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5Sammanfattning

Sammanfattning

Bakgrund 
I den nu gällande översiktsplanen för Vänersborg, ÖP 
2006, anges att målet för den framtida utvecklingen 
för Vänersborg med omgivning är att utbyggnad av 
bostäder och infrastruktur utförs på sådant sätt att det 
bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle med god 
tillgång till närnatur. En grönplan för den tätortsnära 
naturen är ett viktigt underlag i planeringen för att nå 
det målet. Den ska utgöra underlag vid förtätning och 
nybyggnad i tätorterna samt vid skötsel och bevarande 
av grönstrukturen. I Miljöbalken talas om vikten av 
att särskilt beakta behovet av grönområden i tätorten 
och att till förmån för friluftslivet skydda natur- och 
kulturvärden från påtaglig skada. Att identifi era, kart-
lägga och analysera grönområdena är en förutsättning 
för att få en övergrip ande och sammanhållen bild.

Syfte
Grönplan Vänersborg redovisar den gröna miljöns 
ekologiska, sociala och kulturella värden och tar av-
stamp i fl era av de nationella miljömålen. Syftet med 
upprättandet av grönplanen är att bereda möjligheter 
att skapa och bevara en sammanhållen grönstruktur 
och en långsiktigt god hushållning med grönområde-
na i tätorten.  Grönplan Vänersborg har också till syfte 
att underlätta samarbetet mellan samhällsplaneringens 
olika parter samt att öka förståelsen för vikten av en 
gemensam helhetssyn när det gäller grönstrukturens 
betydelse och roll i den fysiska planeringen.

Innehåll
I Grönplan Vänersborg beskrivs de nuvarande förut-
sättningarna för grönstrukturen i kommunen både 
översiktligt och mer detaljerat. Vidare fi nns en över-
gripande analys av hur grönstrukturerna kan utveck-
las samt strategier för bevarande av befi ntliga värden. 
En punktlista med aspekter som särskilt bör beaktas i 
den fysiska planeringen med avseende på påverkan på 
 natur- och kulturvärden har ställts samman och grön-
planen innehåller även en tabell med föreslagna fram-
tida projekt för att förbättra grönstrukturen. 

Barnperspektivet har fått särskilt utrymme i grön-
planen. Tillgången till så kallade skolskogar för skolor 
och förskolor har studerats och i respektive delområde 
beskrivs kort närheten till grönområden samt hur sko-
lor och förskolor nyttjar dessa.

I avsnitt 1.2 fi nns en disposition ”Så läser du grön-
planen” som ger en överskådlig bild av vad man kan 
läsa om och fördjupa sig i.

För att nå målet om god tillgång till närnatur i kom-

munen krävs ett bra samarbete mellan både kommu-

nens förvaltningar och andra aktörer. När vi planerar 

utformning och skötsel av den tätortsnära naturen är 

det viktigt att vi samråder och att de som är berörda är 

med i planeringen. Grönplanen är det gemensamma 

underlag vi utgår ifrån.
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gjort gräns. Dessa områden är natur reservat med höga 
biologiska värden, som är inventerade och beskrivna 
på annat håll och behandlas därför inte i grönplanen. 
Begreppen grönstruktur, grönyta och grönområde 
omfattar här all mark som inte är bebyggd eller hård-

1. Inledning

Vänersborg är en vacker, grön stad med värdefull tät  orts-

nära natur och strandområden. Närheten till   natur en är 

en av stadens viktiga styrkor och ska beaktas i all plane-

ring. Alla invånare i kommunens tätorter ska ha tillgång 

till tätortsnära natur och barnens möjlighet att vistas i 

naturen är speciellt viktig. Naturen ska vara vari erande. 

När vi plane rar utformning och skötsel av den tätorts nära 

natur en är det viktigt att samråda så att alla får möjlighet 

att påverka planeringen. Grönplanen är en del av kom-

munens översiktliga planering och ger kunskapsunderlag 

så att de  gröna värdena kan uppmärksammas och tas 

tillvara.     

1.1 Så läser du grönplanen
För att snabbt få en bild av grönplanen läs samman-
fattning på första uppslaget. Förutsättningar för grön-
strukturen beskrivs i kapitel 2 till 3. Är du intresserad 
av att få veta mer om ett enskilt område fi nns detalje-
rade beskrivningar i kapitel 4. I strategierna i det ka-
pitlet pekas särskilt ut värden att ta hänsyn till. Vid 
förändringar eller översyn av ett område bör ut över 
strategierna hela områdestexten läsas för att man ska 
få en ”grön bild” av området och kunna göra kloka av-
vägningar. I kapitel 5 fi nns tankar om fortsatt arbete 
och i kapitel 6 beskrivs de olika värdena mer utför-
ligt. 
 Grönplanen berör främst staden Vänersborg och 
Vargöns samhälle och angränsande gröna områden. 
Dessutom behandlas viktiga grön områden i Brålanda 
och Frändefors. I öster har Halle- och Hunneberg ut-

Invigning med musik i Vassändaviken efter restaureringen av strandängarna. 

gjord, alltså även jordbruksmark och vattenområden.
Grönplanen grundas på det material som fi nns 
 tillgängligt sedan tidigare i naturvårds- och grönstruk-
turplaner. Grönplanen har inte någon juridiskt bind-
ande status. 
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Grönplanen beskriver de gröna områdenas vär-
den utifrån ekologiska, kulturella och sociala 
 as pekter samt visar på åtgärder för att utveckla 
de gröna stråken. 

Grönplanen utgör ett gemensamt underlag i 
plane ring och skötsel av den tätortsnära natu-
ren och ger förutsättningar för ett bra samarbete 
mellan förvaltningar och andra aktörer.

Grönplanen ger underlag för avvägningar vid 
tät orternas utbyggnad, vid förtätningar inne i tät-
orterna samt vid annan exploatering som tar na-
turmark i anspråk. 

Grönplanen lyfter fram barnens perspektiv och 
behov av tärtortsnära natur.

•

•

•

•

Barnen i förskolorna är gärna ute i  Halleskogen. 

1.2 Miljömål
Grönplanen ska bidra till en långsiktigt god hushåll-
ning med det gröna så att andra mål som till exempel 
god bebyggd miljö, stadstillväxt och biologisk mång-
fald uppnås inom kommunen. 

”Senast år 2010 ska fysisk planering och samhälls-
byggande grundas på strategier för hur grön- och vat-
tenområden i tätorter och tätortsnära områden ska 
bevaras, vårdas och utvecklas för såväl natur- och kul-
turmiljö- som friluftsändamål, samt hur andelen hård-
gjord yta i dessa miljöer fortsatt begränsas.” (Nationellt 
Miljömål – God bebyggd miljö, Delmål 1, 2010)

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nytt-
jas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
gene rationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen 
samt deras funktioner och processer ska värnas. Männi-
skor ska ha tillgång till en god natur- och  kulturmiljö 
med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livs-
kvalitet och välfärd.” (Nationellt Miljömål – Ett rikt 
växt- och djurliv)

”Mark- och vattenmiljöer samt fysisk miljö i övrigt 

som har betydelse från allmän synpunkt på grund av 
deras naturvärden eller kulturvärden eller med hän-
syn till friluftslivet ska så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kultur-
miljön. Behovet av grönområden i tätorter ska särskilt 
be aktas.” (Miljöbalken 3:6)

Vacker närnatur med en blommande äng 

som slås en gång om året.
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1.3 Närnatur
I Vänersborg och Vargön fi nns många naturområden 
med fi na utfl yktsmål. Många har anknytning till vat-
ten. Här visas ett urval.

Skräckleparken är ett av Vänersborgs fi nrum med promenader, bad 

och båtliv.
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Halleskogens gamla kulturlandskap vid foten av Halleberg är rikt 

på fornlämningar. Hagmarkerna med björk, ek och hassel betas 

och har en fi n vårfl ora och intressanta lavar knutna till ekarna. Till 

vänster.

Mitt i Vargön ligger Björkås park med dammar och grova ädellöv-

träd. Fina promenadstigar och bänkar fi nns i parken kring kaféet 

Villa Björkås. Till höger.

Runt hela Viksängen fi nns strandnära hagmarker med grova ekar 

och öppna hällmarker omväxlande med alsumpskogar. För bad 

fi nns grunda badvikar med sandbottnar längs stränderna. Till vän-

ster.

Nordkrokens badplats med långgrunda sandstränder ligger vid 

foten av Halleberg. Varma sommardagar är badplatsen full av ba-

dande besökare. Omväxlande med sanddynerna går geologiskt 

intressanta stora plana ytor av urberget i dagen. Till höger.

Vassändavikens strandängar intill Brätte gamla stad är ett populärt 

besöksmål med stora natur- och kulturhistoriska värden. Ruinerna 

efter staden Brätte, kyrkplatsen och utsikt över de betade strand-

ängarna med en artrik fl ora, kan avnjutas tillsammans med en pick-

nick vid den gamla smedjan. Till vänster.

Ett kulturlandskap med lövskogar och ekhagar fi nns utmed Lillån, 

tillsammans med gammal bruksmiljö vid Önafors säteri. Till höger.
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1.4 Värdet av gröna områden
Forskning bekräftar de gröna miljöernas betydelse för 
människors hälsa och livskvalitet. Vistelse i naturen 
minskar stress och sänker blodtrycket. Trädgårdsterapi 
har börjat användas i rehabilitering av långtidssjuka 
och gröna skolgårdar gör att barnen kan koncentre-
ra sig bättre och blir mindre aggressiva. Bostadsnära 
mindre naturområden är spännande platser för lek 
och äventyr. 

Rent ekologiskt fyller stadens grönska en mängd 
olika funktioner. Stadens grönstruktur och vegeta-
tionsvolym har stor betydelse för stadens klimat och 
luftkvalitet. Det fi nns klara samband mellan god luft 
och tillgången på grönområden. Grönområdenas 
växtlighet påverkar faktorer i stadsmiljön som vind-
förhållanden, luftfuktighet, sol och skugga och därige-
nom markens upptagning och lagring av värme. Sta-
dens gröna ytor tar upp regnvatten och minskar risken 
för översvämningar vid kraftigt regn. Befi ntliga träd-
ridåer utmed vägar och industriområden fungerar som 
skyddszoner. Generellt kan man säga att växtligheten 
påverkar tätortens lokalklimat positivt.

Historiskt
Att odla marken var förr en förutsättning för att män-
niskan skulle bli bofast. Det gamla odlingslandska-
pets åkrar och ängar gav mat och skogen gav bränsle 
samt bete till djuren. Landskapet var småskaligt och 
vari erat. Naturen fanns alltid nära inpå. Det histo-
riska arvet  lever kvar i oss trots att Sveriges invånare 
nu huvudsakligen bor i städer. I städerna värdesätter 
vi trädgården, balkongodlingen eller kolonilotten och 
många söker sig till skogen och andra gröna områden 
för rekreation. 

Tätorterna växer
I takt med att städerna vuxit och landsbygden av folkats 
har vi kommit allt längre ifrån naturen. Forskning vi-
sar att för att de gröna områdena ska utnyttjas måste 
de ligga nära. Det bör till exempel inte vara mer än 
100 meter till närmaste gröna område från en skola 
för att barnen ska hinna dit och kunna vistas där på 
raster eller under lektioner. Från bostäder till närms-
ta park bör det inte vara mer än 300 meter för att 
man ska känna värdet av parken och ta sig dit. Det 
har också visat sig att strövområden med naturmark 
som ligger längre bort än en kilometer från hemmet 
mycket sällan används. Det fi nns ett stort värde i att 
ha tillgång till mindre natur områden mycket nära bo-
städerna med vilda växter och djur där barnen också 
kan leka. 

En varierad natur med gran- och lövskogar, betes-
marker och odlingslandskap upplevs som mer lockan-
de och stimulerar till längre utevistelse än en ensartad 
natur. Ett läge vid vatten gör upplevelsen ännu rikare. 

Barnperspektivet  
Det är viktigt att ge plats för barnens behov i samhället 
och planera utifrån deras förutsättningar. Forskning 
visar att barns utveckling påverkas positivt av naturen. 
Naturmiljöer är viktiga för behoven av fysisk aktivi-
tet och inspirerar till lek och rör else. Barn som vistas 
mycket i naturen får förbättrad motorik och har lätt-
tare att koncentrera sig.

I FN:s konvention om barns rättigheter poängteras 

att barn har rätt att göra sin röst hörd och få sina 

synpunkter beaktade. Sverige har förbundit sig att 

genomföra konventionen. I arbetet med detta har 

det slagits fast att alla myndighetsbeslut som inver-

kar på barn ska tas med hänsyn till barnperspektivet 

och till barns bästa.

Att bo i lägenhet och kunna odla på en egen kolonilott intill 

 bebyggelsen ger bra förutsättningar för hälsa och välbefi nnande 

och utlopp för egen kreativitet. Klätterträd vid Brålanda förskola.
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områden har stot betydelse som spridningskorridorer 
och stråk för både växter och djur. De ekologiska sam-
banden mellan områden med höga naturvärden är där-
för av stor betydelse. En naturmiljö kan i många fall 
vara lika med kulturmiljö. Många natur typer och arter 
har utvecklats som en följd av att människan brukat 
jorden och nyttjat naturens resurser.

Kulturvärden: I alla tider har människan påverkat 
landskapet omkring sig genom att omvandla  naturen 
med odling och byggande. Spår efter människor som 
levt och verkat kan vara odlingsrösen, gamla betes-
marker eller hamlade träd efter ett gammalt traditio-
nellt jordbruk. Det kan också vara rester efter små 
indu strier till exempel i form av kvarnar. 

Landskapet speglar den gällande samhällsstruktu-
ren där både nutid och dåtid kan avläsas i till exempel 
odlings landskap, bebyggelse och vägar samt städer och 
samhällen. 

Naturnära skolor och förskolor kan bidra till ökad för-
ståelse för, kunskaper om natur- och kulturmiljöer och 
inspirera till att naturen med himlen som tak vävs in i 
skolarbetet. En ”egen” skog som ligger i närheten och 
som skolan disponerar gör att lektioner och utevistel-
ser lätt kan samordnas. Här kan teorier testas i prak-
tiken. Skolan kan efter överenskommelse med berörd 
markägare få tillstånd att göra saker utöver de som al-
lemansrätten medger till exempel bygga en grillplats, 
ett vindskydd eller kanske avverka några träd. 

Skogen i skolan är ett nationellt samverkanspro-
gram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. 
Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 
1973. Skogen i Skolan vill öka kunskaperna om och 
intresset för skogen och alla dess värden. Den pedago-
giska idén bygger på att så långt som möjligt koppla 
samman teori och praktik för att öka lärares och elev-
ers intresse samt kunskap om skog.

Natur och trädgård för äldre och rörelsehindrade  
Forskning visar att många äldre människor mår bra av 
och behöver mindre medicinering om de regelbundet 
får vistas i natur och trädgård. Eftersom många inte 
har möjlighet att på egen hand ta sig längre sträckor 
bör det fi nnas lättillgängliga grönområden för alla.

Naturens tre värdeområden – natur, kultur och 
socialt
I grönplanen anges tre olika typer av värden som har 
betydelse för hur området används av olika besökare.
 
Naturvärden: Områden som har höga naturvärden har 
antingen en rik biologisk mångfald eller bidrar med sin 
naturtyp till en biologisk mångfald i landskapet. Här 
fi nns livsmiljöer, reproduktionsmiljöer, boplatser och 
föda för många olika växter och djur. Områden med 
höga naturvärden innehåller ofta naturtyper eller arter 
som är hotade i landskapet. Sammanhängande grön-

Hur ser livet ut i ett vattendrag? Intensiva naturstudier vid Lillån när 

fältbiologerna fångar småkryp.

Boende på Linden deltar i trädgårdsarbetet med hjälp av de 

 upphöjda odlingsbäddarna. 

Vid Onsjö golfklubb fi nns många kulturspår från gamla tider. Här 

ses en rad askar som fortfarande hamlas.
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ren tillgänglig. Parker och koloniområden är viktiga 
mötesplatser. Gröna stråk med gång- och cykelvägar 
binder ihop stadens olika målpunkter. En mångfald 
av olika gröna miljöer tillgodoser olika behov. En lätt-

Där den kulturhistoriska bakgrunden tas tillvara 
och blir en del i det framtida samhället får vi förståelse 
för tillvaron och vår historia. Kulturspåren berättar 
historien och ger identitet till platsen och till vår plats 
i utvecklingen. 
Sociala värden: Människor använder det gröna för oli-
ka sociala behov. Gång- och cykelvägar, ridstigar och 
motionsanläggningar är gröna områden som gör natu-

Från Lillån utvanns vattenkraft. Vid bron över till Önafors herrgård 

fi nns gamla rester och spår efter sågar och kvarnar.

tillgänglig plats med närhet till bra service är värdefullt 
för en del medan barn och ungdomar kan uppskatta 
en avskild plats. Den gröna strukturen ger förutsätt-
ningar för invånarnas rörelsemönster inom staden. 

Fest för gamla och unga vid grillplatsen bakom Lillåstugan. Här 

fi nns en grillplats med eldstad omgiven av bänkar.

Äventyr 
Kanotbrygga
Grillning

Svamp och bär
Hundpromenad
Joggingrunda

Bullerskydd

Luftrening
Fågelskådning

Dagvattenrening

Blommor
Betande djur

Stranden

Klätterträdet

Odlingslotten
Kojan

Naturen har många användningsområden. 

I en välplanerad närnatur kompletterar de tre vär-

dena varandra!
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1.5 Bevara, avvara och prioritera

Bevarande och prioritering 
Sammanhängande gröna områden är viktiga för fri-
luftslivet och för att djur och växter ska ha korridorer 
att förfl ytta sig i. Områden med höga natur- och kul-
turvärden är intressanta och har rekreationsvärde. 

Grönplanen utgör ett underlag vid planering och 
pekar ut de områden som har de bästa förutsättning-
arna för att vara en tillgång för invånarna. När nya 
bostadsområden byggs och befi ntliga förtätas bör stor 
vikt läggas vid att välja ut och spara den mest värde-
fulla naturen.

I grönplanen är inte de allra minsta naturområdena 
som kan fi nnas i befi ntlig bebyggelse utpekade. Vär-
det av dessa för de boende i området i allmänhet och 
barnen i synnerhet bör ändå värderas högt. Skötseln 
av dessa små öar med natur bör beaktas utifrån deras 
möjlighet att tillgodose de närboendes intressen.

Exempel på natur som är värdefull att bevara och 
prioritera kan vara rester av gammal hagmark med en 

fi n vårfl ora, stora grova ekar eller bergbundna skogs-
områden intill bebyggelse. Natur med höga natur- el-
ler kulturvärden bevaras också för sina sociala värden. 
Skog eller natur längs gång- och cykelvägar bevaras 
som en del av stadens gröna stråk, och skogsområden 
mot trafi kerade vägar som ett skydd. 

Även större oexploaterade områden som inte är 
utpekade i grönplanen ska planeras utifrån ett land-
skapsperspektiv och kan därmed få värden i en ny be-
byggelse. 

Skötselbehovet
Olika typer av natur kräver olika mycket skötsel, och 
grönplanen beskriver behovet av detta. Bergbundna 
skogsområden är värdefulla att spara för barnens lek 
och samtidigt är det miljöer som inte kräver så mycket 
skötsel. Stora, grova ekar och andra lövträd kan med 
rätt skötsel bli ett värdefullt inslag i bostadsbebyggel-
sen. Vid valet av vilka områden som ska bevaras bör 
därför också kostnad och tidsåtgång för kommande 
skötsel beaktas. 

Att bygga i odlingslandskapet
Åkrar, ängar och betesmarker har ofta stor betydelse 
för landskapsbilden och ofta även för naturvärdena i 
ett område. När jordbruksmark bebyggs lämnas ofta 
restytor som kräver mycket skötsel för att inte växa 
igen med buskar och sly.

I områden med hyres- och bostadsrätter kan det 
fi nnas intresse för odlingslotter. Rester av jordbruks-
mark i närheten av sådana bostadsområden kan an-
vändas till kolonilotter. En annan möjlighet är att 
planera så att det ges förutsättningar för betande djur 
som kan fortsätta att hålla landskapet öppet.

Förtätning av staden där man kan avvara mark
De gröna ytornas värde i förtätningsområdena bör 
noga övervägas och analyseras så att också de områ-
dena får bra närnatur.

Skötsel av tätortsnära natur
Den tätortsnära naturen kräver viss skötsel för att be-
vara de natur-, kultur- och sociala värden som fi nns. 
Målsättningen är att tätortsnära naturmiljöer ska vara 
tillgängliga för allmänheten och olika målgrupper kan 
ha olika önskemål för hur närnaturen ska se ut. 

Intressekonfl ikter kan lätt uppstå. Några tycker att 
naturen bör vara lättframkomlig, inbjudande och kän-
nas trygg, medan andra önskar en lite vildare närnatur 
som kan upplevas svårtillgänglig för andra. Betesdjur 
kan hålla området öppet, har stora sociala värden och 
är ofta en kostnadseff ektiv skötselåtgärd.

