
Antagen av Organ eller beslutsfattare  ÅÅÅÅ-MM-DD § x 
  

 
 

 

 

 

 

 

Naturvårdsplan 
Tematiskt tillägg till översiktsplanen 

 



Naturvårdsplan FÖRSLAG TILL SAMRÅD 
 

1 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning – naturvård är en kommunal angelägenhet .................................................2 

1.1 Förutsättningar och bakgrund ......................................................................................................................... 2 
1.2 Syfte och avgränsning ........................................................................................................................................ 2 

2. Tidigare ställningstaganden .............................................................................................4 

2.1 De nationella miljömålen ................................................................................................................................. 4 
2.2 Agenda 2030 .......................................................................................................................................................... 4 
2.3 Vänersborgs inriktningsmål – Ekologisk hållbar kommun med minskad klimatpåverkan ..... 5 
2.4 Miljöprogram 2030 .............................................................................................................................................. 5 
2.5 Vänersborgs kommuns översiktsplanering ................................................................................................ 5 
2.6 Grönplan 2008 ...................................................................................................................................................... 6 
2.7 Riksintressen och miljökonsekvensnormer ................................................................................................ 6 
2.8 Betydande miljöpåverkan (konsekvenser av planen) ............................................................................. 6 
2.9 Naturvården i lagstiftningen ............................................................................................................................ 6 

3. Struktur/läshänvisning .....................................................................................................8 

3.1 Naturvårdsplanens utformning ....................................................................................................................... 8 
3.2 Utredningsdelar..................................................................................................................................................... 9 

4. Rekommendationer ........................................................................................................ 11 

4.1 Generellt om rekommendationerna........................................................................................................... 11 
4.2 Rekommendationer för mark och naturvärden i samband med exploatering ........................... 11 
4.3 Rekommendationer för att bevara och utveckla värdefull naturmark och värdefulla vatten18 

5. Fortsatt arbete ................................................................................................................ 29 

6. Referenser ....................................................................................................................... 31 

 

 

Dokumenttyp Dokumentnamn Antagen Antagen av 

Översiktsplan Naturvårdsplan Skriv ÅÅÅÅ-MM-
DD och ev. § 

Kommunfullmäktige 

Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighet 

Kommunstyrelseförvalt-
ningen 

Kommunekolog/ 
översiktsplanerare 

   Tillsvidare 

Dokumentinformation Diarienummer 

Rekommendationer för naturvård, kopplad till underlagsdel, karta och akti-
vitetslista 

KS Diarienr 

Ämnesområde Intranät Hemsida 

Naturvård ☒ ☒ 

Andra styrande dokument som omnämns 
Miljöprogram 2030 (KF, 2016-02-04). Översiktsplan 2017 (KF, 2017-12-13). 



Naturvårdsplan FÖRSLAG TILL SAMRÅD 
 

 

2 

 

1. Inledning – naturvård är en kom-
munal angelägenhet 
1.1 Förutsättningar och bakgrund 
Vänersborgs kommun bjuder på en stor variation av naturmiljöer. Stora delar av kommunens landyta 
är jordbruksmark eller skogsmark med inslag av bland annat berg, myrar, sjöar, stränder och vatten-
drag. Var för sig och i kombination ger dessa miljöer förutsättningar för hög biologisk mångfald och 
stora möjligheter till rekreation. 

Rikedomen av varierade naturmiljöer är viktig både för oss som lever nu och för kommande generat-
ioner och kommunen har därmed ett ansvar att bevara och utveckla denna resurs. Naturen spelar en 
nyckelroll i människans välmående och erbjuder upplevelser, inspiration, lugn, bär och svamp mm. 
Forskning visar att många människor behöver naturen för att koppla av från en stressig vardag. Föru-
tom att vara en plats för rekreation är det också hem för en mängd organismer; allt från svampar, 
insekter, däggdjur och fåglar till fiskar, lavar och växter. Naturen och dess invånare bidrar med en 
mängd ekosystemtjänster, vilket är tjänster som samhället behöver och som vi får gratis av naturen. 
Det kan vara rening av vatten, att det finns svamp och bär i våra skogar och att insekter pollinerar 
våra grödor. Att kartlägga var naturvärdena finns och hur vi kan bevara dessa är en grundsten i att 
uppnå uppsatta miljömål och klara av en hållbar utveckling. Värdefull natur är också ofta uppskattad 
av boende och bidrar till att öka kommunens attraktionskraft. Naturen har också ett egenvärde där 
arter och miljöer finns och måste få finnas för sin egen skull. 

Kommunen utför många olika samhällstjänster så som samhällsplanering, förvaltning och skötsel av 
mark och vatten, miljötillsyn, utbildning, kultur- och fritidsverksamhet. Dessa verksamheter påverkar 
naturen på olika sätt, antingen direkt eller indirekt. För att motverka negativ påverkan och bevara 
den artrikedom som uppstått genom miljontals år av evolution och selektion är det viktigt att Väners-
borgs kommun ökar sina naturvårdsinsatser. Framtagandet av en naturvårdsplan är en viktig del av 
kommunens miljöarbete och förverkligande av sin vision - att vara ”attraktiv och hållbar i alla delar, 
hela livet”. 

Behovet av en naturvårdsplan i Vänersborgs kommun, eller naturvårdsprogram som det då benämn-
des, tas upp i kommunens översiktsplan från 2017. Samma år ansökte kommunen om statliga bi-
dragsmedel genom den lokala naturvårdssatsningen (LONA) för att starta ett arbete med en natur-
vårdsplan. 2018 beviljades ansökan och arbetet påbörjades. I slutet av 2019 beslutade kommunsty-
relsen att naturvårdsplanen skulle antas som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, en så kallad 
TÖP. Tematiska tillägg till översiktsplanen används för att visa hur kommunen tänker tillgodose ett 
särskilt allmänt intresse, i detta fall naturvård. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Planens övergripande syfte är att synliggöra naturvärden i kommunen och skapa en tydlig vägledning 
för hur dessa ska bevaras och utvecklas i framtiden. Genom att presentera en sammanhållen och ak-
tuell bild över de värdefulla naturmiljöer, skyddsvärda arter och förordnanden som finns i kommu-
nen skapas ett grundläggande underlag för kommunens framtida arbete. Den blir ett viktigt verktyg 
för planering och beslut som berör såväl användningen av mark och vatten som olika naturvårdande 
åtgärder. Genom att antas som ett tillägg till översiktsplanen blir den en viktig del av kommunens 
översiktliga planering.  

Naturvårdsplanen består av detta beslutsdokument med fristående utredningsdelar och en Natur-
vårdsplanskarta, härefter benämnd som NVP-karta, där värdefulla objekt pekas ut. Det är dock viktigt 
att förstå att planen enbart utgör riktlinjer för planeringen. Att det finns ett utpekat område i NVP-
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kartan betyder inte alltid att det är omöjligt att genomföra åtgärder där. Det motsatta kan gälla där 
det saknas utpekade områden. Där kan det finnas värden som ännu inte är kända. Planen beskriver 
därmed vad som är känt i dagsläget, men NVP-kartan kan uppdateras när ny kunskap tillkommer ge-
nom bland annat inventeringar. 

I naturvårdsplanen finns dels rekommendationer om hur kommunen ska förhålla sig till kända natur-
värden vid exempelvis exploatering (normerande), dels rekommendationer som syftar till att konkre-
tisera kommunens naturvårdsarbete (aktiverande).  

Arbetet med naturvårdsplanen har utförts i samråd med olika myndigheter, kommunala nämnder, 
intresseorganisationer och enskilda samt med stöd av Rådhuset Arkitekter AB. Sammanställning och 
klassning av naturvärden har gjorts av Naturcentrum AB. 
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2. Tidigare ställningstaganden  
2.1 De nationella miljömålen 
De nationella miljömålen beskriver kvalitén och tillståndet för Sveriges miljö och natur. De beskriver 
också vad som är hållbart på lång sikt. Som en del i Sveriges miljömål ingår 16 miljökvalitetsmål med 
olika fokusområden. Kommunerna har det lokala ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och 
har enligt riksdagens uttalande ett övergripande ansvar för att det sker anpassningar till miljömålen. 
Kommunerna är betydelsefulla i arbetet med att uppnå målen genom sitt myndighetsarbete, sitt an-
svar för samhällsplaneringen och genom åtgärder i sin egen verksamhet. 

Naturvårdsplanen behandlar de ”gröna” miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i ba-
lans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, 
God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. 

