandskapet är utpekat som 

skyddsvärd bebyggelsemiljö [K3] enligt utvecklingsprincip 2 i ÖP. En stor del av kulturvärdena som 

nämns ovan ingår i området. Andra delar av Västra Tunhem är enligt samma utvecklingsprincip 
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utpekade som värdefullt kulturlandskap [K5]. Detta innebär skydd mot utveckling som hotar 

kulturvärdena. I övrigt är området för riksintresset inte markerat med särskilda 

hänsynsbestämmelser i ÖP-kartan, men enligt utvecklingsprincip 3 ska kommunen vara restriktiv 

med att tillåta exploatering av jordbruksmark. Närheten till flygplatsen innebär också flera 

restriktioner för ny bebyggelse i området, vilket behandlas i utvecklingsprincip 16.  

 

Avvägning i Naturvårdsplan: Värdefulla kulturmiljöer är i många fall starkt kopplade till höga 

naturvärden och innehåller ofta naturvärdesobjekt och strukturer som är resultat av lång kontinuitet 

av brukande, hävd och annan mänsklig påverkan. 

I NVP-kartan finns flertalet naturvärdesobjekt klass 1-3 inom området. Naturvårdsplanen 

rekommendationer avser att skydda och bevara objektens naturvärden vilket bidrar till att bevara 

riksintressets värden. 

 

 Brätte-Vassända (P 18)  

Värdeomdöme: Fornlämningsmiljöer på kommunikationsmässigt strategisk plats av stor betydelse för 

handeln mellan Vänerlandskapen och västerhavet. Vassbotten är en vik av Vänern som snörts av 

genom landhöjningen. Vid dess sydspets finns lämningar under mark efter staden Brätte från 1500- 

och 1600-talen. Landhöjningen framtvingade en flyttning av staden då istället Vänersborg grundades. 

Ruinen efter medeltida Vassända kyrka och ödekyrkogård finns på östra sidan av Vassbotten.  

 

Avvägning i ÖP: Området är markerat som kulturhistoriskt värdefullt [K3] enligt utvecklingsprincip 2 i 

ÖP, vilket syftar till att skydda de värden som riksintresset omfattar. Området är dessutom markerat 

som särskilt värdefullt naturområde [N5] enligt utvecklingsprincip 1. Samtidigt pekar ÖP i 

utvecklingsprincip 14 ut betydelsen av en ny väg som länkar Onsjö till Öxnered. I samband med att 

den vägen utreds måste avvägning göras mot riksintresset. En målsättning är att söka möjligheter att 

ge vägen en dragning som påverkar riksintresset så lite som möjligt.  

 

Avvägning i Naturvårdsplan: Värdefulla kulturmiljöer är i många fall starkt kopplade till höga 

naturvärden och innehåller ofta naturvärdesobjekt och strukturer som är resultat av lång kontinuitet 

av brukande, hävd och annan mänsklig påverkan. 

I NVP-kartan täcks större delen av området in av naturvärdesobjekt klass 2-3. Naturvårdsplanens 

rekommendationer som avser att skydda och bevara objektens naturvärden vilket bidrar till att 

bevara riksintressets värden 

 

Halleberg (P 19)  

Värdeomdöme: Odlingslandskap på den bördiga slätten kring platåberget Halleberg som med sitt rika 

och varierade innehåll speglar samhällets och landskapets förändringar från stenåldern till 1800-

talets slut. Fornlämningsmiljöer med stenåldersboplatser, gravfält med varierat innehåll och en av 

landets största fornborgar på Halleberg, lämningar efter Randhems och Hallby medeltidskyrkor, 

Vänersnäs kyrkby med sockencentrum och välbevarade gårdar med bebyggelse från 1800-

taletssenare hälft, herrgårdsmiljöer vid Margreteberg och Näsbyholm, lämningar efter kalkbrytning, 

torpmiljöer och arbetarbostäder längs med Hallebergs rasbrant.  

 

Avvägning i ÖP: Halleberg är markerad som skyddat område enligt utvecklingsprincip 1 och 4 [N2, 

N4, F1] i ÖP. Därmed har det ett starkt skydd mot exploatering. Kyrkby-området på Vänersnäs, liksom 

fritidshusområdet Gaddesanda, är markerade som kulturhistoriskt värdefulla områden [K3] enligt 

utvecklingsprincip 2 i ÖP, vilket innebär att stor hänsyn måste tas i samband medplanläggning och 
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utveckling. Andra delar av södra Vänersnäs är enligt samma utvecklingsprincip utpekade som 

värdefullt kulturlandskap [K5], vilket också innebär hänsyn till riksintresset. Kustområdena är 

skyddade genom utvecklingsprincip 1 [N4] och 4 [F2].  

