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Naturvård – en kommunal verksamhet 
Naturen speglar tillståndet för människan, och mår naturen bra så mår ofta människan bra. Natu-

ren ger, genom möjligheter till rekreation och upplevelser av olika slag, ett mervärde i människors 

liv, men den har även andra nyttoaspekter. Sådana nyttor kallas ibland ekosystemtjänster, och en 

sådan tjänst kan vara pollination av insekter, vilket kan leverera mat till människor. Men det är 

också viktigt att förstå att naturen också har ett egenvärde, att arter måste få leva och processer 

måste få fortgå utan krav på direkt nytta. 

Kommunen utför många olika samhällstjänster till exempel samhällsplanering, förvaltning och sköt-

sel av mark och vatten, miljötillsyn, utbildning, kultur- och fritidsverksamhet. Dessa verksamheter 

berör naturen på olika sätt, direkt eller indirekt. Vänersborgs kommun har en rik och varierad natur 

vilket för med sig ett ansvar att bevara och utveckla denna resurs.  

Välgrundade beslut som berör naturen kräver bra beslutsunderlag, därför har Vänersborgs kom-

mun låtit sammanställa och klassa naturvärden i Vänersborg. Tillsammans med rekommendationer 

för hushållning av mark- och vattenområden och för kommunens naturvårdsarbete utgör dessa Vä-

nersborgs kommuns naturvårdsplan. Det viktigaste syftet är att presentera en sammanhållen och 

aktuell bild över de skyddsvärda arter, värdefulla naturmiljöer och förordnanden som finns i kom-

munen. Planen fungerar också som underlag för planering och beslut som berör användningen av 

mark och vatten samt att bildar underlag för olika naturvårdande åtgärder. Naturvårdsplanen ut-

gör en TÖP, ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen. 

Arbetet med naturvårdsplanen har utförts i samråd med olika myndigheter, kommunala nämnder, 

intresseorganisationer och enskilda. Det är emellertid viktigt att förstå att planen, med värdefulla 

naturområden och prickar där det förekommer skyddsvärda arter, enbart utgör ”guidelines”, rikt-

linjer, för planeringen. Att det finns ett utpekat område betyder inte alltid att det är omöjligt att 

genomföra åtgärder där, eller motsatt att där det saknas prickar eller ytor, behöver inte betyda att 

det helt saknas värden. Planen beskriver vad som är känt i dagsläget – sedan är det upp till kommu-

nen att använda denna kunskap på bästa sätt. 

Den viktigaste delen i naturvårdsplanen utgörs av sammanställningen över särskilt värdefulla natur-

områden (kataloger i BILAGOR). Objektsbeskrivningar med tillhörande klassningar har utförts med 

hjälp av en manual, Naturvärdesinventering NVI (SS 199000), och den aktuella rödlistan (ArtData-

banken 2020). Urval och avgränsningar av områden grundar sig på olika naturinventeringar utförda 

av länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, ideella krafter, med mera. Uppgifter om rödlistade och skyddade 

arter kommer huvudsakligen från ArtDatabankens artfaktaregister och från Artportalen.  

Naturvårdsplanen innefattar också förslag på ställningstaganden, åtgärder och fördjupningar. 

De nationella miljömålen 

De nationella miljömålen beskriver kvalitén och tillståndet för Sveriges miljö och natur, samt vad 

som är hållbart på lång sikt. Kommunerna har det lokala ansvaret för att åstadkomma en god livs-

miljö och har enligt riksdagens uttalande ett övergripande ansvar för anpassningar till miljömålen. 

Kommunerna är betydelsefulla i arbetet med att uppnå målen genom sitt myndighetsarbete, sitt 

ansvar för samhällsplaneringen och genom åtgärder i sin egen verksamhet. 
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Naturvårdsplanen behandlar de ”gröna” miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans 

samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, 

God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv, med stort fokus på det sistnämna målet. 

Vänersborgs kommuns miljöprogram 

Miljöprogrammet beskriver ett önskat framtidsscenario för år 2030 och gäller hela den geografiska 

kommunen. För det kommunala arbetet anger miljöprogrammet en övergripande målbild och en 

riktning att sträva mot. Samtliga av kommunens nämnder har ansvar för att följa alla delar av miljö-

programmet, men huvudansvariga nämnder utses för de olika områdena. Huvudansvaret innebär 

att aktuella nämnder årligen ska ta fram förväntade resultat och förvaltningen tar fram aktiviteter 

för dessa områden samt hittar lösningar för hur målbilden ska kunna nås.  

Miljöprogrammet bygger till stor del på de nationella och regionala miljömålen samt på existerande 

kommunala planer och program. Programmet faller ut i två grupper av mätbara mål för kommu-

nen: miljörelaterade mål som ligger i verksamheternas grunduppdrag samt förväntade resultat i 

mål- och resursplanen. Måluppfyllelsen redovisas och följs upp årligen genom tillämpat styr- och 

ledningssystem. Alla nämnder redovisar sina resultat i samband med ordinarie verksamhetsuppfölj-

ning. Miljöstrategen sammanställer årligen en miljöhandlingsplan utifrån framtagna förväntade re-

sultat, mål i grunduppdrag och aktiviteter. Denna följs upp i form av en årlig miljöredovisning. Mil-

jöprogrammet ska revideras en gång per mandatperiod (Vänersborgs kommun 2016). 

Naturvårdsplanen 

Naturvårdsplanen utgör ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP). Den består av ett beslutsdo-

kument som antas av kommunfullmäktige, samt ett antal fristående utredningsdelar där denna 

rapport ingår.  

Naturvårdsplanen innehåll bygger till stor del på denna sammanställning som Naturcentrum gjort 

av kända naturvärden i Vänersborg. 

Grön infrastruktur 

”Grön infrastruktur definieras som ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och strukturer, na-
turområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk 
mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet” Natur-
vårdsverket. 
Under 2017–2018 tog landets länsstyrelser fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. 

Från hösten 2018 ska grön infrastruktur vara en naturlig del av planering och prioritering av insat-

ser i olika samhällsprocesser. 

Grön infrastruktur är ett nytt begrepp inom naturvården. Vänersborgs kommun är angelägen om 

att bevara områden för biologisk mångfald och friluftsliv samtidigt som staden expanderar. 

 

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, 

allmänna hänsynsregler, grundläggande hushållningsbestämmelser, särskilda hushållningsbestäm-

melser, miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivningar, skydd av områden, samt skydd av djur 
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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 

underlag 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. 

 

Naturen i Vänersborgs kommun 
Vänersborgs kommun, belägen mitt i Västra Götalands län, innehåller natur med för Sverige 

unika inslag. I kommunen finns landets största sjö Vänern, de geologiskt intressanta och artrika 

platåbergen Halle- och Hunneberg samt Göta älvs dalgång, som kryddor på de övriga naturvär-

dena. Kommunen är 902 km2 stor, varav en dryg 1/4 utgörs av Vänerns vatten. 

Landskapet och geologin domineras av slätter, vatten och platåberg. Berggrunden är för 

svenska förhållanden tämligen varierad främst genom platåbergen Hallesnipan, Halle- och 

Hunneberg. De tre bergen består av hård basalt upptill, som underlagras av alunskiffer och 

sandsten. Kalkstenen är här, till skillnad från Kinnekulle, Billingen och Mösseberg, sparsam. 

Mycket intressanta inslag i geologin är de s k slättbergen, som är mycket flacka urbergshällar, 

bildade för mer än 600 miljoner år sedan. Man anser att de är rester av ett s k peneplan, ett 

flackt och till havsytenivån nederoderat landskap. De finaste exemplen finns vid Nordkroken 

norr om Vargön. 

I väster finns en bergkullterräng och i nordväst återigen slättområden med bördiga åkermar-

ker. Här finns slättsjöarna Lilla och Stora Hästefjorden, med rik flora och fågelliv. Längst i nord-

väst ligger Kroppefjäll, som med sin sydöstra del ingår i kommunens varierande natur. Bergs-

området kallas fjäll, men det råder ett betydligt mildare klimat. Detta ger en unik klimatologisk 

egenskap, med mycket regn och hög och jämn luftfuktighet. Klimatet ger en ”oceanisk” karak-

tär med flera för Sverige mycket sällsynta arter. Sådana arter påträffas också utmed platåber-

gens sluttningar. 

Klimatologiskt och vegetationsmässigt befinner sig kommunen, liksom flera grannkommuner, i 

ett mellanläge mellan borealt (nordligt), nemoralt (sydligt), oceaniskt (västligt) och kontinen-

talt (östligt). Detta sätter sina spår i växt- och djurlivet – som därigenom blivit extra rikt.  