 

Figur 1. Illustration av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Bilderna återkommer i avsnitt 4.3 Rekommendationer för att 
bevara och utveckla värdefull naturmark och värdefulla vatten. 

2.2 Agenda 2030 
Förenta nationerna, FN, antog år 2015 en ny utvecklingsagenda, Agenda 2030, samt 17 globala mål 
för hållbar utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fred-
liga och trygga samhällen. Världens ledare har lovat att de globala målen ska uppnås till år 2030 och 
alla länder har därmed tagit på sig ansvaret att skapa en mer rättvis, hållbar och bättre värld. Natur-
vårdsplanen berör mål 2 Ingen hunger, mål 6 Rent vatten och sanitet, mål 11 Hållbara städer och 
samhällen, mål 13 Bekämpa klimatförändringarna samt mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald. 
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Figur 2. Illustration av de 17 globala målen för hållbar utveckling inom FN:s Agenda 2030. Bilderna återkommer i 
avsnitt 4.3 Rekommendationer för att bevara och utveckla värdefull naturmark och värdefulla vatten. 

2.3 Vänersborgs inriktningsmål – Ekologisk hållbar kommun med 
minskad klimatpåverkan  
Vänersborgs kommun arbetar efter visionen att all kommunal verksamhet omfattas av tanken på ett 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, vilket bland annat speglas i Miljöprogram 2030. 
Arbetet med hållbarhet sker i flera olika delar av kommunens verksamhet. Bland annat satsar kom-
munen strategiskt på att bidra till utvecklingen av en hållbar industri. Kommunen ingår också i det 
regionala nätverket Energikontor Väst och Vänersborg är diplomerad som Fairtrade City där miljö-
hänsyn och ekologisk produktion främjas. I det fortsatta arbetet mot ett ekologiskt hållbart samhälle, 
där fungerande ekosystem är en viktig del, blir naturvårdsplanen ett viktigt verktyg. 

2.4 Miljöprogram 2030 
Kommunens miljöprogram antogs 2016 och det beskriver ett önskat framtidsscenario för hela den 
geografiska kommunen år 2030. För det kommunala arbetet anger miljöprogrammet en övergri-
pande målbild och en riktning att sträva mot. Med sina målskrivningar är det kopplat till de nationella 
miljömålen som i programmet slagits samman under fyra fokusområden: Grönskande stad och land, 
Vatten i världsklass, Trygg miljö för stora och små samt Klimatsmart i alla led. Naturvårdsplanen har 
en tydlig koppling till främst fokusområdena Grönskande stad och land samt Vatten i världsklass, 
men även till Trygg miljö för stora och små. 

2.5 Vänersborgs kommuns översiktsplanering 
Kommunfullmäktige antog år 2017 Vänersborgs kommuns översiktsplan, ÖP2017. Översiktsplanen 
innehåller sju grundstrategier som är tänkta att i grova drag ange inriktningen på kommunens ut-
vecklingsarbete. Varje grundstrategi lyfter fram en särskild aspekt som är viktig för att skapa en håll-
bar utveckling i Vänersborgs kommun. De ligger också till grund för 16 olika utvecklingsprinciper och 
ska ge en bättre förståelse för hur dessa tillsammans leder till en hållbar utveckling. Varje utveckl-
ingsprincip berör ett särskilt ämnesområde och innehåller olika rekommendationer. Naturvårdspla-
nen utgör en direkt fördjupning av Utvecklingsprincip 1 – bevara och utveckla värdefull naturmark 
och vatten. Planen berör också översiktsplanens utvecklingsprincip 2 - Bevara och utveckla värdefullt 
kulturarv samt 4 - Utveckla och bevara grönska och rekreationsmöjligheter. Den kan därmed vara ett 
stöd och en viktig del i arbetet med de rekommendationer som är knutna till utvecklingsprinciperna. 
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Naturvårdsplanen överensstämmer med intentionerna i ÖP2017 och blir ett värdefullt verktyg vid 
fortsatt planering på mer detaljerad nivå i kommande detaljplaner och fördjupade översiktsplaner.  

Vänersborgs kommun har även flera antagna eller pågående fördjupade översiktsplaner, FÖP. Natur-
vårdsplanens rekommendationer ser inte ut att stå i motsats till planerade åtgärder i dessa, förutom 
inom vissa delar av den pågående FÖP:en för Vänersborg och Vargön. I samrådshandlingen från 2019 
finns några utpekade utbyggnadsområden där det finns risk för en direkt påverkan på områden med 
höga eller påtagliga naturvärden. Det finns även risk för indirekt påverkan på Dalbobergens naturre-
servat som bedömts ha högsta naturvärde. Detta är frågor som behöver detaljstuderas i kommande 
detaljplaner. 

2.6 Grönplan 2008 
Grönplanen godkändes av kommunfullmäktige 2009 och redovisar den gröna miljöns ekologiska, so-
ciala och kulturella värden med avstamp i de nationella miljömålen och med fokus på tätortsnära na-
tur. Vid planering av områden inom och invid kommunens tätorter kommer naturvårdsplanen och 
Grönplanen att vara viktiga komplement till varandra när det gäller hantering av de gröna (land) och 
blå (vatten) frågorna. 

2.7 Riksintressen och miljökonsekvensnormer 
Inom Vänersborgs kommun finns olika riksintressen utpekade; Riksintresse för turism och friluftsliv, 
Riksintresse för yrkesfiske, Riksintressen för naturvård, Riksintresse för kulturvård, Riksintresse för 
friluftsliv, Riksintresse för kommunikationer, Riksintresse för energiproduktion, Riksintresse för total-
försvaret samt Natura 2000-områden. Samtliga dessa riksintressen måste tas hänsyn till vid planering 
och påverkan på dem måste bedömas. 

I samband med detaljplanering eller tillståndsprövningar görs alltid en avstämning mot gällande mil-
jökvalitetsnormer. De kan omfatta mark, vatten, luft eller miljön i övrigt och reglerar vilken kvalitet 
som ska uppnås eller eftersträvas för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön. Åtgärder 
som påverkar statusen negativt för en miljökvalitetsnorm tillåts normalt sett inte. 

Naturvårdsplanen är en sammanställning av kända naturvärden och därmed ett viktigt planeringsun-
derlag. De värden som konstaterats i planen är sådana som enligt miljöbalken på olika sätt måste ta 
hänsyn till vid exempelvis planering och tillståndsgivning. Det gäller oavsett om värdena samman-
ställts i en plan eller inte. Naturvårdsplanen innehåller samtidigt rekommendationer som syftar till 
att både bevara och stärka natur- och rekreationsvärden, men de medför inga tvingande åtgärder. 
Kommunen bedömer att antagandet av naturvårdsplanen inte riskerar att skada något av förekom-
mande riksintressen och inte heller motverka någon gällande miljökvalitetsnorm. 

2.8 Betydande miljöpåverkan (konsekvenser av planen)  
I planeringsarbetet ska kommunen göra en strategisk miljöbedömning i de fall genomförandet av pla-
nen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. För översiktsplaner och tillägg till dessa, som i det 
här fallet, kan kommunen alltid utgå från att en sådan strategisk miljöbedömning behöver göras. 
Första steget är då ett så kallat undersökningssamråd. Det innebär att kommunen ska identifiera de 
omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan och samråda om det med läns-
styrelsen och berörda kommuner. Ett sådant undersökningssamråd genomfördes med Länsstyrelsen i 
Västra Götaland den 23 augusti 2021. I samrådet bedömdes att planen inte innebär en betydande 
miljöpåverkan och att det därmed inte behövs någon miljökonsekvensbeskrivning. 

2.9 Naturvården i lagstiftningen  
De två ramlagar som framförallt styr den operativa naturvården är Miljöbalken (MB) och Plan- och 
bygglagen (PBL). MB som kom 1999, innehåller åtta kapitel som rör mål och tillämpningsområden, 
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allmänna hänsynsregler, grundläggande hushållningsbestämmelser, särskilda hushållningsbestäm-
melser, miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivningar, skydd av områden, samt skydd av djur 
och växter. Huvudsyftet med miljöbalken är att främja hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra 
nuvarande och kommande generationer en god miljö. 

PBL innehåller idag förutom kopplingar till MB:s allmänna delar och avsnitt om resurshushållning, 
även icke bindande översiktlig planering, samt krav på detaljplaner, områdesbestämmelser, fastig-
hetsplaner och konsekvensbeskrivningar. Kommunens naturvårdsplan fungerar därför också som un-
derlag för prövning enligt PBL. 