Avvägning i Naturvårdsplan: Värdefulla kulturmiljöer är i många fall starkt kopplade till höga 

naturvärden och innehåller ofta naturvärdesobjekt och strukturer som är resultat av lång kontinuitet 

av brukande, hävd och annan mänsklig påverkan. 

I NVP-kartan täcks delar av området in av naturvärdesobjekt klass 1-2. Naturvårdsplanens 

rekommendationer avser att skydda och bevara objektens naturvärden vilket bidrar till att bevara 

riksintressets värden. 

 

Vänersborgs centrum (P20)  

Värdeomdöme: Stadsområde gränsande mot Vänersborgsviken av sjön Vänern. Rätvinklig stadsplan 

enligt 1600-talets stilideal och den något snett orienterade residensgatan, ett spår av de ursprungliga 

stadsbefästningarna, äldre småskalig träbebyggelse. Stadsplanen omarbetades på 1830-talet för att 

göra den småskaliga trähusstaden mer brandsäker. Residensstadens monumentala byggnader är 

belägna i den öppna lövträdsbevuxna brandgatan ”Kulturaxeln”. De angränsande kringbyggda 

kvarteren avspeglar stadens bebyggelsehistoriska utveckling med byggnader från olika tidsperioder 

och representativa för olika stilideal.  

 

Avvägning i ÖP: Rutnätsplanens kvartersindelning bör bevaras intakt. Förändringar i bebyggelsen 

inom Kulturaxeln och längs Kungsgatan och Drottninggatan bör ske med största försiktighet med 

hänsyn tagen till kulturminnesvårdens intressen. Förhöjd lovplikt bör övervägas. Ingrepp i den gamla 

stadskärnan skall föregås av arkeologisk utredning. I samband med pågående arbete med FÖP 

Vänersborg - Vargön görs en fördjupad analys av kulturmiljövärdena inom riksintresset. Dessutom 

ska en bevarande- och utvecklingsplan för Vänersborgs centrum tas fram, där uppdaterade strategier 

kring riksintresset och andra bevarandeintressen i centrum ska framgå.  

Avvägning i Naturvårdsplan: Värdefulla kulturmiljöer är i många fall starkt kopplade till höga 

naturvärden och innehåller ofta naturvärdesobjekt och strukturer som är resultat av lång kontinuitet 

av brukande, hävd och annan mänsklig påverkan. 

NVP-kartan saknar utpekade naturvärdesobjekt inom området. Inom området finns dock en stor 

förekomst av särskilt skyddsvärda träd, biotopskyddade alléer och trädrader som är en del av 

kulturaxeln och rutnätsstadens struktur. Naturvårdsplanens rekommendation för skyddsvärda bidrar 

till att bevara riksintressets värden. 

Hästefjorden (P 21)  

Värdeomdöme: Fornlämningsmiljö av högt vetenskapligt värde bestående av boplatser från äldre och 

yngre stenålder som påvisar en utveckling från en strandbunden ekonomi baserad på jakt och fiske 

till en ekonomi med inslag av boskapsskötsel och åkerbruk. Ett stort antal stenåldersboplatser 

orienterade kring tidigare strandlinje av den sänkta sjön Hästefjorden. Icke strandbundna boplatser 

från yngre stenåldern.  

 

Avvägning i ÖP: Riksintresseområdet som helhet är markerat som kulturhistoriskt värdefullt [K3] 

enligt utvecklingsprincip 2 i ÖP, vilket syftar till att skydda de värden som riksintresset omfattar. 

Sjöarna med strandområden har utöver det olika skydd enligt utvecklingsprincip 1 och enligt 

utvecklingsprincip 3 ska jordbruksmark skyddas från exploatering.  

Avvägning i Naturvårdsplan: Värdefulla kulturmiljöer är i många fall starkt kopplade till höga 

naturvärden och innehåller ofta naturvärdesobjekt och strukturer som är resultat av lång kontinuitet 
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av brukande, hävd och annan mänsklig påverkan. 

I NVP-kartan finns ett flertal naturvärdesobjekt klass 1-3. Dessa utgörs i huvudsak av myrar, mossar, 

sumpskogar, sjöar, strandängar och ängs- och hagmarker. Naturvårdsplanens rekommendationer 

avser att skydda och bevara objektens naturvärden vilket bidrar till att bevara riksintressets värden. 

 

Karls grav (P 68)  

Värdeomdöme: Kanalmiljö av stor transporthistorisk betydelse, en av landets första egentliga 

kanaler, påbörjad 1609 men slutförd först 1752. Slussleden är fortfarande i drift. Kanalled med 

synliga slussar från 1700-talet till 1900-talet, minnessten från 1770, kanalkontor med 

uthusbyggnader från ca 1900.  

