
 

 

Del C – Nulägesbeskrivning av grön infrastruktur i länet 123 

Del C – Nulägesbeskrivning av grön 
infrastruktur i länet 
 

 

 

 

 

 



 

 

124 G R Ö N  I N F R A S T R U K T U R  –  R E G I O N A L  H A N D L I N G S P L A N  F Ö R  V Ä S T R A  G Ö T A L A N D S  L Ä N  

Del C – 10 Grön infrastruktur i olika 
naturtyper 
Detta kapitel ger en regional bild av grön infrastruktur i länets olika naturtyper. 
För varje naturtyp beskrivs värden och kartor visar utbredning av värdekärnor och 
värdetrakter. Det finns också en beskrivning av vilka ekosystemtjänster naturtypen 
bidrar med, vilka hot som finns samt behov av insatser för att långsiktigt bevara 
och stärka grön infrastruktur. De flesta kartor i detta kapitel finns för nedladdning 
i geodatakatalogen.  

I del D av handlingsplanen finns en sammanställning av fortsatt prioriterat arbete 
med förslag till åtgärder, som syftar till att stärka grön infrastruktur i länet. 
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Del C – 10.1 Marina miljöer 
I detta kapitel ges en överblick över länets marina naturvärden, prioriterade mil-
jöer och arter samt de ekosystemtjänster de producerar. Det ger också en översikt-
lig bild av den påverkan de är utsatta för och åtgärder som behövs för att stärka 
den marina gröna infrastrukturen. 

Marina miljöer i Västra Götaland 
Den relativt höga salthalten, den omväxlande bottentopografin och förbindelsen 
med Nordsjön och Atlanten skapar tillsammans förutsättningar för ett mycket 
artrikt växt- och djurliv. Det finns uppskattningsvis drygt 5 000 marina arter av 
makroalger, kärlväxter och flercelliga djur i vårt län. Därutöver finns sannolikt 
flera tusen arter av encelliga djur. Skillnaden mellan olika områden är dock stor 
och beror framför allt på variationerna av djup, bottensubstrat och graden av expo-
nering för vågor och strömmar. 

Drygt 130 fiskarter har påträffats utanför Bohuskusten och här finns även rika be-
stånd av olika kräftdjur. Knubbsälar och enstaka gråsälar uppehåller sig gärna på 
kobbar och skär, som också är viktiga häckningslokaler för många fågelarter. Södra 
delen av Skagerrak är ett viktigt område för tumlare. 

Havsstrandängar är en biologiskt mycket rik miljö. Här lever en stor mängd växter 
och djur, varav många är hotade och finns med på rödlistan. Strandängarna är 
också viktiga häckningslokaler för vadare och andra sjöfåglar. 

Länsstyrelserna i Västra Götaland, Halland och Skåne har gemensamt tagit fram en 
Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet158. I 
strategin ingår att skydda marina miljöer och arter genom skyddsområden och 
andra regleringar, men också att följa upp och förvalta dessa samt att begränsa på-
verkan i hela havsområdet inom ramen för vad naturen tål (ekosystemansatsen). 
Mycket av det som står i det här avsnittet av handlingsplanen är hämtat från strate-
gin. För utförligare beskrivningar hänvisas till den. 

Förutsättningar för en marin grön infrastruktur 
De flesta marina arter har ett frisimmande larvstadie då de sprider sig till nya områ-
den med hjälp av havsströmmar. Det gör att spridningsvägarna inte alltid är den 
kortaste vägen och att förändringar i strömmönster får stor betydelse. Längden på 
larvstadiet varierar stort mellan olika arter, vilket gör att också spridningslängden 
skiljer sig åt. Många fiskarter nyttjar olika miljöer för lek, uppväxt och övervint-
ring, liksom många fåglar är beroende av olika miljöer och platser för häckning,  
födosök och övervintring.  