Utöver MB och PBL finns det en mängd lagar som fungerar som stöd för naturvården. Bland dessa 
återfinns skogsvårdslagen som idag betraktar produktion och miljö som lika viktiga. Andra lagar som 
stödjer naturvårdsarbetet är Väglagen, Fiskelagen, Jaktlagen och Terrängkörningslagen. 
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3. Struktur/läshänvisning 
3.1 Naturvårdsplanens utformning 
Naturvårdsplanen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP). Den består av ett beslutsdoku-
ment som antas av kommunfullmäktige, samt ett antal fristående utredningsdelar. Beslutsdokumen-
tet innehåller en introduktion och beskrivning av syftet med planen. Det innehåller också generella 
rekommendationer för hur den fysiska planeringen ska förhålla sig till befintliga naturvärden samt tio 
strategiska rekommendationer som beskriver vad kommunen behöver göra för att nå uppsatta miljö-
mål och skapa ett hållbart samhälle, samt för att nå naturvårdsplanens ambitioner. Genom att vara 
en del av beslutsdokumentet antas samtliga rekommendationer av kommunfullmäktige. Främst de 
strategiska rekommendationerna kommer att ligga till grund för att ta fram mer konkreta åtgärder 
och aktiviteter i berörda nämnder. Endast beslutsdokumentet antas av kommunfullmäktige och ut-
gör tillägg till översiktsplan. 

 
Figur 3. Illustration över naturvårdsplanens delar och hur de relaterar till kommunala verksamheter. 

Naturvårdsplanen bygger på den sammanställning som Naturcentrum gjort av kända naturvärden i 
Vänersborgs som återfinns i utredningsdelen. I sammanställning och klassning av naturvärden i Vä-
nersborgs kommun har kartor och objektsbeskrivningar tagits fram i vilka naturvärdena delats in i tre 
olika naturvärdesklasser; klass 1 – högsta naturvärde, klass 2 – högt naturvärde och klass 3 – påtag-
ligt naturvärde. Bedömningen och klassningen har gjorts på förstudienivå i enlighet med standarden 
för naturvärdesinventering (SS 199000, SIS/TR 199001) och med hjälp av den aktuella rödlistan (Art-
Databanken 2020).  
Sammanställningen innehåller dessutom generella beskrivningar av naturvärden, vilket kan vara ett 
stöd vid handläggning av exempelvis detaljplaner och bygglov. Det finns också en lista på vilka arter 
som noterats på olika platser i Vänersborgs kommun och flera förslag på åtgärder för att naturvär-
dena ska kunna bibehållas och stärkas. Förslagen har legat till grund för de framtagandet av de stra-
tegiska rekommendationerna. 
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NVP-kartan, övriga kartor, objektsbeskrivningar och artlistan ingår i utredningsdelen och är det viktig-
aste kunskapsunderlaget i naturvårdsplanen. Urval och avgränsningar av områden grundar sig på 
olika naturinventeringar utförda av Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, ideella krafter, naturvårdskonsul-
ter med mera. Uppgifter om rödlistade och skyddade arter kommer huvudsakligen från ArtDataban-
kens artfaktaregister och från Artportalen. De olika delarna är levande på så sätt att de kommer att 
uppdateras allteftersom ny kunskap framkommer. Utredningsdelen med sitt kunskapsunderlag är 
därmed fristående från själva beslutsdokumentet. 

3.2 Utredningsdelar 
Som ett underlag till beslutsdokumentet för tillägg till översiktsplanen finns fem olika underlagsdelar 
där Naturvårdsplanskartan (NVP-kartan) är levande i den meningen att den kan uppdateras när ny 
kunskap tillkommer.  

Rapporten Sammanställning och klassning av naturvärden i Vänersborgs kommun 
Denna underlagsdel har tagits fram av Naturcentrum och innehåller allmänna beskrivningar om natu-
ren i Vänersborgs kommun och rapporten fungerar som en övergripande och sammanhållande del 
för de utredningdelar som utgörs av kartor och beskrivningar av naturvärdesobjekt som har klassats 
utefter bedömda naturvärden. I rapporten finns också naturvärden mer utförligt beskrivna liksom 
metodiken bakom naturvärdesklassningen. Rapporten föreslår också vad som bör göras för att natur-
värdena ska bestå och stärkas och på vilket sätt kommunen kan bidra till detta. Denna del har till stor 
del utgjort grund för beslutsdokumentet. 

Sammanställningen kan fungera som uppslagsbok och vara ett stöd vid handläggning av exempelvis 
detaljplaner och bygglov. 

NVP-kartan – ett GIS-underlag 
Även denna del har sammanställts av Naturcentrum. Urval och avgränsningar av naturvärdesobjekt 
grundar sig på olika naturinventeringar utförda av Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, ideella krafter, na-
turvårdskonsulter med mera. I arbetet har tre olika klasser av naturvärdesobjekt pekats ut; klass 1 – 
högsta naturvärde, klass 2 – högt naturvärde och klass 3 – påtagligt naturvärde. Bedömningen och 
klassningen har gjorts i enlighet med standarden för naturvärdesinventering (SS 199000, SIS/TR 
199001) och med hjälp av den aktuella rödlistan (ArtDatabanken 2020). Till varje naturvärdesobjekt 
finns en objektsbeskrivning som kortfattat beskriver objektets naturvärden och vilket underlag som 
ligger till grund för bedömningen. 

Uppgifter om rödlistade och skyddade arter kommer huvudsakligen från ArtDatabankens artfaktare-
gister och från Artportalen. Det finns också uppgifter som visar skyddad natur.  

NVP-kartan är levande och kan uppdateras allt eftersom ny kunskap framkommer. Kartan utgör ett 
viktigt planeringsverktyg och finns tillgänglig i kommunens kartstöd.  

Aktivitetskatalog med förslag på åtgärder för att uppnå strategierna i naturvårdsplanen.  
Aktivitetskatalogen innehåller förslag på aktiviteter som bidrar till att uppnå naturvårdsplanens re-
kommendationer. Katalogen är tänkt att fungera som ett stöd vid nämndernas årliga verksamhets-
planering där varje, enskild nämnd beslutar vad som skall prioriteras inför kommande år. 

Redovisning av Naturvårdsplanens påverkan på riksintressen, miljökvalitetsnormer och 
mellankommunal samordning  
Denna del redovisar de områden av riksintresse som finns inom kommunen och hur Naturvårdspla-
nen förhåller sig till dem i de frågor som påverkar planering av mark- och vattenområden. Delen in-
nehåller även en bedömning om påverkan på miljökvalitetsnormer och lyfter de frågor som är aktu-
ella för mellankommunal samordning och berör naturvårdsplanen.    
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Utredning av skyddsvärd natur  
Utredning som prioriterar och beskriver ett antal områden som kan vara aktuella att skydda genom 
naturreservat eller andra skyddsformer i framtiden.  
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4. Rekommendationer 
4.1 Generellt om rekommendationerna 
Naturvårdsplanen utgör ett viktigt underlag vid fysisk planering, handläggning av enskilda bygglov 
och förhandsbesked samt vid planering och prioritering av olika typer av naturvårdsåtgärder. För att 
tydliggöra och underlätta det arbete har särskilda rekommendationer tagits fram; dels Rekommen-
dationer för mark och naturvärden i samband med exploatering, dels Rekommendationer för att be-
vara och utveckla värdefull naturmark och värdefulla vatten. 

Rekommendationerna för exploatering är mer specifika i sitt upplägg för att fungera som ett direkt 
stöd vid planläggning och handläggning, medan rekommendationerna för att bevara och utveckla na-
turmark och vatten är av mer strategisk karaktär. 

Rekommendationerna är tänkta som en vägledning till hur Vänersborgs kommun ska förhålla sig till 
naturvärdesklassade områden, värdefulla vattenmiljöer och skyddsvärda träd. Naturvårdsplanen 
med utredningsdelar beskriver dock endast kända naturvärden. Avsaknad av utpekade värden i pla-
nen innebär därför inte nödvändigtvis att naturvärden saknas på platsen. Det är alltid viktigt att dess-
utom beakta att naturen är föränderlig och det vi ser är en ögonblicksbild. Ofta fortsätter naturvär-
den att utvecklas, medan de i vissa fall försvinner. Exempelvis får ett gammalt träd vanligen allt högre 
värden med tiden, medan en naturbetesmark som växer igen riskerar att tappa sina värden. Det till-
kommer också annan ny kunskap att förhålla sig till genom nya inventeringar och uppdaterat under-
lagsmaterial från olika myndigheter. NVP-kartan kommer uppdateras när ny kunskap tillkommer, 
men då denna uppdatering är beroende av tid och resurser går det inte att utgå från att karta och 
objektsdel alltid presenterar senast kända förhållanden. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att 
verksamheter som placeras utanför skyddsvärda miljöer indirekt kan påverka värdena inom dessa 
miljöer, exempelvis buller eller risk för utsläpp från en industri eller motorbana. För att få en enhet-
lighet i NVP-kartans uppgifter ska alla inventeringar utföras enligt NVI-standard. 