 

Avvägning i ÖP: Slussområdet är ihop med Restad Gård utpekat som kulturhistoriskt värdefullt [K3] 

enligt utvecklingsprincip 2 i ÖP. Hela kanalområdet är också utpekat i kommunens grönplan med 

hänvisning bland annat till kulturvärden, samt i ÖP som värdefullt naturområde [N4] enligt 

utvecklingsprincip 1. En konflikt kan uppstå då slussarna i Karls grav kommer att bytas ut. Den nya 

slussleden kommer då att sammanfalla med den gamla kanalmiljön. Det skulle innebära en konflikt 

mellan två riksintressen (se riksintresse för kommunikation nedan) där avvägningar måste göras 

senare.  

 

Avvägning i Naturvårdsplan: Den värdefulla kulturmiljön kring Karls grav är i flera fall starkt kopplad 

till höga naturvärden som uppstått kring bebyggelsen och kanalmiljön t.ex. i de allér, solitära träd och 

lövskogsområden träd som ger en inramning till området.  

I NVP-kartan finns ett flertal naturvärdesobjekt klass 2-3 inom och i direkt anslutning till 

riksintresset. Naturvårdsplanens rekommendationer avser att skydda och bevara objektens 

naturvärden vilket bidrar till att bevara riksintressets värden.  

 

 

 

 



15 
 

Riksintresse för friluftsliv (3 kap 6 § miljöbalken) 

Kroppefjäll (FO 24)  

Värdeomdöme: Kroppefjäll är en skogklädd högplatå med vidsträckta skogar och myrar och ett stort 

antal sjöar. Området är tillgängligt via de vägar som leder upp på platån. Här finns möjlighet att utöva 

olika friluftsaktiviteter under hela året och under flera dagar. Dess höjdläge gör att vissa vintrar finns 

det rikligt med snö som möjliggör skidåkning. Strax väster om kaffestugan Granan finns en 

spårcentral som sköts ideellt. Det finns ett flertal vandringsleder och iordningställda eldplatser. På 

flera ställen kring Kroppefjäll finns möjlighet till övernattning på camping, vandrarhem och 

Kroppefjälls hotell och konferensanläggning. Centralt i området ligger Kroppefjälls naturreservat som 

är över 1 000 ha stort. I den sydvästra delen ligger det artrika naturreservatet Ragnerudssjöns 

branter. I området finns möjlighet att bland annat se älg, rådjur, tjäder och orre men även spår efter 

varg och lodjur.  

 

Avvägning i ÖP: Kroppefjäll är som helhet utpekade som värdefullt friluftsområde [F1] enligt 

utvecklingsprincip 4 i ÖP, vilket bland annat innebär restriktioner för vad som får byggas. Dessutom 

är naturreservat och Natura 2000-områden utpekade [N2] enligt utvecklingsprincip 1, vilket ger ett 

än starkare skydd.  

Avvägning Naturvårdsplan: Naturvärdena är en grundförutsättning för turismen och friluftslivet i 

området. I NVP-kartan finns ett flertal naturvärdesobjekt klass 2-3 inom området. Naturvårdsplanens 

rekommendationer avser att skydda och bevara objektens naturvärden vilket bidrar till att bevara 

riksintressets värden. 

 

Halle och Hunneberg (FO 13)  

Värdeomdöme: Tillhör våra kända så kallade västgötaberg. Strövterräng i mycket viltrika marker med 

utblickar över naturscenerier och över ett tilltalande omgivande kulturlandskap.  

 

Avvägning i ÖP: Bergen är som helhet utpekade som värdefullt friluftsområde [F1] enligt 

utvecklingsprincip 4 i ÖP, vilket bland annat innebär restriktioner för vad som får byggas. Dessutom 

är de även utpekade som naturreservat och Natura 2000-områden [N2] enligt utvecklingsprincip 1, 

vilket ger ett än starkare skydd.  

 

Avvägning i Naturvårdsplan: Naturvärdena är en grundförutsättning för turismen och friluftslivet i 

området. I NVP-kartan finns ett flertal naturvärdesobjekt klass 1-3 inom området. Naturvårdsplanens 

rekommendationer avser att skydda och bevara objektens naturvärden vilket bidrar till att bevara 

riksintressets värden. 

Göta Älv (FO 11)  

Värdeomdöme: Av stor betydelse för det rörliga båtlivet och även för bilburet friluftsliv. Förbindelsen 

mellan Västerhavet och Vänern samt via Vättern även till Östersjön. Värdefullt och synnerligen 

omväxlande kulturlandskap kring Göta Älv och Nordre Älv. Markområdena kring Göta Älv och Karls 

grav ingår till största delen i tätortsområdet där detaljplan bör föregå förändring av 

markanvändningen.  