Odlingslandskapet i Vänersborgs kommun är areellt omfattande. I nordväst, på dalboslätten, 

finns många större jordbruk, liksom vid foten av Hunneberg. Ett fåtal traditionella slåtterängar 

finns kvar, och det finns spridda naturliga betesmarker t ex på Vänersnäs och utmed Dalslands-

kusten.  



Naturcentrum AB 
Lilian Karlsson & Svante Hultengren 
2020-07-09 omarbetad okt-2021 

 7 

I kommunen finns en mängd skogsmiljöer. Aldominerade lövskogar utmed vattendrag och 

sjöar, ädellövskogar i branter, björk- och ekskogar. De högsta skogsvärdena finns i bergsbran-

ter och i hagmarker med gamla träd. Utmed bergen, Halle- och Hunneberg samt Kroppefjäll, 

finns naturskogsliknande skogar med många sällsynta eller rödlistade arter – och några av 

kommunens skogsmiljöer är också landets mest artrika.  

Även om Vänersborgs kommun hyser ett varierat naturlandskap, så är det vattenlandskapet 

som är det mest framträdande draget. Vänern, Sveriges i särklass största sjö, utgör lite drygt 

25 % av kommunen yta, och här finns alla tänkbara naturtyper representerade. Grunda fågel-

rika vikar med vassar och betesmarker, moränrev, djupområden och små skärgårdsmiljöer 

med klippstränder. 

I Vänersborgs kommun finns också fantastiska möjligheter till friluftsliv genom strövtåg, båtliv 

och fiskemöjligheter. Vänersborg har dessutom en grön infrastruktur med grönområden och 

vattenvägar med höga naturvärden precis inpå husknuten. Markerna kring Vänersborgsviken, 

Vargön, utmed Göta älv och Rånnum, ligger på behändigt avstånd från stadens myller, och in-

bjuder till promenader, vandringar, aktiviteter och olika slag. 

Artrikedomen är ett annat av kommunens särdrag – inte mindre än 551 rödlistade arter har 

noterats inom kommunen (drygt 10 % av alla i Sverige noterade rödlistade arter), vilket är en 

hög siffra. Av dessa är ett tiotal arter så ovanliga eller hotade att de förekommer i särskilda åt-

gärdsprogram från Naturvårdsverket. Den stora rikedomen på rödlistade arter är ett resultat 

av den varierade topografin, klimatet, närheten till Göta älv och Vänern, berggrunden samt 

förstås kulturhistorien. 

I denna översiktliga beskrivning av naturmiljöerna i Vänersborgs kommun bör ett axplock ur 

kommunens rika bukett av naturområden lyftas fram särskilt – Hallesnipan, Halle-, och Hunne-

berg, Tunhem, Nordkroken, Stora och Lilla Hästefjorden samt Kroppefjälls östbranter. Utöver 

dessa måste man naturligtvis nämna Göta älv och Vänerns alla skrymslen och vrår.  

I kommunen har ca 600 st värdefulla landobjekt kartlagts inom ramen för denna naturvårds-

plan, omfattande en yta av ca 100 km2 motsvarande ca 15 % av kommunens landyta som är ca 

642 km2 (totalt ca 902 km2 inklusive vattenområdena). Vattenområdena omfattar ca 260 km2 

varav merparten har höga naturvärden. Bland dessa åtefinns 37 sjöar och 25 vattendrag (se 

mer under avsnittet ”Sjöar och vattendrag”). En översiktskarta över registrerade land- respek-

tive vattenobjekt finns på sidan 9 och 13. 
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Figur 1. Karta över värdefulla landområden i Vänersborgs kommun. 
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Sjöar och vattendrag 
Våra sjöar och vattendrag fyller många viktiga funktioner. Härifrån tar vi vårt dricksvatten, de är 

livsmiljöer för djur och växter, här sker transporter, fiske, rekreation och energiproduktion för att 

nämna några. Trots århundraden av dammbyggen, sjösänkningar och utdikningar är Sverige fortfa-

rande ett av världens ”vattenrikaste” länder. Idag, när utdikningarna av våtmarkerna upphört, är 

det försurning, övergödning och olika dammbyggen som är de största hoten mot livet i våra sjöar 

och vattendrag. 

Men man kan trots allt konstatera att en ren vattenmiljö numera värderas högt, och att det där-

med blivit allt bättre i sjöar och vattendrag. Regnet blir allt friskare efter att internationella, poli-

tiska överenskommelser om utsläpp till luften har åstadkommits, och dikningarna har som nämnts 

upphört. En del vandringshinder för vandrande fiskar i form av gamla kvarnar och dammar har ta-

gits bort eller åtgärdats, men det kvarstår väldigt mycket arbete innan den ekologiska funktionen är 

återställd. Och, för att vidmakthålla och förbättra vattenmiljöernas naturvärden, krävs stor försik-

tighet när det gäller arbeten i och kring vatten.  

Av kommunens totala yta på 902 km2 utgörs ca 260 km2 (28 %) av vatten. 

Viktiga vattendrag 

I Vänersborgs kommun finns både stora och små sjöar men inte så många vattendrag. Av dessa är 

Göta älv förstås störst. Nedan förtecknas några av kommunens mer värdefulla vattendrag jämte 

längd och ekologisk status enligt VISS (Vatteninformationsystem Sverige). Naturvärdesklassningen 

som vi utfört har vägt in flera parametrar i bedömningen, t ex förekomst av rödlistade arter, varför 

naturvärdesklassningen och ”ekologisk status” ibland skiljer sig åt. 

Göta älv (7,5 km i Vänersborgs kommun; måttlig ekologisk status), Risån (10,2 km i kommunen; 

måttlig ekologisk status), Bodaneälven (14,2 km, varav huvuddelen i kommunen; måttlig ekologisk 

status), Fällälven (4,2 km i kommunen; måttlig status), Frändeforsån (16,8 km i kommunen; måttlig 

ekologisk status); Bastån (11,1 km i kommunen; god ekologisk status), Botebäcken (1,9 km i kom-

munen; ej statusklassad). 

Det finns också ett stort antal småbäckar, vilket beror på topografin och de stora nederbördsmäng-

derna. Dessa vattendrag är betydelsefulla för fiskfaunan.  

Sjöar 

Sjöarna utgör en mycket stor del av Vänersborgs kommun, Vänern är förstås det mest värdefulla 

inslaget, men det finns fler intressanta och biologiskt värdefulla sjöar. Här förtecknas de mest vär-

defulla sjöarna i kommunen (klass 1 – mycket högt naturvärde). Vänern (225 km2 i Vänersborgs 

kommun), Dättern (12 km2), Röseboviken (0,26 km2), Stora Hästefjorden (8,4 km2), Östra Hästefjor-

den (2,5 km2), Hullsjön (1,32 km2), Öresjö (huvuddelen av sjön belägen i Uddevalla och Lilla Edets 

kommun). Ytterligare 30 småsjöar i intervallet ca 5 – 200 ha (0,05 – 2 km2) finns i kommunen. Hull-

sjön är en lokalt välkänd fågelsjö, tillika grund slättsjö med höga halter av närsalter. Sjöns omgiv-

ningar har restaurerats och numera finns en intressant blandning av slåttermarker, betesmarker 

och vasspartier runt sjön. Vid sjön finns också ett flera fågelobservationsplatser. 
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Fiskarter 

Av svenska sötvattensfiskar påträffas 37 arter i kommunen. Flertalet av arterna återfinns i Vänern. 

I Vänern förekommer drygt 35 olika fiskarter. Här följer en förteckning över naturligt förekom-

mande fiskarter i Vänersborgs kommun (div. källor). Rödlistningskategorier anges inom parentes. 

 

abborre 

asp (NT) 

aspsik 

benlöja 

björkna 

braxen 

bäcknejonöga 

elritsa 

faren 

flodnejonöga 

färna 

gärs 

gädda 

gös 

harr 

id 

karp 

lake (VU) 

lax  

löja 

mört 

nissöga 

nors 

planktonsik 

ruda  

sarv 

sik 

siklöja  

småspigg 

stensimpa 

storspigg   

stäm 

sutare  

vimma (NT) 

ål (CR) 

älvsik 

öring 

 

Vad behöver göras? 

• Särskilt värdefulla sjöar och vattendrag samt anslutande värdefulla naturmiljöer behöver ges ett 

långsiktigt skydd. 

• Fysiskt påverkade vattendrag (t ex vandringshinder) med höga naturvärden behöver restaureras 

med omlöp, utrivningar av dammar, m m.  

• Vägar och kulvertar utformas så att de inte utgör hinder för vandrande fisk och andra djurarter. 