Välplanerade koloniområden som genomkorsas av gångvägar kan 

ersätta anlagda parkytor.

Typiskt för odlingslandskapet i staden Vänersborg är alla 

 berg ryggar som går i dagen. På våren kan dessa vara täckta 

med blommande violer och mandelblom. 

Skötsel av tätortsnära natur innebär

att få besökarna att trivas och vistas ute i  naturen

att bevara och skydda värdefulla naturvärden

att bedöma olycksrisker.

•

•

•
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Skyddsskogar 
Områden med skog mellan bostadsområden och tra-
fi kerade vägar eller störande industriverksamhet skyd-
dar ofta mot störningar. De är visuellt viktiga för att 
inte behöva se trafi ken och strålkastarnas ljusrörelser. 

För mer detaljerad information om skötsel hän-
visas till skötselplaner och skogsbruksplan.

1.6 Dagvatten

Våtmarker och småvatten i tätorter
Våtmarker och småvatten är artrika och viktiga livs-
miljöer för många växter och djur. De är barnkam-
mare och skaff eri för bland annat fåglar och groddjur, 
men har också en viktig funktion som närsaltsfällor 
och minskar därmed belastningen av näringsämnen 
till sjöar och vattendrag.

Öppna vattenspeglar är positivt i stads- och land-
skapsbilden. Småvatten är också en resurs för skolor 
och dagis, där barnen på nära håll kan studera gro-
dor och andra vattendjur i sin rätta miljö. Vatten och 

grönområden har också en gynnsam eff ekt på stadens 
lokalklimat, då variationer i temperatur och luftfuk-
tighet dämpas.

Omhändertagande av dagvatten
Då tätorter växer ökar också mängden hårdgjorda 
ytor. Därmed blir avrinningen vid regn snabbare än 
tidigare och risken för bräddningar och översväm-
ningar ökar.

Dagvatten från bebyggda områden  innehåller för-
oreningar och kan förorena sjöar, vattendrag och 
grund vatten. Anläggningar för lokalt omhänder tag-
ande av dagvatten (LOD) har, förutom en renande 
eff ekt, även en fördröjande och magasinerande eff ekt 
vilket minskar behovet av bräddning och risken för 
översvämning vid intensiva regn.

Metoder för att omhänderta dagvatten lokalt ut-
gör ett billigt alternativ till tekniska system för vatten-
rening. Det utjämnar också stora fl öden och sväng-
ningar i grundvattennivån i landskapet.

Planera för våtmarker och småvatten i staden
Stadens parker och grönområden kan ta emot stora 
delar av dagvattnet från hårdgjorda ytor i stället för att 
detta leds bort i dräneringar. Genom en god planering 
kan naturens egen förmåga att rena och utjämna dag-
vattnet tillvaratas. Det är då viktigt att bevara våtmar-
ker, diken och bäckar samt att planera för infi ltration 
och vattenkrävande vegetation. Teknik för att ta hand 
om dagvattnet, såsom tak med planterad växtlighet el-
ler öppna vägslänter med gräs, ger staden en grönare 
och mer inbjudande inramning.

Genom att lämna lite natur mellan kvarteren ger man luft i området 

och bra lekplatser för barnen.
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2. Förutsättningar

I detta kapitel beskrivs översiktligt hur grönstrukturen ser 

ut idag och vilka skyddade och värdefulla miljöer som 

fi nns i kommunen.

2.1 Landskapsformer
Vänersborg och Vargön ligger i norra Göta älvdalen 
vid Vänerns sydspets på ett tydligt urbergspeneplan 
som sträcker sig ut i Vänern. Ett peneplan är ett plant 
bergområde som nötts ned genom erosion under lång 
tid. Låga urbergsryggar sticker upp men i övrigt är ni-
våskillnaderna små. Jorden mellan bergryggarna be-
står av lerjordar och grövre jordarter som mo och mo-
rän. Delar av marken på bland annat Lilla Vassbotten, 
Holmängen och Vargöns industriområde består av 
utfyllnads massor.

I öster ligger bergen Halle- och Hunneberg. De 
når cirka 100 meter över Vänerns yta. I väster slut-
tar Dalbobergen och Blåsut mot Vänern i en förkast-
ningsbrant.  Det betyder att här skett en förskjutning 
i bergrunden längs en spricka för miljoner år sedan. 
I en av sidosprickorna rinner idag Djupedalsbäcken i 
en ravin. Vänerns nivå är cirka 44 meter över havet 
medan de högsta punkterna på Halle- och Hunneberg 
är cirka 140 meter över havet.

Från Dalbostigen ses Hallebergs platå vid horisonten. Överst.

Utmed Nordkrokens strand fi nns ytor av berg som sträcker sig ut i 

vattnet. Dessa bergytor har slipats plana under 600 miljoner år och 

kallas peneplan. Nedan till vänster.

På långt håll syns silon i Brålanda över den fl acka och bördiga 

 Dalboslätten. Nedan till höger.
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Frändefors och Brålanda ligger på Dalboslätten, 
som är ett bördigt område med små höjdskillnader 
väster om Vänern.

2.2 Vattendrag
Vänersborgs stad präglas starkt av närheten till vatten. 
Det strategiska läget vid Vänerns utlopp i Göta älv 
har under åtskilliga hundra år varit viktigt för sjöfar-
ten mellan Vänern och Västerhavet. Möjligheten till  

Vattenfallet Brudslöjan kastar ut sitt vatten från Halleberg. Ett annat 

namn är Skäktefallet, som talar om att vattenkraften använts vid 

linberedning.

vattenkraft där Vänern övergår i Göta älv har varit för-
utsättningen för de bruk och industrier som bidragit 
till att Vargöns samhälle vuxit fram. 

Farleden mellan Vänern och Göta älv går genom 
Vassbotten och Karls grav. Vassbotten är en avsnörd 
vik till Vänern och viktig för reproduktion av gös. Far-
leden är prioriterad för sjöfartens och friluftslivets be-
hov. 

Utmed Vänerkusten fi nns rester av ett gammalt 
kulturlandskap med åkrar och grova ekar omväxlande 
med bergbundna hagmarker, små badvikar och sand-
stränder. 

Vattnet bidrar till att det i omgivningarna fi nns 
många värdefulla fågellokaler för häckande och rast-
ande fåglar. 

Frändeforsån som rinner från Östra Hästefj orden 
norrut mot Dalbergså i Melleruds kommun, ger varia-
tion i det fl acka jordbrukslandskapet. Ån rinner ge-
nom Frändefors och i anslutning till den fi nns ortens 
gröna ytor. Vid Brålanda rinner ån utanför samhället. 

Vänersborg är en stad omgiven av vatten.

2.3 Gröna stråk
Det är av stor betydelse för spridning och överlev-
nad av växt- och djurliv att grönområden bildar sam-
manhängande korridorer. I all planering är det därför 
viktigt att se till att inte skära av befi ntliga stråk utan 
istället arbeta för att knyta ihop grönområden till hel-
heter. Större sammanhängande gröna stråk följer till 
exempel längs Vänern, Vassbotten, Göta älv och Karls 
Grav. 

Strand områden är ofta särskilt rika på naturvärden. 
Stränder och utsikt över vatten är också uppskattat av 
boende och som utfl yktsmål. Vattennära gröna stråk 
har ett extra stort värde för rekreation och friluftsliv 
och det är även i det avseendet viktigt med samman-
hängande stråk som möjliggör och inspirerar till långa 
utfl ykter. Därför är det ett stort värde att det fi nns för-
bindelse med gång- och cykelvägar genom dessa gröna 
stråk. Det är också viktigt att så långt som möjligt ut-
veckla stadens gång- och cykelstråk med alléer och an-
dra grönytor utan att för den skull skapa miljöer som 
kan upplevas otrygga.

 
Sammanhängande gröna stråk är viktiga både för naturlivet och 

för rekreation.
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Lillån, Önafors
och Restad
med omnejd

VIksängen och Nordkroken
Skräcklan och Holmängen

Södra och
Norra Katrinedal

med Dalbobergen

Vassbotten

Karls grav

Södra Onsjö

m0 1 000

GRÖNA STRÅK Södra och Norra Katrinedal med Dalbobergen
Dalbobergens naturreservat med Dalbostigen.

Vassbotten runt
Naturreservatet Nygårdsängen med dammar, häck-

ande och rastande fåglar. 

Rester av Brätte gamla stad, Vänersborgs vagga. 

Strandängar med betesdjur i viken. 

Utmed den västra stranden fi nns ett naturområde upp 

mot bebyggelsen i Blåsut.

Utmed delar av Vassbotten fi nns gång- och 

 cykel vägar.

Skräcklan och Holmängen
Skräcklan med stadens största park. Här fi nns väl-

klippta gräsmattor, trädplanteringar och rabatter 

 mellan sjön och bebyggelse. 

Holmängen med fuktig blandskog och ett rikt fågelliv. 

Mot sydost övergår naturen i ett kulturlandskap med 

gamla anor. Gång- och cykelvägar med utsikt över 

vattnet följer längs hela stranden.

Viksängen och Nordkroken
Viksängens stränder består av utskjutande holmar och 

skär och små vikar med grunda sandbottnar. Utmed 

hela Viksängen mot vattnet fi nns strand skogar och 

gamla hagmarker. Området nås lättast med båt eller 

genom vandring.

Karls Grav
Naturmark utmed båda sidorna av kanalen med löv-

träd och på bergigare ställen tall. På bägge sidor fi nns 

våtmarksområden. Gångvägar fi nns utmed kanalens 

sidor. 

Södra  Onsjö
Gammalt kulturlandskap med skog, ekkullar och  Onsjö 

golfbana. En gångväg följer det öppna landskapet 

längs älven.

Lillån, Önafors och Restad med omnejd
Bruksmiljö kring gården Önafors och Lillån med skogar 

och ekhagar. 

Den ursprungliga parkanläggningen vid Vänersborgs 

hospital och asyl är i stora delar kvar trots att många 

nya byggnader tillkommit under 1900-talet . I om-

rådet fi nns stora ekar och en gångväg sträcker sig 

utmed älven. 
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Utmed Frändeforsån fi nns ett grönt stråk. Längs delar av ån löper 

gång- och cykelvägar med några broar. Intill ån ligger Frändefors 

lummiga kyrkogård som utgör en del av promenadstråket.

I Brålanda saknas gröna stråk men det fi nns en stadspark.

Fr
än

deforsån

Fr
än

de
fo

rsån

BRÅLANDA

FRÄNDEFORS

De stora vägarna och järnvägarna är avskärande barriärer i samhäl-

lena. Till höger.

FRÄNDEFORS BRÅLANDA
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2.4 Bebyggelse med trädgårdar
Vänersborgs stadskärna är bebyggd med fl ervånings 
bostadshus från 1800-talets mitt och framåt i slut-
na stadskvarter, rutnätsstaden. I den historiska stads-
kärnan återfi nns planerade parkrum. Det är områden 
som skapats för att vara stadens fi nrum, formade i 
samklang med angränsande byggnader. Centralt i rut-
nätsstaden ligger Plantaget med stora höga lövträd, 

främst alm och lind. Bostadshusen i rutnätsstaden har 
innergårdar, en del med grönska medan andra idag 
helt utgörs av parkeringsplatser. 

Strax söder om järnvägen som går genom centrala 
staden fi nns fl ervånings bostadshus från 1950-, 60- och 
70-talen och på Torpaområdet fi nns fl ervåningshus 
från miljonprogrammets tid på 1970-talet. Grönstruk-
turen består där av gemensamma gröna gräsytor.  En 
väsent lig del av grönstrukturen är trädgårdarnas grön-
ska som ger gator och stadsdelar liv och variation. Kolo-
niträdgårdarna från 1930-talet och framåt kan utgöra 
trädgård för boende i fl erbostadshusen.

Trädgårdarnas arkitektur speglar i många fall den 
tid då de är anlagda. I Blåsut och Vargön är villa-
bebyggelse med trädgårdar dominerande. Här fi nns en 
blandning av hus och trädgårdar från olika tidsepoker. 

På Onsjö fi nns mest villabebyggelse från 1970- 
och 80-talet med tidstypiska trädgårdar med stor an-
del gräsmatta. Buskar är ofta planterade i buskage och 
häckar avgränsar tomterna. Husen, som har olika for-
mer och färger, ligger placerade på varierande avstånd 

från gatan. Kvarteren med bostäder ligger utspridda i 
mindre grupper och mellan kvarteren återfi nns berg-
knallar och små skogsområden. 

Frändefors och Brålanda har åkermarken nära inpå 
och trädgårdarna utgör nästan uteslutande den till-
gängliga gröna miljön i dessa orter. 

Var och en av stadsdelarna i Vänersborg har en 
egen karaktär och historia som också återspeglas i om-
rådenas natur- och parkområden. 

2.5 Det öppna landskapet
I Vänersborg fi nns fl era områden där landskapet hålls 
öppet av att marken hävdas genom bete eller åker-
bruk. Holmängen, Vassändaviken och hagmarkerna 
kring Önafors är exempel på detta. Öppna landskap 
är mycket uppskattade och släpper in ljus och värme i 
stadens grönytor.

Då bebyggelse ersätter jordbruksmark i landskapet 
försvinner den hävd som hållit landskapet öppet. För 
att inte den närnatur som lämnas ska växa igen kan 
bebyggelsen planeras så att förutsättningar fi nns för 
betande djur. Om åkermark blir över i så små ytor att 
det inte är idé att odla på och heller ingen möjlighet 
att använda till betande djur uppstår mark som kräver 
mycket skötsel för att inte växa igen. Denna aspekt är 
viktigt att ha med i planeringen. 

Betande djur kan utgöra en olägenhet för närboen-
de. Det är viktigt att vid planering noga tänka igenom 
lämpliga avstånd mellan bostäder, stallbyggnader, rid-
vägar och betesmarker. 

Vänersborg en hästkommun
I kommunen fi nns koncentrationer av hästgårdar i 
nära anslutning till tätorterna. I Vänersborg fi nns 
Brätte ridskola söder om staden. Inom en radie på 

I delar av Blåsut fi nns rester kvar av gamla trädgårdar från 1800-talet.

På innergårdarna i Torpaområdet fi nns gräsmattor, lekplatser och 

uppväxta träd.
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mindre än en kilometer från ridskolan ligger ytterli-
gare fem till sex hästgårdar som har hästar uppstal-
lade. Detta innebär att det fi nns mycket goda förut-
sättningar för Vänersborg att vara en bra hästkommun 
där ridsportens intressen tas tillvara. 

I den översiktliga planeringen kan anges hur bo-
ende och hästhållning ska kunna samordnas.

Frändefors och Brålanda ligger i ett öppet jord-
brukslandskap. Här fi nns hästgårdarna mer utsprid-
da i jordbrukslandskapet. Ett boende i någon av tät-
orterna kan innebära möjlighet att ha häst uppstallad 
på någon gård i närheten. 

2.6 Skyddsskogar
Skyddsområden med skog mellan bostadsområden 
och trafi kerade vägar eller störande industriverksam-
heter är en särskild del av grönstrukturen. De är vik-
tiga som buff ertzoner för att minska olika störningar 
såsom buller och luftföroreningar och för att visuellt 
skärma av mot trafi k och ljus. Dessa områden bör även 
ges förutsättningar för att nyttjas som närnatur.

Lillån och Restad
Natur- och kulturmiljöerna med löv- och blandskogar 
mot Vargöns industrier fungerar som en viktig barriär 
mot buller och andra störningar från industrierna. Det 
är viktigt att området planeras och sköts så att det även 
i framtiden kan utgöra ett skyddsområde i kombina-
tion med rekreationsområde.

Katrinedal – Botered – Öxnered
Ett grönt bälte utmed väg E45 skyddar bostads-
områden i Katrinedal, Botered och Öxnered mot tra-
fi kbuller och andra störningar. Det kan också ha ett 
värde som närrekreationsområde om det sköts och 
planeras på rätt sätt. 

Vargön
I en skyddszon mot industrierna i Vargön ligger idag 
Ronnums herrgård i en parkmiljö med främst grova 
ekar. Förutom områdets kulturhistoria och värde som 
parkmiljö utgör det ett viktigt skydd mot industrier-
na. De gamla grova ekarna har även ett högt natur-

värde. Mellan bebyggelsen utmed Nordkroksvägen 
och Vargön Alloys upplag fi nns också ett skogsområde 
som är ett viktigt skydd.

Holmängen
Kring industriområdet på Holmängen fi nns en skog 
mot Vänern. Detta skogsområde används idag för 
rekreation och har med tiden fått höga naturvärden. 
Det är viktigt att spara skogen mot industrierna för att 
strandområdet ska kännas så ostört som möjligt och 
fortsätta vara ett värdefullt rekreationsområde. 

Båberg och Onsjö
Det är viktigt att bevara gröna naturmiljöer som 
skydds   zoner mot hästgårdar, vägar och fl ygplats.

Vassändavikens strandängar betas och detta gynnar mer sällsynta 

växter som inte överlever i ett igenväxande landskap.

I Vänersborg fi nns många hästar och ridning är en populär fritids-

sysselsättning. Betet bidrar till att landskapet hålls öppet.

Band av skog mellan vägar och bostadsområden skyddar mot stör-

ningar från trafi ken. Här syns det nya villaområdet vid Katrinedal.
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2.7 Skolors och förskolors tillgång till 
gröna områden
En enkel GIS-analys (Geografi skt Informations 
System) av förskolors och skolors närhet och tillgång 
till naturområden har gjorts för att visa på brister och 
för att lyfta fram de skolor som är i behov av förbätt-
rande åtgärder.

Tillgången på naturmiljöer har delats in i tre klasser:
1. God tillgång på natur. Varierande natur 

med skog, gräsmattor och park. 
2. Medelgod tillgång på natur. Stor del park 

med gräsmattor och dungar eller buskar. 
 Mindre ytor med skogsmark.

3. Dålig tillgång på natur. Stor andel asfalt 
 eller gräsytor utan träd och buskar.

Utifrån ovanstående kriterier har marken inom en ra-
die av 100 meter studerats och analyserats. Den har 
klassifi cerats med avseende på markanvändning, natur-
typ och tillgänglighet för eleverna under lektionstid 
och raster. 

Några av skolorna har fi na grönområden strax ut-
anför 100 metersradien. Detta är mycket värdefullt, 
men belyses inte i analysen. 

De fl esta skolor (20 st) har medelgod tillgång till 
gröna miljöer. Det är dock fl er skolor (13 st) som har 
dålig tillgång till natur än skolor som har god tillgång 
(11 st). 

1. God tillgång
 6 Granåsskolan, Snödroppsvägen 2, Vargön
  8 Mariedalsskolan, Restadvägen 22, Mariedal 
 12 Sparregårdsskolan, Slussvägen, Restad
15 Öxnereds skola, Öxneredsvägen 125, Öxnered
17 Björkholmsgatans, Björkholmsgatan 23G, Holmängen
19 Dalaborgsparkens förskola och naturförskolan, 

Dalaborgsvägen 3, Blåsut

33 Ponnygatans förskola, Ponnygatan 28 , Onsjö
37 Fridhems förskola, Propellergatan 1, Torpa
39 Blåsut förskola, Sekundantvägen 33, Blåsut
43 Åkaregatans förskola, Åkaregatan 6, Onsjö
44 Öxnereds förskola och skola, Öxnereds vägen 127, 

Öxnered

2. Medelgod tillgång
 0 Fridaskolan, Repslagarvägen 14, Niklasberg
 1 Vänerskolan, Korsgatan 22, Lyckhem
 3 Brålanda skola, förskoleklass, Skolgatan 1, Brålanda
 4 Dalboskolan, Ringaregatan 6, Frändefors
 9 Norra skolan, Norra gatan 2, Centrum
 11 Rånnums skola, Nordkroksvägen 5, Vargön
 16 Montessoriförskola Karten, Bergagårdsvägen 9A, 

Vargön
 18 Björkvägens förskola, Björkvägen 20, Vargön
 23 Förskola Kastanjevägen 40, Kastanjevägen 40, Torpa
 25 Korsgatans förskola, Korsgatan 20, Lyckhem
 26 Lindvägens förskola, Lindvägen 2, Vargön
 27 Hallebergs förskola, Lärovägen 32, Vargön
 28 Marierovägens förskola, Marierovägen 41, Torpa
 31 Mörtvägens förskola, Mörtvägen 10, Nordkroken
 34 Poppelvägens förskola, Poppelvägen 27, Torpa
 35  Poppelvägens förskola, Poppelvägen 33, Torpa
 36 Sirius öppen förskola, Poppelvägen 90, Torpa
 38 Tenggrenstorps förskola, Ringgatan 8, Torpa
 40 Skördegatans förskolan, Skördegatan 1, Onsjö
 41 Musik- och kulturförskolan, Torpavägen 3, Lyckhem

3.  Dålig tillgång
 2 Blåsut skola, Karlsbergsvägen 36, Blåsut
 5 Frändeskolan, Ringaregatan 2, Frändefors
  7 Huvudnässkolan, Vallgatan 17C, Centrum
 10 Onsjöskolan, Skördegatan 3, Onsjö
 13 Torpaskolan, Idrottsgatan 1, Torpa
 14 Tärnan, Nämndmansgatan 1, Torpa
 20 Gasverksgatans förskola, Gasverksgatan 15, Centrum
 21 Hagtornsgatans förskola, Hagtornsgatan 6A, Brålanda
 22 Förskola Kastanjevägen 37, Kastanjevägen 37, Torpa

Naturförskolan Dalaborgsparken. Skog och varierad natur intill 

 skolor är bra för barnens lek och  lärande.