Lagstiftning kopplad till naturreservat, fridlysta arter (artskydd) mm gäller alltid oavsett om detta på-
träffas inom ett naturvärdesobjekt eller inte. På övrig mark/vatten i kommunen (kallat vardagsland-
skapet) behöver kommunen ta hänsyn till de naturvärden och ekosystemtjänster som finns utifrån 
Miljöbalkens portalparagraf och hänsynsregler.   

4.2 Rekommendationer för mark och naturvärden i samband med 
exploatering 

Generellt 
I vissa fall berör fysiska åtgärder de objekt som är upptagna i naturvårdsplanen. Vid större åtgärder 
kan exempelvis detaljplan, anmälan, dispens eller tillstånd enligt miljöbalken krävas. Vid mindre åt-
gärder kan samråd eller bygglov vara tillräckligt. I samtliga dessa fall ska kommunen, förutom att följa 
gällande lagstiftning och tidigare antagna program och policys, även utgå från rekommendationerna i 
tabellerna 1 och 2.  

Tabellerna beskriver också ett antal undantag då åtgärder kan tillåtas inom naturvärdesklasserna 1 
och 2. Undantagen är tänkta att användas restriktivt, men existerar för att kunna tillåta verksam-
heter/åtgärder som främjar naturvärden/friluftsliv på platsen utan att påverka dess naturvärden ne-
gativt. För naturvärdesklass 3 beskrivs istället utgångspunkter att förhålla sig till när en åtgärd plane-
ras. 
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Naturvärdesklassning och rekommendationer 
I rapporten Sammanställning och klassning av naturvärden i Vänersborgs kommun med tillhörande 
kartor och objektsbeskrivning har en naturvärdesklassning gjorts av alla naturvärdesobjekt som är 
kända i kommunen. Naturvärdesobjektens betydelse för biologisk mångfald har bedömts enligt en 
tregradig skala; naturvärdesklass 1 – högsta naturvärde, naturvärdesklass 2 – högt naturvärde och 
naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde. Ju högre naturvärde ett område bedöms ha, desto mer 
skyddsvärt är det. Objekt med naturvärdesklass 1 har så höga naturvärden att de bedöms vara av 
nationellt intresse och där ska åtgärder endast tillåtas i undantagsfall, kombinerat med skyddsåtgär-
der och kompensationsåtgärder. Områden med naturvärdesklass 2 är också väldigt skyddsvärda och 
där bör inte åtgärder genomföras annat än i undantagsfall. Även där krävs skyddsåtgärder och kom-
pensationsåtgärder. Inom de områden som bedöms ha naturvärdesklass 3 finns något större ut-
rymme för åtgärder, men sådana åtgärder som riskerar att skada naturmiljön eller hotade arter bör 
undvikas. Skydds- och kompensationsåtgärder kan bli aktuella även i de fallen. 

Vattenmiljöer 
Vatten är en väldigt viktig del i landskapet och det gäller allt från stora sjöar till vattendrag och små 
dammar. Merparten av kommunens vattenområden har generellt sett höga naturvärden och är vik-
tiga för många olika artgrupper, bland annat fiskar, groddjur, insekter och fåglar. De bidrar även med 
många värdefulla ekosystemtjänster så som dricksvattenförsörjning och förutsättningar för olika ty-
per av friluftsliv. Den specifika kunskapen om naturvärden i enskilda vatten i Vänersborgs kommun är 
dock inte lika hög som för landmiljöer. De enskilda vattnen och vattenområdena har inte klassats på 
samma sätt efter en tregradig skala och åtgärder som riskerar att påverka vattenmiljöer måste där-
med bedömas på ett annat sätt. Rekommendationerna gällande vatten ligger därför i en egen tabell 
tillsammans med träd. Vissa vattenområden finns utpekade i vattendatabasen VISS.se där det går att 
få information om det aktuella vattnets kemiska och ekologiska status, men det gäller endast en del 
av kommunens många vattenmiljöer. 

Skyddsvärda träd  
Särskilt skyddsvärda träd är träd som mäter >100 centimeter i diameter på smalaste stället under 
brösthöjd, är >200 år gamla eller är hålträd som har en diameter >40 cm i brösthöjd och utvecklad 
hålighet i huvudstammen (Naturvårdsverket, 2004). Dessa träd har ett stort värde för den biologiska 
mångfalden. En stor, grov och gammal ek kan exempelvis vara viktig för hundratals olika arter varav 
flera är direkt beroende av trädet för sin överlevnad. Särskilt skyddsvärda träd börjar dock bli en 
bristvara i landskapet och därför blir det allt viktigare att se till så att de resterande bevaras. Det tar 
ofta flera hundra år för träd att uppnå de riktigt höga naturvärdena. Därför är det viktigt att även be-
vara träd som ännu inte uppnått statusen särskilt skyddsvärda träd, men ändå är på god väg, så kal-
lade efterföljare. Annars finns inga nya särskilt skyddsvärda träd när de nuvarande en dag dör och 
sakta försvinner. Ett lämpligt mått på efterföljare är träd med en omkrets på >200 centimeter i dia-
meter i brösthöjd. I arbetet med särskilt skyddsvärda träd har Länsstyrelsen pekat ut värdetrakter el-
ler områden med något högre koncentration av sådana träd. Från Vänersborg och söderut ingår stora 
delar av kommunen i en sådan värdetrakt, vilket kan vara viktigt för kommunen att ta hänsyn till i ar-
bete som berör sådana träd. 

Lagstiftning 
Utöver nedanstående rekommendationer måste alltid miljöbalkens bestämmelser beaktas. Det kan bland 
annat gälla bestämmelser om artskydd, strandskydd, naturreservat, biotopskydd, 12:6-samråd och vatten-
verksamhet. I tabellerna anges endast laghänvisning till de delar av miljöbalken som sannolikt berörs i de 
flesta fall. Utöver de bestämmelser som nämns här och nedan finns andra bestämmelser som också måste 
tas hänsyn till. Då är det också viktigt att tänka på att vissa bestämmelser gäller flera olika områden, ex-
empelvis 3 kap 6 § miljöbalken som även avser friluftsliv och kulturmiljövård. 
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Tabell 1. Vänersborgs kommuns rekommendationer gällande åtgärder i naturvärdesobjekt.    

Klass 1: Högsta naturvärde 

Beskrivning Rekommendation  Undantag Krav på beslutsun-
derlag 

Krav på skyddsåt-
gärder och kom-
pensationer 

Områden som be-
döms vara av sär-
skild betydelse för 
att upprätthålla bio-
logisk mångfald på 
nationell eller global 
nivå. De är svåra el-
ler omöjliga att åter-
skapa.  

Områdena bedöms 
motsvara ekologiskt 
särskilt känsliga om-
råden (miljöbalken 
3:3).  

Åtgärder som riske-
rar att skada natur-
värdena inom områ-
det ska inte tillåtas 
förutom i mycket 
sällsynta fall – se un-
dantag.  

Eventuella åtgärder 
får inte påverka na-
turobjektets värde-
kärna eller viktiga bi-
otopkvaliteter. 

Eventuella åtgärder 
ska kompenseras.   

Laghänvisning: 
Miljöbalken 1:1 
Miljöbalken 3:3 (eko-
logisk särskilt käns-
liga områden) 
m.fl. 

Undantag kan ges 
om åtgärden…  

…är avgörande för 
människors hälsa el-
ler säkerhet och al-
ternativa lösningar 
saknas, 

…är nödvändig för 
att skydda eller 
främja naturvärden i 
området, 

…syftar till att öka 
områdets friluftsvär-
den, om samtidigt 
risken för skador på 
naturvärden är 
mycket ringa och al-
ternativa lösningar 
saknas, eller   

…är en absolut förut-
sättning för att om-
rådet långsiktigt ska 
kunna skötas så att 
naturvärdena består 
och förbättras. 

Fördjupad naturvär-
desinventering (NVI) 
över geografiskt om-
råde eller efter sär-
skild art enligt SS 
19990000:2014 av 
hela eller delar av 
funktionellt avgrän-
sad del.  