• Vid utsättning av fisk eller andra vattenlevande organismer ska främmande arter eller främ-

mande stammar undvikas. 

• Påverkan från giftiga, försurande och övergödande ämnen måste minska och tillståndet behöver 

övervakas kontinuerligt. 

Vad kan kommunen göra? 

• Ta hänsyn till viktiga naturtyper i sjöar och vattendrag vid planering, samråd och tillståndsären-

den. 

• Ha ett bra planeringsunderlag för, och god kännedom om, kommunens vattenmiljöer. 

• Arbeta för att näringsbelastningen på vattendrag och sjöar minskar från enskilda avlopp och jord-

bruket. 

• Restaurera och återskapa ekologiskt funktionella vattenmiljöer och kantzoner samt upprätthålla 

skötsel genom exempelvis vasslåtter. 
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• Kommunens sjöar och vattendrag ska erbjuda såväl kommuninnevånare som besökare möjlig-

heter till bad, friluftsliv och fina naturupplevelser. 

• Utveckla och förädla sportfisket genom översyn av åtkomst, faciliteter och information. 

• Stödja de lokala intresseorganisationernas arbete med att förbättra fiskfauna och vattenmiljöer 

exempelvis genom restaurering av vattendrag. 
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Figur 2. Karta över värdefulla vattenmiljöer i Vänersborgs kommun. 
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Våtmarker 
Våtmarker innefattar allt från fastmarker täckta med mycket ytligt grundvatten till marker som 

översvämmas och står under vatten stora delar av året. Våtmarkerna har under 1800- och 1900-

talet utsatts för stora ingrepp i form av markavvattning, torvbrytning och överdämning. Trots all 

påverkan är Sverige ett av de länder i världen som har flest våtmarker. Vi har därför också ett inter-

nationellt ansvar att bevara dessa. Idag anläggs nya våtmarker och gamla restaureras, men enligt 

Naturvårdsverket försvinner fortfarande fler våtmarker än vad som tillkommer. 

Våtmarker har en vattenhållande funktion i landskapet, de fungerar som vattenreservoarer, men 

också som naturliga reningsverk. Näringsämnen som kväve och fosfor fångas upp i våtmarken istäl-

let för att rinna direkt ut i vattendrag och sjöar, och där bidra till övergödning. Dessutom är de vik-

tiga livsmiljöer för växter, fåglar, fiskar, insekter och groddjur.   

I samarbete mellan Naturvårdsverket och länsstyrelserna genomfördes på 1980-talet en översiktlig 

inventering (VMI) av landets våtmarker. Av tidsskäl dokumenterades främst våtmarker som är 

större än 10 hektar. På grund av påverkan i form av torvbrytning, dikningar, vägbyggen med mera 

är nu mindre än fem procent av våtmarkerna i Västra Götalands län helt utan ingrepp. I Väners-

borgs kommun kartlades 49 våtmarker med en sammanlagd areal på ca 4455 ha, ca 7 % av landare-

alen, vilket är en relativt hög siffra. Kommunen har ett stort åtagande när det gäller att bevara 

dessa biologiskt viktiga miljöer samt de stora orörda våtmarkskomplexen i inlandet.  

Småvatten 

I kommunen finns otaliga småvatten. Det rör sig om naturliga vattensamlingar i skogsmarker, små-

bäckar i skog samt kulturskapade dammar och småvatten i odlingslandskapet. Dammarna är hem-

vist för en intressant och artrik fauna och flora. Vattenbläddror, nateväxter, hårslingor och särvar, 

är de säregna namnen på växter som lever i sådana här miljöer. Men framförallt är dammarna 

hemvist för flera olika arter av grod- och kräldjur samt en mängd insekter. Vanlig padda, åkergroda, 

vanlig groda, större och mindre vattensalamander och snok är arter som har småvatten som sin 

viktigaste livsmiljö. Dessa arter är skyddade i artskyddsförordningen. 

Myrar 

Myr är ett gemensamt namn för skogslandskapets kärr och mossar, vilka byggs upp av vitmossor. I 

Vänersborgs kommun finns flera stora myrar bland annat Tronemossen, Ske mosse och Ekenäs 

mosse i den västra delen av kommunen och Öjemossarna på Hunneberg. Våtmarkerna är mesta-

dels spridda över kommunens nordvästra delar. 

Sumpskogar 

Sumpskogar är våtmarker som är täcka av träd. Det kan röra sig om gamla tallbeväxta myrar, igen-

växande och försumpade kulturmarker, strandskogar eller skogskärr av olika slag. I Vänersborgs 

kommun finns sumpskogarna spridda utmed våtmarker främst i den nordvästra delen av kommu-

nen. Sumpskogarna har översiktligt inventerats av Skogsstyrelsen. I kommunen har 517 objekt om-

fattande 2 475 ha registrerats – flertalet är små objekt (medianstorleken är 2 ha). Många av sump-

skogarna är emellertid framtolkade från flygbilder och inte besökta varför en hel del objekt saknar 
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naturvärden. De överlappar också till viss del de våtmarker som registrerats i kommunen genom 

VMI (våtmarksinventeringen). 

Våtmarker i odlingslandskapet 

Våtmarkerna i odlingslandskapet har ett stort värde. Dels har denna miljö minskat drastiskt de sen-

ast 200 åren, dels är det en särskilt artrik miljö. Odlingslandskapets våtmarker bidrar också i hög 

grad till att fånga upp gödslande (eutrofierande) ämnen, som annars skulle hamna i sjöar och hav. 

Inom Landsbygdsprogrammet (se kap ”odlingslandskapet”) finns investeringsstöd för att anlägga 

våtmarker och småvatten, samt ersättningar för skötsel i form av bete eller slåtter av anlagda små-

vatten och våtmarker. Vänersborgs kommun finns ovanligt många grunda slättsjöar som är om-

givna av välutvecklade våtmarker (betade eller vassbeväxta). De finaste exemplen är Hullsjön, Stora 

och Östra Hästefjorden samt Dättern. 

Vad behöver göras? 

• Långsiktigt skydda och sköta de mest värdefulla våtmarkerna. 

• Anläggning och återställning av våtmarker vid strategiska platser för att minska näringsläckaget. 

När nya våtmarker anläggs behöver hänsyn tas till funktionen som näringsfälla samtidigt som åt-

gärder görs för att gynna den biologiska mångfalden.  

• Kunskaperna om våtmarkernas värden behöver förbättras. 

• Vid planer och exploateringar behöver stor hänsyn tas till värdefulla våtmarker så att ingen negativ 

hydrologisk eller ekologisk påverkan sker. 

Vad kan kommunen göra? 

• Ta hänsyn till våtmarkerna vid planering, samråd och tillståndsärenden. 

• Vänersborgs kommun skall ha ett bra planeringsunderlag för, och god kännedom om kommunens 

våtmarker och hur de förändras över tiden. 

• Vänersborgs kommun bör arbeta för att arealen våtmark ökar. 
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Figur 3. Karta över värdefulla våtmarker i Vänersborgs kommun. 

Skogslandskapet 
Gamla skogar har ofta höga naturvärden. Ju äldre en skog blir desto fler livsmiljöer utvecklas, och ju 

fler livsmiljöer desto fler ovanliga och specialiserade arter. I trädens ved lever insektslarver och svam-

par, i lövverket frodas fågellivet, insekts- och spindelfaunan, och på barken växer lavar och mossor.  

Från att förr ha varit dominerat av odlingsmarker, betesmarker och glesa betade skogar, har land-

skapet förändrats starkt under de senaste hundra åren. Framförallt har odlingslandskapet förändrats 

och skogsmarken förtätats med granskog. Detta beror framförallt på att skogen blivit en viktig ekono-

misk resurs, och att jordbruket rationaliserats. Omkring 65 % av Sveriges yta är idag skogsmark, och 

den största delen är brukad granskog. Det produktionsinriktade skogsbruket har fått till följd att 

lövrika skogar, gamla och döda träd har blivit alltmer ovanliga och därmed även en mångfald av arter 

som är knutna till sådana miljöer. Många insekter, fåglar, mossor, lavar och svampar är beroende av 

just lövträd, gamla träd och död ved. Produktions- och miljömål ska idag vara likställda inom skogs-

bruket och skogsnäringen har huvudansvaret för att den biologiska mångfalden i skogarna bevaras. 

Skogen är också en ovärderlig resurs för rekreation och friluftsliv samt en rik källa till upplevelser.  

Barrskog 

Vänersborgs kommun ligger i gränslandet mellan boreoneoral zon (barr/lövskogsområdet) och ne-

moral zon (lövskogsområdet). Gran- och tallskogar dominerar, men lövskogar och blandskogar fö-

rekommer i bergbranter, utmed dalgångarnas sluttningar och utmed sjöstränder. Oftast är barrsko-

garna av yngre modell, men på många platser finns sluttningsskogar som att betrakta som gamla. 