 24  Familjeförskola, Kastanjevägen 7, Torpa
 29 G-klavens förskola, Muraregatan 5, Frändefors
 30 Muraregatans förskola, Muraregatan 5, Frändefors
 32 Näckrosvägens förskola, Näckrosvägen 5, Vargön
42 Furugården, Vallgatan 20 (Nattis), Centrum, 
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2.9 Markägande 
Kommunen äger en stor del av den mark som är grön-
yta inom tätorterna. Grönplanen beskriver alla gröna 
ytor – både de som är kommunala och de som är pri-
vata. De åtgärder som föreslås gäller dock nästan ute-
slutande kommunala områden eftersom förvaltningen 
av dessa områden sköts av kommunen.

2.10 Ansvar för grönytors skötsel
Ansvaret för skötseln av gröna områden i Vänersborgs 
kommun är idag spritt på många aktörer:

Samhällsbyggnadsförvaltningen (Gatukontoret, 
Skog och Natur, Parken, Projekteringskontoret, 
Fastighetskontoret, Skogssällskapet)
Barn och Ungdom (Fritidskontoret)
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Vänersborgsbostäder.

Det spridda ansvaret kan innebära problem och 
ansvarförhållandena måste ses över och förtydligas. 

Då det fi nns fl era olika aspekter på vad man bör 
tänka på och vilka eff ekter olika val av skötselalterna-
tiv kan medföra ligger skötseln av grönområden säl-
lan inom bara en förvaltnings ansvarsområde. Ju fl er 
som är inblandade desto mer angeläget är det att det 
fi nns en skötselplan med mål och strategier för sköt-
seln. Där ges gemensamma mål och förutsättningar 
som alla inblandade kan samarbeta kring. 

•

•
•
•

2.8  Planer, program och bestämmelser

Översiktsplan 2006
Den nu gällande översiktsplanen för Vänersborg, ÖP 
2006, antogs 2006-06-20. I den anges att Grönplan 
för tätortsnära natur ska arbetas fram. Den ska ta ”hän-
syn till den gröna miljöns ekologiska, sociala och kul-
turella värden”. ”Det ger ett nödvändigt planerings-
underlag vid förtätning och nyplanering i tätorterna 
och deras närhet.” 

I ÖP 2006 anges som mål för framtida områden 
för bostäder att utbyggnaden ska innebära ett lång-
siktigt hållbart samhälle. Det anges vidare att nya 
bostadsområden ska ligga sjönära, grönnära och cen-
trumnära. 

Målen för avsnittet Natur och vatten lyder: ”Vi tar 
vara på och utvecklar kommunens värdefulla natur-
områden så att värdena består och kommer invånarna 
till godo samtidigt som områdena bevaras för framti-
da generationer. Vi värnar om kommunens vattentill-
gångar, både ytvatten och grundvatten, samt använder 
dem på ett långsiktigt hållbart sätt.”

För att kunna leva upp till målen för de gröna om-
rådena i översiktsplanen måste planeringen grundas 
på ett gediget underlag vad avser den gröna miljön.

Fördjupad översiktsplan, FÖP
I översiktsplanen anges att översiktliga studier behö-
ver göras inför önskvärda utbyggnader av tätorterna 
Vänersborg och Vargön med det långsiktigt hållbara 
samhället som mål. En Fördjupad översiktsplan för 
staden Vänersborg och Vargön (FÖP) arbetas fram 
parallellt med Grönplanen och förväntas kunna föras 
fram till antagande under 2009. Grönplanen kom-
mer att utgöra ett viktigt underlag i planeringen. De 
avsikter för stadens utbyggnad som pekas ut i över-
siktsplanematerialet har också tjänat som underlag för 
Grönplanen – det gröna inom framtida bebyggelse-
områden har särskilt bedömts med tanke på exploa-
tering. 

Kulturmiljöprogram
Enligt ÖP 2006 ska ett kulturmiljöprogram arbetas 
fram för kommunen där det anges hur de omfattande 
kulturvärdena ska skyddas och lyftas fram i miljön. 
Det arbetet avses utföras etappvis. 

Utbyggnadsområden.
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2.11 Skyddade områden och 
 riks intressen

Skyddade områden, karta sid 27
Områden av riksintresse för kulturminnesvård och na-
turvård, Natura 2000-områden, naturreservat, na tur -
minnen och strandskydd. Riksintressen av övrig inrikt-
ning tas inte upp här.

Kulturmiljö

Riksintresse Kulturminnesvård, Brätte, KP18, 
Riksintresse Kulturminnesvård, Vänersborg, KP20
Riksintresse Kulturminnesvård, Västra Tunhem, 
KP17
Riksintresse Kulturminnesvård, Halleberg med 
mera, KP19
Riksintresse Friluftsliv, Göta älv, FP5
Riksintresse Friluftsliv, Halle- och Hunneberg, 
FP4
Fornlämningar

•
•
•

•

•
•

•
Ekskog i Restad, en värdefull naturmiljö.

Naturmiljö

Riksintresse Naturvård, Halle- och Hunneberg, 
NRO14085
Natura 2000, Halle- och Hunnebergs rasbranter, 
SE0530029
Naturreservat Dalbobergen
Naturreservat Nygårdsängen
Naturreservat Halle- och Hunneberg
Naturminnen, Viksängen nr 1, Grupp med ekar
Strandskydd

Övriga värdefulla naturområden, karta sid 26
Naturområden som är utpekade som värdefulla av 
skogsstyrelsen och länsstyrelsen i olika inventeringar:

Kulturmiljö

Värdefulla odlingslandskap, Länsstyrelsen
Ängs- och hagmarksinventering, Länsstyrelsen

Naturmiljö

Nyckelbiotoper och skogliga naturvärdesobjekt, 
Skogsstyrelsen
Sumpskogar, Skogsstyrelsen
Lövskogsinventering, Länsstyrelsen
Våtmarksinventering, Länsstyrelsen

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Nästa uppslag: Kartorna visar utbredningen av skyddade och 

 värdefulla kultur- och naturmiljöer.
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Onsjö

Vargön

Blåsut
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Centrum

m0 1 000
Skala 1:40 000

Kommungräns
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Onsjö

Vargön

Blåsut

Öxnered

Centrum

m0 1 000
Skala 1:40 000

Kommungräns

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse kultur

Fornminnen

Riksintresse natur

Naturreservat

Natura 2000

Naturminnen

Strandskydd

Fågelskyddsområde
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3. Utveckling av grönstrukturen

bebyggd men har tillgång till gröna miljöer utmed 
Vänerns strand. I södra delen fi nns grönska i form av 
villaträdgårdar och alléer samt fl erfamiljshusens gårdar 
med gräsmattor. I delar av centrala staden, främst om-
rådet mellan järnvägen och Gropbrovägen, är tillgång-
en på grönområden dålig. Gröna stråk genom stads-
delen förstärks och kontakten över/under järnvägen 
förbättras. Då blir de stora strövområdena och strän-
derna på Holmängen, norr om järnvägen, tillgängliga 
för de södra delarna.

Vänerns stränder
Dalbobergen längs Vänersborgsvikens västra strand är 
avsatt som naturreservat och är ett välbesökt och värde-
fullt strövområde. Med vacker natur och utsikt över 

staden och Vänern kan man promenera på en högt 
belägen stig längs stranden.

Skräckleparken och Holmängen är värdefulla cen-
trumnära strövområden med levande kulturlandskap, 
skogar och närhet till vatten. Strandområdet och de 
kulturhistoriska miljöerna med betad hagmark, ädel-
lövskog och hällar bör skyddas mot påverkan och be-
varas tillgängliga för allmänheten. 

Strandområdena runt Viksängen är ett odlings-
landskap med hagmarker och ädellövskog. Stränderna 
med omväxlande hällar och grunda sandbottnar är 
värdefulla för friluftslivet och nås enklast med mindre 
båt. Viksängens strandområden bör fortsättningsvis 
värnas för friluftsliv och naturvård. 

Centrala staden
Parkerna och grönstråken i centrala rutnätsstaden kan 
liknas vid stadens off entliga fi nrum. Här har grön-
områdena ett historiskt värde, används fl itigt och krä-
ver en hög skötselnivå. Centrala staden är delad av 
järnvägen som utgör en barriär mellan rutnätsstaden 
i norr och bostadsområdena med villor och områden 
från miljon programmet i söder. Rutnätsstaden är tätt 

Utifrån de förutsättningar som redovisas i föregående 

kapitel kan några tydliga utvecklingsmöjligheter för grön-

strukturer utläsas. Detta kapitel beskriver i ett översikt-

ligt perspektiv hur grönstrukturen kan förstärkas och de 

gröna stråken utvecklas.  

Höga almar och lindar i Kulturaxeln. En kaffepaus på Skräcklan. Strandbild vid Källshagens gård.
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Karls Grav
Den historiskt intressanta grävda kanalen Karls Grav 
är i söder omgiven av berg och i norr av låglänta mar-
ker med rester efter lertäkter. I de blötare låglänta par-
tierna fi nns värdefulla fågelmiljöer. Det fi nns stora 
möjligheter både att utveckla själva kanalen och göra 
de historiska spåren mer synliga samt att göra områ-
den kring kanalen mer tillgängliga. Vissa sträckor ut-
med Karls Grav bör hävdas som parkmiljö. Gång- och 
cykelstråken utmed kanalen och mot centrala staden 
behöver byggas ut. Karls Grav är ett område som har 
stor utvecklingspotential som närnatur för friluftsliv, 
båtliv och turism.

Vassbotten runt
Runt sjön Vassbotten är naturvärdena främst knutna 
till strandängar och våtmarksmiljöer.

Naturreservatet Nygårdsängen söder om inloppet 
i Karls Grav samt Vassändavikens betade strandängar 
med höga naturvärden har ett stort värde för rekrea-
tion och skolornas naturstudier. Dit når man på gång- 
och cykelvägar från intilliggande bostadsområden. Ett 
sammanhängande gång- och cykelvägnät runt Vass-
botten saknas. Genom att knyta ihop de gång- och 
cykelvägar som fi nns på delar av sträckan kan ett värde-
fullt rekreationsstråk runt sjön skapas. 

Göta älv
Längs älvens västra strand löper ett bälte med natur- 
och kulturmiljöer. Kring säteriet på Önafors och den 
gamla sjukhusparken vid Restad samt golfbanan fi nns 
öppna kultur landskap med lövskogar och bäckar som 
har höga natur- och rekreationsvärden. Det är vikti-
ga friluftsområden som ska fortsätta att skötas så att 
värdena utvecklas och tillgängligheten ökar. Skogarna 

Kontakten över/under järnvägen behöver förbättras så att de stora 

strövområdena på Holmängen blir mer tillgängliga.

Karls Grav är spännande både från land och vatten.

kring Lillån och söderut mot Restad fungerar ock-
så som barriär mot buller och andra störningar från 
Vargöns industrier.

Brålanda och Frändefors
I kontakt med tätorterna saknas större grönområden 
för rekreation. 

I Brålanda fi nns få ytor med närnatur och åker-
mark sträcker sig ända in till ortens bebyggelse. 

Mitt i Brålanda utanför brandstationen ligger Brå-
landas stadspark. Genom att tillföra mer grönska skul-
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Allmänna bryggor: Allmänna bryggor för picknick 
och bad skulle öka allmänhetens tillgång till  vattennära 
rekreationsområden.

Miniparker: Saknas generellt.

le den här parkens värden kunna öka för de boende i 
Brålanda. Kontakten med skogsområdet västerut be-
höver förbättras.

Längs Frändeforsån i Frändefors fi nns fi na gröna 
miljöer. Vissa delar av åns sträckning är tillgänglig 
för rekreation och promenader medan andra delar är 
otillgängliga. Det fi nns stora möjligheter att utveckla 
ett större rekreationsstråk längs ån. Även här kan en 
utveckling av det gröna stråket västerut knyta samman 
orten med skogen. Se vidare i kapitel 5.

Gröna skyddszoner 
Naturområden med skog mellan bostadsområden och 
trafi kerade vägar eller störande industriverksamheter 
är viktiga buff ertzoner för att minska olika störningar. 
En sådan skog måste skötas så att den inte behöver 
slutavverkas i framtiden. För att ge förutsättningar för 
det behövs en skötselplan så att större avverkningar 
kan undvikas och att skogen föryngras. Detta kan läg-
gas in i skogsbruksplanen. 

De större skyddsskogarna ligger i områdena:
Lillån och Restad
Katrinedal, Botered samt Öxnered
Vargön
Holmängen
Båberg och Onsjö

Exempel på hur grönstrukturen kan förbättras
Begravningsplats för smådjur: I Vänersborg fi nns 
ett stort behov av en begravningsplats för mindre säll-
skaps djur i de centrala delarna.  

Hundrastgård: En hundrastgård fi nns vid Mariero. 
Behov fi nns/kan fi nnas på fl er platser inom tätorten.

Cykelbron utanför Strandkyrkogården är en del i gång- och cykelleden ”Vassbotten runt”.
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Göta älv

Vänerns stränder

Vassbotten

Karls grav

Frändefors

Brålanda

Centrala staden

Förbättrade kontakter
för gröna stråk.

Gröna stråk som är
möjliga att utveckla.

Befintliga gång och
cykelstråk.

m0 1 000

UTVECKLING AV GRÖNA STRÅK
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4. Områdesvisa beskrivningar och strategier för grönområden

Naturvärden
Längs stadens norra strand mot Vänern ligger Skräck-
le parken med välklippta gräsmattor, grova träd och 
blomsterplanteringar. Utmed stranden fi nns många 
små öar och skär som är värdefulla för rastande och 
häckande fåglar (11, 22).  En del av området ute i sjön är 
fågelskyddsområde för häckande sjöfågel (22).

Kring Niklasberg fi nns resterna av en institutions-
park med alléer, äldre grova lövträd och cembratallar 
som lockar till sig nötkråkor (55).

4.1 Norr om järnvägen med centrala 
staden
I norra delen av centrala Vänersborg ligger stadens 
 äldsta kvarter. I Kulturaxeln ryms Plantaget och kvar-
teret med kyrkan och omgivande park, strandpro-
menaden utmed Vänerns strand och resterna av den 
gamla institutionsparken vid Niklasberg fi nns också i 
detta område.

Detta kapitel innehåller beskrivningar av grönstrukturen 

i samtliga stadsdelar samt kartor där de viktigaste grön-

områdena fi nns utmärkta.

Naturvärden, kulturvärden (historiska platser, fornmin-

nen, odlings  landskap m m) och sociala värden (rekrea-

tion, möten, lek m m) beskrivs. 

Beskrivningen av varje delområde avslutas med en 

kortfattad strategi för hur grönområdena bör hanteras i 

framtida plan- och utvecklingsarbete utifrån en  helhetssyn 

på grönstrukturen i Vänersborg.

Rutnätsstaden. Gustaf Liunggrens karta från 1856. 

0 1 000
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I Kulturaxeln står stora höga lövträd, främst alm och 
lind. Alla träd planterades vid samma tidpunkt (44).

Kulturvärden
Rutnätsstaden

Vänersborgs stad grundades 1644 efter att drottning 
Christina beslutat att bebyggelsen i Brätte skulle fl yttas 
till Huvudnäset. Staden brann i fl era omgångar. Efter 
branden 1834 då i stort sett hela stadsbebyggelsen 
brann ner byggdes staden på nytt upp efter stadsplan 
ritad av Carl Adamsson. Planen byggde på 1600-talets 
struktur med kvarter i rutnätsmönster. De ändringar 
som skedde syftade till att ge bebyggelsen brandskydd. 
Därför anlades kulturaxeln med en kvartersbredd utan 
bostadsbebyggelse. Denna innehöll det stora torget, 
Plantaget, kyrka och residens. Här fi ck också läroverk 
och museum sin plats (44).

Vissa gator, Edsgatan och Vallgatan, gjordes bre-
dare och trädplanterades för att elden inte skulle kun-
na sprida sig. Ränntomter skapades som korridorer 
genom de slutna kvarteren för att kunna komma åt 
brand från innergårdarna.

Planmönstret från 1600-talet är skyddat som riks-
intresse.

Institutionsstaden

I områdets östra del anlades kaserner och övningsfält 
för Västgöta Dals regemente. Efter regementets ned-
läggning blev det här sjukhus med sjukhuspark fram till 
1992 (55). Kolerakyrkogården är med sina gamla höga 
lövträd ett betydande grönt inslag i stadsbilden (66).

Sjöfartsstaden

Sjöfarten har varit av avgörande betydelse för Väners-
borgs utveckling. Redan Brätte förde en omfattande 

handel över Vänern. Hamnar anlades till en bör-
jan vid Vassända, senare vid Korseberg. 1845 börja-
de kaj anläggningen byggas för nuvarande Gamla 
Hamn kanalen i Vänersborgs stad (33). År 1880 var 
Vänersborgs fl otta som störst och uppemot 100 segel-
skepp  kunde ligga i hamn och invänta gynnsamma 
vindar. Järnvägens utbyggnad i slutet av 1800-talet 
innebar slutet för Vänersborg som dominerande sjö-
fartsstad.

Sociala värden
De gröna miljöerna består av främst parker och vatten-
områden. Dessa områden har höga sociala värden och 
är betydelsefulla för invånarnas hälsa och livs kvalitet. 
Därtill har gatornas trädplanteringar, miniparker och 
allmän grönska stor betydelse för upplevelsen av stads-
miljön (11, 33, 44, 55, 66). 

I Skräckleparken fi nns gång- och cykelvägar längs  
hela stranden. Stora gräsytor kan användas för rekrea-

Varma sommardagar är Skräcklan fylld av solande och badande människor. 

Vid Barnbadet fi nns långgrunda vikar för de mindre barnen.
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tion. Badplatser fi nns vid Jakobsudde och vid Norra 
skolan (barnbadet). Skräcklestugan erbjuder fi ka och 
utsikt över Vänern med inloppet till småbåtshamnen 
Länsan (11). 

De gröna områdena, till exempel Skräckleparken 
och Haga parken (privat mark), är viktiga utfl yktsmål 
för de förskolor och skolor som ligger i centrum och 
besöks regelbundet (11, 55).

På norra delen av Sanden fi nns stora gräsytor som 
bland annat används vid olika evenemang och festi-
valer. I parken längs hamnkanalen fi nns en gång- och 
cykelväg som leder förbi en beachvolleybollplan och 
vidare fram till småbåtshamnen (33). Här fi nns segel-
sällskapets hus där även friluftsfrämjandets kajak-
sektion håller till.

Vid Sanden och Skräckleparken fi nns småbåts-
hamnar. Den västra hamnkanalen ingår i Göta älvs 
riksintresse för friluftslivet.

Övrigt
Lilla Vassbotten och Sanden planeras för centrum-
utveckling. Förtätningar planeras i centrala staden. 
För Niklasberg pågår planering för bostäder. 

Sanden norr om Dalbobron samt vattenområdet 
utanför Skräckleparken omfattas av strandskydd på 
300 meter.

Järnvägen mellan Uddevalla och Herrljunga är en 
barriär som delar den centrala staden.

Kommunen äger till största del grönområdena. På 
Niklasberg fi nns ett antal olika fastighetsägare.

Strategier för grönområden
Vid förändringar och ny planering bevaras och 

bevakas områdets historia. Förändringar i kultur-
axeln liksom i rutnätsstaden ska ske med historisk 
hänsyn. Skräckleparken och strandområdena be-
varas och utvecklas (11, 44). Edsgatans, Vallgatans 
och Östergatans trädrader är viktiga att bevara. 
Rutnätsgatornas siktlinjer mot Vänern tas tillvara. 
Vid exploatering i Hagaparken/Niklasberg är det 
viktigt att den forna sjukhusparken får lämna spår 
i stadsbilden (55).

Strandområdena bevaras gröna och tillgängliga 
för allmänheten (11, 33).

Skräckleparken utvecklas med ljusinsläpp och 
nyplantering av träd (11). Gräsmattorna kan utvecklas 
med ”vildväxande” lökväxter (11, 33, 4 4, 55).

Se över möjligheten att anlägga miniparker på 
fl er ställen. 

Kulturaxeln utvecklas för att öka de sociala värde-
na. Detta kan göras genom bland annat ljusinsläpp 
och nyplantering av träd (44). Träden på planen mel-
lan Huvudnässkolan och museet bevaras. 

Strändernas möjligheter till liv och rörelse utveck-
las (11, 33).

Stråket med obrutna gång- och cykelvägar längs 
stränderna bevaras och utvecklas.
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LÄS MER!
Värdefull natur i Vänersborgs kommun
Riksintresse kulturmiljövården, KP20
Riksintresse friluftslivet, FP5
Fågelskyddsområde i Vänersborgsviken
Bebyggelsemiljöprogram för centrala 
 Vänersborg
Vänersborg, En kulturhistorisk utredning. 
Mars 2005 – om Kulturaxeln

•
•
•
•
•

•

Övre bilden: Stadens hårt tuktade trädrader och siktlinjer ner mot 

Vänern är  karaktäristiska för Vänersborg.