 

Avvägning i ÖP: Göta Älv är utpekat som ekologiskt särskilt känsligt område [N4] i utvecklingsprincip 

1, vilket innebär skydd mot åtgärder som kan hota naturvärdena. Vidare rekommenderas i 

utvecklingsprincip 5 att tillgängligheten till strandområden ska ökas. Området är även utpekad som 

sjöfartsled i utvecklingsprincip 14, vilket till viss del kan stå i konflikt med riksintresset för friluftsliv. 
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För sjöfarten är det nämligen negativt att allmänhetens tillgång till strandområdena förbättras. 

Avvägning mellan dessa två riksintressen måste göras i varje enskilt fall som rör utveckling längs Göta 

Älv och Karls grav. Utgångspunkten bör vara att öka tillgänglighet och rekreationsvärden och ta om 

hand om natur- och kulturvärden utan att inskränka möjligheterna för sjöfart.  

 

Avvägning Naturvårdsplan: Naturvärdena är en grundförutsättning för turismen och friluftslivet i 

området. 

I NVP-kartan finns ett flertal naturvärdesobjekt klass 2 i och i direkt anslutning till området. 

Naturvårdsplanens rekommendationer avser att skydda och bevara objektens naturvärden vilket 

bidrar till att bevara riksintressets värden. 

 
 

Riksintresse för kommunikationer (3 kap 8 § miljöbalken) 

Trollhättans och Vänersborgs flygplats  

Värdeomdöme: Flygplatsen är enligt Trafikverket en flygplats av fundamental regional betydelse. 

Flygplatsen är nu klassad enligt bankod 3C. Detta innebär att område med höjdbegränsningar 

avseende byggnation och träd ändras. 

Avvägning i ÖP: Flygets intressen skyddas i ÖP genom utvecklingsprinciperna 14 [A1] samt 16 [S2 och 

S7]. Detta innebär bland annat att ingen byggnation tillåts som innebär nya intrång inom flygplatsens 

hinderbegränsande ytor, eller som kan innebära att riktvärden för buller överskrids. byggnation och 

hinder prövas dessutom inom kontroll- och buffertzoner.  

 

Avvägning Naturvårdsplan: I NVP-kartan finns naturvärdesobjekt klass 2-3 med träd inom zon för 

flyghinder. Naturvårdsplanens rekommendationer för naturvärdesklasser och särskilt skyddsvärda 

träd kan komma i konflikt med riksintresset för flygplatsen. Rekommendationerna innehåller 

möjligheter till undantag för åtgärder som är av väsentlig betydelse för andra samhällsintressen och 

det saknas rimliga alternativa lösningar. Rekommendationerna tydliggör krav på beslutsunderlag, 

skyddsåtgärder och kompensationer. 



17 
 

 E45 och Riksväg 42, 44 samt 2015/2024  

Värdeomdöme: E45 ingår i det nationella och regionala stamvägnätet. Riksväg 42 och 44 utgör viktiga 

länkar mellan olika kommuncentra. Vägarna 2015 och 2024 utgör anslutningsvägar till 

Trollhättans/Vänersborgs flygplats.  

 

Förutsättningar för bevarande: Vägarna skyddas från t.ex. bebyggelse och att verksamheter 

lokaliseras i anslutning till viktiga transportleder. Vägens funktioner ska skyddas, god 

transportkvalitet, tillgänglighet, trafiksäkerhet samt god miljö ur hälsosynpunkter, skydd av stads och 

landskapsbild och estetisk utformning.  

 

Avvägning i ÖP: De ytor som Trafikverket beslutat om som vägreservat för E45 samt är markerade i 

ÖP:s utvecklingsprincip 14 som utredningsområde för framtida väg [T2]. Konflikter finns med bland 

annat intresset att skapa nya områden för verksamheter. Vägreservatet kommer att behöva utredas i 

kommande FÖP för Brålanda samt eventuella detaljplaner för ny verksamhet som är aktuell just nu. 

Kommunen kommer att föra dialog med länsstyrelsen och Trafikverket kring dessa frågor. ÖP pekar 

även ut reservat för nya anslutningar mellan E45 och Öxnered, mellan Öxnered och Onsjö samt 

förbifart väster om Trollhättan. I övrigt ligger vägsträckningarna kvar i nuvarande läge och större 

vägar har buffertzoner för trafiksäkerhet och buller inlagda i ÖP-kartan enligt utvecklingsprincip 16 

[S3, S4].  