Blandskogarna i sluttningarna till högre liggande bergsområden, särskilt i sluttningarna till Kroppe-

fjäll, är mycket intressanta och hyser en rad mycket sällsynta arter. I barrskogar på kalkfattig mark 

påträffas i regel många olika arter av mossor, lavar och svampar, men sällan några ovanliga. Man så 

snart det finns lite kalk i marken blir barrskogarna mer värdefulla från ett mångfaldsperspektiv med 

många ovanliga arter, inte minst när det gäller svampar och kärlväxter. 

Lövskogar 

Några av kommunens skogstyper utmärker sig särskilt när det gäller biologisk mångfald – ekskogar, 

ekhagar och ädellövskogar. 

Trädslaget ek är vanligt och ofta dominant i kommunens lövskogar, särskilt i bestånd vid tätorter, 

äldre kulturmiljöer med mera. Ekar koloniserar gärna öppen mark, till exempel gamla betesmarker, 

bergsluttningar, m m. Ek är vårt biologiskt viktigaste trädslag eftersom det erbjuder livsmiljö för 

många arter. 

En annan, för den biologiska mångfalden värdefull skogstyp, är ädellövblandskog med alm, ask, lind 

och lönn. Bestånden är nästan alltid knutna till kulturmarker och bergbranter. I Vänersborgs kom-

mun finns landets finaste ädellövskogar! Skogarna i Halle- och Hunnebergs branter är unika på många 

sätt – här finns stora mängder av gamla och grova träd av allehanda trädslag jämte hålträd och fallna 

träd. Skogstypen är extremt artrik när det gäller allehanda grupper av växter, djur och svampar. Bland 

annat förekommer (eller har förekommit) mer 100 olika rödlistade lavar i bergets skogar.  
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Andra större lövskogar påträffas kring Vargön och Rånnum, längs Vänerkusten och utmed Kroppe-

fjälls östsida. I övrigt är de flesta lövskogarna är små och utgörs till stor del av ung skog på övergiven 

kulturmark. 

Hagmarker med lövträd är inte särskilt vanliga i kommunen men ett område skiljer ut sig – markerna 

kring Tunhems prästgård. Här finns ett stort antal månghundraåriga ekar i ett landskap som kan besk-

rivas som ”pastoralt” och är en av landets vackraste ekhagar. Artrikedomen på och i de gamla ekarna 

är mycket stor och här finns ovanligheter som läderbagge, ädelguldbagge, ekspik och gammelekslav, 

alla rödlistade. 

Lövskogsinventeringen från 1980-talet redovisar 146 objekt som totalt omfattar 1229 ha (ca 4 % av 

kommunens skogsareal, och 2 % av landytan). 

Nyckelbiotoper och naturvärden (SKS) 

En nyckelbiotop är en livsmiljö som har en viktig roll för skogens hotade flora och fauna, och här 

finns oftast rödlistade arter. Nyckelbiotoperna har kartlagts i hela Sverige av Skogsstyrelsen (SKS). 

De har inget lagligt skydd, men markägare är skyldiga att samråda med Skogsstyrelsen om åtgärder 

som förändrar miljön i en nyckelbiotop. Alla nyckelbiotoper har höga naturvärden och de undantas 

i regel från rationellt skogsbruk eftersom sådant kan äventyra värdena. Man har också identifierat s 

k ”naturvärden” – vilka kan liknas vid nyckelbiotoper men av något lägre kvalité. I Vänersborgs 

kommun har 159 nyckelbiotoper och 123 naturvärden identifierats med en sammanlagd areal om 

cirka 442 ha. Se kartan på nästa sida.  

Skogar i kommunen 

Vänersborgs kommun är inte en skogskommun av den typ som man finner längre norrut i landet.  I 

statistik från Skogsstyrelsen uppges den produktiva skogsmarken i kommunen uppgå till drygt 29 400 

hektar, vilket motsvarar ungefär halva landytan. Av denna areal har cirka har 1 717 ha (ca 6 %) påtag-

ligt naturvärde eller högre (lövskogar, nyckelbiotoper, m m). En handfull värdefulla skogsmiljöer är 

skyddade som naturreservat eller naturvårdsområden; Halle- och Hunneberg, Dalbobergen, Buxåsen, 

Knäckekullarna och Kroppefjäll. 

Ytterligare 13 skogsområden i kommunen är biotopskyddade (tot 41 ha) eller omfattas av s.k. natur-

vårdsavtal genom Länsstyrelsen i Västra Götalands län (2 st, ca 4 ha) eller Skogsstyrelsen (19 st, ca 66 

ha). 

Vänersborgs kommun äger omkring 1500 ha skogsmark och kommunens skogsbruk är certifierade 

enligt FSC och PEFC. Skogsbruksplanen som är ett krav för att bli certifierad är en grön skogsbruksplan 

med anpassning för tätortsnära friluftsliv och rekreation. Policy för kommunens skogsinnehav är un-

der framtagande. 
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Figur 4. Karta över värdefulla skogsmiljöer i Vänersborgs kommun. Skyddsvärda träd 

presenteras i figur 5. 

Odlingslandskapet 
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Jordbrukets viktigaste funktion är att producera livsmedel, och under de årtusenden som jordbruk 

bedrivits i vårt land har de olika brukningsformerna skapat nya naturtyper, vilka i sin tur genererat 

en stor biologisk och kulturhistorisk mångfald. Många brukningssätt och naturtyper har rational-

iserats bort, vilket utarmat mångfalden och spåren av historian. Att återskapa, nyskapa och bevara 

ålderdomliga värden är idag ett viktigt ansvar för jordbruket och jordbrukaren är den centrala aktö-

ren. Man kan som jordbrukare få miljöersättning om man vårdar och utvecklar det svenska odlings-

landskapet, men trots dessa ersättningar krävs det ännu mer insatser för att rädda de arter och mil-

jöer som hör hemma i odlingslandskapet. 

Många av våra ovanliga eller rödlistade arter är knutna till de livsmiljöer som det ålderdomliga jord-

bruket skapar, t ex slåtterängar, naturbetesmarker, gamla grova träd, små vattendrag, öppna diken 

och åkerholmar. Sådana naturtyper var mycket vanligare förr.  

De naturliga betesmarkerna tillhör de viktigaste naturtyperna för odlingslandskapets biologiska 

mångfald, och naturligtvis är betesdjuren en avgörande faktor för bevarandet av värdena. 

Odlingslandskapet innefattar även åkrar och andra kringliggande marker. För att bredda kunskaps-

underlaget tog länsstyrelsen i dåvarande Älvsborgs län på 1990-talet fram en plan för bevarande av 

hela landskap med höga natur- och kulturvärden. I Vänersborgs kommun finns det 21 sådana vär-

defulla odlingslandskap omfattande totalt 11 722 ha. De största och mest värdefulla landskapen 

ligger kring Stora och Östra Hästefjorden, vid Gestad, mellan Vargön, Tunhem och Åsaka samt på 

Vänersnäs. Ängen är en ogödslad slåttermark där bonden hämtade vinterfoder till sina djur. Ängen 

har en unik artrikedom som är beroende av årligen återkommande hävd med lieslåtter, höskörd 

och efterbete. I Sverige finns det endast något tusental hektar kvar av detta markslag som präglat 

det svenska odlingslandskapet under åtminstone ett par tusen år. I Västra Götaland finns ett hund-

ratal ängar som omfattar ungefär lika många hektar. I Vänersborgs kommun finns idag, enligt ängs- 

och betesmarksinventeringen som genomfördes 2002–2004, enbart nio ängar, vilket är häpnads-

väckande lite om man jämför med förr i tiden då det fanns tusentals hektar bara i Vänersborgstrak-

ten, men ändå en hög siffra om man jämför med kringliggande kommuner. Ängen är landets mest 

hotade naturtyp. 

Betesmarker 

Betesmarkerna är näst efter ängarna det viktigaste markslaget i odlingslandskapet när det gäller 

biologisk mångfald. Betesmarker är mycket artrika och välskötta sådana marker har nationell beva-

randestatus. Många av de marker som idag betas har en historia som ängsmark. Förr betade djuren 

på utmarken som i våra trakter ofta bestod av betad skog och vidsträckta ljunghedar. På dessa mar-

ker växer det numera vanligen tät skog. Under ängs- och betesmarksinventeringen, som genomför-

des under början av 2000-talet, registrerades i kommunen 74 marker med höga naturvärden 

knutna till beteshävd, omfattande totalt 498 ha (0,5 % av landytan). Till detta kommer områden 

som saknade hävd och registrerades som ”restaurerarbar”. 