Det krävs miljökon-
sekvensbeskrivning 
(MKB).  

Områdets betydelse 
för blågrön infra-
struktur ska bedö-
mas.    

För mindre åtgärder 
kan utlåtande från 
kommunekolog 
räcka (<0,5 ha). 

Omfattande skydds-
åtgärder och kom-
pensationsåtgärder 
inom påverkat na-
turvärdesobjekt eller 
i direkt anslutning till 
detta. 

Skyddsklassade arter 
får inte påverkas ne-
gativt. 

För mindre åtgärder 
kan skyddsåtgärder 
och mindre kompen-
sationsåtgärder vara 
tillräckligt. 
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Klass 2: Högt naturvärde 

Beskrivning Rekommendation  Undantag Krav på beslutsun-
derlag 

Krav på skyddsåt-
gärder och kom-
pensationer 

Områden som be-
döms vara av stor 
betydelse för att 
upprätthålla biolo-
gisk mångfald på 
nationell eller reg-
ional nivå. De är 
svåra eller omöjliga 
att åter-skapa. 

Områdena bedöms 
motsvara ekologiskt 
särskilt känsliga om-
råden (miljöbalken 
3:3).  

Åtgärder som riske-
rar att skada områ-
dets naturvärden 
bör endast ske i un-
dantagsfall - se un-
dantag.  

Eventuella åtgärder 
får inte påverka na-
turvärdesobjektets 
värdekärna eller vik-
tiga biotop-kvali-
teter.  

Eventuella åtgärder 
bör kompenseras. 

Laghänvisning: 
Miljöbalken 1:1 
Miljöbalken 3:3 (eko-
logisk särskilt käns-
liga områden) 
m.fl. 

Undantag kan ges 
om åtgärden…  

… är av väsentlig be-
tydelse för andra 
samhällsintressen 
och det saknas rim-
liga alternativa lös-
ningar,  

… nödvändig för att 
områdets naturvär-
den ska bestå, eller  

… underlättar att 
området sköts på ett 
sådant sätt att na-
turvärdena består 
och förbättras. 

Fördjupad naturvär-
desinventering (NVI) 
över geografiskt om-
råde eller efter sär-
skild art enligt SS 
19990000:2014 av 
hela eller delar av 
funktionellt avgrän-
sad del.  

Det krävs miljökon-
sekvensbeskrivning 
(MKB).  

Områdets betydelse 
för blågrön infra-
struktur ska bedö-
mas.    

För mindre åtgärder 
kan utlåtande från 
kommunekolog 
räcka (<0,5 ha). 

Omfattande skydds-
åtgärder och kom-
pensationsåtgärder 
inom påverkat na-
turvärdesobjekt eller 
i direkt anslutning till 
detta. 

Skyddsklassade arter 
får inte påverkas ne-
gativt. 

För mindre åtgärder 
kan skyddsåtgärder 
och mindre kompen-
sationsåtgärder vara 
tillräckligt. 
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Klass 3: Påtagligt naturvärde 

Beskrivning Rekommendation  Utgångspunkt för 
åtgärd 

Krav på beslutsun-
derlag 

Krav på skyddsåt-
gärder och kom-
pensationer 

Områden med na-
turvärden som har 
betydelse på lokal 
nivå och för sprid-
ning av arter och va-
riation i landskapet.  

Områdena bedöms 
motsvara andra vik-
tiga naturområden 
(miljöbalken 3:6). 

Åtgärder i området 
bör endast tillåtas 
om en större påver-
kan på natur-vär-
dena kan undvikas. 

Naturobjektets vär-
deklass ska bestå ef-
ter eventuella åtgär-
der. 

Omfattande åtgär-
der bör kompense-
ras. 

Laghänvisning: 
Miljöbalken 1:1 
Miljöbalken 3:6  

Åtgärden ska…  

…svara mot ett all-
mänt samhällsin-
tresse eller starkt 
enskilt intresse,, 

… är nödvändig för 
att områdets natur-
värden ska bestå, el-
ler 

…rimliga alternativa 
lösning-ar saknas. 

Vid större åtgärd kan 
krävas fördjupad na-
turvärdesinventering 
(NVI) över geogra-
fiskt område eller ef-
ter särskild art enligt 
SS 19990000:2014 
av hela eller delar av 
funktionellt avgrän-
sad del.  

Områdets betydelse 
för blågrön infra-
struktur ska bedö-
mas.    

För mindre åtgärder 
kan utlåtande från 
kommunekolog 
räcka (<0,5 ha). 

Skyddsåtgärder och 
kompensation av 
förlorade naturvär-
den inom eller i när-
heten av berört na-
turvärdesobjekt. 

För mindre åtgärder 
kan skyddsåtgärder 
vara tillräckligt. 

Bedömning bör gö-
ras i samråd med 
kommunekolog. 

Skyddsklassade arter 
får inte påverkas ne-
gativt. Inte heller 
andra hotade arter 
bör riskera att påver-
kas. 
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Tabell 2. Vänersborgs kommuns rekommendationer gällande åtgärder i vattenmiljöer och skyddsvärda träd.    

Kategori: Vatten 

Beskrivning Rekommendation  Utgångspunkt för 
åtgärd 

Krav på beslutsun-
derlag 

Krav på skyddsåt-
gärder och kom-
pensationer 

Kommunens sjöar, 
vattendrag och små-
vatten har generellt 
sett höga naturvär-
den, men den speci-
fika kunskapen om 
varje enskilt vatten 
är begränsad. 

Många åtgärder i 
vatten kräver strand-
skyddsdispens (7 kap 
MB) samt anmälan 
eller tillstånd för vat-
tenverksamhet (11 
kap MB). 

Åtgärder i vattenom-
rådet bör endast till-
låtas om en större 
påverkan på natur-
värdena kan undvi-
kas. 

Omfattande åtgär-
der bör kompense-
ras. 

Naturobjektets vär-
deklass ska bestå ef-
ter eventuella åtgär-
der. 

Laghänvisning: 
Miljöbalken 7 kap. 
Miljöbalken 11 kap. 

Åtgärden ska… 

…vara avgörande för 
människors hälsa el-
ler säkerhet, 

…vara nödvändig för 
att skydda eller 
främja områdets na-
tur-värden,, 

…syfta syftar till att 
öka områdets fri-
luftsvärden, om 
samtidigt risken för 
skador på naturvär-
den är mycket ringa 
och alternativa lös-
ningar saknas, eller 

…vara en absolut 
förutsättning för att 
området långsiktigt 
ska kunna skötas så 
att naturvärdena be-
står och förbättras. 

Vid större åtgärd kan 
krävas fördjupad na-
turvärdesinventering 
(NVI) över geogra-
fiskt område eller ef-
ter särskild art enligt 
SS 19990000:2014 
av hela eller delar av 
funktionellt avgrän-
sad del.  

Vid tillståndsansökan 
kan krävas miljökon-
sekvensbeskrivning 
(MKB).  

Områdets betydelse 
för blågrön infra-
struktur ska bedö-
mas. 

För mindre åtgärder 
kan utlåtande från 
kommunekolog 
räcka. 

Lämpliga skyddsåt-
gärder genomförs.  

Skyddsklassade arter 
får inte påverkas ne-
gativt. Inte heller 
andra hotade arter 
eller ekologiska 
strukturer bör ris-
kera att påverkas. 

Kompensation kan 
genomföras i direkt 
anslutning till påver-
kat område.  

För mindre åtgärder 
kan skyddsåtgärder 
och mindre kompen-
sationsåtgärder vara 
tillräckligt. 
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Kategori: Träd 

Beskrivning Rekommendation  Utgångspunkt för 
åtgärd 

Krav på beslutsun-
derlag 

Krav på skyddsåt-
gärder och kom-
pensationer 

Rekommendationen 
gäller främst träd 
vars omkrets är >200 
cm i brösthöjd eller 
som har stora hålig-
heter. 

Grövre och äldre 
träd är viktiga för 
den lokala biologiska 
mångfalden och eko-
systemtjänster.  

Att köra med bilar el-
ler tunga maskiner 
över området med 
trädets rötter kan 
allvarligt skada trä-
det. Det gäller även 
när ytan ovanför 
hårdgörs. 

Träden ska bevaras i 
största möjliga mån.  

Beskärning ska väljas 
framför nedtagning. 

Laghänvisning: 
Miljöbalken 7:1 
Miljöbalken 12.6 

Åtgärden ska… 

…svara mot ett all-
mänt samhällsin-
tresse eller starkt 
enskilt intresse, och 

…det ska saknas en 
rimlig möjlighet att 
bevara träden.  