Avvägning Naturvårdsplan: I NVP-kartan finns flera naturvärdesobjekt inom eller som tangerar 

vägreservat för E45. Vid Brålanda utför Trafikverket en ÅVS där det finns risk för påverkan på 

naturvärdesobjekt klass 2, Frändeforsån. Naturvårdsplanens rekommendationer för 

naturvärdesklasser kan komma i konflikt med riksintresset för E45. NVP-kartan gör det möjligt att 

uppmärksamma kända naturvärden tidigt. Rekommendationerna innehåller möjligheter till undantag 

för åtgärder som är av väsentlig betydelse för andra samhällsintressen och det saknas rimliga 

alternativa lösningar. Rekommendationerna tydliggör krav på beslutsunderlag, skyddsåtgärder och 

kompensationer. 

Norge/Vänerbanan, Älvsborgsbanan  

Värdeomdöme: Ingår i stomnätet för järnvägar av riksintresse. Avgränsningen inkluderar de 

stationer, bangårdar, för godshantering och övriga spåranslutningar som behövs för att säkerställa 

transportfunktionen. Även markreservat för planerade ny- och ombyggnader som kan förväntas ingå 

i stomnätet är av riksintresse för järnvägar.  

 

Förutsättningar för bevarande: Byggnation eller anläggande av annan verksamhet som kan försvåra 

byggande av järnväg och väg eller utnyttjande av väg och järnväg medges inte.  

 

Avvägning i ÖP: I ÖP-kartan ligger järnvägen inlagt i nuvarande sträckning och enligt 

utvecklingsprincip 16 ligger även buffertzoner för trafiksäkerhet och buller inlagda [S3, S4]. Vidare 

lyfts behovet av utveckling av nya stationssamhällen fram i utvecklingsprincip 6.  

Avvägningar Naturvårdsplan: I NVP-kartan finns ett flertal naturvärdesobjekt klass 2-3 som ligger i 

direkt anslutning till järnvägen och kan påverkas vid exempelvis åtgärder och underhåll. Trafikverket 

utför kontinuerlig trädsäkring i en zon kring järnvägen. Där det går att ta hänsyn till trädens 

naturvärden utifrån säkerhetsaspekter så görs i regel detta. Naturvårdsplanens rekommendationer 

för naturvärdesklasser och särskilt skyddsvärda träd kan hamna i konflikt med riksintresset för 

järnväg. NVP-kartan gör det möjligt att uppmärksamma kända naturvärden tidigt. 

Rekommendationerna innehåller möjligheter till undantag för åtgärder som är av väsentlig betydelse 
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för andra samhällsintressen och det saknas rimliga alternativa lösningar. Rekommendationerna 

tydliggör krav på beslutsunderlag, skyddsåtgärder och kompensationer. 

Vänersborgs hamn, Farleden i Vänern samt Trollhätte kanal  

Värdeomdöme: Ingår i riksintresset Vänerhamn som består av sju hamnar i Vänern, varav Karlstad är 

den största. Sjöfartens intressen ska skyddas.  

 

Avvägning i ÖP: Farleden är markerad [T3] enligt utvecklingsprincip 14 i ÖP. Enligt samma 

utvecklingsprincip pekas ett läge för eventuell ny hamn ut i Vargön [A2], vilken skulle ersätta den 

nuvarande hamnen i Vänersborg. Inriktningsbeslut finns redan om att flytta hamnen. Frågan om 

sjöfartens framtid utreds även när det gäller ombyggnation av slussarna. Kommunen är positivt 

inställd till fortsatt sjöfart och arbetar för att hitta långsiktiga lösningar.  

Avvägning i Naturvårdsplan: I NVP-kartan finns flera naturvärdesobjekt inom eller som tangerar 

område för farled. Naturvårdsplanens rekommendationer för naturvärdesklasser kan komma i 

konflikt med riksintresset för farleden i Vänern samt Trollhätte kanal. Flera naturvärdesobjekt klass 2 

och 3 berörs av den planerade slussombyggnaden vid Brinkeberg. Utredningsområde för ny hamn 

tangerar ett naturvärdesobjekt klass 2. 

NVP-kartan gör det möjligt att uppmärksamma kända naturvärden tidigt. Rekommendationerna 

innehåller möjligheter till undantag för åtgärder som är av väsentlig betydelse för andra 

samhällsintressen och det saknas rimliga alternativa lösningar. Rekommendationerna tydliggör krav 

på beslutsunderlag, skyddsåtgärder och kompensationer. 
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Riksintresse för energiproduktion (3 kap 8 § miljöbalken) 

Vindkraftsområde på Kroppefjäll (222)  

 

Avvägning i ÖP: Riksintresset står i konflikt med riksintresse för naturvård och kommunen gör 

bedömningen att natur- och friluftsvärdena kan hotas av en utbyggnad av vindkraft på Kroppefjäll. 

Riksintresset för energiproduktion är därför inte tillgodosett i översiktsplanen för detta område. När 

en vindbruksplan skulle tas fram konstaterades att totalförsvarets riksintresse innebär att 

Försvarsmakten inte kan medge vindkraftsutbyggnad för resterande delen av kommunen. 