Småbiotoper 

Begreppet småbiotoper används om mindre naturmiljöer som åkerholmar, stenmurar, odlingsrö-

sen, öppna diken, källor, småvatten och alléer. Åkerholmar har i regel varit ängs- eller betesmarker 

och kan därför hysa en rik flora, men de erbjuder också skydd och boplatser för olika djur. 
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Stenmurar och odlingsrösen är spår från äldre tiders odling och utgör skydd för ormar, ödlor, insek-

ter och fåglar. Vatten är mycket viktigt i landskapet, men dessvärre en bristvara som är livsnödvän-

dig för grodor, salamandrar och en mängd småkryp. Alléernas gamla ihåliga träd är värdefulla för 

fåglar, fladdermöss, sällsynta insekter och lavar. Småbiotoperna anses så viktiga att de omfattas av 

ett generellt biotopskydd (se vidare under kapitlet om skydd av natur). I Vänersborgs kommun är 

de vanligast förekommande småbiotoperna stenmurar, åkerholmar, öppna diken och småvatten. 

De småbiotoper som vi idag ser i landskapet utgör en bråkdel jämfört med äldre tider, och därför 

behövs extra stor hänsyn till dessa miljöer.  

Särskilt skyddsvärda träd 

Tillsammans med ängar och betesmarker utgör gamla träd de mest artrika och hotade miljöerna i od-

lingslandskapet. Det rör sig om gamla grova ekar, hamlade lövträd, vårdträd och alléträd. Gamla och 

grova träd är fascinerande i sig, men utgör också en värdefull livsmiljö för många djur och växter.  

De flesta skyddsvärda träd har uppstått i odlingslandskapet. De grova träden har så många hotade arter 

knutna till sig att Naturvårdsverket upprättat ett särskilt åtgärdsprogram för ”särskilt skyddsvärda träd i 

kulturlandskapet”. Ett sådant träd är >1 meter i diameter i brösthöjd, >200 år gammalt eller ett hålträd 

med en diameter >40 cm. Åtgärdsprogrammet har sammanställts av experter och åtgärder på nationell, 

regional och lokal nivå föreslås i rapporten. Vänersborgs kommuns ansvar är i första hand kunskapsin-

samling/sammanställning, skötselåtgärder samt information och rådgivning.  

Kartläggningen av kommunens skyddsvärda träd (se karta), både i skogs- och odlingslandskapet, visar 

att det finns 2 038 träd, av vilka 715 är att betrakta som ”jätteträd” med en diameter > 1 meter. Reste-

rande träd utgörs av hålträd, träd som nästan kan betraktas jätteträd eller gamla träd (mer än 140 eller 

200 år beroende på trädslag). Det största uppmätta trädet i kommunen är en ek, Tunhemseken, 721 cm 

i omkrets (i brösthöjd). Störst förekomst av särskilt skyddsvärda träd finns kring Tunhems prästgård, ut-

med Hunnebergs sydvästsida, vid Nygård, Vargön, Rånnum och i och kring Vänersborgs stad. 

Länsstyrelsen har från regeringen fått uppdraget att ta fram en regional handlingsplan för ”grön infra-

struktur”. Denna plan bland annat syftar till att upprätthålla ekosystemets funktioner i ett förändrat kli-

mat. Grön infrastruktur innefattar bland annat GIS-analyser och avgränsning av områden med särskilt 

höga tätheter av skyddsvärda träd, så kallade värdetrakter. Inom länet har 25 sådana värdetrakter av-

gränsats, varav en, Göta älv – Sollebrunn, berör en stor del av kommunens södra delar (Vänersborgs 

stad, Göta älv, Halle- och Hunneberg samt mellanliggande områden). Syftet är att kunna rikta åtgärder 

för skyddsvärda träd till områden där de gör störst nytta. 

Bidrag för skötsel och utbildning 

Länsstyrelsen erbjuder miljöersättningar genom Landsbygdsprogrammet samt rådgivning om sköt-

sel av odlingslandskapets natur- och kulturmiljöer. Det gäller t ex ängar och betesmarker, småbio-

toper, ekologisk produktion, bevarande av äldre byggnader, gamla husdjursraser, med mera. Utö-

ver miljöersättningar finns särskild ersättning för skötsel av skyddade områden/naturreservat och 

Natura 2000-områden, LONA-bidrag med mera. De olika ersättningsformerna administreras av 

Länsstyrelsen, Jordbruksverket och till viss del av kommunerna. Ersättningarna är föränderliga och 

kan komma att ändras.  
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Kommunen kan spela en viktig roll genom att sprida information och ta initiativ och stötta lokala 

projekt. 

Vad behöver göras? 

• Arealen slåtterängar och betesmarker behöver öka för att rädda de hotade arter som är knutna 

dit. 

•  En större variation i odlingslandskapet måste skapas om de biologisk mångfalden skall kunna be-

varas. Detta kan göras genom att bevara, nyskapa och sköta småbiotoper som stenmurar, dikes- 

och åkerrenar, odlingsrösen, hamlade träd och alléer. 

Vad kan Vänerborgs kommun göra? 

•  Ta särskild hänsyn till ängs- och hagmarker samt småbiotoper vid planering, samråd och tillstånd-

särenden. 

• Bevara och utveckla bestånd av skyddsvärda träd – särskilt inom tätortsmiljön. 

• Vänersborgs kommun skall ha ett bra planeringsunderlag för, och god kännedom om, kommu-

nens odlingslandskap och dess naturvärden. 

• Öka medvetenheten inom Vänersborgs kommun om betydelsen av ekologiska livsmedel och de-

ras betydelse för den lokala biologiska mångfalden. 

• Aktivt arbeta för att säkerställa fortsatt hävd i de mest värdefulla ängs- och betesmarkerna i kom-

munen, samt att stödja hävden av äldre markslag t ex slåtterängar och traditionellt skötta åkrar. 

• Vänersborgs kommun bör bidra till att inhemska husdjursraser och kulturväxter bevaras. 

• Vänersborgs tätort har en stor förekomst av särskilt skyddsvärda träd i parker och utmed gator. 

Kommunen bör därför ta fram en särskild trädvårdsplan för att kunna bevara träden och deras 

värden, utveckla tätortens gröna infrastruktur samt hantera motstående intressen gällande 

gamla träd i tätt bebyggt område. 
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Figur 5. Karta över odlingslandskapsvärden i Vänersborgs kommun. 
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Växt- och djurlivet 
Begreppet “biologisk mångfald” kan kännas abstrakt och otydligt. Men det omfattar alla de vanliga 

djur och växter som finns runt omkring oss i vår vardag, och alla de arter som är så ovanliga att vi 

troligen aldrig kommer att träffa på dem. Biologisk mångfald innefattar också den mosaik av natur-

typer och livsmiljöer som finns i landskapet, som omfattar stadslandskapet, odlad mark, vatten-

drag, sjöar, våtmarker och skogar. Att det sker en omfattande och kontinuerlig förlust av livsmiljöer 

och arter, både nära och fjärran, är ett faktum och det är ett av vår tids största miljöproblem. Un-

der det senaste 20 åren har närmare 3 000 arter försvunnit årligen från jordens yta. 

Många arter är knutna till gamla skogar eller åldriga kulturmiljöer till exempel slåtterängar. Sådana 

livsmiljöer kan vara svåra eller till och med omöjliga att återskapa om de förstörs. De är också ofta 

väldigt artrika och finns kvar som öar i stormande hav. När dessa livsmiljöer försvinner har organ-

ismerna ingenstans att ta vägen, vilket leder till att de dör ut. I Sverige finns det kvar populationer 

av arter som håller på att försvinna i resten av världen. Kanske främst för att vi är så glest befolkade 

och att oexploaterad natur fortfarande utgör en så pass stor del av vårt land. Vi behöver därför ta 

ansvar för dessa arter både nationellt, regionalt och lokalt. 

I Vänersborgs kommun finns mycket värdefull natur och många ovanliga eller hotade arter. För att 

bevara deras möjligheter att överleva behövs åtgärder av olika slag, främst genom skydd av natur-

områden men också av aktiva skötselåtgärder. I vardagslandskapet krävs stor hänsyn och verk-

samma inom skogs- och jordbruket har ett särskilt stort ansvar. Vänersborgs kommun har ett stort 

ansvar för mångfalden i landskapet, både som markägare och som ytterst ansvarig för samhällspla-

neringen. Viktiga åtgärder kan vara att skydda speciellt värdefulla områden som kommunala natur-

reservat, men också insatser som att tillhandahålla arbetslag för praktiska naturvårdsåtgärder är 

mycket betydelsefulla, men också planera för att bygga in och utveckla värdefull natur i bebyggelse 

och annan infrastruktur. 