Avverkning eller 
andra kraftiga be-
skärningsåtgärder på 
särskilt skyddsvärda 
träd kräver samråd 
med Länsstyrelsen 
(Miljöbalken 12 kap. 
6 §). 

Kontrollplan för ar-
bete vid träd kan 
krävas.  

Naturinventering 
kan krävas.  

Kompensationsplan 
kan krävas. 

Tillräckligt skyddsav-
stånd ska hållas vid 
arbete och exploate-
ring. Skyddsavstån-
det bör hålla en ra-
die som motsvarar 
minst 15 gånger trä-
dets stamdiameter. 

Vid nedtagning av 
träd ska kompensat-
ionsåtgärder genom-
föras.  

Vid detaljplanering 
ska skydd genom 
planbestämmelser 
eftersträvas. 

Skyddsklassade arter 
får inte påverkas ne-
gativt. 
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4.3 Rekommendationer för att bevara och utveckla värdefull natur-
mark och värdefulla vatten 
Naturvärden och förutsättningar för biologisk mångfald är ett resultat av hur marken/vattnet har för-
valtats historiskt. En betesmark med blommande växter har formats genom många års tid av bete, en 
äng genom återkommande slåtter och grova träd har tillåtits att växa sig gamla. En medveten och 
tydlig förvaltning av mark- och vattenområden är en förutsättning för att kunna bevara och främja 
naturvärden på sikt.  

För att konkretisera kommunens naturvårdsarbete har 10 rekommendationer av strategisk karaktär 
tagits fram. Dessa rekommendationer beskriver vad som kan göras för att kommunen ska bidra till 
att uppnå fastställda globala och nationella miljömål och intentionerna i kommunens Miljöprogram 
2030. Rekommendationerna kopplar också till kommunens vision om att vara ”attraktiv och hållbar i 
alla delar, hela livet”. I underlagsdel 3 finns förslag på aktiviteter som beskriver hur rekommendation-
erna ska uppnås. Kommunens nämnder och förvaltningar tar årligen ställning till vilka aktiviteter som 
ska prioriteras innevarande år. 

Rekommendationerna bygger till stor del på de förslag som presenteras i utredningsrapporten Sam-
manställning och klassning av naturvärden i Vänersborgs kommun. 
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1 - Ekosystemtjänster och blågrön infrastruktur 

Rekommendation:  
Kommunen ska aktivt arbeta med ekosystemtjänster och blågrön infrastruktur 
för en långsiktig och hållbar samhällsbyggnad  

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturen och ekosyste-
men ger oss människor gratis och som bidrar till vårt samhälle och välfärd. Ex-
empel på viktiga ekosystemtjänster är vattenrening, pollinering, fotosyntes 
mm. Vårt samhälle är helt beroende av ekosystemtjänster för att fungera. Det 
är därför viktigt att vi identifierar och värderar ekosystemtjänster och arbetar 
på olika sätt för att bevara och stärka dessa.  

Många ekosystemtjänster är beroende av en hög biologisk mångfald och att 
det finns en välfungerande blågrön infrastruktur i landskapet. Detta innebär 
ett sammanhängande nätverk av lämpliga landmiljöer (gröna) och vattenmil-
jöer (blå) som arter på ett naturligt sätt kan röra sig inom och mellan. En grön-
blå infrastruktur med hög funktion är viktig för att skapa ekosystem och eko-
systemtjänster som är mer motståndskraftiga till olika typer av störningar som 
exempelvis klimatförändringar.  

Kommunen har som markägare, exploatör och myndighet ett stort ansvar för 
att bevara och främja både ekosystemtjänster och grönblå infrastruktur i land-
skapet.  

Denna rekommendation bidrar till att uppfylla följande mål 
 Vänersborgs kommuns miljöprogram – grönskande stad och land, vatten 
i världsklass, trygg miljö för stora och små 

 Nationella miljömål – god bebyggd miljö, ett rikt djur- och växtliv, levande 
sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingsland-
skap   

 Agenda 2030 – rent vatten och sanitet för alla, hållbara städer och sam-
hällen, bekämpa klimatförändringar, ekosystem och biologisk mångfald  
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2 – Naturtyper och arter 

Rekommendation:  
Naturligt förekommande naturtyper och arter i kommunen ska bevaras och 
utbredningen av invasiva arter ska minska  

Den biologiska mångfalden och antalet naturligt förekommande arter minskar 
i Sverige. Enligt den svenska rödlistan från 2020 är var femte art hotad eller 
nära hotad och de klassas som rödlistade. I Vänersborgs kommun finns cirka 
10 % av dessa rödlistade arter.  

Rödlistan uppdateras vart femte år och antalet arter som är rödlistade 2020 
har ökat med 11 % jämfört med bedömningen som gjordes 2015. De största 
orsakerna till ökningen är avverkning av värdefulla skogsområden samt igen-
växning av strandområden och betesmarker. Det är samtidigt några av de na-
turtyper som är viktiga att bevara. När arter eller naturtyper hotas eller för-
svinner riskerar många ekosystemtjänster att påverkas negativt. Kommunen 
behöver därför arbeta aktivt för att vända trenden.  

Ytterligare ett stort hot mot naturligt förekommande naturtyper och arter är 
invasiva arter. De invasiva arterna finns inte naturligt i Sverige, utan har kom-
mit hit med mänsklig hjälp. De riskerar att spridas och få stora negativa effek-
ter på den biologiska mångfalden med stora samhällskostnader som följd. En 
del av de invasiva arterna är upptagna i en särskild EU-förteckning. Dessa arter 
har markägaren en skyldighet att bekämpa. Övriga invasiva arter bör också be-
kämpas, även om det inte finns en skyldighet i dagsläget. Kommunen har som 
markägare, förvaltare av gröna ytor samt ansvarig för avfallshantering en vik-
tig roll i att minska utbredningen av invasiva arter.  

De invasiva arter som idag (2021) är vanligast i kommunen är jättebalsamin, 
parkslide, jätteloka och blomsterlupin. Utbredningen är dåligt kartlagd, men 
samtliga finns både på kommunal och privat mark. Det genomförs en del åt-
gärder för att motverka invasiva arter i kommunen, men det krävs ett mer or-
ganiserat arbetssätt för att på sikt ska kunna minska utbredningen. 

Denna rekommendation bidrar till att uppfylla följande mål 
 Vänersborgs kommuns miljöprogram – grönskande stad och land, vatten 
i världsklass 

 Nationella miljömål – bara naturlig försurning, ingen övergödning, ett rikt 
djur- och växtliv, levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, levande 
skogar, ett rikt odlingslandskap, begränsad klimatpåverkan (kopplat till restau-
rering av våtmarker)   

 Agenda 2030 – rent vatten och sanitet för alla, ekosystem och biologisk 
mångfald 
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3 – Naturvärden och biologisk mångfald 

Rekommendation:  
Kommunen ska arbeta aktivt för att höja naturvärdena samt främja biologisk 
mångfald på kommunal mark 

Kommunen spelar som aktör en nyckelroll i gröna frågor och i utvecklingen av 
områden som rör naturvärden. Dels som markägare dels som utförare/förval-
tare, fysisk planerare samt prövnings- och tillsynsmyndighet. På den kommu-
nala marken i synnerhet har kommunen mycket goda möjligheter att både be-
vara och på olika sätt främja naturvärden och ekosystemtjänster. Detta kan 
exempelvis ske genom riktad skötsel i naturområden, restaurering av gröny-
tor, ökat samarbete med andra aktörer med mera. Genom att aktivt arbeta 
med att stärka naturvärden och ekosystemtjänster på kommunal mark kan 
Vänersborgs kommun också verka som en förebild och inspirera andra aktörer 
till initiativ som främjar den biologiska mångfalden.  