Nedre bilden: Gräsmattor med träd och planterade lökväxter i 

 Kulturaxeln bidrar till det gröna i staden. 
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4.2 Söder om järnvägen med centrala 
staden
Centrala staden söder om järnvägen gränsar mot 
Vassbotten och Karls Grav. Bebyggelsen utgörs av 
 villa- och radhusområden samt mindre fl erbostadshus. 
Gatorna norr om Gropbrovägen är breda och många 
har alléer. Kring Torpavägen fi nns större bostads-
områden med fl erbostadshus.

Inom området fi nns få parker eller andra grön-
områden som det är lockande att uppehålla sig i. De 
boende norr om Gropbrovägen har långt till naturen 
vid Karls Grav och Vassbottens strand.

Naturvärden
Stranden mot Vassbotten är utfylld och har klippta 
gräsytor. Endast sträckan med utskjutande berghällar 
som följer Strandkyrkogården kan räknas som natur-
lig strand. Utmed kyrkogården går gång- och cykelvä-
gen på en bank ute i vattnet. Utmed stranden norr om 
Strandkyrkogården fi nns en växtplats för stenfrö som 
är sällsynt (11).

Inom området fi nns småytor av naturmark. Många 
är ohävdade men ändå värdefulla miljöer för växter 
och djur.

Kulturvärden
Här syns stadens historia i de stora anläggningar för 
olika institutioner som byggdes på 1800-talet. Den 
lummiga parken med höga träd som kantar stadens in-
fart på östra sidan utmed Edsvägen omger den år 1891 
uppförda dövskolan, numera Vänerskolan. Mittemot 
på Edsvägens västra sida ligger ”Nya lasarettets” om-
råde från 1879 med höga träd.

Krematoriets kyrkogård och Strandkyrkogården 
bidrar med sin grönska till stadsbilden.

Storgatans och Torpavägens trädplanteringar är 
delar av storslagna stadsplaneidéer.

Sociala värden
De gröna områdena i centrala Vänersborg utgörs till 
stor del av villaträdgårdar respektive gårdar som tillhör 
allmänna och privata bostadsfastigheter. Dessa områ-
den tillsammans med alléerna är viktiga för upplevel-
sen av stadsmiljön.

Storgatan med rader av träd. Till höger.

Edsvägens alléer leder in mot centrum. Nedan.
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Längs med Vassbottens strand fi nns ett samman-
hängande grönt stråk med gång- och cykelväg. Här 
ligger Roddklubbens klubbstuga. Utmed Strand-
kyrkogården går vägen på en bank i vattnet. I Väner-
parken fi nns stora gräsytor för rekreaktion. Stadens 
gästhamn ligger i den norra delen (11).

Kring Vänerskolan fi nns en park med grova bokar. 
Skolgården och parken utnyttjas för lek och bollspel. 

En hundrastgård har ett högt socialt värde. För 
många människor med hund är detta en värdefull plats 
i det tätbebyggda Vänersborg där man kan knyta kon-
takter och hundarna ges möjlighet att springa fritt (22).

Övriga gröna områden är av stor betydelse för bar-
nen och används fl itigt av skolorna. Vid Sirius fi nns ett 
grönområde med lekplats och pulkabacke om givet av 
cykelvägar. Området omges dessutom av fl erbostads-
hus vilket gör grönområdet betydelsefullt för närboende 
utan trädgård (66). Vid Fridhems förskola fi nns en an-
lagd pulkabacke på en större grönyta (88). Vid nya vatten-
tornet samt bakom Mariedalsskolan fi nns mindre gröna 
områden med träd och skogsdungar som är  välbesökta 
(44, 77). Det gröna området vid nya vattentornet är viktigt 
för Tärnanskolan som använder det som skolskog.

På Torpagärdet fi nns fotbollsplaner och högvuxen 
gräsmark (55). Kring musikskolan vid Torpavägen fi nns 
välklippta gräsmattor. En stig korsar området (33).

Övrigt
En planskild korsning med järnvägen har aktualiserats 
mellan Torpavägen och Regementsgatan. Det skulle 
innebära att den gröna marken och hundrastgården 
försvinner.

I centrala Vänersborg söder om järnvägen och norr 
om Gropbrovägen är det ont om naturmark och grön-
stråk.

Då grönytor vid Sportcentrum ersätts med konst-
gräs ingår dessa ytor inte längre i kommunens grön-
struktur.

Järnvägen och Gropbrovägen är kraftiga barriärer 
som hindrar invånarna från att enkelt nå grönområden.

Vattenområdet vid Vassbotten omfattas av strand-
skydd.

Sirius är ett värdefullt grönområde med träd och lekytor. Till höger.

I hundrastgården kan hundar fritt få umgås med varandra utan att 

störa. Det är också en mötesplats för hundägare. Nedan.
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Strategier för grönområden
Tillgången på grönområden är dålig mellan järn-

vägen och Gropbrovägen. Därför är det viktigt att be-
vara och utveckla de gröna områden som fi nns och 
att  gröna småytor sparas vid förtätningar. 

Eftersom järnvägen är en barriär behövs plan-
skilda gång- och cykelvägskorsningar vid järnvägen 
så att de stora strövområden på Holmängen norr om 
järnvägen blir tillgängliga.

Hundrastgården har en viktig funktion. Om denna 
mark måste exploateras kompenseras den med en 
ny hundrastgård.

De historiska spåren av stadens institutions-
parker bör fi nnas kvar genom att delar av parkerna 
sparas vid exploatering.

Entrén till stadens centrum med den trädkantade 
Edsvägen bevaras och kompletteras med nya allé-
träd.

Storgatans och Torpavägens alléer bevaras. Nya 
träd planteras när äldre träd måste tas ned.

Torpagärdet och andra större områden med hög-
vuxet gräs tas tillvara och utvecklas. På Torpagärdet 
anläggs gångvägar kantade med träd som ger rums-
bildningar i det stora gräslandskapet.

Grönområdet vid Sirius bevaras speciellt för 

 barnens skull.
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Parken kring Nya Vattentornet. 

används av skolorna i området.

Genom att anlägga gång-

vägar och plantera träd kan 

man skapa rum på det öppna 

 Torpagärdet.

LÄS MER!
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4.3 Holmängen
Holmängen är ett 3 km långt strandnära område utmed 
Vänerns utlopp i Göta älv. Det sträcker sig från den gam-
la skjutvallen i norr till Stålbron i söder. Nära stranden 
fi nns gång- och cykelvägar som är en naturlig fortsätt-
ning på Skräcklans promenadvägar. Hela Holmängen är 
ett strövområde. Här fi nns två kolonistugeområden.

Längs hela strandlinjen fi nns utskjutande häll-
marker och vegetationsrika vikar. Den norra delen är 
bevuxen med lövskog och i söder fi nns rester av ett 
gammalt kulturlandskap. Strandskogen på lilla Huvud-
näsön består av barr- och lövträd.

Naturvärden
Lövskogen av främst björk och asp är en viktig miljö för 
många olika arter. På sina ställen är skogen fuktig, här do-
minerar al och vide. Både stor och liten vattensalamander 
fi nns i området. Fågellivet är rikt och fl era par av mindre 
hackspett häckar årligen här. Våtmarker och vassruggar 
utmed stränderna gynnar fågellivet, och små öar och hol-
mar ute i vattnet är viktiga bo- och rastplatser för sjöfågel. 
”Bandybanan” hyser ett rikt växt- och insektsliv. I norra 
delen av Holmängen växer orkidén korallrot (11).

Kring gårdarna Fredrikslund och Källshagen står 
grova solitära ekar och här fi nns mindre dungar med 
ädellövskog av ek, lönn och bok. Här är omväxlan-
de åkrar och betade gräs- och hällmarker. På våren är 
berghällarna täckta av styvmorsviol och mandelblom. 
Ner till gårdarna leder två alléer (22).

Stränderna längs lilla Huvudnäsön är opåverkade 
och här råder en speciell strandmiljö på grund av det 
strömmande vattendraget. Skogen är en blandskog 
med stort inslag lövträd (44). 

Berghällarna är värdefulla inslag i åkerlandskapet 
(hela området).

Kulturvärden
För hundra år sedan var detta ett odlingslandskap med 
åkrar och öppna betesmarker. Längst i norr fi nns rest-
erna av en skyttepaviljong från Kungliga Västgöta rege-
mente som verkade här på 1920-talet. Bandybanan 
anlades på 1950-talet och användes för viktiga bandy-
matcher fram till 1964 (11).

Den gamla bandygrytan på Holmängen är sommartid fylld av 

 näckrosor och trollsländor. Till höger.

Holmängens strandpromenader används året runt. Nedan. 
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Det norra koloniområdet är kulturhistoriskt in-
tressant och anlades redan på 1920-talet. De äldsta 
stugorna är från början av 1930-talet (33). Intill koloni-
området på en björkäng syns en gammal brunnspump 
och en arbetsbänk med ett litet tak som är rester efter 
en campingplats (11).

Kring gårdarna Fredrikslund och Källshagen fi nns 
ett kulturlandskap. Alléerna ner till gårdarna fi nns ut-
märkta på kartor från 1800-talet och har både natur- 
och kulturvärden. Hagmarkerna betas idag av kor och 
hästar (22).

Sociala värden
Hela Holmängen är ett värdefullt strövområde för 
boende i Vänersborg. Centrumnära natur med lev-
ande kulturlandskap, skogar och närhet till  vatten 
är en tillgång för vänersborgarnas hälsa och livs kvali-
tet. Utmed stranden fi nns vägar med utsikt över 
Älvsuget och Viksängen och över hela Holmängen 
fi nns ett nätverk av gång- och cykelvägar. Längs lilla 
Huvudnäsöns stränder fi nns en stig med utsikt över 
Älvsuget och Viksängen. I söder genomkorsas ön av 
en cykelväg som förbinder Vänersborg med Vargön 
(44).

Förskolor och skolor nyttjar Holmängen vid na-
tur- och friluftsdagar. Intill Vänern i en konstgjord 
fyrkantig damm, fi nns vintertid möjlighet till skridsko-
åkning på naturis (11).

På Holmängen fi nns två koloniområden. Det 
 norra är beläget en kilometer från centrum och är lätt-
tillgängligt för boende i centrala staden Vid det södra 
koloniområdet leder en gång- och cykelväg över mot 
Mariedal och Vargön. Båda koloniområdena ger möj-
lighet till odling och umgänge i trädgårdsmiljö nära 
stadsbebyggelsen (33).

Holmängens koloniområde med stugor från 30-talet är en mötes-

plats där många människor med odlarintresse kan träffas. Till höger.

Intill de gamla gårdarna Källshagen och Fredrikslund hävdas 

 fortfarande det gamla kulturlandskapet. Nedan.
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Övrigt
Delar av området är föreslaget för bebyggelse i den 
fördjupade översiktsplanen för staden Vänersborg och 
Vargön (under arbete). Stora partier är låglänta och 
riskerar att översvämmas vid höga vattenstånd. Mellan 
stranden och industriområdet i nordväst fi nns skog 
som utgör en viktig skyddszon mot buller och indu-
striverksamhet (11). Holmängen omfattas av 300 me-
ter strandskydd i norr (11) och 100 meter i söder mot 
Älvsuget från Källshagens gård (22, 44).

Strategier för grönområden
Strandområdet hålls obrutet. Gång- och cykel-

 vägnätet bevaras så att området kan forsätta att vara 
ett värdefullt närströvområde för Vänersborgarna.

Kulturlandskapet intill Källshagen och Fredriks-
lund bevaras genom att hällmarkerna betas och 
alléerna och de grova ädellövträden bevaras. Ett 
skydds avstånd mot ny bebyggelse behövs intill 
betesmarkerna, berghällarna och de grova träden. 
Koloniområdena bevaras.

Vid exploatering måste området skyddas mot 
 Vänerns framtida översvämningar. Beroende på hur 
skyddet mot översvämningar kommer att utformas 
får det olika inverkan på landskapets värden. En 
analys måste därför göras där områdets natur- kul-
tur- och sociala värden vägs mot exploatering och 
översvämningsskydd.

Berghällarna i åkerlandskapet bevaras vid ex-
ploatering.
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De gamla alléerna och de 

grova träden kring gårdarna 

 Källshagen och Fredrikslund 

har höga naturvärden. 

Från Holmängens gång- och 

cykelväg med utsikt mot 

Dalsland.
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4.4 Lillån/Restad
Området kring Lillån och Restad präglas av Önafors 
säteri samt Restad gamla sjukhus. Det gränsar i öster 
mot Göta älv och i väster mot villaområdet Mariedal. 
Här fi nns historiska miljöer med grova ekar i alléer 
och ekhagar. Det fi nns stora lövskogar i de norra del-
arna kring Lillån. Skogen norr om Restad domineras 
av gran.

Naturvärden
Kring Lillån och Önafors fi nns de fl esta naturvärdena. 
Här fi nns ekhagar, äldre skogar, grova tallar samt lum-
mig bäckmiljö. Grova och vidgreniga ekar fi nns inom 
hela området. Vid Helge Gross (Lillåstugan), Önafors 
och Restad är ekarna rika på sällsynta lavar (11, 22, 55, 
77, 88).

Den fuktiga lövskogsmiljön med mycket död ved 
längs Lillån är värdefull för många växter och djur. I 
anslutning till Lillån fi nns en gammal tall- och löv-
skog rik på mossor och lavar (22). I strandskogen ut-
med Lillåns utlopp i Göta älv häckar den sällsynta 
Kungsfi skaren (44). Stora arealer av lövskogar inom 
området gör att den mindre hackspetten häckar här. 
(11, 22, 33, 44, 55). 

Kulturvärden
Önafors och Restad är gamla kultur- och bruksmiljö-
er med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det var 
möjligheten att utvinna vattenkraft ur Lillån som gjor-
de Önaforsområdet betydelsefullt (22, 33). Landskapet 
med små åkrar, betesmarker och ekhagar som kantas 
av gärdesgårdar, är värdefulla rester från det gamla 
 odlingslandskapet.

Vid Restad anlades i början av 1900-talet Väners-
borgs hospital. En ”estetiskt tilltalande miljö” ansågs 

hjälpa patienterna i sitt tillfrisknande. Bebyggelse- och 
parkanläggning med trädgårdsodlingar var förenade 
och utgör än i dag en helhet som det är viktigt att slå 
vakt om (88).

Kring Lillån och Önafors herrgård fi nns gamla ekhagar. Den omväx-

lande naturen gör området värdefullt som strövområde. Till höger.

Önafors herrgård har en lång historia. Lillån som ligger intill gården 

har betytt tillgång till vattenkraft under gamla tider. Nedan. 
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Sociala värden
Området är ett värdefullt närnaturområde med många 
gång- och cykelvägar. Ekhagen öster om Restadvägen 
är en värdefull och viktig plats för barnen att leka i (77). 
Parkmiljöerna och stränderna kring Restad används 
för rekreation (88).

Mariedalsskolan ligger i närheten och nyttjar om-
rådet för naturstudier och friluftsdagar (11). Vid Restad 
fi nns en förskola (88). Torpet Helge Gross vid Lillån 
har disponerats av fältbiologerna sedan 1978 (11).

Övrigt
Området kring Restad står inför omvandling och 
förtätning. Nya villaområden planeras utmed Restad-
vägen. För Restad och Brinketorp fi nns en fördjupad 
översiktsplan med strategier rörande både byggnader 
och grön miljö.

Hela skogsområdet mot Göta älv fungerar som 
en barriär mot buller och andra störningar från Varg-
öns industrier. Utmed Göta älv råder strandskydd på 
100 meter.

Kulturmiljöerna kring Önafors och den östra 
strand zonen mellan Juta och Restad ingår i ett större 
område vilket är utpekat som riksintresse för kultur-
miljövården. Vid Lillåns utlopp i Göta älv fi nns nyckel-
biotoper (33, 44).

Inom området fi nns både kommunal och privat 
skog. Skogsområdena nordost om Restad samt natu-
ren kring Önafors är privatägda. Delar av skydds-
skogen ägs av Vargön Alloys.

Lillåstugan (Helge Gross) var tidigare ett dagsverketorp under 

 Önafors herrgård. Idag nyttjar fältbiologerna den som klubbstuga. 

Till höger.

Det gamla kulturlandskapet kring Lillån hålls idag öppet av hästar.  

Nedan.
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Strategier för grönområden
Friluftslivets intressen ska väga tungt i plane-

ringen.  Området utvecklas som närströvområde med 
ökad tillgänglighet. Områden med ekar på kommunal 
mark bevaras och sköts så att landskapsbilden och 
de biologiska värdena består. Även på privat mark 
bör ekarnas värden beaktas. Lövskogarna ingår i 
närströvområdet och sköts så att deras värden som 
lövskogar består och så att den mindre hackspetten 
fortsättningsvis kan häcka i området.

Områdets natur- och kulturvärden värnas och 
utvecklas. Landskapsbilden kring Lillån och Göta 
älv med små åkrar, betesmarker och ekar bevaras. 
Bruksmiljöerna kring Önafors bevaras och lyfts fram. 
Kring Restad bör sjukhusområdets historiska kultur-
miljöer och parker även synas vid nyplanering.

Strandskogen och å-miljöerna bevaras och un-
dantas från all exploatering och sköts så att de gyn-
nar kungsfi skaren.

Skogen mot älven och Vargöns industrier bevaras 
och sköts så att den kan fortsätta att utgöra ett skydd 
mot störningar (11, 22, 44).
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4.5 Karls Grav
Karls Grav är en grävd och stensatt kanal skapad för 
sjöfarten mellan Vassbotten och Göta älv. Längs kanal-
en fi nns lövskogsmiljöer, bergbunden tallskog och låg-
länta fuktiga marker.

Naturvärden
I de norra delarna längs Karls Grav är marken låglänt 
och på båda sidor om kanalen fi nns kärr som är rester 
efter lertäkter. De är bevuxna med vass och i de blöta 
kärren lever salamandrar, grodor och vatteninsekter. 
Dessa miljöer är också viktiga för många fåglar, till ex-
empel syns brun kärrhök här ibland (11, 5 5). Intill kärret 
fi nns en stor äng som betas av får (11).

Söderut är det bergigt med höga, branta klippor 
ner i kanalen (22, 44).  Här fi nns grova ekar och löv-
skogsmiljöer. På de höga bergiga partierna vid kanal-
ens mitt står talldominerad skog med inslag av grova 
tallar (44).

Vid utloppet i Göta älv fi nns lövskogar med höga 
naturvärden. Nedanför Slussområdet på Restad sidan 
fi nns ädellövskog som går över i alsumpskog mot 
Göta älv (33). På Onsjösidan fi nns grova ädellövträd 
och alsumpskogar (22). I dessa områden fi nns det rikt 
med boträd och död ved.

Kulturvärden
Under Karl IX inleddes arbetet med den vattenled som 
idag är Karls Grav. Det tog 200 år innan kanalen var 
färdig. Kanalen och slussen byggdes för att förenkla 
transporter mellan Vänern och Västerhavet. Kanalen 
och en remsa längs kanten är full med kulturvärden i 
form av historiska byggnader, stenmurar, minnesmär-
ken och natur miljöer (11, 22, 33, 44, 55).

Förr översvämmades de låglänta markerna vid 

De gamla pollarna längs kanalen är historiska spår. Viss skötsel 

behövs för att motverka att pollarna skyms av igenväxning utmed 

kanalens sidor. Till höger.

Längs Karls Gravs stenskodda sidor fi nns värdefulla lövskogs-

miljöer. Nedan.
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 Onsjö och Torpa. Våtmarkerna skördades för vinter-
foder åt djuren. Därefter togs här lera för tillverkning 
av tegel (11, 55).

Sociala värden
Karls Grav är en del av Göta kanal och är en vatten-
väg för yrkestrafi k och fritidsbåtar, Utmed bägge sidor 
av Karls Grav fi nns gång- och cykelvägar. Vid slussen 
fi nns ett sommaröppet kafé (33).

I anslutning till bostadsområdet på Onsjö fi nns en 
fotbollsplan och en pulkabacke. Förskolor på båda si-
dor om kanalen använder naturen för studier och fri-
luftsdagar. På östra sidan fi nns en bågskyttebana (11, 
44, 55).

Onsjökärret används av Onsjöskolan och här har 
gjorts i ordning med bord samt information som be-
skriver områdets natur. Både kärret och fårhagarna 
lockar många besökare och det fi nns ett nätverk av 
cykel- och gångvägar i området (11). I norr fi nns ett 
mindre koloniområde (11). 

Övrigt
Mot Göta älv råder ett strandskydd på 100 meter.  

Del av området är utpekat som riksintresse för fri-
luftslivet och kulturmiljövården. I de södra delarna 
fi nns nyckelbiotoper (22, 33). 

I norr ligger Tenggrenstorps industriområde ut-
med kanalen.