 

Avvägning i Naturvårdsplan: I NVP-kartan finns ett flertal naturvärdesobjekt klass 2-3 inom området. 

Översiktsplanens ställningstagande om att området inte lämpar sig för utbyggnad av vindkraft 

innebär att Naturvårdsplanens rekommendationer inte står i direkt konflikt med riksintresset. 

 

Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 9 § miljöbalken) 

Såtenäs flottiljflygplats och Råda övningsflygplats  

Värdeomdöme: Värdet av flygplatsen består i första hand av möjligheterna att fortsatt nyttja en av få 

kvarvarande militära flygplatser för grundläggande utbildning på enhetsflygplanet JAS 39, för 

transportflygförbanden och för övningar av krigsfunktioner, men även av de mycket omfattande 

samhällsinvesteringarna. Samtliga militära flygplatser utgör även reservflygplatser vid pågående 

flygtjänst i händelse av otjänlig väderlek vid återgång till ordinarie flygplats för flygande enheter, eller 

vid nödsituationer. Försvarsmakten bedömer att det saknas såväl ekonomiska förutsättningar som 

andra motiv för att överväga nyetablering av militära flygplatser. Behovet av skydd för riksintresset är 

därför mycket högt prioriterat.  

 

Förutsättningar för bevarande: Risken för påverkan på riksintresset består i att olämpligt lokaliserad 

störningskänslig bebyggelse på sikt kan innebära begränsningar av verksamheten på flygplatsen. 

Detta gäller givetvis även höga objekt, såsom master och vindkraftverk, som kan utgöra 

flygsäkerhetsrisker vid placering inom de särskilt angivna områdena för hinderfrihet enligt gällande 

luftfartsbestämmelser vid start och landning, samt vid flygning på låg höjd i flygplatsens närområde. 
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Även enstaka åtgärder kan därvid utgöra påtaglig skada genom lovbeslut eller miljötillstånd som kan 

antas få prejudicerande verkan.  

 

Avvägning i ÖP:  Influensområdet som Försvarsmakten pekat ut är markerat i ÖP-kartan [S6] enligt 

utvecklingsprincip 16. Samma utvecklingsprincip specificerar även att prövning ska ske för byggnader 

i enlighet med Försvarsmaktens riktlinjer. 

 

Avvägning i Naturvårdsplan: Naturvärdesobjekt eller Naturvårdsplanens rekommendationer bedöms 

inte stå i konflikt med riksintresset. 

 

Natura 2000-områden (7 kap 27 § miljöbalken)  

Avvägning i ÖP: I samtliga fall är Natura 2000-områden markerade [N2] i ÖP-kartan enligt 

utvecklingsprincip 1. Kommunen följer de skyddsföreskrifter som finns. Natura 2000-områden har en 

bevarandeplan om pekar ut naturvärdena och beskriver vad som krävs för att värdena långsiktigt ska 

kunna finnas kvar.  

Avvägning i Naturvårdsplan: Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller åtgärder 

som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även åtgärder 

utanför området om det kan påverka miljön inne i Natura 2000-området. I NVP-kartan finns samtliga 

Natura 2000-områden utpekade som naturvärdesobjekt klass 1 vilket innebär att områdena kan 

uppmärksammas och tas hänsyn till tidigt.  

Naturvårdsplanens rekommendationer bedöms gå helt i linje med de utpekade områdena. Flera av 

områdena ingår i större områden utpekade som riksintressen för naturvård, kulturvård och friluftsliv. 

Kroppefjäll  

Området har karaktär av ödemarksområde och är mycket särpräglat och värdefullt från 

naturvårdssynpunkt. Storleken på området och den ringa mänskliga påverkan gör att området är 

särskilt bevarandevärt. Större område med gammal skog och orörd myrmosaik. Området har stor 

betydelse för naturvård och rekreation.  

Trone mosse  

Stor representativ platåmosse med vågformiga och oregelbundna strängstrukturer, lösbottenhöljor. 

Höga ornitologiska värden med häckande ljungpipare och grönbena. Området är i huvudsak 

opåverkat men med viss lokal påverkan av dikning.  

 

Hästefjordens strandängar  

Stora delar av välskötta strandängar viktiga för att flyttande våtmarksfåglar och sällsynta skalbaggar. 

Betade strandängar intill två av jordbruksmark övergödda sjöar.  

 

Vänersborgsviken  

Mindre öar och skär och rika bladvassområden. Området har en rik häckfågelfauna. Viktiga arter i 

området är bland annat brun kärrhök, brushane och myrspov. 