Denna rekommendation bidrar till att uppfylla följande mål 
 Vänersborgs kommuns miljöprogram – grönskande stad och land, vatten 
i världsklass 

 Nationella miljömål – god bebyggd miljö, ett rikt djur- och växtliv, levande 
sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingsland-
skap, begränsad klimatpåverkan (kopplat till restaurering av våtmarker)   

 Agenda 2030 – rent vatten och sanitet för alla, hållbara städer och sam-
hällen, ekosystem och biologisk mångfald  
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4 – Vattenmiljöer 

Rekommendation: 
Förutsättningar för en hög biologisk mångfald i kommunens vattenmiljöer ska 
stärkas 

Vatten är sannolikt människans viktigaste resurs och grunden till livet på vår 
planet. I Vänersborgs kommun finns det gott om olika vattenmiljöer som våt-
marker, sjöar och vattendrag. Dessa miljöer bistår med en rad ekosystem-
tjänster som grundvattenbildning, vattenrening, flödesutjämning, rekreation 
mm. Här finns också en mångfald av arter som är helt beroende av att vatten-
miljöerna är friska och mår bra. Dessvärre är många av de här miljöerna idag 
starkt påverkade med en rad negativa effekter som följd. Den viktigaste påver-
kan sker genom övergödning, försurning, vandringshinder och brist på natur-
liga livsmiljöer. När vattenmiljöerna påverkas och arterna försvinner påverkas 
också de ekosystemtjänster som är knutna till dessa miljöer. Välmående vat-
tenmiljöer är därför inte bara viktigt för arterna som lever här utan också vår 
mänskliga välfärd.  

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska samtliga medlemsländer arbeta för att 
uppnå god ekologisk status i de vattenmiljöer som klassas som ytvattenföre-
komster1. Av de 26 ytvattenförekomster som finns helt eller delvis inom Vä-
nersborgs kommun är det endast en som har god ekologisk status (år 2021). 
För att uppnå EU:s vattendirektiv, nationella miljömål, Agenda 2030 och inte 
minst kommunens eget miljöprogram med målbilden ”Vatten i världsklass” 
behöver kommunen arbeta intensivt med vattenvårdsfrågor. Då avrinnings-
områdena ofta innefattar många markägare och flera kommuner behöver 
kommunen också verka som en stark samarbetspartner i frågor kring vatten.   

Denna rekommendation bidrar till att uppfylla följande mål 
 Vänersborgs miljöprogram - (Vatten i världsklass, närodlat och artrikt) 

 Nationella miljömål - ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, 
myllrande våtmarker ett rikt djur- och växtliv 

 Agenda 2030 - rent vatten och sanitet för alla, ekosystem och biologisk 
mångfald 

  

                                                           
1 Begreppet ytvattenförekomst används inom EU:s ramdirektiv för vatten. En ytvattenförekomst är en avgränsad och någorlunda homogen 
vattenmiljö som överstiger en viss storlek. Det innebär att mindre sjöar och vattendrag inte alltid ses som vattenförekomster och att större 
sjöar och vattendrag kan delas in i flera olika vattenförekomster. Samtliga ytvattenförekomster bedöms utifrån kemisk och ekologisk status.  
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5 – Den kommunala organisationen 

Rekommendation: 
Kunskapen om kommunens naturvärden och naturmiljöer ska öka inom den 
kommunala organisationen 

En grundförutsättning för att kunna främja naturvärden och ekosystemtjäns-
ter i kommunen är att vår kunskap om var dessa finns och hur de utvecklas är 
bred och aktuell. Detta gäller exempelvis vid fysisk planering, planering av 
skötselåtgärder, restaurering av naturmiljöer mm. Naturvårdsplanens karta in-
nehåller preliminära bedömningar och klassningar av kända naturvärden. Det 
är troligt att det finns fler platser med naturvärden som idag inte är kända. Att 
följa hur naturvärdena utvecklar sig över tid är också en viktig kunskap för att 
kunna bevara och stärka dessa på sikt. För att hålla sig uppdaterad om det ak-
tuella läget i naturen behövs ett kontinuerligt arbete av inventeringar och be-
dömningar. Kommunen behöver aktivt arbeta med att fortsätta det arbetet, 
vilket bland annat kan ske i samband med fysisk planering. 

Denna rekommendation bidrar till att uppfylla följande mål 
 Vänersborgs kommuns miljöprogram – grönskande stad och land, vatten 
i världsklass, trygg miljö för stora och små 

 Nationella miljömål – bara naturlig försurning, ingen övergödning, god 
bebyggd miljö, ett rikt djur- och växtliv, levande sjöar och vattendrag, myllrande 
våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap   

 Agenda 2030 – rent vatten och sanitet för alla, hållbara städer och sam-
hällen, ekosystem och biologisk mångfald  
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6 – Skyddad natur 

Rekommendation: 
Ytan kommunalt skyddad natur ska öka 

 

Långsiktigt skydd av natur är ett av de viktigaste instrumenten för att trygga 
att naturområden med höga naturvärden och/eller friluftsvärden bevaras och 
förvaltas på ett sådant sätt att värdena bibehålls och stärks. Genom att skydda 
natur kan också ekosystemtjänster bevaras och samhället bli hållbart. Med 
den utgångspunkten beslutade Europaparlamentet i juni 2021 att 30 % av EU:s 
yta ska utgöras av skyddad natur senast år 20302. I slutet av år 2020 hade 14,6 
% av Sveriges yta skyddats. Motsvarande siffra för Vänersborgs kommun var 
år 2020 8,0 %3. 

Kommuner kan med stöd av miljöbalken skydda naturområden som naturmin-
nen, djur- och växtskyddsområden, biotopskydd och naturreservat. Den van-
ligaste skyddsformen är naturreservat som är ett mer flexibelt verktyg där om-
råden kan skyddas både utifrån naturvärden och värden för friluftslivet.  

I Vänersborgs kommun finns idag (år 2021) två kommunala naturreservat, 
Dalbobergen och Nygårdsängen, samt ett kommunalt naturminne. Ny-
gårdsängens naturreservat bildades 1997 och Dalbobergen 2002. Naturminnet 
utgörs av en ask och skyddades 2014. Arealen som skyddats genom kommu-
nala beslut uppgår till 89,44 ha, vilket utgör 0,01 % av kommunens totala yta. 
Det pågår (2021) en utredning som prioriterar områden för framtida kommu-
nala naturreservat efter ett beslut från Kommunfullmäktige. Genom att utöka 
arealen av kommunalt skyddad natur tryggas både viktiga natur- och frilufts-
värden i kommunen. 

 Denna rekommendation bidrar till att uppfylla följande mål 
 Vänersborgs kommuns miljöprogram – grönskande stad och land 

 Nationella miljömål – ett rikt djur- och växtliv, levande sjöar och vatten-
drag, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap   

 Agenda 2030 – rent vatten och sanitet för alla, hållbara städer och sam-
hällen, ekosystem och biologisk mångfald  

  

                                                           
2 https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210604IPR05513/biologisk-mangfald-parlamentet-kraver-bindande-naturskydd-
smal 
3 SCB 
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7 – Skyddsvärda träd 

Rekommendation: 
Kommunen ska bevara och utveckla bestånd av skyddsvärda träd 

 

Äldre och grova träd har ett stort värde för den biologiska mångfalden och de 
definieras därför som särskilt skyddsvärda. I de håligheter och den mulm4 som 
ibland bildas i de riktigt gamla träden trivs en mängd olika arter varav många 
idag är hotade. En enda ek kan exempelvis vara hem för över 1000 arter! Idag 
är äldre och grövre träd ovanliga i landskapet och det är av stor vikt att vi 
skyddar både dagens gamla träd och de träd som utgör nästa generation av 
gamla träd. Kring Vänersborgs och Vargöns tätorter samt runt Halle- och Hun-
neberg finns ovanligt många särskilt skyddsvärda träd, vilket gör att området 
pekats ut som värdetrakt5 för skyddsvärda träd. Särskilt skyddsvärda träd finns 
också på andra platser i kommunen även om de inte står lika tätt där. Att det 
finns så många särskilt skyddsvärda träd i kommunen innebär också ett sär-
skilt ansvar. Kommunen har som markägare och fysisk planerare en viktig roll 
att se till att de gamla och grova träden värnas och förvaltas och att även 
nästa generation träd får växa sig stora och gamla. Detta kan ske genom att 
skaffa sig ökad kunskap om var dessa träd finns, ta hänsyn till dessa vid explo-
atering och genomföra åtgärder som gynnar trädens fortlevnad.  