Karls Grav med Brinkebergskulles sluss är en länk mellan Vänern 

och Göta älv. Slussen används av både fritidsbåtar och  lastfartyg. 

Norr om denna fi nns spåren efter äldre slussar som har stora 

 kulturvärden. Till höger.

Karls Grav är viktig för sjöfarten men också för turism och rekrea-

tion. Nedan.
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Strategier för grönområden
Karls Grav med omgivningar framhålls och ut-

vecklas som närnatur för friluftslivet, båtlivet och 
turismen. Marken i anslutning till kanalen sköts så att 
pollare och andra historiska spår görs synliga. 

De gång- och cykelvägar som fi nns bevaras och 
utvecklas så att de kan utgöra vackra rekreaktionsstråk 
längs hela Karls Grav. Likaså bevaras fotbollsplaner och 
pulkabackar (11, 22, 33, 44, 55). 

De kulturhistoriska byggnaderna och murarna 
bevaras och skyddas från igenväxning (11, 22, 33, 44, 55). 

�

�

�

Angöringsställen fi nns för båtar som väntar på broöppning där Vassbotten går över i Karls Grav.

Lövskogarna, de grova ädellövträden samt tall-
skogen bevaras samt sköts för sina naturvärden (22, 
33,  44). 

För att bevara natur- och rekreationsvärdena 
vid Onsjös öppna gräsmarker hålls de även fortsätt-
ningsvis öppna av betande får. Kärret undantas från 
all exploatering (11). 

En tät trädrad bör planteras som skydd utmed 
industrierna på Tengrenstorp. 

�

�

�

LÄS MER!
Lövskogar i Vänersborgs kommun, Läns-
styrelsen 
KNISP (Kommunal naturvårdsinriktad 
skogsbruksplan)
Skogsstyrelsens inventeringar
Värdefull natur i Vänersborgs kommun
Riksintresse kulturmiljövård KP68
Riksintresse friluftslivet FP5-

•

•

•
•
•
•
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Kulturvärden
Kring resterna av några torp och en backstuga i södra 
Onsjös barrskogar fi nns trädgårdsväxter samt frukt- 
och ädellövträd. Det fi nns även rester av jordkällare 
och gamla vägar (33). Området kring Onsjö säteri och 
golfklubb är kulturhistoriskt intressant med hamlade 
alléer, ekskogar och byggnader från 1700-talet (55, 77).

Vid Vassända Prästgård fi nns fi na kulturmiljöer 
med rester från det gamla kulturlandskapet (88).

4.6 Onsjö
Onsjö omgärdas av Vänersborgs södra infart, Karls 
Grav och Göta älv. Området norr om kraftledningen 
består främst av villa- och radhuskvarter. Mellan de 
olika bostadsområdena fi nns bergiga skogsklädda kul-
lar.

Söder om kraftledningen fi nns en kuperad barr-
skog. Kala berghällar och sumpskogar varvas med 
gran- och tallmarker. I söder i ett skogs- och odlings-
landskap ligger det gamla Onsjö säteri. Här fi nns idag 
Onsjö golfklubb.

Naturvärden
På södra Onsjö är naturvärdena framförallt knutna till 
lövskogsmiljöer och sumpskogar.

Inne i de barrskogsdominerade områdena söder 
om kraftledningen fi nns sumpiga partier med gran 
och björk (22). Längs med Göta älv står en alridå som 
mot Karls Grav övergår i en mindre alsumpskog. Vege-
tationen mot älven fungerar som ett fi lter för avrin-
nande vatten från öppna gräsytor och åkrar (44).

I de kulturhistoriska miljöerna kring torpen i On-
sjös skogar samt säteriet i söder är naturvärdena sam-
lade till gamla gärdesgårdar och grova ädellövträd. Vid 
Onsjö säteri fi nns en allé med hamlade askar (33, 55, 
77).

I söder ner mot älven och golfklubben fi nns grova 
och vidgreniga ekar i kanten av åkrar, på åkerholmar 
och i ekskogen (55). Strax norr om Onsjö säteri rin-
ner en liten bäck genom granskogen och ut genom en 
lövnaturskog med mycket död ved (66). Vid Vassända 
Prästgård fi nns rester av det gamla odlingslandskapet 
med bland annat en pilallé (88).

Söder om Onsjö golfbana fi nns fi na lövskogar. Ut-
med älven står en klibbalsskog som närmast Sunds-

berget övergår i en rik blandskog med bland annat ek. 
Området är värdefullt för fågellivet och här fi nns fl era 
sångare samt näktergal och rosenfi nk (99).

Norr om klibbalsskogen (99) fi nns en gammal åker-
mark och på andra sidan den en värdefull brynvegeta-
tion av lövträd med inslag av ädellöv. Mot söder över-
går brynet i en liten ängsekskog. I barr skogen närmast 
brynet fi nns gott om senvuxna tallar och högstubbar 
(1010).

Golfbanans verksamhet bidrar till att hålla det gamla kulturlandskapet längs Göta älv öppet.
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Intill älven vid Sundsberget ligger Naglums kyrko-
ruin med resterna av grunden, sakristian och altaret 
samt en ödekyrkogård med några återstående grav-
stenar (99). Golfbanan bidrar till bevarandet av det 
gamla kulturlandskapet och naturvärdena knutna till 
det.

Sociala värden
Golfbanan med stora klippta gräsytor är ett betydelse-
fullt besöksmål. De kulturhistoriska miljöerna gör 
området spännande och intressant (55, 77). Utmed älv en 
går en cykelväg mot Överby. Skogen söder om kraft-
ledningen är ett värdefullt rekreationsområde för de 
boende i villaområdena på Onsjö. Här fi nns ett nät-
verk av stigar och vägar. Skolorna använder de norra 
delarna av barrskogsområdet för sina frilufts dagar och 
utfl ykter och då är Herrmanstorp ofta ett av besöks-
målen (33).

I området norr om kraftledningen fi nns gott om 
gång- och cykelvägar. Här fi nns fl era mindre natur-

På södra Onsjö fi nns stora områden med varierade 

 bland barrskogar. 

områden som är betydelsefulla som närnatur för 
 barnen i området. Många områden är bergiga och är 
bevuxna med gles tallskog (11).

Övrigt
Söder om kraftledningen planeras nya bostäder och 
verksamheter. Utmed södra infarten till Vänersborg 
planeras ett nytt område för verksamheter. Stora 
delar av Onsjö kan idag inte bebyggas eftersom de 

störs av buller från fl ygplatsen. Ett område i öster 
mot Karls Grav är dock utpekat för bostäder i förslag 
till den fördjupade översiktsplanen. Området kring 
Onsjö säteri och golfbana ingår i ett större samman-
hängande område vilket är utpekat som riksintresse 
för kulturmiljövården. Strandskyddet längs Göta älv 
är 100 meter.

Inom området fi nns några nyckelbiotoper med 
lövnatur-, barr- och ädellövskog (66, 1010).

När nya bostadsområden planeras bör lämpliga mindre natur områden lämnas mellan kvarteren.
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Strategier för grönområden
Små naturområden inom och mellan befi ntlig 

bebygg else i bostadskvarteren bevaras (11).

De gamla torpmiljöerna med grova ädellövträd och 
trädgårdsväxter bevaras och framhävs i nya bostads-
områden. Detta kan gälla rader av ekar, trädgårds-
växter och jordkällare som kan utgöra intressanta 
miljöer i ett bostadsområde (33).

Golfklubben ska vid sin skötsel av området även 
fortsättningsvis bevara och sköta de kulturhistoriska 
miljöerna med dess naturvärden knutna till odlings-
landskapet. Vid en utbyggnad av golfbanan ska stor 
hänsyn tas till de naturvärden i form av ekar, löv-
naturskog, bäcken och de promenadstigar som fi nns 
i skogen. Utbyggnad och skötsel sker i samråd med 
kommunen (66, 77). 

Trädridån utmed Göta älv ska fi nnas kvar för 
landskapsbilden och som fi lter för avrinnande vatten 
(44). Lövskogarna och åkerholmarna sköts och skyd-
das mot exploatering och förändringar (55). 

Sumpskogarna  skyddas från utdikning och exploa-
tering (22). 

Vassända Prästgård med omgivningar värnas och 
bevaras vid eventuella exploateringar utmed infarten 
till Vänersborg. Resterna av det gamla odlingsland-
skapet med bland annat pilallén skyddas (88).

Naglums kyrkoruin och dess ödekyrkogård sköts 
så att kulturvärdena består.

�

�

�

�

�

�

�

Onsjö säteri med byggnader från 1700-talet används idag av 

 golfklubben.  
Barnen leker och bygger kojor i de små skogsdungarna 

intill  bebyggelsen.  

LÄS MER!
Lövskogar i Vänersborgs kommun, Läns-
styrelsen
KNISP (Kommunal naturvårdsinriktad 
skogsbruksplan)
Skogsstyrelsens inventeringar
Värdefull natur i Vänersborgs kommun

•

•

•
•
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4.7 Båberg
Båberg gränsar i söder mot kommungränsen till Troll-
hättans Stad. Där fi nns villaområden och ny bebyggel-
se planeras. I väster ligger Heljestorps avfalls anläggning 
samt industriområdet Trestad center. I den norra delen 
fi nns ett odlingslandskap med fl era häst gårdar. 

Naturvärden
Edsbäcken rinner från söder genom området och myn-
nar i Vassändaviken. Vid Vassända-Naglums  kyrka 
fi nns alkärr i anslutning till Edsbäcken (22). I sydost lig-
ger ett bergigt område med främst tallskog och ljung. 
På gränsen till Trollhättan ligger Hultsjön (11).

Kulturvärden
Från Vänersborg och förbi Båberg går Edsvägen som 
långt tillbaka i tiden var en viktig transportled för varor 
mellan Vänern och Västerhavet. Under 1500-talet var 
tra fi ken livlig då olika varor fördes med hästar mellan 
Vassändaviken och Åkersström, söder om Trollhättan. 
Där omlastades de åter till båt för vidare transport ner 
genom älven.

Vid Båberg ligger Vassända Naglums kyrka och 
kyrko  gård. Här fi nns också en gammal stenvalvsbro 
(22).

Sociala värden
I norra delen av området ligger fl era hästgårdar och 
närheten till Brätte ridskola gör att det i hela området 
fi nns stort intresse för ridning på stigar och mindre vä-
gar. Även runt Hultsjön nyttjas stigar för såväl ridning 
som för promenader av de boende i närområdet (11).

Övrigt
Området störs av buller från trafi k på väg Rv44/E45.

Naturen och skogen kring Hultsjön används av boende i när-

liggande villaområden i Trollhättans kommun. Inom området fi nns 

även upptrampade ridstigar.

Det bergiga området nordväst om Hultsjön har 
 aktualiserats för bostadsbebyggelse.

Strategier för grönområden
I norra delen av området väger hästsportens 

 intressen tungt. Småvägar utformas så att ridning 
kan samsas med andra intressen.

Om området vid Hultsjön ska bebyggas tas 
 hänsyn till rekreationsvärdena.

Vassända Naglums kyrka med omgivande 
 kulturvärden bevaras liksom den gamla stenvalvs-
bron utanför kyrkogårdsmuren (22).

�

�

�

Kring Hultsjön pågår utbyggnad av nya villaområden på 

 Trollhätte sidan.
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4.8 Brätte och Korseberg
Området sträcker sig utmed Vassbottens östra strand, 
från Karls Grav i norr till den gamla banvallen i söder. 
I öster följer det Edsvägen. I norra delen ligger natur-
reservatet Nygårdsängen med dammar och våtmarker. 
I södra änden av Vassbotten fi nns betade strandängar 
och fornlämningar efter Brätte gamla stad.

Mitt i området med strandläge ligger Korseberg 
som är en gammal institutionspark. Här är planerat 
för bostäder.

Längst i söder ligger Brätte ridskola (55).

Naturvärden
Naturvärdena är främst knutna till ängsmark, strand- 
och våtmarksmiljöer och har sitt ursprung i mänskliga 
aktiviteter.

Naturreservatet Nygårdsängen består av omväxlan-
de fuktängar, grunda dammar och vassområden. Det-
ta är värdefulla och artrika miljöer där groddjur och 
insekter trivs. Här lever den större vattensalamandern 
som klassas som en hotad art. De grunda dammarna 
med god tillgång på föda och skyddade vassmiljöer är 
en förutsättning för ett rikt fågelliv. Vår och höst stan-
nar många rastande fåglar här (11).

Vassändavikens betade strandängar har höga natur-
värden. Sådana miljöer är ovanliga idag och betet är av-
görande för att bevara dessa värden. Fuktighetsgradien-
ten mellan sjön och berghällarna ger förutsättningar för 
många olika växter och djur. De grunda betade vatten-
områdena utmed stranden blir fort varma. De är vik-
tiga miljöer för groddjur och insekter, vilket också ger 
goda förutsättningar för ett rikt fågelliv. De öppna, be-
tade och trampade stränderna är också viktiga för vissa 
strandväxter. Utmed stränderna växer både grönskära 
och strandbräsma som klassas som hotade arter (44).

I Vassändaviken betar kor och håller strandängarna och landskapet 

öppet. Detta är en förutsättning för att bevara den värdefulla fl oran. 

Till höger.

I Nygårdsängens naturreservat fi nns dammar med ett rikt fågelliv. 

Nedan.

I sydost intill Brätte ridskola fi nns en gammal grus-
täkt som utvecklat naturvärden med lövskog och små-
vatten (55).
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Kulturvärden
Stränderna mot Vassbotten är rika på kulturminnen. 
Nygårdsängen användes som exercisplats för Västgöta-
Dals regemente. Därefter togs lera här för tegeltillverk-
ning vid Nabbensbergs tegelbruk som lades ner 1967. 
Dammarna idag är rester av de gamla lertäkterna (11).

I områdets södra del ligger Brätte, Vänersborgs vag-
ga. Här var på 1500- och 1600-talet en viktig mark-
nadsplats där varor lastades om för vidare transport 
upp genom Vänern eller ner genom Göta älv. Staden 
fl yttades till sitt nuvarande läge år 1644 och bytte då 
namn från Brätte till Vänersborg. Kvar av 1500-tals-
staden fi nns rester av stenlagda gator, husgrunder och 
brunnar. På strandängarnas norra del ligger Vassända 
kyrkplats som härstammar från 1200-talet. Kyrkan 
övergavs år 1800 (44).

Stränder var förr mycket viktiga för bete och skörd 
av vinterfoder till djuren. Betade stränder är en del av 
vår kulturhistoria (44).

Sociala värden
Från Edsvägen syns Nygårdsängens naturreservat. Här 
kan man gå på vallarna utmed stranden. En restaure-
ringsplan för naturvård och rekreation fi nns för strand-
området vid Norskens brygga. Både Nygårdsängen 
och området vid Norskens brygga används av för-
skolor och skolor för naturstudier (11, 22).

Strandområdet utmed Vassbotten har ett högt 
värde för det rörliga friluftslivet och i området kring 
Korse berg fi nns möjligheter till bad.

Vassändaviken är ett populärt besöksmål med pro-
menadavstånd från bostadsområdena på Onsjö och 
Öxnered och området nås via fl era gång- och cykel-
vägar. Utmed Edsvägen och Vassändaviken fi nns möj-
ligheter att nå stranden via stängselgenomgångar. För 

Söder om Vassbotten ligger Brätte ridskola och fl era hästgårdar. 

Till höger.

På platsen där Vassända kyrka låg ses resterna efter kyrkans gamla 

murar. På den gamla kyrkogården fi nns två gravhällar med inskrip-

tioner kvar, medan andra fl yttats in till kyrkan i Vänersborg. Nedan.
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att inte behöva gå in i hagar med djur fi nns fl era skilda 
beteshagar. En liten rastplats med bord erbjuder möj-
lighet till en fi kapaus med utsikt över viken och kultur-
landskapet. Många ornitologer besöker området för 
att skåda fågel (44).

Från Korseberg längs Edsvägen söderut går en 
cykelväg genom odlingslandskapet med utsikt över 
Vassbotten. Vid Brätte gamla stad svänger den av och 
följer kraftledningen mot Öxnered.

Området väster om infarten (44) bevaras som öp-
pet landskap. Det ger vackra utblickar från infarten 
till Vänersborg.

I södra delen av området kring Brätte ridskola fi nns 
en del ridvägar (44, 55).

Övrigt
Korsebergs institutionspark är planerad men ännu 
inte utbyggd för bostadsbebyggelse. Utmed hela Vass-
botten råder strandskydd på 300 meter med undan tag 
för Korseberg. Där är det delvis utsläckt över land.

Ett område kring Brätte och Vassända kyrkplats 
är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. För 
området söder om Nygårdsängen fi nns en restaure-
ringsplan med målsättning att öka tillgängligheten för 
närboende genom att öppna upp och anlägga gång- 
och cykelbana.

Strategier för grönområden
Brätte gamla stad och Vassända kyrkplats vår-

das. Vassändavikens strandängar hålls öppna genom 
bete och slåtter för att natur- och kulturvärdena ska 
bestå (44).

Vassen i Nygårdsängens dammar slås och torr-
are områden betas. Detta gynnar både landskaps-
bilden och naturvärdena. Tillgängligheten till området 
förbättras för besökare (11, 22).

Strandområdet mellan Nygårdsängen och Brätte 
utvecklas för rekreation och hålls tillgängligt för all-
mänheten. Sammanhängande gång- och cykel vägar 
anläggs som knyter ihop leden ”Vassbotten runt”.

Möjlighet att vid Norskens brygga anlägga 
 gemensamma bryggor bör utredas (22, 33). 

Kring Brätte tas stor hänsyn till ridsportens 
 intressen (55).

Området mellan Edsvägen och gamla 45:an 
 bevaras som ett öppet landskap.

Att utblickarna från södra infartsvägen är attrak-
tiva uppmärksammas.

�

�

�

�

�

�

�

Brätte gamla stad och området omkring är skyddat som fast 

 fornlämning. Inom detta område har även äldre lämningar efter 

 boplatser hittats. Idag hålls området öppet genom bete av får.

LÄS MER!
Lövskogar i Vänersborgs kommun, Läns-
styrelsen
KNISP (Kommunal naturvårdsinriktad 
skogsbruksplan)
Värdefull natur i Vänersborgs kommun
Riksintresse kulturmiljövård, Brätte KP18
Naturreservat Nygårdsängen
Inventering av tre naturområden i Väners-
borgs kommun 2003
Restaureringsplan för strandområdet vid 
”Norskens brygga”
Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län, 
Länsstyrelsen

•

•

•
•
•
•

•

•
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4.9 Skaven
Skaven ligger väster om Vassbotten och består till 
största delen av barrskog. Stora delar är småkuperat 
med bergåsar i nordostlig/sydvästlig riktning. Utmed 
sjön fi nns ett band av vass. Skaven är ett glesbebyggt 
område med några gårdar i söder och ett äldre fritids-
husområde i norr.

Naturvärden
Naturvärdena fi nns främst utmed stränderna mot 
Vassbotten. Här fi nns grova granar, död ved samt 
vassområden och små holmar för både häckande och 
rastande fågel. Brun kärrhök ses regelbundet över vas-
sen (22). Lövskogar fi nns inom fritidshusområdet och i 
söder vid Brättegården. Den södra lövskogen genom-
korsas av en bäck och träden är rika på mossor och 
lavar (55).

I södra Skavenområdet fi nns några åkerholmar där 
det är rikt med lövträd samt blommande buskar. I 
området längst västerut står en vidkronig ek (77).

Norr om kraftledningen längs med en bergås och 
en bäck fi nns ett vackert skogsparti med mycket löv-
träd, rik fl ora samt död ved (66).

På bergryggarna varvas lavrika berghällar med 
ljung och ris. Här står också hundraåriga tallar, både 
senvuxna och grova (33, 44).

Kulturvärden
I fritidhusområdet i norr, längst ut på en udde fi nns 
resterna av ett tegelbruk från första halvan av 1800-ta-
let. Resterna består av en tegelugn och fl era husgrun-
der samt rester av tegel. Tegelindustrin var i bruk fram 
till omkring 1900 (11). I nordost fi nns även rester av en 
fossil åker (22).

Längs Vassbottens strand mot Skaven löper ett bälte av vass. Här 

ses brun kärrhök fl yga över vassen. Till höger.

På Skaven fi nns stora natur- och skogsområden. Till höger i bilden 

ses staden Vänersborg. Nedan.
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Sociala värden
De delar av skogen som ligger intill bebyggelsen i 
nordost och i väster används för rekreation och genom 
hela området fi nns stigar. Berget i väster är välbesökt 
av både skolan och närboende (44).

Parallellt med kraftledningen mellan Öxnered 
och Onsjö går en cykelväg genom odlingslandskapet. 
Söder om Skaven och Brätte ligger fl era hästgårdar 
samt Brätte ridskola och i södra delen av Skaven fi nns 
många ridstigar.

Övrigt
Delar av området är föreslaget för bebyggelse i förslag 
till Fördjupad översiktsplan för staden Vänersborg och 
Vargön. Längs hela strandlinjen råder strandskydd på 
300 meter.

Strax väster om den stora öppna marken fi nns en 
skjutbana för pistolskytte.