En förutsättning för grön infrastruktur i marina miljöer är att växter och djur har 
tillräckligt med livsmiljöer inom spridningsavstånd och att livsmiljöerna inte blir 
för fragmenterade, eftersom många larver inte sätter sig fast (”settlar”) på samma 

 
158 https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/vatten/atgarder-i-
vattenmiljoer.html 

 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/vatten/atgarder-i-vattenmiljoer.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/djur-och-natur/vatten/atgarder-i-vattenmiljoer.html
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ställe som de sprids ifrån. Det är också viktigt att miljökvalitetsnormerna för vatten 
uppnås och att ingen av de biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska 
kvalitetsfaktorerna försämras. 

Marina naturvärden 
Vid urvalet av marina naturvärden i Västerhavet som lyfts fram i arbetet med grön 
infrastruktur och marint områdesskydd, har Natura 2000-habitat och arter priorite-
rats liksom de habitat och arter som har listats av Ospar159 och Helcom160 som ho-
tade och/eller minskande. Dessutom tillkommer arter på den svenska rödlistan samt 
arter och habitat som länsstyrelserna har identifierat som sällsynta, minskande/ho-
tade eller som nyckelarter/signalarter. 

Bedömningen av naturvärdena är gjord efter MOSAIC, en metod framtagen på 
uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV). I den grundläggande naturvärdes-
bedömningen värderas de olika naturvärdena genom ett poängsystem. Bevarande-
värdena får poäng efter ett antal kriterier såsom livshistoriskt viktig, hotstatus, bio-
logisk mångfald och ekologisk funktion samt ekosystemtjänster. 
 

 
159 Konventionen för skydd och bevarande av Nordostatlanten (www.ospar.org) 
160 Konventionen för skydd av Östersjöns marina miljöer (www.helcom.fi) 
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Prioriterade marina livsmiljöer i Västra Götaland 
Följande marina miljöer har bedömts vara högst prioriterade i Västra Götal-
and baserat på naturvärdesbedömningen, hur ovanlig naturtypen är, hur 
stort påverkanstrycket är och om det är en artgrupp som indikerar ett högt 
naturvärde: 

• Grunda mjukbottnar 0–6 meter (inklusive blottade ler-/sandbottnar) 
• Ålgräsängar 
• Biogena rev (ögonkorallrev, ostronbankar, hästmussel-/blåmussel-

bankar) 
• Exponerade, grunda hårdbottnar (tareskogar) 
• Strömsatta revmiljöer med hornkoraller, bägarkoraller, svampdjur, 

mossdjur, limamussla, armfotingar, sten- och blockmiljöer 
• Djupa mjukbottnar med sjöpennor och grävande djur (till exempel 

havskräfta och grävande sjöborrar) 
• Strömspolade sand/grusbottnar med maerl (frilevande kalkalger) 
• Sand- eller lerbottnar med islandsmussla (Arctica islandica) 
• Havsstrandängar 
• Viktiga områden för fåglar (häckningsområden, rastplatser, övervint-

ringsområden) 
• Lek- och uppväxtområden för fisk 
• Viktiga mynningsområden för vandrande fisk 
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Prioriterade marina arter i Västra Götaland 
Följande marina arter har bedömts vara högst prioriterade i Västerhavet ba-
serat på om den är hotad/minskande, hur sällsynt den är och om det är en 
signalart som indikerar ett högt naturvärde: 

• ögonkorall (Lophelia pertusa) 
• hästmussla (Modiolus modiolus) 
• blåmussla (Mytilus edulis) 
• platt ostron (Ostrea edulis) 
• ålgräs (Zostera marina) 
• sjöpennor 
• hornkoraller 
• större svampdjur 
• islandsmussla (Arctica islandica) 
• limamussla (Acesta cavata) 
• armfotingar (Brachiopoda) 
• kustlabb 
• tobisgrissla 
• ejder 
• torsk 
• ål 
• broskfiskar (hajar och rockor) 
• hälleflundra 
• hummer 

Utbredning av marina miljöer i länet - kartunderlag 
Kunskapsunderlaget om marina miljöer och arter behöver förstärkas generellt för 
hela Västerhavet, men framför allt för djupare bottnar. Kunskapen är bristfällig 
både när det gäller bottentopografi (djup), bottentyp (substrat) och utbredningen av 
de flesta av länets marina naturtyper. Det marina landskapet är mycket mer varierat 
än vad vi ofta tror. 