Denna rekommendation bidrar till att uppfylla följande mål 
 Vänersborgs kommuns miljöprogram – grönskande stad och land 

 Nationella miljömål – ett rikt djur- och växtliv 

 Agenda 2030 – ekosystem och biologisk mångfald  

  

                                                           
4 I håligheter i gamla, grova lövträd kan det finnas en ansamling av lös, murken ved som blandat sig med till exempel löv och rester av döda 
insekter. Denna ansamling kallas för mulm. 
5 En värdetrakt är ett kunskaps- och planeringsunderlag som visar på särskilda ekologiska värden i landskapet. 
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8 – Pollinering 

Rekommendation: 
Förutsättningarna för pollinerande insekter ska förbättras i kommunen 

 

Pollinering är en viktig ekosystemtjänst som varje år utförs gratis av en rad 
olika insekter. Genom att besöka blommor i sin jakt på nektar flyttar insek-
terna också pollen, vilket befruktar blommorna så att det kan bildas frö. Polli-
neringen är livsviktig för livsmedelsproduktion världen över. Mer än 75 % av 
världens jordbruksgrödor är helt eller delvis beroende av pollinering för att ut-
veckla de grödor som vi människor sedan skördar. I Sverige bidrar pollinering 
till högre skördar av exempelvis raps, jordgubbar och blåbär. Pollinering är 
också viktigt för att upprätthålla den genetiska variationen hos växter.  

Situationen för de pollinerande insekterna är dock väldigt oroande. Många ar-
ter av humlor och bin, som utgör våra viktigaste pollinatörer, är idag på olika 
sätt hotade. Om pollinatörerna minskar och försvinner påverkas även livsme-
delsproduktionen. Att ersätta denna ekosystemtjänst är inte bara svår och 
tidskrävande utan också väldigt dyr. Det totala ekonomiska värdet för polline-
ring i Sverige är svårt att uppskatta, men värdet av enbart honungsbinas polli-
nering i landet bedöms till 315–641 miljoner kronor årligen6. Då är inte alla 
andra insekters pollinering inräknad och inte heller pollineringen av vilda väx-
ter, så som blåbär. Det totala värdet är alltså mycket högre. Genom att ge-
nomföra åtgärder som förbättrar förutsättningarna för pollinatörer kan Vä-
nersborgs kommun bidra till att pollinering sker även i framtiden.  

Denna rekommendation bidrar till att uppfylla följande mål 
 Vänersborgs kommuns miljöprogram – grönskande stad och land 

 Nationella miljömål – ett rikt djur- och växtliv, ett rikt odlingslandskap   

 Agenda 2030 – ingen hunger, ekosystem och biologisk mångfald  

  

                                                           
6 Jordbruksverket, 2020. Det ekonomiska värdet av honungsbin i Sverige. Jordbruksinformation 1. 
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9 – Kunskap 

Rekommendation: 
Invånarnas kunskap om naturen i Vänersborgs kommun ska öka 

Naturen i Vänersborg är inte bara varierande och artrik utan också en stor 
källa till inspiration och rekreation. Här finns många goda möjligheter till na-
turupplevelser och lugn. Samtidigt är många människor idag osäkra på att 
själva ge sig ut i naturen. Att öka nyfikenheten och medvetenheten genom in-
formation och möjlighet till upplevelser kan få fler att ta steget ut och upp-
täcka naturen. Den som har bättre kunskap om sin omgivning är ofta mer in-
tresserad av den, vilket i slutändan leder till en större respekt och försiktighet i 
användandet av den.  

Genom att öka det allmänna intresset och medvetenheten om naturen kan 
Vänersborgs kommun både få fler personer att söka sig dit och bidra till ett 
förändrat beteende som gör att vi tar bättre hand om vår natur. 

Denna rekommendation bidrar till att uppfylla följande mål 
 Vänersborgs kommuns miljöprogram – grönskande stad och land, trygg 
miljö för stora och små 

 Nationella miljömål – god bebyggd miljö 

 Agenda 2030 – ekosystem och biologisk mångfald  
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10 – Tillgänglighet 

Rekommendation: 
Öka tillgängligheten till naturområden i kommunen 

Att vistas utomhus i naturmiljöer har en dokumenterad positiv effekt på män-
niskor hälsa. Forskning tyder på att vistelser i naturen bland annat kan sänka 
stressnivåer, öka koncentrationsförmågan, leda till minskad psykisk ohälsa och 
främja fysisk aktivitet. Allt detta kan på sikt leda till att vi människor blir mer 
friska och lyckliga, vilket i sin tur kan leda till att sjukfrånvaro minskar. Betydel-
sen av naturområden som rekreationsmiljöer har stärkts under Corona-pande-
min då antalet besökare i många områden kraftigt ökat7. Att tillgängliggöra 
naturområden innebär därmed en stor samhällsvinst. 

Anordningar för friluftsliv finns idag i olika omfattning i kommunala naturom-
råden, men information om och tillgängligheten till dessa områden är ofta då-
lig. För att underlätta för människor att vistas i Vänersborgs natur behöver 
den tillgängliggöras och synliggöras bättre. Det gäller inte minst de tätortsnära 
naturområden som ofta är av störst betydelse för friluftsliv och rekreation. 

Denna rekommendation bidrar till att uppfylla följande mål 
 Vänersborgs kommuns miljöprogram – grönskande stad och land 

 Nationella miljömål – god bebyggd miljö 

 Agenda 2030 – god hälsa och välbefinnande, hållbara städer och sam-
hällen  

  

                                                           
7 https://naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Naturen-extra-viktig-under-pandemin/ 
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5. Fortsatt arbete 
Som tematiskt tillägg till översiktsplanen kommer naturvårdsplanen ingå i den översyn som kommu-
nen behöver göra varje mandatperiod från och med 2022, när en planeringsstrategi tas fram (detta 
ersätter den tidigare aktualitetsprövningen). Vid behov kommer frågan om omarbetning eller änd-
ringar i naturvårdsplanen då att lyftas. Annars gäller rekommendationerna tills vidare efter antagan-
det. 

Rekommendationer som rör inriktning vid kommunens myndighetsutövande i planer, bygglov och 
andra prövningar behöver inarbetas i rutinerna för handläggning av dessa ärenden. Rekommendat-
ioner som innebär nya aktiviteter för kommunen behöver inarbetas i verksamhetsplaner och budget 
för berörda nämnder och förvaltningar.  

Som stöd för att följa upp naturvårdsplanens aktiverande rekommendationer föreslås indikatorer och 
mål i tabellen nedan.  

Rekommendation Indikator Referensvärde Mål (år 2030) 

1. Kommunen ska aktivt 
arbeta med ekosystem-
tjänster och grön infra-
struktur för en långsiktig 
samhällsbyggnad 

   

2. Naturligt förekom-
mande naturtyper och 
arter i kommunen ska 
bevaras och utbred-
ningen av invasiva arter 
ska minska 

Förekomst av naturligt 
förekommande arter 

Förekomst och utbred-
ning av invasiva arter 

 Invasiva arter har utro-
tats eller kraftigt begrän-
sats i områden på kom-
munal mark med höga 
naturvärden 

3. Kommunen ska arbeta 
aktivt för att höja natur-
värdena samt främja bio-
logisk mångfald på kom-
munal mark 

Ranking i naturskydds-
föreningens enkät ”Sve-
riges naturvårdskom-
mun”  

 Vänersborg ska vara en 
av Sveriges 20 bästa na-
turvårdskommuner  

4. Förutsättningar för en 
hög biologisk mångfald i 
kommunens vattenmil-
jöer ska stärkas  

Antal vattenförekomster 
som har god/hög ekolo-
gisk status 

1 av 26 vattenförekoms-
ter som ligger helt eller 
delvist inom kommunen 
uppnår god ekologisk 
status (år 2021)  

Minst hälften av de 26 
vattenförekomsterna har 
god/hög ekologisk status  

5. Kunskapen om kom-
munens naturvärden och 
naturmiljöer ska öka 
inom den kommunala 
organisationen  

Kunskapen om kommu-
nens naturmiljöer är 
bred och aktuell  

   

6. Ytan kommunalt skyd-
dad natur ska öka  

Yta av kommunala natur-
reservat/naturmin-
nen/biotopskydd 

89,4 ha (2021 kolada)  
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Rekommendation Indikator Referensvärde Mål (år 2030) 

7. Kommunen ska be-
vara och utveckla be-
stånd av skyddsvärda 
träd 

Antalet skyddsvärda träd 
i kommunen ska öka  

  

8. Förutsättningarna för 
pollinerande insekter ska 
förbättras i kommunen 

A Ranking i Naturskydds-
föreningens enkät ”Sve-
riges bivänligaste kom-
mun” 

B Ytan blommande äng 
ökar 

   

9. Invånarnas kunskap 
om naturen i Väners-
borgs kommun ska öka 

Kunskapen om kommu-
nens naturmiljöer och 
antalet besökare till na-
turområden ökar 

  

10. Öka tillgängligheten 
av naturområden i kom-
munen 

Antal tillgänglighetsan-
passade naturområden 
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