Naturen på Skaven med stränder och bergåsar kan bli värdefull 

närnatur när staden växer. Till höger.

Genom södra delen av Skaven går idag en cykelväg som förbinder 

Brätte med Öxnered. Nedan.
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Strategier för grönområden
Vid Skaven bevaras området längs stranden för 

rekreation och djur- och växtliv. Stranden är tillgäng-
lig för allmänheten och utgöra en del i gång- och 
cykelstråket ”Vassbotten runt”. Här fi nns möjlighet att 
anlägga några bryggor för allmänheten.

De bergbundna tallskogarna skyddas mot explo-
atering och framhålls som rekreationsnatur. För att 
natur värdena ska bestå på åkerholmar och skogens 
brynvegetation mot den öppna marken, måste land-
skapet hållas öppet och hävdas. Lövskogarna och 
bäckravinen bevaras och skyddas mot exploatering.

Vid byggnation inom Skaven tas stor hänsyn till 
de områden som har naturvärden och kan bli värde-
fulla som när natur inom bebyggelsen. I de södra 
delarna väger ridsportens intressen tungt (22, 33, 44, 55, 
66, 7 7). 

Studera hur boende och hästhållning kan ut-
formas för att kunna fungera nära varandra.

LÄS MER!
KNISP (Kommunal naturvårdsinriktad skogs-
bruksplan)
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4.10 Öxnered
Öxnered ligger vid Öxneredssjön. Kring Ekekullen 
och den gamla gården Karlsro fi nns ett kuperat odlings-
landskap med betade ekhagar och en lindallé. Inom 
området fi nns även mindre lövskogar, gran skogar 
samt en bäckravin.

Tågstationen i Öxnered är en viktig knutpunkt 
för tåg mellan Karlstad–Göteborg och Uddevalla–
Herrljunga. Villa bebyggelse fi nns i anslutning till 
stationen och nordost om Öxneredssjön.

Naturvärden
Naturvärdena i Öxnered är framförallt knutna till 
Öxneredssjön. I södra delen fi nns mycket vass. Runt 
sjön fi nns fuktig lövskog och busksnår längs strand-
kanten Vegetationen är också värdefull som ett fi lter 
för avrinnande vatten från åkermarken (55, 66).

Kring gården Ekkullen är det gott om vidkroniga 
ekar i betesmarker och på en åkerholme (11). Vid den 
gamla gården Karlsro fi nns värdefulla lövträd med 
rik lavfl ora samt en lindallé (22). Intill väg 45 fi nns 
ett litet område med lövskog och fuktig öppen gräs-
mark (44).

Bakom Öxnereds skola fi nns en lummig klibbal-
skog längs en bäckravin. Där kan man då och då se 
strömstaren. I bäcken fi nns också bäver (77, 88).

Kulturvärden
Kulturlandskapet med gårdarna Karlsro (22) och Eke-
kullen (11) fi nns på kartor från 1800-talet. Öxnereds 
stationssamhälle med det gamla stationshuset växte 
fram när järnvägen anlades på 1800-talet.

De stora ekarna kring gården Ekekullen. Till höger.

Öxneredssjön med omgivande landskap. Nedan.

4.10 Öxnered
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Sociala värden
På gården Karlsro driver Missionskyrkan ungdoms-
verksamhet och vandrarhem. Naturen med gran- och 
ekskog samt hagmarker är en tillgång för den verksam-
heten. I en del av strövområdet norr om Karlsro fi nns 
en parkliknande skog med grova granar och stigar (11, 
22). Ängar, skog och bäckravin bakom Öxnereds skola 
används av skolan och är viktiga platser för barnen 
(77, 88).

Övrigt
Området nordväst om Öxneredssjön är  föreslaget för 
bostadsbebyggelse i förslaget till Fördjupad översikts-
plan. Söder om Öxnereds station och vid Öxneredssjön 
fi nns fl era fastigheter där det bedrivs verksamheter.

Kring Öxneredssjön fi nns både privat och kom-
munal mark. Här är strandskyddet 100 meter.

Karlsrogården används för ungdomsverksamhet och som vandrarhem. Den fi na närnaturen är en förutsättning för verksamheten.
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Strategier för grönområden
Längs Öxneredssjön bevaras strandområdet för 

rekrea tion, djur- och växtliv samt hålls tillgängligt 
för allmänheten. Ett band av vegetation lämnas mot 
stranden som fi lter för avrinnande vatten (55, 6 6).

Vid en eventuell exploatering i området bör ek-
landskapet bevaras och hagarna fortsätta att hävdas. 
Det är viktigt att på sikt släppa fram föryngring av ek 
i landskapet (11).

De höga naturvärdena utmed bäckravinen 
 värnas (77).

Hänsyn tas till de områden som används av 
Öxnereds förskola och skola (88).

Strövområdet runt Karlsrogården värnas (22).

Längs väg E45 sköts skogen med syfte att den 
ska kunna stå kvar som skydd mot trafi kens buller 
och föroreningar. Skogen kan även få betydelse som 
närnatur (33, 44).

LÄS MER!
Lövskogar i Vänersborgs kommun, Läns-
styrelsen
KNISP (Kommunal naturvårdsinriktad 
skogsbruksplan).
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4.11 Blåsut med Botered och 
Katrinedal
Väster om Dalbobron utmed Vassbottens västra 
strand ligger Blåsut och Botered med utbredd villa- 
och radhusbebyggelse. Stadsdelen Blåsut började på 
allvar befolkas vid 1800-talets slut. Blåsut präglas av 
sin historia med inslag av fabriksarbetarnas hus från 
förra sekelskiftet, av de vindlande gatorna, av trädgår-
darna med sina nyttoväxter men också av den nyare 
tidens villabebyggelse med modernare trädgårdar. På 
Blåsut fi nns skolor, förskolor, Katrinedals kyrkogård 
och Dalaborgsparken – en Folkets Park. I söder ligger 
Botered och i norr det nya villaområdet Katrinedal.

Naturvärden
Mellan Blåsut och Katrinedal skär marken ner i en 
bäckravin där Djupedalsbäcken rinner mot Vänern. 
Bäcken sträcker sig från Katrinedals gård mot Vänern. 
I ravinen fi nns lövskog med inslag av ädellövträd (33). 
Mot det nybyggda Katrinedal fi nns ett blockrikt om-
råde med gammal gran- och tallskog samt 200-åriga 
ekar. Artrikedomen är stor och några av träden är 
mycket grova. Söder om skogen fi nns resterna av går-
den Katrinedals marker. Den gamla åkermarken mel-
lan skogen och Djupedalsbäcken hävdas genom slåtter 
(22).  Mot väg E 45 fi nns en gammal tallskog på lavrika 
hällmarker (11).

Söder om Katrinedals kyrkogård fi nns en 100-årig 
tallskog med inslag av ek, gran och björk på lavrika häll-
marker. Den kan på sikt utveckla naturvärden (55).

Söder om Botered rinner Botebäcken som har 
höga naturvärden. I bäckravinen öster om tågspåret 
fi nns en lövsumpskog med bland annat klibbal, lönn, 
hassel och hägg (66). Där Botebäcken  rinner ut i Vass-
botten fi nns en alsumpskog med mycket död ved och 

En liten sjö har skapats i vattendraget genom Katrinedals kyrko-

gård, som förskönar landskapet. Till höger.

Naturområdet kring Botebäcken används av skolorna och är ett 

värdefullt rekrationsområde. Nedan.
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många hålträd. I viken fi nns ett stort grunt område 
med vass (77).

Vid stranden längs Vassbotten fi nns en strandpro-
menad med lövskog genom Punschdalen. Här är eken 
ett karaktärsträd och många av dem är grova. Andra 
träd är björk, asp, rönn och körsbär, en del knotiga 
och grova tallar samt hassel (88).

Kulturvärden
I bostadsområdena vid Blåsut och Botered har be-
byggelsen långsamt förtätats sedan 1800-talet. Villa-
området är varierat och här blandas gamla torp med 
större byggnader som Låckereds gård, funkisvillor 
från 1940-talet och moderna hus. Blandningen av tids-
typiska trädgårdar från olika årtionden är av kultur-
historiskt värde. Låckereds gård ägde mycket av mar-
ken i området vid början av 1800-talet.

Områdena Botered och Katrinedal har fått sina 
namn efter två gamla gårdar.

Dalaborgsparken har ett betydande kulturhisto-
riskt värde och bildar en stor grön yta i områdets norra 

del. En festplats anlades 1904 och Föreningen Folkets 
Park bildades 1926 (1111).

Sociala värden
Inom delar av Blåsut fi nns gång- och cykelvägar. 
Mellan fastigheterna i de gamla områdena löper smala 
gångvägar och smitvägar mellan tomterna.

Promenadstigar och gångvägar fi nns i naturområ-
dena kring Katrinedal och Djupedalsbäckens ravin (22, 
33). I anslutning till Katrinedals gamla gård fi nns ett 
mindre område med kolonilotter (44).

Mitt i området ligger Katrinedals kyrkogård med 
en stor minneslund (1010). Skogen söder om Katrinedals 
kyrko gård används fl itigt för rekreation av de boende i 
Botered och Blåsut. Här fi nns fi na välutnyttjade pro-
menadstigar. Skogsområdet används av förskolor och 
skolor för naturstudier och under friluftsdagar men 
också mycket under fritid av barn som bor i närheten. 
Söder om skogen fi nns en fotbollsplan (55).

Botebäckens ravin som ligger nära Öxneredsskolan 
används som utfl yktsmål (66).

Dalaborgsparken vid Dalbobrons fäste har ett socialt och kulturellt 

värde. Inom området fi nns naturförskolan.

Stranden utmed Vassbotten är delvis tillgänglig på 
sträckan från Dalbobron ner till Botebäckens utlopp 
(77, 88, 99).

Dalaborgsparken används vid skolavslutningar och 
musikevenemang. I parken fi nns också en förskola (1111).

Bryggor, båtplatser samt badplats fi nns vid Vass-
botten (88).

Övrigt
Södra Katrinedal är ännu inte helt utbyggt enligt gäll-
ande detaljplan. Mellan område 55 och fotbollsplanen 
i Botered fi nns detaljplan för villabebyggelse.

Väg E45 i väster, infarten i norr samt järnvägen i 
väster och öster utgör kraftiga barriärer som försvårar 
tillgängligheten till naturen utanför barriärerna.

Den skog som fi nns utmed järnvägen och väg 
E45 är viktig som skydd mot störningar (11).

Längs Vassbottens strand är strandskyddet utsläckt 
över land med undantag för viken där Botebäcken rin-
ner ut.

Kring Djupedalsravinen fi nns stigar och vägar. I Punschdalen intill Vassbottens strand fi nns en ek- och hasselskog.
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Strategier för grönområden
De små gångvägarna och smitvägarna som fi nns 

mellan trädgårdarna bevaras. Dessa byggs lätt bort 
i det moderna byggandet med nya fastighetsindel-
ningar.

Kontakten med Vassbotten som är avskuren av 
järn vägen återupprättas. En obruten gångväg längs 
stranden från kanalen i norr till Skaven i söder an-
läggs – den fi nns idag utförd i delar. Gång- och cykel-
vägar anläggs som knyter ihop leden ”Vassbotten 
runt”.

Vid förändringar som rör Dalaborgsparken är det 
viktigt att de kulturhistoriska värdena beaktas (1111).

Områden med ekskog, gammal tallskog samt 
bäckravin erna värnas och vårdas (22, 3, 3, 55, 66, 7 7, 8 8).

Skog mot järnväg och väg E 45 bevaras och 
sköts så att den kan fortsätta att utgöra ett skydd 
mot den trafi kerade vägen (11). Mot väg och järnväg 
där skog saknas planteras detta så att det i framtiden 
fi nns en skyddszon där det behövs.

Information om värdet av tidstypiska trädgårdar 
bör spridas till fastighetsägarna.

LÄS MER!
Lövskogar i Vänersborgs kommun, Läns-
styrelsen
KNISP (Kommunal naturvårdsinriktad skogs-
bruksplan)
Skogsstyrelsens inventeringar
Värdefull natur i Vänersborgs kommun
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•
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4.12 Södra Dalbobergen och Norra 
Katrinedal
På västra sidan om Dalbobron och norrut,  mellan 
väg E45 och Vänern sträcker sig Dalbobergen med 
stora skogsområden. Utmed den branta stranden mot 
Vänern fi nns ett naturreservat med höga  natur- och 
 kulturvärden. Genom naturreservatet  löper Dalbostigen 
från Kronbloms stubbe i söder till Grönviks gästhamn 
i norr.

Naturvärden
Berget norr om Dalbobron är bevuxet med gles tall-
skog. Väster om höjden utmed en ravin rinner Djupe-
dalsbäcken ut i Vänern (11). På andra sidan ravinen 
sträcker sig bergbundna skogsområden norrut. Skogen 
består huvudsakligen av tall, björk och gran (33).

Utmed Vänern är skogen avsatt som Dalbobergens 
naturreservat. Här fi nns mycket ek och hassel samt en 
rik fl ora. I branterna klänger vindpinad gammal ”kratt-
ekskog”. Ett mindre lövskogsområde har en rik lund-
fl ora med bland annat skogssvingel, tandrot, vippärt, 
vårärt, myskmadra, grönvit nattviol, storrams och vät-
teros. Inom reservatet häckar bland annat gröngöling 
samt större och mindre hackspett (22). Vänersborgs-
viken har ett unikt läge med stora koncentrationer av 
fl yttande fåglar som passerar höst och vår.

Kulturvärden
Dalbobergen uppläts på 1600-talet till Vänerborgs in-
vånare som betesmark för stadens kreatur och kallades 
för Norra stadsskogen. Bete och vedplockning resulte-
rade snart i ett trädlöst landskap. Ända fram till slutet 
av 1800-talet var området präglat av stora ljunghedar 
(11, 22, 33).

Inom området fi nns fyra generationer väg mot 

Från staden kan man se över 

vattnet till Dalbobergen med 

det sommaröppna kaféet 

Skogshyddan och fågeltornet. 

Där Djupedalsbäcken rinner ut 

i Vänern fi nns en ravin med en 

gammal stenvalvsbro.
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Dalsland. Äldst är den lilla vägen mot Dalbobergens 
naturreservat med den kulturminnesmärkta stenbron. 
Väster om denna går den gamla riks-7:an. Sedan kom-
mer den gamla Rv45 och den nya E45. Väster om 
Rv45 fi nns en gammal väghållningsten från den äldsta 
vägen.

Mot kanalen med utsikt över staden ligger Skogs-
hyddan och här har serverats kaff e sedan 1902 (11).

Sociala värden
Södra Dalbobergen är ett välbesökt naturområde nära 
centrala Vänersborg. Vid Dalbobrons fäste ligger 
Dalbogårdens hembygdsgård. Gården används bland 
annat vid berättarkvällar och som festlokal. Här fi nns 
också Skogshyddans sommarcafé och ett fågeltorn 
med utsikt mot Halleberg och staden. Tornet används 
både för utsikten och av ornitologer som observerar 
passerande fågelsträck (11).

I anslutning till Vänersborgs skidklubbs stuga 
fi nns motionsspår. Skogen används också för oriente-
ring (33, 4 4). Utmed stranden går den drygt 3 km långa 
Dalbostigen. I norra delen ligger Bastungens fyr, som 
idag används av Friluftsfrämjandet (22).

Övrigt
Delar av området är föreslaget för bebyggelse och för-
slag till planprogram är framtaget (11, 3 3, 44).

Stranden omfattas av 300 meter strandskydd, med 
undantag för berget vid Skogshyddan och fågeltornet 
som är avsatt som park i gällande detaljplan. Hela om-
rådet är kommunägt. Naturreservatet sköts enligt an-
tagen skötselplan.

Vid de stora vägarna utgör skogen skydd mot tra-
fi kens störningar.

Utsikt från fågeltornet mot norr. 

Här passerar stora fågelsträck vår och höst.
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Strategier för grönområden
Området närmast vattnet hålls tillgängligt för all-

mänheten och skyddas mot exploatering. Områdets 
 motionsspår bevaras och sköts.

Skogen mot E45 och infarten bevaras som skydd 
mot buller och föroreningar (55).

Ravinen med den gamla stenbron samt den 
 äldsta vägen mot Dal bevaras som en del av 
kulturland skapet.

LÄS MER!
Lövskogar i Vänersborgs kommun, Läns-
styrelsen
KNISP (Kommunal naturvårdsinriktad 
skogsbruksplan)
Skogsstyrelsens inventeringar
Värdefull natur i Vänersborgs kommun
Skötselplan för Dalbobergens naturreservat
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4.13 Vargön
Öster om Vänersborg mellan Göta älv och Halleberg 
ligger Vargön. Det är ett gammalt brukssamhälle med 
industrier och bostadsbebyggelse. Villaträdgårdarna 
är ett betydande grönt inslag i Vargön. Samhället är 
omgivet av skog och åkermark och gränsar i öster till 
Hallebergs branter. Inne bland bebyggelsen ligger fl e-
ra små parker. I norr ligger Nordkroken intill Vänerns 
strand med villakvarter och fritidshus.

Naturvärden
Vid Nordkrokens stränder går urberget i dagen med en 
stor fl at yta som sträcker sig ett par hundra  meter ut i vatt-
net. Det är det subkambriska pene planet som har höga 
geologiska värden (11). Strax söder om Nordkroken rin-
ner Kvarntorpsbäcken ner från Halleberg via Skäktefallet 
(Brudslöjan). Bäckravinen är en översilad lövskog och här 
fi nns gott om död ved, bohålor och träd med socklar (22).

Söder om Nordkroken i sluttningen nedanför Halle-
berg ligger ett kulturlandskap med ek- och björkhagar 
som kallas för Halleskogen. I hagmarkerna fi nns en rik 
hävdgynnad fl ora med fl era ovanliga växter. Norr om 
Halleskogen rinner Bränneribäcken genom en bota-
niskt intressant bäckravin med skog rik på död ved (33).

Vid Villa Björkås ligger Björkås park med grova bo-
kar och andra ädellövträd. I parken fi nns tre dammar 
med ett rikt fågel- och insektsliv. Bland annat trivs rör-
hönsen i den stora dammen (77).

I parken kring Rånnums herrgård fi nns gamla och 
grova ekar med sällsynta insekter (99). På några kullar 
på Tunhemsslätten fi nns ekskog med sällsynt lavfl ora 
(1010). På en kulle mitt i åkermarken fi nns en lövskog 
med mycket ek (1111). Ute på Näset söder om Vargöns 
bruk fi nns en lövnaturskog med mycket död ved och 
svamparter med höga naturvärden (1414).

Över Tunhemsslätten meandrar Bastån i det hårt 
kultiverade odlingslandskapet. Längs ett parti av 
ån öster om Rånnum står en klibbalskog på sumpig 
mark. Alskogen här är en värdefull biotop för att be-
vara mångfalden i odlingslandskapet och är viktig för 
landskapsbilden (1212).

Vid Byklev och uppfarten till Hunneberg ligger 
bandyplanen Randhemsvallen. Kring den fi nns en 
bland- och ädellövskog med rik örtfl ora. Området är 
också värdefullt för fågellivet (1313).

Ett peneplan av urberget sträcker sig ett par hundra meter ut i Vänern.

I öster gränsar Vargön till Hallebergs rasbranter 
som är naturreservat. Här fi nns naturskog med ädel-
lövträd samt en rik fl ora och fauna.

Kulturvärden
Området är rikt på kulturhistoria och ingår i en av lä-
nets fornlämningstätaste bygder. Söder om Vargön på 
Tunhemsslättens trädbevuxna kullar fi nns järnålders-
gravfält, älvkvarnar och runristningar (1010, 1111, 1414).

Villa Björkås och Rånnums herrgård med kringligg-
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ande parker och fornåkrar speglar brukets, gårdarnas och 
ortens historia (77, 9 9).

Halleskogens bäckravin, hagmarker, fornåkrar och 
odlingsrösen är ett värdefullt inslag i landskapsbilden och 
är viktigt för ortens kulturhistoria (33). 

Vattenkraften från älven har varit grunden för sam-
hällets framväxt. Stora industrier ligger fortfarande vid 
älvstranden.

Sociala värden
Björkås park är ett välbesökt närnaturområde. Med 
fl era ingångar samt bra stigar och bänkar är tillgäng-
ligheten god. Förskolor och skolor använder parken 
regelbundet för lek, utfl ykter och friluftsdagar (77). 

Skogen intill Granåsskolan används av barnen och 
är en stor tillgång för skolan (44). Inom Vargön fi nns 
fl era mindre lekparker och gröna ytor i bostadsomorå-
dena som är betydelsefulla för barn. 

I norra Vargön ligger Hallevi idrottsplats. Här 
fi nns en gammal gräsfotbollsplan kantad av lövträd. 
Vid fotbollsplanen fi nns läktare och avbytarbås (55). 
Vid uppfarten till Hunneberg fi nns en bandybana 
omsluten av lövskog (1313). 

I Vargöns centrum ligger Fyrkanten med bänkar och 
en liten damm i parken. Intill den fi nns ett område med 
kolonilotter (88). Vid Rånnums herrgård, fi nns en stor 
park med bland annat möjlighet till olika bollspel (99).