Det saknas fortfarande djupdata baserat på moderna sjömätningar med flerstråle-
ekolod i stora områden. Tillgången till befintliga djupdata begränsas av den sekre-
tess som detaljerad djupinformation omfattas av, med undantag för området längst 
norrut i Bohuslän (norr om 58° 37’). Användning av befintliga data begränsas av de 
höga kostnaderna för uttag ur den nationella djupdatabasen. 

Tillsammans med djupdata är bottensubstraten mycket viktiga när det gäller att 
identifiera olika marina livsmiljöer. Den lokala maringeologiska kartan (skala 
1:100 000) är ett viktigt underlag som finns för hela kustområdet i länet samt för 



 

 

Del C – 10.1 Marina miljöer 129 

Kosterhavet. För utsjöområdena i Bohuslän finns endast den regionala maringeolo-
giska kartan, som har betydligt grövre upplösning (1:250 000) och bygger på en 
mycket glesare provtagning. 

Som underlag för förekomsten av olika livsmiljöer har data från de nationella data-
värdarna (SMHI – SHARKweb och Artportalen) använts, med kompletteringar 
från Länsstyrelsens egna inventeringar.  

 
Skillnader i kartunderlag på land och i havet (MMT Sweden AB). 

Det är dock långt ifrån ett heltäckande underlag. Många rutor i figuren nedan repre-
senteras endast av en provtagning och den provtagna ytan är betydligt mindre än 
den yta som rutan täcker. I Kosterhavet, som är det område i länet som är bäst un-
dersökt är inte mer än 1 procent kartlagt. 

Uppgifterna om strandängar i länet kommer från en rapport från 2014161, där de be-
fintliga havsstrandängarna i länet redovisas jämte deras möjlighet att spridas inåt 
land när havsnivån stiger med 100 cm över dagens medelvattennivå. 

 
161 Länsstyrelsen Havsstrandängar och klimatförändringar – Hot och åtgärder. Rapport 
2014:69 
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Ett exempel på en marin värdetrakt med marina värdekärnor. Dessa kan innehålla/över-
lappa med värdetrakter och värdekärnor för enskilda marina naturvärden, till exempel blå-
musselbankar. (Illustration: Hedvig Hogfors) 

Karta över var det finns provtagningsdata i länets havsområde samt a     
Många mörkgröna ytor representerar bara en enda provtagning. 
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Marina värdekärnor 
Det saknas idag en fungerande metod för att söka ut marina värdekärnor när det 
saknas ett heltäckande kartunderlag. De marina värdekärnorna i länet motsvaras 
därför så länge av kända förekomster av de prioriterade naturvärdena. Det kan 
alltså finnas fler värdekärnor på andra ställen, som det idag inte finns kunskap om 
och kartan över värdekärnor kan komma att förändras. Den nuvarande kartan ger 
dock en bra bild över kända höga naturvärden när det gäller marina miljöer. 

Marina värdetrakter 
Det finns framtagna förslag till marina värdetrakter i länet för samtliga prioriterade 
naturvärden i sin helhet. Det finns också förslag till värdetrakter för enskilda ma-
rina naturvärden som ålgräsängar, blåmusselbankar, koraller, större svampdjur, sjö-
pennor samt strandängar. 

Vid framtagande av marina värdetrakter har kriterierna i den fördjupade naturvär-
desbedömningen i ramverket MOSAIC162 använts. Den utgår ifrån den grundläg-
gande naturvärdesbedömningen genom att identifiera områden med höga koncent-
rationer av värdekärnor.  