Hotade och rödlistade arter 

Cirka sju procent, eller 4746 arter, av Sveriges djur, växter och svampar är så hotade att de riskerar 

att dö ut. Deras livsmiljöer har påverkats av miljöförstörelse och av att jordbruket, skogsbruket och 

fisket har rationaliserats. Sverige tar liksom många andra länder fram rödlistor över hotade och 

sällsynta växt- och djurarter. I rödlistorna grupperas arterna efter hur stor risken är för att de dör 

ut. Kategorierna presenteras nedan. I Vänersborgs kommun har 551 rödlistade arter påträffats en-

ligt Artfakta 20200708 och observationsdatabasen (innehåller även äldre uppgifter). 

Arterna kan också grupperas i ”enbart äldre fynd” (rapporterade före 1990), ”nationellt utdöda” 

(RE). En lista över de arter som påträffats i kommunen, vilken hotkategori de tillhör, och enligt 

grupperingen ovan, presenteras i BILAGA 4. 

 

 Hotkategorier 

 RE - Försvunnen (Regionally Extinct) 

 CR - Akut hotad (Critically Endangered) 

 EN - Starkt hotad (Endangered) 
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 VU - Sårbar (Vulnerable) 

 NT - Missgynnad (Near Threatened) 

 DD - Kunskapsbrist (Data Deficient) 

 

Skyddade arter 

Ett stort antal skyddade arter (fridlysta, upptagna i EU´s art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv) 

presenteras tillsammans med de rödlistade arterna i BILAGA 4. 

Arter med särskilda åtgärdsprogram – ÅGP 

Flera av de arter som finns i Vänersborgs kommun finns också upptagna på Naturvårdsverkets för-

teckning över arter som inte kan klaras med ”vanliga” bevarandeinsatser som reservat, allmänna 

hänsynstaganden, nyckelbiotoper eller miljöersättningar inom lantbruket. Särskilda insatser behövs 

för att klara dessa arter. Därför har regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram särskilda 

åtgärdsprogram. De flesta programmen behandlar enskilda arter medan några berör hela livsmil-

jöer och flera arter. Totalt omfattar satsningen drygt 200 program och över 500 arter. I Väners-

borgs kommun finns 31 arter som omfattas av fastställda åtgärdsprogram. Exempel på arter med 

särskilda åtgärdsprogram och som har viktiga förekomster i Vänerborgs kommun förtecknas nedan.  

Arter med särskilda åtgärdsprogram – med betydande förekomster i Vänersborgs kommun  

Ahlén, I. 2015. Åtgärdsprogram för barbastell 2015–2019. Naturvårdsverket. Rapport 6532. 

Antonsson, K. & Karlsson, T. 2014. Åtgärdsprogram för läderbagge 2014–2018. Rapport 6616. 

Naturvårdsverket. 

Helander, B. 209. Åtgärdsprogram för havsörn 2009–2013. Rapport 5938. Naturvårdsverket. (av-

slutat) 

Höjer, O. & Hultengren, S. 2004. Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd. Rapport 5411. Na-

turvårdsverket.  

Lindberg, P. 2011. Åtgärdsprogram för pilgrimsfalk 2011–2014. Rapport 6426. Naturvårdsverket. 

Avslutat program. 

Malmgren, J. 2007. Åtgärdsprogram för bevarande av större vattensalamander och dess livsmil-

jöer. Rapport 5636. Naturvårdsverket. Avslutat program. 

Naturvårdsverket 2012. Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd. Mål och åtgärder. Rapport 

6496. Naturvårdsverket.  

Naturvårdsverket 2015. Åtgärdsprogram för låsbräknar i hävdade marker 2014–2018. Topplås-

bräken (Botrychium lanceolatum), nordlåsbräken (B. boreale), rutlåsbräken (B. matricariifo-

lium). Rapport 6650. Naturvårdsverket. 

Nilsson, S.-G. 2012. Åtgärdsprogram för skalbaggar i eklågor 2012–2016. Blanksvart rödrock 

(Ampedus nigerrimus), brunoxe (Aesalus scarabaeoides), svart guldbagge (Gnorimus variabilis), 

plattkäkbagge (Prostomis mandibularis). Rapport 6507. Naturvårdsverket.  

Söderbeck, B., Edsman, L. & Schröder, S. 2009. Åtgärdsprogram för flodkräfta 2008–2013. Rap-

port 5955. Naturvårdsverket, Stockholm. 
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Weibull, H. 2015. Åtgärdsprogram för fågelfotsmossa, 2014–2019. Rapport 6649. Naturvårdsver-

ket, Stockholm. 

Ansvarsarter och symbolarter i Vänersborgs kommun 

Ansvarsarter är sådana arter som har en betydande del av sin totala population inom ett begränsat 

geografiskt område. Den nation, region eller kommun som hyser en stor andel av en population 

kan då sägas ha ett särskilt ansvar för artens bevarande. Några av arterna på den nationella rödlis-

tan har särskilt stora förekomster inom Vänersborgs kommun. Det gäller t ex pilgrimsfalk, havsörn, 

örtlav, jättelav och läderbagge, men det finns också andra arter som är sällsynta och som har vik-

tiga förekomster i kommunen. 

Fyra arter föreslås representera kommunens biologiska mångfald, antingen som ansvarsarter ge-

nom sina unika förekomster och nationella hotbild, eller som så kallade symbolarter för att de är 

omtyckta eller typiska för naturen i Vänersborgs kommun. De arter som valts som ansvarsarter är 

pilgrimsfalk Falco peregrinus NT och jättelav Lobaria amplissima CR, och som symbolarter ek Quer-

cus robur och havsörn Haliaeetus albicilla NT. särskilt skyddsvärda träd då delar av kommunen in-

går i utpekad värdtrakt för dessa. 

Vad behöver göras? 

• Förlusten av biologisk mångfald behöver hejdas. 

• Andelen hotade arter behöver minska. 

• Våra rika biologiska tillgångar behöver användas på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Vad kan kommunen göra? 

• Vid planering, samråd och tillståndsärenden bör områden med höga naturvärden och punkt-

objekt med rödlistade arter så långt som möjligt bevaras. 

• Se till att ha ett bra planeringsunderlag för, och god kännedom om kommunens hotade och 

skyddade arter. 

• Vänersborgs kommun bör ha som målsättning att inga arter ska försvinna från kommunen. 

• Arbeta för stärkt samverkan mellan kommunen, länsstyrelsen, ideella organisationer och kom-

munen när det gäller bevarandet av och hänsynstagande till rödlistade och skyddade arter inom 

kommunen. 

• Aktivt arbeta med åtgärder, information och aktiviteter kring de utpekade symbol- och ansvarsar-

terna. 

• Utse ansvarsarter och ansvarsmiljöer som är utmärkande för kommunen samt ta särskilt ansvar 

för dessa.  

• Arbeta fram kommunala naturreservat enligt prioritering.  
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Figur 6. Karta över förekomst av särskilt skyddsvärda arter i Vänersborgs kommun. 
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Natur, bebyggelse och infrastruktur 
 

En grön stad är inte bara en attraktiv stad ur estetisk synpunkt. Parker och grönområden har en rad 

olika funktioner och värden. De viktigaste är rekreationsvärdet, det sociala/kulturella värdet och 

det ekologiska/biologiska värdet, som ger staden fördelar i form av till exempel bättre folkhälsa och 

skänker identitet till staden. Genomtänkta program och strategier för frågor som natur- och kultur-

värden, hushållning med grus, avfallshantering, miljöanpassad energiförsörjning och hälsofrågor 

som buller ger underlag för ett samhällsbyggande som kan bidra till att uppnå miljömålet en god 

bebyggd miljö. Genom att ett brett spektrum av kompetenser involveras redan tidigt i planerings-

processen så kan många intressekonflikter lösas på ett tidigt stadium. 

Nära till naturen 

Närrekreation är viktig för människors livskvalitet. Ofta handlar det om att det skall finnas gröna 

stråk med parker och gräsytor som bryter mot byggnader och vägar. Promenader är mycket viktiga 

för den enskilda människans välbefinnande, men också för den allmänna folkhälsan och därmed 

också för den nationella ekonomin. Om de gröna områdena fylls med intressant och värdefullt in-

nehåll blir värdet ännu större. Vänersborgs kommun har det väl förspänt när det gäller naturområ-

den inom eller nära tätbebyggt område. Men även utanför tätorterna finns flera natur- och frilufts-

områden av nationell klass.  