Nordkroken med de fl acka berghällarna och den 
stora sandstranden är en omtyckt badplats för många 
människor. Här fi nns också parkeringsplatser i anslut-
ning till badplatsen (11). 

Skäktefallet med Kvarntorpsbäcken samt Halle-
skogen är särskilt välbesökta och används regelbun-
det av förskolor och skolor vid utfl ykter och frilufts-
dagar (22, 33). 

Kring Vargöns bruk och på Tunhemsslätten fi nns stora vidgreniga 

ekar med högt biologiskt värde. Mitten nedan.

Villa Björkås, mitt i Vargön,  används idag som kafé och för fester. 

Överst till höger.

Kring Villa Björkås fi nns en park med höga bokträd. Många för-

skolor använder området. Mitten till höger.

I Vargöns centrum fi nns en liten park. Nederst till höger.

Gravfältet på Tunhemsslätten är ett välbesökt 
utflyktsmål (1010). 

Halleberg är en tillgång för samhället, men bebygg-
elsen ligger tätt intill branterna och hindrar allmän-
heten från att nå berget utmed långa sträckor. 
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Övrigt
Strandskydd på 100 meter fi nns mot Göta älv söder 
om industrierna. Strandskydd på 300 meter råder mot 
Vänern men är utsläckt över land i delar av bebyggel-
sen kring Nordkroken dock inte närmast vattnet (11).

Området kring Vargön med Hallebergs rasbranter 
och Tunhemsslättens odlingslandskap berörs av riks-
intressen för naturvård, kulturminnesvård och frilufts-
liv. Rasbranterna är naturreservat och ingår i Natura 
2000-nätverket. Bränneribäcken och Kvarntorpsbäck-
en är klassade som nyckelbiotoper (22, 33). 

Hallebergs rasbranter är bitvis privatägd mark. Vid 
Vargön Alloys upplag fi nns en skyddsskog som ägs av 
företaget.

I förslag till Fördjupad översiktsplan pekas ett område 
ut som framtida bebyggelseområde vid Halle skogen.

Strategier för grönområden
Stranden utvecklas för friluftslivet och naturvår-

den och undantas från exploatering (11). 

Hagmarkerna i Halleskogen hävdas genom 
bete och de vidkroniga ekarna vårdas och skyddas. 
Bäckravinerna lämnas för fri utveckling och undan-
tas från exploatering. Vid exploatering i området vid 
Halleskogen måste en särskild analys av områdets 
natur- och kulturvärden göras (22,  33). 

Björkås park med kulturhistoriska miljöer bevaras 
och skyddas mot exploatering. Vegetationen i de 
två mindre dammarna slås så att de inte växer igen. 
Vege tationen i den större dammen röjs med försiktig-
het för att gynna de rörhöns som häckar här (77). 

Fyrkanten, kolonilotterna och de små parkerna, 
inom Vargöns tätort värnas och förbättras (88). Ekarna 
kring Rånnum och på Tumhemsslättens kullar skyd-
das mot exploatering och ska fi nnas kvar för natur-
vården och landskapsbilden En föryngring av ek är 

�

�

�

�

Bäcken från Hallsjön på Halleberg  rinner genom Brudslöjan och ut 

i Vänern.

Nordkroken är en populär badplats med sina långgrunda sand-

stränder.

nöd vändig så att områdets värden består. En rast-
plats vid gravfältet på Tunhemsslätten är viktig för att 
göra området tillgängligt (99, 1010, 1111).

Lövskogar längs Bastån ska fi nnas kvar och 
gärna öka i omfattning (1212). Lövskogen kring bandy-
banan i söder bevaras och skyddas mot exploatering 
(1313). 

Att på sikt skapa ett par passager mellan hus 
och trädgårdar för att komma upp i Hallebergs ras-
branter kommer att öka närheten till den värdefulla 
naturen. Ny bebyggelse i öster får inte hindra till-
gängligheten till bergsbranterna. De uppgångar som 
finns bör röjas och vägvisare kan sättas upp.

Skog mot Vargön Alloys industrier och upplag 
bevaras och sköts så att den kan fortsätta att utgöra 
ett skydd mot buller och föroreningar (66, 99). Där skog 
saknas planteras ny så att det i framtiden fi nns en 
skyddszon där det behövs.

�

�

�

LÄS MER!
Lövskogar i Vänersborgs kommun, Läns-
styrelsen
Värdefull natur i Vänersborgs kommun
Skogsstyrelsens inventeringar
Riksintresse Kulturminnesvård, Halleberg 
m m KP 19
Riksintresse Kulturmiljövård, Västra Tunhem 
KP 17
Riksintresse Naturvård, Halle-Hunneberg 
NRO 14085
Riksintresse Naturvård, Tunhemsslätten med 
Hullsjön NRO 14084
Ängar och hagar i Vänersborgs, Melleruds och 
Åmåls kommuner, Länsstyrelsen
Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län, 
Länsstyrelsen
Inventering av tre naturområden i Vänersborg 
2003
Inventering i Halleskogen/Hästhagarna 

•

•
•
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4.14 Viksängen
Odlingslandskapet väster om Vargön kallas Viksängen. 
Det gränsar mot Vänern och Älvsuget. Här ligger 
den stora gården Lindås med åkrar och betesmarker. 
Utmed hela Viksängen mot vattnet fi nns strandskogar 
och gamla hagmarker. 

Naturvärden
Längs strandområdena fi nns ett gammalt odlings-
landskap med bergbundna hagmarker och en rik 
fl ora. Omgivningarna i och kring hagmarkerna är 
rika på grova träd och gammal grov ek med sällsyn-
ta mossor och lavar. Stränderna längs Viksängen är 
grunda sandbottnar omväxlande med hällar (11). På 
fl era ställen utmed stränderna fi nns sumpskogar men 
framförallt fi nns ett större sammanhängande område 
i norr (22).

Vid gården Viksängen fi nns en grupp gamla och 
grova ekar som är klassade som naturminne (33). Vid 
Lindås gård fi nns också stora och grova ekar (44). Båda 
gårdarna har stor betydelse för landskapbilden.

Kulturvärden
Viksängen har höga kulturhistoriska värden, hela 
landskapsbilden är präglad av det gamla odlingsland-
skapet. Kring gårdarna Viksängen och Lindås fi nns 
rester av gamla boplatser och odlingsrösen som tyder 
på att landskapet varit betydelsefullt för människan 
under lång tid (33, 44).

Utmed Vänern fi nns hävdade hagmarker med 
växter knutna till detta landskap, gamla ekar, odlings-
rösen och fornåkrar (11).

Längs Viksängens stränder fi nns gamla hävdade betesmarker med vidgreniga ekar och sumpskogar.
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Sociala värden
Viksängen har varierande och rika natur- och kultur-
miljöer. Det stora sammanhängande strandområdet 
med många natur- och kulturhistoriska platser är vär-
defullt för det rörliga friluftslivet. Stränderna nås idag 
bäst med småbåtar och kanoter.

Övrigt
Området är utpekat som utbyggnadsområde i förslag 
till Fördjupad översiktsplan. Strandskyddet är 300 
meter mot Vänern från Nordkroken och fram till 
Älvsuget. Mot Älvsuget och Göta älvs inlopp är det 
100 meter. 

Flera strandskogar, ädellövskogar och hagmarker 
längs Viksängens stränder är klassade som nyckelbio-
toper. Ekarna vid gården Viksängen är klassade som 
naturminne.

Öster om Vargön Alloys upplag fi nns en skog som 
utgör ett skydd mot upplaget (55).

Största delen av området Viksängen är privat mark. 

Viksängens grunda vikar med 

många skär besöks lättast 

med mindre båtar eller genom 

vandring. 

Betesmarkerna betas av kor 

vilket gynnar en rik fl ora och 

fauna.
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Strategier för grönområden
Hagmarkerna utmed strandområdet hävdas för 

att inte växa igen. Naturområdet bör utvecklas för 
friluftslivet och naturvården. Vid exploatering krävs 
särskild utredning om hur bebyggelse angränsande 
strandområdet kan lokaliseras för att inte skada na-
tur- och friluftsvärdena. Detsamma gäller lokalisering 
av broförbindelse i väster över Älvsuget. (11)

Sumpskogarna i norr lämnas för fri utveckling (22).

Skogen mot Vargön Alloys upplag ska stå kvar 
och ut ökas som skydd mot omgivningen med bostä-
der i öster och väster (55).

De grova ekarna och miljöerna kring gårdarna 
Viks ängen och Lindås bevaras och skyddas (33, 44).

LÄS MER!
Lövskogar i Vänersborgs kommun, Läns-
styrelsen 
KNISP (Kommunal naturvårdsinriktad skogs-
bruksplan)
Skogsstyrelsens inventeringar
Värdefull natur i Vänersborgs kommun
Ängar och hagar i Vänersborgs, Melleruds och 
Åmåls kommuner
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•
•
•
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4.15 Frändefors
På den bördiga Dalboslätten nordväst om Vänersborg 
ligger Frändefors. Genom orten fl yter Frändeforsån 
fram. Kring ån har en grön bård sparats till fördel för 
ortens närrekreation och grönstruktur. 

Naturvärden
Frändeforsån är en känslig slättå med en artrik fl ora 
och fauna. Den fl yter fram genom ett bördigt odlings-
landskap och rinner mot norr. Vegetationsrika strän-
der och vassstråk utmed ån är värdefulla miljöer för 
fågellivet (33). Ett band med vegetation fungerar som 
ett fi lter för avrinnande vatten.

Väster om Frändefors fi nns ett par bergryggar 
med blandlövskog och hällmarker, rika på ris, mos-
sor och lavar (11). Nordväst om Frändefors ligger Ske 
mosse.

Kulturvärden
Mitt i Frändefors ligger kyrkan från 1800-talet med 
en lummig kyrkogård. Platsen för kyrkan är histo-
risk, här har legat kyrkor i minst 700 år. Intill ån, vid 
gångbron, fi nns en äldre fotbollsplan omgiven av äldre 
björkar (33). Söder om Frändefors intill ån fi nns ett 
gammalt gravfält (66).

Sociala värden
Miljöerna kring Frändeforsån är viktiga som närnatur. 
Det fi nns fl era gång- och cykelvägar med små broar 
över ån. Dessa förbinder de olika delarna av Frändefors 
med varandra. Intill ån fi nns en gammal gräsfotbolls-
plan (33). Vid skolan i södra delen av tätorten fi nns en 
större fotbollsplan med läktare (55). Frändefors kyrko-
gård ingår i ortens grönstruktur (33).

Nolskogs vallen används regelbundet för fotboll, 

Kyrkogården i Frändefors är en 

del av samhällets grönstruktur.

En fotbollsplan intill 

Frändeforsån.
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brännboll och andra friluftsaktiviteter (44). De små 
områden med naturmark som fi nns kvar inne i tät-
orten är av stor betydelse för barnen samt förskolors 
och skolors idrotts- och friluftsdagar (22, 33). Skogs-
området väster om Frändefors är värdefullt som re-
kreationsområde (11).

Övrigt
Inom Frändefors tätort är strandskyddet utsläckt. 
Den mesta av naturmarken är i privat ägo. I öster ut-
gör järnväg och väg E45 en kraftig barriär mot värde-
fulla grönområden. Närheten till den trafi kerade väg-
en kan orsaka störningar.

Längs Frändeforsån har en grön bård sparats som rekreationsstråk. Flera gångbroar fi nns över ån.
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Strategier för grönområden
Det gröna området kring ån med gång- och cykel-

vägar och broar samt övriga mindre gröna ytor inne i 
tät orten utvecklas för rekreation (33). 

Lövskogen på berget väster om Frändefors beva-
ras för rekreation. Det är ortens närmaste samman-
hängande skogsområde (11).

Längs med Frändeforsån sparas en odlingsfri 
skydds zon som utvecklas för friluftslivet. Den kan 
också bli en länk mellan Frändefors och Dykällan. 

Möjligheten att plantera träd som visuellt skydd 
mot väg E45 bör utredas.

LÄS MER!
Lövskogar i Vänersborgs kommun, Läns-
styrelsen
Värdefull natur i Vänersborgs kommun
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4.16 Brålanda
Brålanda ligger cirka 20 km norr om Vänersborg i 
ett bördigt odlingslandskap. Åkermarken sträcker 
sig ända in till bebyggelsen. Orten växte fram un-
der slutet av 1800-talet när järnvägen drogs genom 
Dalsland.

Naturvärden
I utkanten av Brålanda rinner Frändeforsån som är 
en känslig slättå med rikt djur- och växtliv (44). I an-
slutning till ån fi nns en mindre hagmark med en rik 
gräs- och örtfl ora och med fl era sällsynta och hävd-
beroende arter (55).

Kulturvärden
Brålanda är ett typiskt järnvägssamhälle som växte 
fram till följd av ortens betydelse som havreexportör 
då järnvägen drogs genom Dalsland i slutet av 1800-
talet. Några trädgårdar och hus fi nns bevarade från 
tiden då orten växte fram. Intill Frändeforsån fi nns 
rester av ett järnåldersgravfält och en gammal kvarn 
(44).

Sociala värden
I Brålanda fi nns inte mycket naturmark. De små om-
råden med skog eller naturmark som fi nns är av stor 
betydelse, speciellt för barnen. I nordvästra Brålanda, 
cirka en km från skolan, fi nns ett skogsområde som 
är avsatt av en privat markägare som ”skolskog”. Här 
får eleverna tillsammans med lärarna bland annat lära 
om skogen och skogsbruket samt bygga kojor och 
göra upp grillplatser. De medverkar i ett samverkans-
program mellan skolorna och Sveriges skogsintressen-
ter – Skogen i skolan. (11)

Mitt i Brålanda fi nns en park med lekplats och utan-

I Brålanda fi nns fl era hus beva-

rade från den tid då samhället 

växte fram.

Trädgårdarna i Brålanda är 

 viktiga delar av grönstrukturen. 
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för brandstationen en öppen grusyta som vintertid 
spolas för skridskoåkning. Här ligger också  Brålanda 
camping (22). I Brålanda fi nns en fotbollsplan och ett 
utomhusbad som har simskola sommartid (33).

Övrigt
Järnvägen som går rakt genom centrum utgör en 
kraftig barriär inom Brålanda. Tågtrafi ken och när-
heten till väg E45 orsakar störningar. Ett reservat för 
ny dragning av järnvägen går öster om tätorten.

Skogen i skolan är ett samverkansprogram mellan 
skolorna och Sveriges skogsintressenter.

Marken kring Brålanda är till största del privat-
ägd. Endast ett par mycket små skogsdungar och lite 
öppen gräsmark ägs av kommunen.

Kring Frändeforsån råder strandskydd på 100 me-
ter. Vid reningsverket är strandskyddet utsläckt.

När järnvägen drogs fram 

i  slutet av 1800-talet växte 

 Brålanda fram som en viktig 

 exportör av havre till England. 

Mitt i Brålanda fi nns en 

liten park. 
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Strategier för grönområden
Trädgårdar och mindre parker är viktiga grönytor 

då åkermarken ofta sträcker sig ända in till bebyggel-
sen. I Brålanda bevaras och utvecklas den tätortsnära 
skogen (11). Möjligheten att utveckla nya grönområden 
för rekreation bör utredas. Parken vid campingen och 
brandstationen utvecklas (22).

Frändeforsån och dess omgivningar utvecklas för 
rekreation. Längs med ån bör en odlingsfri skyddszon 
sparas, som fungerar som ett fi lter för avrinnande 
 vatten (44, 55).

LÄS MER!
Värdefull natur i Vänersborgs kommun
”Skogen i skolan” www.skogeniskolan.se
Ängar och hagar i Vänersborgs, Melleruds och 
Åmåls kommuner
Värdefullt odlingslandskap i Älvsborgs län, 
Länsstyrelsen
Lövskogar i Vänersborgs kommun, Läns-
styrelsen

•
•
•

•
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5. Fortsatt arbete 
– mål för framtiden

Objekt Hänvisning till kapitel

Arbeta för att funktionshindrade får bättre möjligheter att komma ut i naturen. 1.4

Bevaka möjligheter att minska barriärerna i staden och förbättra grönstråken. 2.3, 3

Förbättra tillgången på närnatur för de förskolor och skolor som har långt till naturområden. 2.7

Ansvarsfördelningen för kommunens grönytor ses över och samarbetet utvecklas. 2.10

Bygg en planskild korsning med järnvägen vid nya vattentornet. 3, 4.2

Anlägg begravningsplats för smådjur i Vänersborg/Vargön. 3

Anlägg hundrastgård i Vänersborg/Vargön, behov fi nns på fl era platser. 3

En obruten gångväg längs Vassbottens västra strand från kanalen i norr till Skaven i söder 

 anläggs som en del i Vassbotten runt.
3, 4.11

”Vassbotten runt”. Planera för gång- och cykelstråk runt hela sjön. 3, 4.2, 4.8, 4.9 och 4.11

Skolskogar och skolgårdar planeras i samråd med skolan. 1.4, 2.7 

Karls Grav runt – som promenadstråk. Förstärk den historiska prägeln och röj vegetation i 

 anslutning till vattnet.

3, 4.5

Planera för trevligare skolväg och gröna rumsbildningar på de stora gräsytorna i Torpa området. 4.2

Siktlinjer i rutnätsstaden mot Vänern i norr och Hamnkanalen i väster uppmärksammas och tas 

tillvara i planeringen.
4.1

Skräckleparken utvecklas med ljusinsläpp och nyplantering av träd. 4.1

Kulturaxeln utreds i ett sammanhang med stor historisk hänsyn. Kvarteret med Huvud nässkolan 

 uppmärksammas särskilt då skolverksamheten upphör och ersätts med annan verksamhet. 
4.1

Förbindelse mellan strandområde och bebyggelse som är bruten av järnvägen i Blåsut 

 återupprättas.
4.11

Bevaka att det skapas passager mellan hus och trädgårdar för att komma upp i  Hallebergs  rasbranter. 4.13

Utveckla det gröna stråket med gång- och cykelvägar utmed Frändeforsån för rekreation. 4.15

Möjligheten att utveckla nya grönområden för rekreation inom Brålanda utreds. 4.16

Stadsparken i Brålanda utvecklas i samråd med Brålandaborna. 4.16

Plantera en trädrad utmed Karls Grav som skydd mot industrierna på Tenggrenstorp 4.5

Bryggor för båtar och bad vid Norskens brygga utreds. 4.8

Allmänna bryggor för bad, båtar med mera. 4.8, 4.9 och 4.11

Studera hur boende och hästhållning kan utformas för att fungera ihop. 4.9

De övergripande målen för utvecklingen av grönstruk-

turen beskrivs i kapitel 3 Analys och i de områdesvisa 

beskrivningarna i kapitel 4. Här preciseras de mer detalje-

rade målen i tabellform.

För projekten i tabellen anges ingen prioriteringsord-

ning eller tidplan. I nästa skede görs detaljstudier med 

planering och resursbehov. Med genomtänkt planering 

och klar prioriteringsordning för projekt inom den tätorts-

nära naturen är vi förberedda när möjlighet ges att söka 

bidrag vid satsningar inom natur, kultur och friluftsliv. 

Vi kan samarbeta med universitet och högskolor och 

ha beredskap för studenter som vill göra projekt- och 

 examensarbeten.

5.1 Att utveckla
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5.2 Grön hänsyn i planeringen
I den fysiska planeringen och vid planeringen av sköt-
seln för stadens grönytor fi nns bland annat följande 
aspekter med:

Barnperspektivet ska alltid fi nnas med i den ana-
lys som görs vid den fysiska planeringen.
Gemensamma mål samt rutiner för ett bra sam-
arbete mellan olika berörda.
Spara små ytor med natur för att skapa luft i bo-
stadsområdena.
Bevaka möjligheter att skapa miniparker framför 
allt i centrala staden (6.1 och 6.2).
Betesdjur för ett öppet landskap. Hur ska vi hålla 
tidigare hävdade marker öppna? Kan vi fortsätta 
ha betande djur? Hur stora skyddsavstånd behövs 
mot bebyggelse? Finns andra typer av skyddsbarri-
ärer än avstånd? Kanske kan man lösa det med att 
bygga särskilda boendeformer för djurintresserade 
ut mot betesmarker och stallar?
Odlingslotter. Ökat behov vid byggnation av nya 
fl erfamiljshus. Odlingslotterna är mötesplatser 
och ger förutsättningar för social samvaro och 
integration. De har också ett värde för stads- och 
landskapsbilden.
Ridvägar i anslutning till bebyggelse och gång- 

och cykelvägar måste planeras så att konfl ikter 
inte uppstår. 
Tillgängligheten. Det ska vara möjligt för alla att 
nå och röra sig i de gröna områdena. Tillgänglig-
heten till naturområden förbättras för människor 
med funktionshinder.
Dagvattenrening. Genom parker och natur-
områden kan dagvattenrening integreras som 
bäckar eller dammar m m.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Järnvägen är en barriär i våra tätorter och skär av 
bostadsområden från gröna områden. Undergång-
ar för gång- och cykeltrafi k bör byggas för att öka 
tillgängligheten. Exempel på lägen där undergång-
ar skulle vara av stort socialt värde är i Vänersborg 
vid nya vattentornet och i Frände fors mellan sko-
lan och idrottsplatsen.