 
162 Sök på MOSAIC på HaV:s webbplats (www.havochvatten.se) 
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Kända förekomster av marina värdekärnor i länet (prioriterade naturvärden). 
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De olika områdena bedöms därefter genom analyser av till exempel representativi-
tet, mänsklig påverkan och konnektivitet163,164 (det vill säga om områdets geogra-
fiska position är fördelaktig för arters spridningsförmåga) och avslutas med en be-
dömning av områdets kvalitet/funktionalitet. Till skillnad från MOSAIC har före-
komsten av värdetrakter för enskilda naturvärden också vägts in. 

Eftersom länet saknar heltäckande utbredningskartor över marina livsmiljöer och 
den punktdata som finns representerar ytor av olika storlek, så har själva GIS-ana-
lysen behövt göras på ett annorlunda sätt än vad som beskrivs i MOSAIC. Istället 
har identifieringen av värdetrakter gjorts genom att direkt i kartan ringa in större 
ansamlingar eller utbredningar av värdekärnor. Kriterierna är dock desamma. 

Inom värdetrakterna finns en ansamling av höga naturvärden som är viktiga för att 
upprätthålla en grön infrastruktur för marina miljöer. Det innebär inte att de marina 
värdetrakterna i sin helhet kommer att skyddas som marina skyddsområden, men 
att verksamheter inom värdetrakterna bör ta extra hänsyn till naturvärdena i dessa. 
Nya marina skyddsområden kommer dock i huvudsak att föreslås inom delar av 
värdetrakterna och inte utanför. Att värdetrakterna upptar en förhållandevis stor del 
av utsjön beror på att i Västerhavet är bottenvariationen stor och det finns många 
livsmiljöer här som saknas i övriga svenska havsområden.  

På grund av kunskapsbristen är avgränsningen av samtliga marina värdetrakter 
schablonmässigt utritade som streckade ovaler, för att illustrera att avgränsningen 
är preliminär och inte någon exakt vetenskap. Allteftersom kunskapen blir större 
kan dessa komma att justeras. I utsjön är osäkerheten betydligt större än för grunda 
områden närmare kusten och här kan också bli aktuellt att komplettera med nya 
områden. 

 
163 Hanna Corell Hur sprids de marina larverna i Skagerrak? 
164 Moksnes et al. Identifying new areas adding larval connectivity to existing networks of 
MPAs 
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Preliminära värdetrakter för samtliga prioriterade marina naturvärden 
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 Preliminära värdekärnor och värdetrakter för sjöpennor 

  
Preliminära värdekärnor och värdetrakter för koralldjur   Preliminära värdekärnor och värdetrakter för svampdjur. 
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Preliminära värdekärnor och värdetrakter för blåmusselbankar respektive ålgräsängar. 

 

Spridningslänkar 
Strandmiljöerna är oerhört viktiga för spridningen av en rad olika arter. Det är där-
för viktigt att de naturliga strandmiljöerna bevaras och inte fragmenteras genom 
olika former av exploateringar. 

Bristen på spridningslänkar är inte ett problem i havet på samma sätt som på land, 
eftersom de allra flesta arter i havet sprids med vattnet, antingen med strömmarna 
eller simmandes. Det är främst i grunda miljöer det kan finnas barriärer i form av 
vägbankar, utfyllnader, pirar och muddringar. Däremot finns det en begränsning i 
hur långt många arter kan sprida sig, beroende på hur långt larvstadiet är. Det är 
därför viktigt att inte utarma eller förstöra livsmiljöer, så det blir för långt för ar-
terna att sprida sig emellan. I djupa områden kan trålade bottnar vara en barriär för 
stora sjöpennor, som har ett väldigt kort larvstadium och därför inte kan sprida sig 
så långt. 
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Förslag till värdekärnor och värdetrakter för salta strandängar. 
Infälld bild: Befintliga havsstrandängar och möjliga spridningsområden om havsnivån  
stiger med 100 cm över dagens medelvattennivå. 
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Marina ekosystemtjänster  
Grunda bottnar och strandmiljöer på land är stora producenter av en mängd olika 
ekosystemtjänster till nytta för oss människor: 