 

Halle- och Hunnebergs branter  

Mycket sannolikt är detta den viktigaste platsen i landet för sällsynta oceaniska och suboceaniska 

lavar. Det finns också gott om hotade svampar, landlevande blötdjur och skalbaggar, varav många är 

uppsatta på rödlistan för hotade arter. Här finns länets största sammanhängande naturädellövskogar 
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med många gamla träd. Ekhagarna i Västra Tunhem är livsmiljö för den sällsynta skalbaggen 

läderbagge och andrasällsynta arter av ryggradslösa djur och växter. Markfloran och fågelfaunan är 

mycket rik och intressant i hela området. Rasbranter, sluttningar och stup på kanterna av 

platåbergen stiger högt över det omgivande flacka landskapet. Viktiga arter är bivråk, fiskgjuse, grön 

sköldmossa, hålträdsklokrypare, järpe, läderbagge, mindre flugsnappare, nattskärra, orre, 

smalgrynsnäcka, sparvuggla, spillkråka, större vattensalamander och törnskata.  

 

Öjemossarna 

Ett mycket stort komplex av högmossar som sluttar mot varandra, vilket ger området en speciell 

karaktär med blöta centrala kärr. En av dem är en högt klassad excentrisk mosse. Området är 

mångformigt med olika intressanta hydrotopografiska strukturer. Mossarna har rikligt med 

lösbottenhöljor och höljegölar. På mossarna förekommer dråg, varav några är intermediära i sin 

artsammansättning. Centralt i myrkomplexet finns ett blött kärr med tydlig västlig påverkan. De blöta 

myrpartierna har skapat förutsättningar för ett rikt fågelliv. I myrens perifera delar finns några diken 

men annars är området opåverkat. Viktiga arter är bland annat fiskgjuse, grön sköldmossa, järpe, 

nattskärra, orre, pärluggla, sparvuggla, spillkråka och tjäder.  

 

Hullsjön  

Näringsrik, grund sjö på jordbruksslätt, av stor betydelse för häckande och förbipasserande 

våtmarksfåglar och viktigt jaktområde för flera arter av rovfåglar som häckar i omgivningarna. Platsen 

har ett strategiskt läge längs en stor flyttled. Hullsjön är ett bra exempel på en eutrofisk sjö med en 

representativ flora, omgiven av vidsträckta vassar och betade fuktängar (70 ha). Viktiga arter är bland 

annat enkelbeckasin, fiskgjuse, gråhäger, grönbena, kricka och mindre strandpipare.  

 

Dättern  

Framstående exempel på lerslättsjö med stora vassbälten och hävdade strandängar som är av stor 

betydelse som häcknings- och rastlokal för en art- och individrik fågelfauna. Dättern är en delvis 

avsnörd vik till Vänern och mycket näringsrikt vatten strömmar till från ån Nossan som har sitt utlopp 

i Dätterns östra del. Även ett viktigt lek- och uppväxtområde för gös. Viktiga arter i området bland 

annat pungmes, skäggmes, bläsand, dvärgmås, rördrom, småfläckig sumphöna, och snatterand.  

 

Norra Vänersnäs skärgård  

En arkipelag av öar i Vänern typisk för en inlandssjö. Många av öarna har begränsat med vegetation. 

Träden är tydligt påverkade av kraftiga vindar. Av stort värde för många arter av sjöfågel. Viktiga 

arter i området är bland annat fiskgjuse, silvertärna, skräntärna och storlom.  

 

Avstämning naturvårdsplanens påverkan på miljökvalitetsnormer 

I kommunens översiktsplanering ska det framgå hur kommunen anser att relevanta och gällande 
miljökvalitetsnormer ska följas. Det ska vara tydligt om det finns risk att miljökvalitetsnormer 
överskrids eller inte. Naturvårdsplanen i sig bedöms inte orsaka att några miljökvalitetsnormer 
överskrids, utan kan i de allra flesta fall bidra till positiva effekter i miljön och för beslutade 
miljökvalitetsnormer. Påverkan och bedömning om påverkan på miljökvalitetsnormer utifrån t.ex. 
planerad byggnation redovisas närmare i kommunens översiktsplan. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
I naturvårdsplanen finns ett flertal naturvärdesobjekt som också är klassade vattenförekomster med 
beslutade miljökvalitetsnormer. Många av naturvärdesobjekten ligger i direkt anslutning till sjöar och 
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vattendrag och utgör strukturer som är viktiga för vattenförekomsternas hydromorfologi t.ex. 
svämplan och strandängar. Genom NVP-kartan kan objekten uppmärksammas i ett tidigt stadie i 
samband med planering och projekt vilket minskar risken för negativ påverkan på ekologisk status 
eller kvalitetsfaktorer.  
Det är viktigt att åtgärder som syftar till att uppnå beslutade MKN t.ex. anläggande av våtmarker 
placeras i rätt lägen i landskapet så att andra naturvärden inte skadas. Här utgör NVP-kartan ett stöd.  
Utpekade naturvärdesobjekt kan hamna i konflikt vid exempelvis åtgärder för förbättringar av 
konnektivitet t.ex. vid utrivning av dammar och vandringshinder. En sådan påverkan på naturvärden 
ingår i prövning av vattenverksamhet och vattendomar. Även här kan NVP-kartan utgöra ett stöd och 
uppmärksamma kända naturvärdesobjekt på ett tidigt stadium.  