•

I Vänerborg fi nns områden där vi barn också kan bygga egna 

 bostäder.
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6. Beskrivning av värden

6.1 Naturvärden 

Ädellövskogar
Ädellövskogar är idag skogsmiljöer som minskar i om-
fattning. De är ofta rester av tidigare ängs- och hag-
marker i närings rika miljöer. Till ädellövträden räk-
nas alm, ask bok, ek, fågelbär, lind och skogslönn. 
Ädellövträden är viktiga för många arter av insekter 
och svampar som lever i och av trädens ved.

Fragmentering är det som främst hotar ädel-
lövskogarna och de arter som är knutna till dem. Det 
innebär att skogarna krymper och avståndet mellan 
dem ökar. Det leder till att varje enskild lövskog blir 
känsligare för förändringar. 

Grova och gamla träd
Grova och gamla träd är ofta ihåliga och har olika ska-
dor. De kan fi nnas i såväl odlingslandskapet som i löv-
skogen. Sådana träd är viktiga för bland annat  insek-
ter, lavar och mossor och som boträd. Att träd får bli 
gamla är viktigt för många hotade arters fortlevnad. 
Olika träd har olika arter knutna till sig och fl est arter 
är knutna till gamla ekar som har en stor rikedom av 
lavar, svampar samt skalbaggar. Ju äldre ett träd blir 
desto artrikare blir det.

Vidgreniga träd vittnar om att de växt upp i en öp-
pen miljö. De solbelysta grenarna ger en speciell livs-
miljö som gynnar vissa arter. De berättar också om 
landskapets historia. 

Dagens markanvändning tillåter inte träd att 

stå i fl era hundra år. Igenväxning av hagmarker gör att 
de ljuskrävande ekarna konkurreras ut. Många arter 
som är knutna till grova träd för ökar sig  långsamt och 
påverkas negativt av fragmenteringen av livs miljön då 
de inte kan sprida sig så långa sträckor. 

Gårds- och torpmiljöer
I gårdsmiljöer fi nns ofta naturvärden knutna till 
grova och gamla vårdträd, gärdesgårdar samt alléer. 
Gamla stenmurar är fulla av liv. I soligt läge hyser de 
lavar och i skuggan mossor. I murarnas skrymslen 
kan många fåglar, insekter, ormar och grodor bygga 
bo och fi nna skydd. 

Då gamla träd lätt kan skadas vid stormar fi nns 
det risk för att grenar eller trädet ska välta över bygg-
nader och vägar. Därför tas de ner istället för att beskä-
ras. Vid övergivna torpmiljöer hotas de gamla vårdträ-
den, alléerna och gärdesgårdarna av igenväxning och 
nyexploatering. 

Parker och kyrkogårdar
I parker och på kyrkogårdar fi nns ofta gamla träd som 
står i solöppna lägen. Dessa träd är värdefulla för fåg-
lar och insekter samt rika på lavar. På kyrkogårdar 
fi nns också ofta mycket gamla stenmurar som har en 
rik lavfl ora. Många av dessa gamla träd och stenmurar 
har även ett högt kulturhistoriskt värde.

Exploatering av grönytor, parkvård utan natur-
vårdshänsyn samt brist på nödvändiga skötselåtgär-
der utgör de främsta hoten. Då många träd idag är 

I kapitel 4 beskrivs olika delområden. Viktiga värden redo-

visas kortfattat under rubrikerna naturvärden, kulturvär-

den och sociala värden. 

I detta kapitel förklaras vad de olika värdena innebär 

och varför det är viktigt att ta hänsyn till dem. Här be-

skrivs också vad som kan skada eller innebära ett hot 

mot de olika värdena.

Detta kapitel beskriver också vad nyckelbiotoper är.
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stora, kan de ofta utgöra en skaderisk för allmänhet, 
bilar och byggnader. Risk fi nns att de då avverkas.  På 
kyrko gårdar och i parker är även rekryteringen av nya 
träd dålig.

Alléer
Alléer är rader av träd som ofta står utmed vägar el-
ler åkrar. De är värdefulla för landskapsbilden och har 
ett högt kulturhistoriskt värde då många anlades redan 
under 1700-talet. Ofta hamlades alléträden för vinter-
foder åt djuren och många är också hålträd med häck-
ande fåglar och fl addermöss. Många arter som tidiga-
re trivdes i lövskogens gamla träd lever nu kvar i allé-
träden. Alm, ask, ek och lönn är vanliga träd i alléer. 

Vid breddning av vägar har många alléer avver-
kats. När alléträden blir gamla kan de utgöra en risk 
för allmänhet och biltrafi k. Ett annat hot mot allé-
ernas naturvärden är att föryngring inte förekommer 
utan alla träd är av samma ålder. 

Hamlade träd 
Hamlade träd utgjorde förr ett viktigt inslag i ängar 
och betesmarker. Årsskotten på träden ofta askar, 
avverkades varje höst och togs in som vinterfoder. 
Hamlade träd representerar ett gammalt och för lan-
det betydelsefullt kulturmönster. Numera hamlas inte 
träd för vinterfodrets skull utan ofta för naturvårdens. 
Man har upptäckt att det är många arter av lavar, 
svampar, insekter och mossor som trivs på och i de 
hamlade trädens bark och hålrum. 

Upphörd hamling och igenväxning av lövängar 
är de största hoten mot de hamlade trädens existens. 
Snöbrott och stormfällning av träd med mycket breda 
”överväxta” kronor är också ett problem. Återhamling 
av träden på ett felaktigt sätt kan skada eller döda dem. 

Ängar och betesmarker 
Välhävdade ängar och betesmarker som inte utsatts för 
gödsling är idag en sällsynthet. Sådana marker gynnar 
en speciell fl ora och är ofta mycket artrika med låg-
växta gräs och blommande örter. 

När en äng eller betesmark slutar att hävdas ut-
konkurreras de lågväxta arterna av mer högväxta. Ett 
lager av gammalt gräs ansamlas om inte vegetationen 
betas ner. Det här förnalagret gröngödslar marken och 
kväver de lågväxta  arterna. 

Naturskogar 
I naturskogsmiljöer med lövträd och/eller barrträd 
fi nns en stor variation och artrikedom med träd i 
olika åldrar, död ved samt en variation av ljusinsläpp 
och fuktighet. Naturskogsmiljöer är ofta gamla och 
hyser därför många arter som sprider sig långsamt. 
Hackspettar är fåglar som särskilt trivs i dessa skogar 
med många boträd och mycket föda.

Naturskogar är idag ovanliga i det svenska land-
skapet. De hotas framförallt av exploatering och brist 
på kunskap om deras värden. En viss rädsla för att 
skadeinsekter och svampar ska spridas till skogsbruket 
kan också utgöra ett hot för dessa miljöer.

Lövskogar
Äldre lövskogar med grova träd och många olika träd-
slag, gynnar en rik fl ora och fauna. Mindre hackspett 
är en av de arter som kräver större sammanhängande 
lövskogar för sin häckning/fortlevnad. 

Större sammanhängande lövskogar är idag re-
lativt ovanliga i Sverige. Hotet mot lövskogarna är 
fram förallt fragmentering genom exploatering och 
skogsbruk. 

Alsumpskogar
I fuktiga lövskogsbestånd dominerar alen vars rötter 
kan klara syrefattiga förhållanden. Alsumpskogar är 
artrika och här fi nns gott om död ved, blöta partier 
och livsmiljöer för många växter och djur. Här fi nns 
groddjur, insekter, snäckor och svampar. Fågellivet 
är rikt och hackspettar trivs då de har gott om insek-
ter att äta och mycket död ved att bygga bo i. Alar i 
sumpskogar kan utveckla en sockel på nedre delen av 
stammen. 

Större fuktiga skogsområden är sällsynta och 
idag ofta dikade. Många av de arter som är knutna till 
fuktiga och blöta lövskogsmiljöer hotas av fragmente-
ring och brist på livsmiljöer. 

Grova tallar
Tallar kan bli upp emot 800 år gamla. En gammal tall 
utvecklar mycket grova grenar i kronan och kan bära 
rovfåglars tunga bon. Havsörnens bo kan väga upp 
emot 400 kg. Även högstubbar av tall är värdefulla 
som boplatser. Både slaguggla och spillkråka bygger 
sitt bo i toppen av högstubbar. 

Tallen har en hård ved och kan stå som högstubbe 
i närmare 300 år. Under barken och i veden på döda 
tallar fi nns ett rikt liv av skalbaggar varav många arter 
är hotade. 

Det är sällsynt med riktigt gamla tallar och få 
hinner bli så stora att de kan bära upp ett havsörns-
bo. Det tar mycket lång tid för tallen att utveckla 
särskilda natur värden och den hinner inte att gå ige-
nom alla stadier av nedbrytning innan den borttrans-
porteras ur skogen.

Strandskogar 
Närheten till vatten skapar ett fuktigt klimat som gyn-
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nar många lavar och mossor. Särskilt värdefulla är 
de strandskogar som översvämmas under högvatten-
perioder. Strandskogen har förmåga att ta upp läckan-
de näringsämnen från jord- och skogsbruket och där-
med skydda den känsliga vattenmiljön. Strandskogarna 
fungerar som en reträttplats för många arter som är 
trängda i skogslandskapet.  I strandskogarna bygger 
knipan och andra fåglar bo.

 På många platser hotas strandskogar av exploa-
tering eller avverkning för önskemål om bättre utsikt 
över vattnet. 

Hällmarkstallskogen
Hällmarkstallskogen har ofta varit opåverkade av 
skogsbruk under lång tid och är naturligt en miljö 
som förändras mycket långsamt. Det grunda jord-
djupet gör att även gamla träd har klena dimensio-
ner. Långsamväxande träd är ofta värdefulla för lavar. 
I sprickor av hällmarken kan enstaka träd växa och bli 
värdefulla för bland annat fåglar. Andelen död eller dö-
ende träd är här ofta ganska stor. Hällmarkerna maga-
sinerar under soliga dagar mycket värme som gynnar 
många nattfl ygande insekter. Den glesa skogen och 
det rika insektslivet gynnar också fl addermöss. Även 
ormar och ödlor trivs i dessa miljöer. Hällmarkernas 
vegetation är känslig för slitage.

Hotbilden mot hällmarkstallskogarna är fram-
förallt exploatering och skogsbruk. Då markvegetatio-
nen är mycket känslig skadas den lätt av körskador. 

Skogsbryn, och åkerholmar
Mellan skogen och det öppna odlingslandskapet skapas 
förutsättningar för en artrikedom av växter och djur, 
så kallade nyckelbiotoper. Här samsas olika arter och 
många djur och växter som inte klarar dagens metoder 

inom jord- och skogsbruket och som har funnit en sis-
ta reträttpost i brynet. I brynen växer ofta blommande 
träd och buskar så som oxel, rönn, nypon och fågelbär 
som ger viktig föda för fåglarna.

När jord- och skogsbruket blir mer storskaligt 
försvinner ofta de smala remsorna av brynvegetation.

Våtmarker och småvatten 
Våtmarker, småvatten och bäckar har stora ekolo-
giska värden inom alla naturtyper. Många insekter 
och grodor lägger sina ägg i vattnet. Sländornas lar-
ver lever ofta fl era år på botten innan de utvecklas till 
fl ygande sländor. Åar och bäckar med snabbt fl öde 
är betydelsefulla för framförallt laxfi skarnas repro-
duktion. Meandrande åar kan rena vattnet från nä-
ringsämnen innan det rinner ut i sjöar eller havet. 
Våtmarker är också viktiga för fl yttande änder, gäss 
och vadare. 

Dikning och bortledning av vatten förekom-
mer ofta i jord- och skogsbruket. Många bäckars 
vatten fl öden är reglerade. Sjöar och vattendrag i od-
lingslandskapet är ofta övergödda och saknar obruka-
de strandzoner. På många ställen odlas marken ända 
fram till ån vilket gör att vattnet inte skuggas av träd 
eller buskar. Detta kan påverka ekologin och samman-
sättningen av arter. 

Gransumpskog
 I gransumpskogen fi nns träd i alla stadier, allt från 
unga till döda, lågor och torrträd. Skogen är gles eller 
luckig och det stora ljusinsläppet ger en rik markfl ora 
med örter och mossor. De många döda träden gynnar 
en rik fl ora av svampar, insekter och fåglar.

Dessa skogar har ofta dikats ut för att ge en bätt-
re produktion. Idag hotas de främst av exploatering.

6.2 Kulturvärden 

Fasta fornminnen i gröna miljöer
Skålgropar, runristningar, gravplatser och odlings-
rösen är några av de fornminnen som fi nns kvar i 
skogs- och odlingslandskapet. Fasta fornminnen är 
skyddade enligt lag i fornminneslagen. 

Hotet mot dem är framförallt exploatering för 
byggnation. I vissa fall skadas de på grund av okun-
skap vid arbete med maskiner i skogen.

Torpmiljöer
De torpmiljöer som fi nns kvar i skogarna är ofta rester 
efter backstugor eller dagsverketorp. Kring torpgrun-
der och gamla jordkällare ser man ofta vårdträd och 
trädgårdsväxter. De som bodde i stugorna arbetade 
ofta på större gårdar. 

Exploatering.

Kulturhistoriska miljöer i odlingslandskapet
Hagar, naturbetesmarker och hamlade träd är rester 
från ett gammalt traditionellt jordbruk. Gärdesgårdar, 
alléer, lador och magasinsbyggnader är andra kultur-
historiska lämningar i odlingslandskapet.

Exploatering, igenväxning samt brist på kun-
skap. 

Parkers och trädgårdars kulturvärden
Både parker och trädgårdar har ofta planerats som en 
samverkande del med övriga stadsbilden och påver-
kar starkt upplevelsen av de byggnader och miljöer 
de hör samman med. Institutionsparkerna som det 
funnits många av i staden Vänersborg är ett tydligt 
exempel. Grönområdenas arkitektur ger oss en histo-
risk förståelse av platsen.
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Brist på långsiktig skötsel kan leda till att träden 
blir höga och likåldriga när parkmiljön inte kontinu-
erligt förnyas. Förändringar kan också leda till att den 
historiska prägeln försvinner.

Villaträdgårdarna under 1900-talet
1900–1930

I början av 1900-talet började egnahem att byg-
gas. Husen var friliggande och avsedda för en familj. 
Gatorna skulle utgöra gröna stråk och husen placera-
des ofta 6–7 meter in i trädgården. Intresset för det 
egna hemmet och trädgården ökade, det bildades 
trädgårds- och hushållningssällskap. Trädgården un-
der 1900-talets inledande decennium präglades av 
nyttoodling med bland annat grönsaker, rotfrukter, 
bärbuskar och fruktträd.

1930–1950

Under mellankrigstiden lanserades det ”svenska folkhem-
met”. Husen målade i ljusa färger  placerades närmast 
gatan. Trädgården avgränsades tydligt med en häck.  De 
fi ck sin placering bakom husen och utgjorde stora gröna 
ytor mitt i bostadskvarteren. Gräsmattor blev vanligt lik-
som perennrabatter, små dammar och murar.

1950–1965

Under 50-talet fi ck vi mer fritid och lagstadgad semes-
ter. Trädgårdsarbetet blev alltmer en hobby.

Det blev vanligt att planera trädgården efter olika 
funktioner och dela in den i olika ”rum”, till exempel 
uteplatser i anslutning till kök och vardagsrum, pisk- 
och tvättställning i anslutning till tvättstugan, gräs-
matta för lek. Funkisträdgården präglades av gräsmat-
tan som ersatte odlingsytor, rabatter och grusgångar 
för att bli mer lättskött.

1965–1980

Miljonprogrammet under 60- och 70-talen utgjorde 
till en tredjedel friliggande villor och radhus. Stora bo-
stadsområden med hus av samma sort på före detta 
åkermark eller plansprängda ytor växte fram. Bilen 
gavs stort utrymme i trädgårdarna. Trädgårdens fram-
sida dominerades ofta av gräsmatta och uppställnings-
plats för bilar. Vintergröna barrväxter och rhodo-
dendron var mycket populära. Perennrabatter ansågs 
skötselkrävande och valdes bort. Altanen, som det ex-
tra rummet, var fortsatt av central betydelse i trädgår-
den liksom gräsmattan.

1980–2005

Intresset för trädgården ökar. Nu är det individualis-
tiskt planerade trädgårdar som gäller.  Husen placeras 
på olika avstånd från gatan och kan vara väldigt olika i 
form och färg. För trädgården handlar det om gestalt-
ning. Trädgårdsskötseln ses inte som något betungan-
de utan är ett lustfyllt arbete där man kan få utlopp för 
kreativitet och skaparglädje. Det fi nns en uppsjö av 
litteratur, utställningar, tv-program, föreningar med 
mera som tillfredställer det ökande trädgårdsintresset.

Förtätning av villakvarter, framför allt inom 
bostadsområden byggda under 1950- och 60-tal. Vär-
den i gamla trädgårdar kan också byggas bort för att 
ett annat mode råder för tillfället.

6.3 Sociala värden

Natur och skogar nära skolor
Här pratar vi om de naturområden som skolorna re-
gelbundet besöker under sina natur- och friluftsdagar. 
Skogsområden som ligger nära skolor eller är peda-
gogiskt lämpliga är mycket värdefulla som skolskogar 
i undervisningen och för barnens utveckling och ut-
bildning. 

Förtätning av staden leder ofta till att grönom-
råden bebyggs. 

Parker och miniparker
Parken är för många det närmaste grönområdet. Här 
fi nns möjlighet till promenader, eftertanke eller att 
umgås. 

Förtätningar av staden som tar grönytor i an-
språk. 

Gröna sport- och lekplatser
Platser för fysisk aktivitet och lekar är viktiga för ett 
hälsosamt liv och värdefulla träff punkter för männi-
skor. 

Konstgräs och grus är lättare och billigare att 
sköta än gräs. Buskar och träd vid en lekplats kan få 
skador på grund av barnen lek och tas därför bort.

Ridstigar
De som har häst eller rider uppskattar att ta en tur ge-
nom skogar och öppna landskap och spontana ridsti-
gar vittnar om att skogen är värdefull för rekreation. 

Ridstigar blir ofta upptrampade och leriga och 
det är svårt att kombinera ridstigar och gång- och 
cykel vägar. Risk fi nns för att ridstigar kan komma att 
hotas till förmån för gång- och cykelvägar. 
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Restskogar mellan och inom bostadsområden 
Små skogsområden eller kullar mellan bostadskvarte-
ren är värdefulla för barnens lek och ger även vuxna 
närhet till gröna miljöer. Dessa områden ger luft och 
utrymme i bostadsområdena. 

Förtätning av befi ntliga bostadsområden kan 
hota mindre naturområden. Ogenomtänkt skötsel 
kan leda till att områdets värde för barn och närbo-
ende minskar.

Kyrkogårdar
En plats för eftertanke och stillhet som det idag kan-
ske inte fi nns så många av i vårt moderna samhälle. 

Gång- och cykelvägar genom grönområden
Naturen ska vara lättillgänglig för alla och det är ett 
stor socialt värde att lätt kunna röra sig i vackra na-
turområden. 

Småbåtshamnar
Vänersborg har stora tillgångar på vatten och stränder. 
Många är de som har båtlivet som hobby eller livsstil. 
Allmänna bryggor är värdefulla även för dem som inte 
själva har båt och är intressanta miljöer att besöka. 

Kaféer
Kaféer i natursköna miljöer erbjuder en paus och en 
social samvaro i kombination med naturnära rekrea-
tion.

Hundrastgården
I hundrastgården är det nästan alltid folk. Detta är 
en mycket social plats för både djur och deras ägare. 
Här träff as människor med samma intresse och lär 
känna varandra. 

Badplatser
Allmänna badplatser är till för avkoppling och aktivi-
teter och är träff punkter för alla kategorier av männi-
skor.

Golfbanor
Golf bidrar till att bibehålla det öppna landskapet. 
Golfbanor kan utvecklas till värdefulla rekreations-
miljöer för såväl golfspelare som andra besökare.

Promenadstigar
Promenadstigar uppkommer av djur och männi skors 
vandringar. Dessa stigar är tecken på att skogen an-
vänds och är av värde för de närboende. 

6.4 Nyckelbiotoper 
Med nyckelbiotop menas ett skogsområde där det 
fi nns särskilda arter, så kallade nyckelarter. I en nyckel-
biotop fi nns eller kan förväntas fi nnas, känsliga och 
sällsynta växter och djur. Sådana områden har därför 
mycket höga naturvärden. 

Det är Skogsstyrelsen som inventerar och pekar ut 
nyckelbiotoper i den svenska skogen. Områdena har 
en nyckelroll för skogens missgynnade och hotade 
växter och djur.

Kunskapen om var dessa områden fi nns är viktiga 
för att skogsnäringen ska kunna leva upp till sitt an-
svar att bevara den biologiska mångfalden. Nyckelbio-
toper har inte automatiskt något lagligt skydd.
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