Stödjande 
• Biologisk mångfald (väldigt artrika) 
• Primärproduktion (produktion av syre och näring för högre organismer) 

Reglerande 
• Luft- och klimatreglering (upptag och lagring av koldioxid, avgaser) 
• Biologisk reglering (förhindrar överlevnad och spridning av parasiter,  

betning av fintrådiga alger, minskad partikelmängd i vattenvolymen) 
• Reglering av giftiga ämnen (upptag och nedbrytning i sediment och  

organismer) 
• Reglering av övergödning (upptag och lagring av näringsämnen i organismer 

och sediment och omvandling till kvävgas) 
• Kvarhållning av sediment (stabilisering av sediment på land och i vatten, 

motverkar erosion) 

Försörjande 
• Livsmedel (lek- och uppväxtområden för fisk, musslor och ostron, tång) 
• Bioenergi (sjöpungar, musslor, alger) 

Kulturella 
• Rekreation (miljöer för både avkoppling och aktiviteter) 
• Utsmyckningar (skal, växter) 

Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en rapport som behandlar ekosystem-
tjänster från svenska hav och påverkan på dessa165. Den bygger i sin tur på en tidi-
gare rapport från Naturvårdsverket166. 

Betydelsen av sjögräsängar 
Sjögräsängar har en mycket viktig ekologisk roll i kustekosystemen och bidrar med 
en rad viktiga ekosystemtjänster. De utgör viktiga uppväxtområden för kommersi-
ella fiskar och skaldjur. Bladskotten minskar vågenergin och rotsystemet binder 
och stabiliserar sedimentet, vilket skyddar grunda kustområden från erosion. 

Sjögräsängar fungerar även som sedimentfällor som avlägsnar organiska förore-
ningar ur vattnet och ger klarare vatten. Sjögräs och påväxtalger tar också upp när-
salter och koldioxid ur vattnet, vilka till stor del binds i sedimentet, varför sjögräs-
ängar minskar både övergödningen och växthuseffekten. 

Betydelsen av fisk och musslor 
Havets produktion av fisk och musslor ger oss inte bara mat, utan skapar också ar-
betstillfällen för både fiskare och en mängd personer i beredningsindustrin och är 

 
165 HaV Ekosystemtjänster från svenska hav – Status och påverkansfaktorer 
166 Naturvårdsverket Ecosystem services provided by the Baltic Sea and Skagerrak. Rapport 
5873 
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en grund till en levande kust och skärgård. Fisket i Bohuslän är starkt samman-
kopplat med turistnäringen i allmänhet och restaurangverksamheten i synnerhet. 
Dessutom har fisket och sjöfarten utgjort den ekonomiska och sociala basen för 
många av de kulturmiljöer som idag är attraktiva boendemiljöer och besöksmål ut-
med kusten. 

Det forskas mycket på hur olika fettsyror och proteiner kan utvinnas från havet och 
här kan fiskrenset från fiskberedningsindustrin vara en viktig råvara, som kan öka 
avkastningen från fisket i framtiden. 

Blåmusslor är viktiga som filtrerare och tar upp både partiklar och näringsämnen 
men också gifter och andra skadliga ämnen från vattnet. Blåmusselbankarna stabi-
liserar också sediment och utgör livsmiljö för många andra arter. 

Betydelsen av havets ekosystem för friluftsliv och rekreation  
Vid havet finns många attraktiva rekreationsmiljöer som ger förutsättningar för ett 
rikt friluftsliv. Friluftslivet består av bad, fritidsfiske, vandring och båtliv. Andra 
kulturella ekosystemtjänster från havet är konstmotiv och utsmyckningar.  