Aktiverande rekommendationer i naturvårdsplanen t.ex. rekommendation 4 och 5 – ”Förutsättningar 
för en hög biologisk mångfald i kommunens vattenmiljöer” och ”Kunskapen om kommunens 
naturvärden och naturmiljöer ska öka” bidrar till att uppnå beslutade miljökvalitetsnormer och ger 
säkrare underlag för statusklassningar. 

Andra miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten, buller och luft bedöms inte påverkas negativt av 

naturvårdsplanen. Vissa positiva effekter av tidigt uppmärksammande av naturvärdesobjekt i 

planering och projekt kan tänkas då många naturvärdesobjekt också ger ekosystemtjänster i form av 

t.ex. luftrening och bullerdämpning. Genom NVP- kartan och Naturvårdsplanens rekommendationer 

kan dessa uppmärksammas tidigt och tas hänsyn till. 

 

Mellankommunal samordning 

 I en översiktsplan ska mellankommunala frågor hanteras. Känsliga områden pekas ut som en fråga 

som kan vara aktuell för mellankommunal samordning.  

Det kan t.ex. gälla områden med höga naturvärden eller värden för friluftslivet där samordning krävs 

för att åstadkomma ett ändamålsenligt skydd. Exempel kan vara: 

- Friluftsområden som är regionalt betydelsefulla och som bör bevaras 

- Större sammanhängande grönområden 

- Kulturmiljöer 

Andra exempel kan vara dricksvattentäkter som används av fler än en kommun eller som har sitt 

tillrinningsområde i en annan kommun, vilket kan behöva beaktas vid planering som påverkar 

tillrinningsområdet. Det kan också gälla planerad markanvändning som försvårar möjligheten att följa 

miljökvalitetsnormer för vatten i kommuner nedströms. Frågor kopplade till kommunal 

vattenförsörjning hanteras närmare i kommunens Blåplan. 

Större sammanhängande grönområden och avrinningsområden  

Grönområden 

Det finns flera större sammanhängande grönområden som ligger delvis inom Vänersborgs kommun 

men som sträcker sig över kommungränser. I dessa områden kan samordning och samarbete 

behövas för att områdenas värden ska kunna bestå. Detta gäller särskilt frågor gällande grön 

infrastruktur, friluftsliv och naturvärden.  

För flera av områdena finns redan etablerade kommunövergripande samarbeten. För Kroppefjäll och 

Halle- och Hunneberg finns samarbete kring friluftslivsfrågor. Ett samarbete kring grön infrastruktur i 
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Dalsland är påbörjat. Delar av Vänersborgs kommun ingår i utpekad värdetrakt för särskilt 

skyddsvärda träd som lyfts i den regionala handlingsplanen för Grön infrastruktur1. Principen är att 

kända värdetrakter behöver värnas, och sammanlänkas med mindre kända eller värdefulla områden 

däremellan vilket kan ställa krav på ett ökat kommunövergripande samarbete.  

NVP-kartan bidrar till att synliggöra var det finns naturvärdesobjekt som sträcker sig över 

kommungränserna. I naturvårdsplanens rekommendationer finns rekommendationer som syftar till 

att stärka arbetet med t.ex. grön infrastruktur och förbättrade förutsättningar för biologisk mångfald 

i vattenmiljöer. 

 
Kommunövergripande grönområden redovisade på karta 

 

Avrinningsområden 

I frågor gällande vatten finns sedan länge ett etablerat tänk och samarbete utifrån hur vattnet rör sig 

i landskapet. För flera avrinningsområden finns vattenvårdsförbund och vattenråd som samarbetar 

över kommungränserna samt kommunövergripande projekt som arbetar med åtgärder för förbättrad 

vattenkvalitet. Ett sådant exempel är LOVA projektet minskad övergödning på Dalboslätten. Inom 

Vänersborgs kommun finns 3 stycken huvudavrinningsområden och en stor mängd mindre 
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avrinningsområden. De stora avrinningen inom kommunen sker till Göta Älv. I kommunens västra 

delar till Bäveån. En liten del av kommunens nordvästra del ingår i Örekilsälvens avrinningsområde. 

Kartor över avrinningsområden finns tillgängliga i VISS, Vatteninformationssystem Sverige. 