 

Grönstruktur 

Vänersborgs kommun är angelägen om att bevara områden för biologisk mångfald och friluftsliv 

samtidigt som staden expanderar (se kommunens ställningstagande nedan). I kommunen finns 

flera fina friluftslivsområden såsom Dalbobergen, Halle- Hunneberg, Lillån och Holmängen som är 

viktiga för tätortsnära rekreation och är en del av stadens grönstruktur. Kommunen har också tagit 

fram en grönplan som beskriver tätorternas grönområden utifrån natur-, kultur och sociala värden. 

I planen finns framtagna strategier för bevarande och utveckling av viktiga grönområden. 

 

Naturanpassat byggande 

Att på ett bra sätt passa in byggnader och boende i naturmiljön är en viktig kvalitetsaspekt. Men 

det kräver också kunskap om de värden som finns på den aktuella platsen. En förutsättning är att 

man dokumenterar naturvärden i ett tidigt skede av planprocessen, till exempel i detaljplaneske-

det. Genom att se stenmurar, dammar, lövdungar, betesmarker eller gamla träd som en tillgång i 

bostadsbyggandet istället för ett hinder kan man skapa attraktiva boendemiljöer. Med ett sådant 

förhållningssätt finns också möjlighet att förstärka den lokala och historiska identiteten inom varje 

bostadsområde. Genom att utforma naturvårdsinriktade planbestämmelser gynnas inte bara biolo-

gisk mångfald utan också de boendes möjlighet att uppleva en rik närnatur. 

Vad behöver göras? 

• Stadens grönområden och tätortsnära naturmiljöer behöver bevaras och utvecklas. 
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• Fortsatt skötsel av värdefulla naturområden behöver säkerställas.  

Vad kan Vänersborgs kommun göra? – ställningstaganden om grön infrastruktur 

• Stadsplaneringen ska ske med hänsyn till grönstrukturen och vid behov ska kompensationsåtgär-

der vidtas om ett värdefullt grönområde tas i anspråk för annan markanvändning. 

• Tätortsnära områden för friluftsliv och rekreation såsom motionsspår, naturstigar och natur-

knutna aktiviteter ska reserveras och utvecklas. 

• Öka antalet lättillgängliga och tätortsnära rekreationsområden. 

• Kommande naturvårdsplan ska användas som ett underlag i framtida planering. 

• Utveckla Ursand/Dalbobergen, Holmängen, området kring Lillån och Viksängen med avseende på 

naturupplevelser och frilufts-/fritidsaktiviteter. 

 

samt! 

•  Sprida kunskap om stadens naturvärden, t ex genom presentationer av möjligheter, skyldigheter, 

sevärdheter, m.m., via web och i form av tryckta utflyktsguider. 
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Friluftsliv, naturturism och ekosystemtjänster 
 

En skogspromenad, en liten stunds vila i en örtrik ängsbacke, en fisketur eller en stillsam paddling i 

ett vattendrag, en båttur i Vänerskärgården. Vistelser i naturen har positiva effekter på vårt välbe-

finnande. Det kan tyckas självklart, men det är först de senaste åren som man vetenskapligt börjat 

studera varför vi mår bra av att vistas i naturen. En viktig aspekt, förutom det faktum att naturen 

har lugnande, stärkande och läkande effekter, är att det är lätt att ta sig till variationsrika och sti-

mulerande naturmiljöer. Studier visar att ju närmare ett grönområde man bor, desto oftare besö-

ker man det och de människor som ofta besöker ett grönområde känner sig mindre stressade. 

I Vänersborgs kommun och i tätorten, är naturen alltid nära, och många fina områden ligger på 

gång- och cykelavstånd från tätorten. I och kring tätorten finns flera fina friluftsområden, t ex Rån-

num, Vänersborgsviken, Vänersborg-Ursand, Götaälvstranden och Vargön-Nordkroken. Lite längre 

bort ligger Stora Hästefjorden, Kroppefjäll och Halle- och Hunneberg med flera fina och lättillgäng-

liga naturområden.  

Det finns också god tillgång till natur med extraordinära naturvärden och goda besöksanordningar. 

De skyddade områdena Halle- och Hunnebergs branter, Ovandalen och Tunhem ligger inom en 

halvtimmas bilfärd, eller ett par timmars cykelavstånd om man så vill. Och så, sist men inte minst, 

finns ju hela Vänern med bad, fisketurer och fina naturupplevelser. 

Vård och utveckling av de fina naturmiljöer som finns i kommunen är förstås betydelsefullt för fri-

luftslivet, men det är också viktigt att informera invånare och tillfälliga gäster om att de här kvali-

teterna finns, hur man når dit, och att de är stort sett gratis. Kommunen är, med sin varierande na-

tur, väldigt intressant för turister. Naturturismen är en viktig, expansiv och ekonomiskt betydelse-

full verksamhet. Den kan utvecklas till att bli en viktig sysselsättning för många människor, men 

nyttjandet kan också medföra konflikter med känsliga naturvärden. Det är därför viktigt att planera 

för ett långsiktigt och hållbart nyttjande av kommunens naturmiljöer. 

 

Ekosystemtjänster 

Ekosystemen bidrar med flera viktiga tjänster till människan. Naturen i staden ger renare luft, 

bättre lokalklimat, ökad hälsa, klimatanpassning, bullerdämpning och möjlighet till närodlad föda. 

Tätorternas grönområden konkurrerar ofta med behovet av bostäder och vägar. Men parker och 

grönområden bidrar lokalt till ett gott klimat med renare luft och jämnare temperatur. Gräsmattor 

och andra mjuka markytor renar regn- och smältvatten. Träd och buskar tar hand om ökad neder-

börd, minskar bullernivåer och är boplatser för växter och djur. Vi människor lockas också till att 

röra oss mer i gröna områden. 

 

Vad kan Vänersborgs kommun göra? 

• Utveckla besöksnäringen i de kommunala åtagandena – t ex Vänersborgsviken.  

• Vänerskärgårdsområdet är unikt med goda förutsättningar för fiske, naturstudier, båtturism, bad 

m m. Relevanta åtgärder kan utgöras av förbättrande vägar, parkeringsmöjligheter för bilar och 
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båttrailers, förbättrande av stigar och skyltar. Det årliga underhållet behöver också ses över. Se 

även åtgärdsförslag under kapitlet ”sjöar och vattendrag”. 
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Skyddad natur – miljöbalken och frivilliga avtal 
 

Det finns många olika lagskydd för värdefull natur. De olika skyddsformerna redovisas kortfattat i 

detta avsnitt. 

 

Naturreservat 

Naturreservat bildas i enlighet med miljöbalken med ”syfte att bevara biologisk mångfald, vårda 

och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett område 

som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för 

skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat.” 

Länsstyrelserna och kommunerna kan bilda naturreservat enligt miljöbalken. Naturreservat kan bil-

das på mark som ägs av staten, kommuner, bolag, enskilda personer, med mera. Markägarna er-

sätts för intrånget, alternativt köper staten eller kommunen marken innan reservatet bildas.  

Reservat används för att skydda olika typer av natur, och det kan röra sig om allt från små växtloka-

ler till vidsträckta fjällområden. Våtmarker, odlingslandskap, skogar, vattenmiljöer, geologiska bild-

ningar och tätortsnära friluftsområden kan också skyddas som reservat. Naturreservat är ett 

mycket starkt skydd som innefattar restriktioner och reglering av markanvändningen i ett område. 

Ändamål och restriktioner i reservaten framgår av särskilda beslut och skötselplan. 

I Vänersborgs kommun finns 17 naturreservat enligt miljöbalken 7 kap 4 §. Ungefär 4 000 (40 km2) 

ha är skyddade som naturreservat i Vänersborgs kommun – ungefär 6 % av kommunens totala lan-

dyta.  

Naturvårdsområden är en äldre skyddsform, med det huvudsakliga syftet att skydda områden från 

ändrad markanvändning. Skyddsformen naturvårdsområde, som infördes i naturvårdslagen 1974, 

upphörde i och med införandet av miljöbalken 1999. De områden som inrättats ska vid tillämp-

ningen av miljöbalken anses som naturreservat, men det finns skillnader. Föreskrifterna får inte 

vara så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastighet. 

Skyddsformen förekommer främst i marina miljöer och skogsområden avsedda för friluftsliv. Exem-

pel på sådana naturvårdsområden är Halle- och Hunneberg. 

 

Naturminne 

”Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som naturminne, om 

det behöver skyddas eller vårdas särskilt.”  Miljöbalken. 