Det är viktigt att friluftsliv i form av båtliv hålls isär från turism – det ska finnas 
platser att lägga till vid utan att det kostar pengar. Se karta över naturhamnar i kapi-
tel 8. Detta är unikt för Sverige.  

Det är också unikt för Sverige att fritidsfiske är fritt. Från fisket får vi förutom 
egenfångad fisk till middag också en medvetenhet om varifrån maten kommer och 
hur ekosystemen fungerar. Läs om vilka regler som gäller i broschyren Fiskeregler 
i havet som Länsstyrelsen tagit fram. På samma webbplats kan du också läsa om 
fiskeregler för Vänern och Vättern.167  

 

 

 
167 Länsstyrelsen Västra Götalands län, Fiske 
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Marina ekosystemtjänster (från Naturvårdsverkets rapport 5937168) 

Hot och påverkan på länets marina miljöer 
Anspråken på hav och kust blir allt fler och livsutrymmet krymper för många arter. 
Naturvärdena är utsatta för en ökad stress orsakade av mänskliga aktiviteter. Den 
största påverkan kommer från klimatförändringar, utsläpp av näringsämnen, fiske, 
exploatering av kusterna (byggnader, bryggor, hamnar, energianläggningar), inva-
siva främmande arter och marint skräp. De utsätts också för ett ökat slitage från fri-
luftsliv och turism. Sammantaget leder detta till förlust av naturtyper och minskad 
biologisk mångfald som på sikt hotar viktiga ekosystemtjänster, till exempel re-
ningskapacitet och marina livsmedel. 

I flera hundra år har fiske, sjöfart och militär verksamhet varit de dominerande an-
språken på havet, men nu får de konkurrens av allt fler. Havsbaserad bioteknik, för-
nyelsebar energi, vattenbruk, turism med mera, ställer allt större anspråk på de ma-
rina resurserna samtidigt som de påverkar dessa negativt i olika grad. 

 
168 Naturvårdsverket Vad kan havet ge oss? - Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjäns-
ter. Rapport 5937 
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I arbetet med den marina strategin169 gjordes en påverkansanalys där graden av på-
verkan redovisas i fyra klasser: Väldigt hög, Hög, Medium och Låg. 

För Skagerrak och Kattegatt klassades följande påverkansfaktorer som Väldigt hög 
respektive Hög: 

Väldigt hög påverkan 
Utsläpp av växthusgaser (havsförsurning, ökad vattentemperatur, havsnivå-
höjning) 

Hög påverkan 
Marint skräp 

Utsläpp av näringsämnen (övergödning) 

Bottentrålning 

Främmande arter 

Exploatering 

Brist på bete/slåtter 

 

Andra påverkansfaktorer som identifierades som ett potentiellt hot är oljeutsläpp, 
utsläpp av andra gifter, buller, ankring, erosion orsakad av båttrafik, utvinning av 
sand/grus/sten, bifångster, spökgarn, för stort uttag av fisk och energiutvinning (på-
verkan på bottnarna, pålning, magnetfält). 

Utsläpp av växthusgaser 
Klimatförändringarna kan få förödande effekter på havsmiljön och stränderna. 

Det avspeglas i havsmiljön i form av stigande vattenstånd, ökade vattentemperatu-
rer (både yt- och djupvatten) och en minskad isutbredning i arktiska havsområden. 
Detta medför förändrade utbredningsgränser för flera organismgrupper och föränd-
ringar av ekosystemen. Atmosfärens ökande koldioxidhalter minskar också havs-
vattnets buffertförmåga, vilket gör att havet nu håller på att försuras. 

Den biologiskt rika miljön havsstrandängar hotas av en ökad igenväxningstakt och 
att stora delar av strandängarna riskerar att översvämmas när havsnivån stiger. 