Naturminnen lyder under samma lagparagraf som naturreservat och är, kan man säga, naturreser-

vat i miniatyr. Skyddsformen tillämpas inte så ofta idag. De naturminnen som finns utgörs ofta av 

gamla träd eller geologiska formationer. I Vänersborgs kommun finns fem platser som innehåller 

en eller flera naturminnesskyddade träd, främst gamla ekar. 
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Landskapsbildsskydd 

Landskapsbildsskydd är, liksom naturminnen, en äldre skyddsform (som bildades med stöd av 19 § 

naturvårdslagen) och är ett begrepp som inte finns i miljöbalken. Befintliga landskapsskydd ersätts 

successivt med andra skyddsformer, men tills vidare gäller bestämmelserna för landskapsskydds-

områdena. 

Särskilda föreskrifter finns framtagna för varje landskapsbildsskydd. Skyddet reglerar bebyggelse, 

vägar och andra anläggningar som kan ha en negativ effekt på landskapsbilden. Det reglerar inte 

skogsbruk och jordbruk. I Vänersborgs kommun finns ett landskapsbildsskydd vid Hullsjön. 

 

Natura 2000 

Natura 2000 är ett nätverk av skyddsvärda naturområden inom EU. De flesta Natura 2000-områden 

är naturreservat. Natura 2000 ger en ytterligare förstärkning av skyddet. Syftet är att bevara natur-

typer och arter som EU-länderna har kommit överens om. För verksamheter eller åtgärder som på 

ett betydande sätt kan påverka miljön i ett sådant område krävs tillstånd. Tillstånd hanteras i första 

hand av länsstyrelsen, men i fall då ett Natura 2000-område riskerar att skadas kan frågan föras vi-

dare till regeringen och EU. Inom Vänersborgs kommun finns 10 Natura 2000 områden (omfat-

tande ca 4000 ha i kommunen) Dessa grundar sig på EU´s Art- och habitatdirektiv och EU´s Fågeldi-

rektiv. 

 

Biotopskyddsområde 

Biotopskyddsområde används för att bevara areellt sett små livsmiljöer som innehåller nationellt 

hotade arter och små skyddsvärda naturtyper i skogs- eller jordbrukslandskapet.  

Den ena formen av biotopskydd liknar naturreservat, men är mindre (ofta under fem ha). Länssty-

relsen, Skogsstyrelsen eller en kommun får besluta om ett område får utgöra ett biotopskyddsom-

råde. I Vänersborgs kommun finns 13 sådana områden (ca 35 ha). 

Den andra formen utgörs av det så kallade generella biotopskyddet som bland annat omfattar småbi-

otoper i odlingslandskapet som alléer, odlingsrösen, småvatten, åkerholmar, källor och stenmurar. 

Det finns en mängd sådana områden/objekt i Vänersborgs kommun. Se även ”småbiotoper” i kap. 

odlingslandskapet. Dessa typer av biotopskydd måste dokumenteras/inventeras i utredningsskedet 

inför exempelvis exploateringar. Finns sådana i området så måste anpassningar ske, alternativt skall 

dispens ansökas från länsstyrelsen.  

 

Strandskydd 

Strandskyddet ska trygga allmänhetens tillgång till stränder för friluftsliv och bevara goda livsmil-

jöer på land och i vatten för växt- och djurliv. Strandskydd råder vid havet, samt alla insjöar och vat-

tendrag 100 meter från strandlinjen, såvida inte utvidgat strandskydd gäller (upp till 300 meter). 

Strandskyddet är oftast upphävt inom detaljplanelagt område. Inom strandskyddat område råder 

förbud att uppföra, väsentligen ändra eller förbereda för ny byggnad. Det är också förbjudet att 
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uppföra anläggningar eller utföra åtgärder som hindrar allmänhetens tillträde eller försämrar livs-

villkoren för växt- och djurlivet. 

Strandskyddet i Vänersborgs kommun är utvidgat till mellan 100–300 meter längs Vänern. Ett antal 

sjöar har utvidgat strandskydd på mellan 200–300 m. 

I vissa områden har anpassning av strandskyddets utbredning gjorts. Strandskyddsgränsen har då 

anpassats så att den, istället för att gå ända ut till 300 eller 200 meter från stranden, följer vägar, 

järnvägar, befintlig bebyggelse med mera inom 100–300 respektive 100–200 meter från strandlin-

jen. 

Även inom generellt strandskydd har anpassningar gjorts. 

 

Ekologiskt särskilt känsliga områden 

Vissa naturmiljöer är mer känsliga ur ekologisk synpunkt än andra. Sådana områden skall enligt mil-

jöbalkens 3 kapitel 3 § skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Ekologiskt särskilt känsliga 

områden kan enligt förarbetena till lagstiftningen vara av tre typer: 

1. Områden med instabila produktionsförhållanden och ogynnsamma återväxtförutsättningar 

2.  Områden som inrymmer växt- och djurarter som är utrotningshotade 

3.  Områden i övrigt som är särskilt ömtåliga och som samtidigt inrymmer särskilda ekolo-

giska värden, har betydelse som genbank eller dyl. 

I kommunens översiktsplan anges följande områden som ekologiskt särskilt känsliga: Kroppefjäll, 

Stora och Östra Hästefjorden, Frändeforsån, Dälpan, Lillån (på Dal), Vassbotten, Hullsjön med Stall-

backaån, Halle- och Hunneberg, Bodaneälven, Risån med Källesjö och Kyrkesjön, Älvsuget – Vänern, 

Göta älv, Dättern med Brandsfjorden samt ett antal mossar. Även våtmarker kan enligt ÖP betrak-

tas som ekologiskt känsliga.  

Ekologiskt särskilt känsliga områden redovisas i naturvårdsplanens objektsdel genom att ingå i na-

turvärdesobjekt. De områden som i naturvårdsplanen anges har höga eller unika naturvärden 

(klass 1 och 2) bedöms också som ekologiskt särskilt känsliga enligt MB 3:3.  

Skyddet för ekologiskt särskilt känsliga områden skall i första hand tillgodoses vid tillståndsgivning 

och fysisk planering. Att ett område bedömts som ekologiskt särskilt känsligt innebär inte restrikt-

ioner för pågående markanvändning. Vid fortsatt markanvändning av hittillsvarande slag har be-

stämmelsen endast en rådgivande funktion. 

 

Djur och växtskyddsområden 

Om det behövs särskilt skydd för växt- eller djurarter inom ett visst område får länsstyrelsen eller 

kommunen inskränka rätten till jakt eller fiske, eller allmänhetens eller markägarens rätt att uppe-

hålla sig i området. I Vänersborgs kommun finns 8 sådana områden (177 ha). 
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Naturvårdsavtal 

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan staten/kommunen och markägaren i syfte att be-

vara och utveckla ett områdes naturvärden. Det gäller ofta mark som kräver naturvårdsanpassad 

skötsel. Avtalen används främst av Skogsstyrelsen på skogsmark. Dessa löper vanligen på 50 år och 

skall kompensera markägarens inkomstbortfall från skogsbruket. Det finns för närvarande 21 områ-

den som är skyddade med naturvårdsavtal i kommunen. 

 

Områden av riksintresse 

Områden av riksintresse för naturvård ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets 

utveckling och visa mångfalden i naturen ur ett nationellt perspektiv. Områden som pekats ut som Na-

tura 2000 områden är automatiskt område av riksintresse för naturvården. Miljöbalken kräver att områ-

den av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 

kan skada natur- eller kulturmiljön. 

Naturvårdsverket pekar ut områden som är av riksintresse för naturvård eller friluftsliv i samarbete 

med länsstyrelsen och kommunerna. Kommunen kan själv föreslå nya områden. Om ett riksintresse 

står i konflikt med ett annat allmänt lokalt intresse ska riksintresset ges företräde eftersom det 

väger tyngre än allmänna lokala intressen. Kommunen skall i sin fysiska planering visa på vilket sätt 

riksintressena kan tillgodoses. Det är Länsstyrelsen som bevakar att dessa riksintressen inte påtag-

ligt skadas vid ny planläggning. I Vänersborgs kommun finns 10 områden som är utpekade som riks-

intressen för naturvård.  

Skyddade arter 

Med skyddad art avses en art som är upptagen i artskyddsförordningen. Det rör sig dels om arter 

som kräver noggrant skydd enligt EU´s habitatdirektiv och finns upptagna i bilaga 4 till habitatdirek-

tivet, dels av arter som kräver noggrant skydd enligt nationell svensk lagstiftning eller till följd av 

internationellt åtagande. Dessa arter ingår under begreppet fridlyst art. Skyddade arter som före-

kommer i Vänersborgs kommun förtecknas i Bilaga 4. 
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Figur 7. Karta över skyddad natur i Vänersborgs kommun.  
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