Marint skräp 
Bohusläns kust är genom sitt geografiska läge speciellt utsatt genom det omfat-
tande strömsystem som löper genom Nordsjön och Skagerrak samt Kattegatt. Prak-
tiskt taget allt ytvatten i Nordsjön passerar förr eller senare Bohuskusten. Bohus-
läns skärgård med sina tusentals öar och skär fungerar därmed som ett filter för vat-
tenmassorna på väg norrut. Varje år flyter runt 5 000 m3 marint skräp iland på  
Bohuskustens stränder. 

 
169 Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet 
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Utsläpp av näringsämnen 
Den största delen av näringstillförseln från land till kustområdet kommer från jord-
bruket. Andra källor är det diffusa näringsläckaget från skog och myrmark samt de-
position av luftburet kväve. 

Punktutsläpp sker bland annat från kommunala avloppsreningsverk, enskilda av-
lopp, industrier och småbåtar. Utsläppen från jordbruksmark, skogsmark och en-
skilda avlopp sker också indirekt till mark och vattendrag som förr eller senare ut-
mynnar i kustvattnet. 

Bottentrålning 
Trålning är den typ av fiske som påverkar naturvärdena mest negativt, både genom 
en direkt påverkan av trålen och indirekt genom den uppgrumling och ökade sedi-
mentation som sker. Hur allvarlig påverkan är beror på i vilken omfattning och på 
vilket sätt bottenkontakt sker, med vilken frekvens störningarna sker och hur tålig 
bottenmiljön och organismerna är för störningen170. 

Många djurgrupper påverkas kraftigt negativt av mekaniska skador då de rycks upp 
ur sedimentet, rycks loss från sina fästen eller bryts av. De livsmiljöer som är käns-
ligast för sådan påverkan är de med organismer som är långlivade och själva byg-
ger upp sin livsmiljö, till exempel koraller och svampdjurssamhällen på hårda bott-
nar och stora sjöpennor på mjukbottnar. 

Främmande arter 
Främmande arter är ett stort hot mot biologisk mångfald. De kan också vara ett hot 
mot vår ekonomi och hälsa. En dominerande art med många individer på samma 
plats kan vålla ekonomiskt kostsamma skador på till exempel fiskeredskap, kylvat-
tenintag till kraftverk och musselodlingar. Människors hälsa kan påverkas negativt 
av vissa införda arter som kan vara giftiga eller ge allergiska reaktioner. 

Exploatering 
Exploateringstrycket längs kusten är stort vilket utgör ett hot mot stränder och 
grunda bottnar som kan bli en bristvara för kommande generationer om strand-
skyddet inte efterlevs.   

Utbyggnader av hamnar och farleder innebär att områden fylls ut, bottnar muddras, 
muddermassor dumpas och hårdbottnar sprängs bort, vilket gör att naturliga livs-
miljöer försvinner eller förstörs. 

Brist på bete/slåtter 
Igenväxningen av landskapet är påtaglig längs hela kusten där det är svårt att få 
djur till att beta på de relativt magra mosaikmarkerna och små strandängar, speci-
ellt ute på öarna. Det är också få ljunghedar som bränns nu för tiden. Det innebär 
att livsmiljöerna för många arter har minskat eller försvunnit samtidigt som sprid-
ningsmöjligheterna för många arter har påverkats negativt. Fåglar, som vadare, är 
till exempel beroende av grunda, öppna strandmiljöer för sin häckning. 

Paradoxalt kan också ett för högt betestryck vara ett hot för många arter, om till ex-
empel bryn försvinner eller marken trampas sönder. 

 
170 Sköld, Nilsson, Jonsson Bottentrålning - effekter på marina ekosystem och åtgärder för 
att minska bottenpåverkan. 
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Mål enligt andra strategier 
De åtgärder som genomförs inom havsförvaltningen är viktiga för ett långsiktigt 
bevarande av marina livsmiljöer och säkerställande av dess ekosystemtjänster. 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ansvarar för miljökvalitetsnormer och åt-
gärdsprogram171 för att uppnå målen i havsmiljödirektivet om God miljöstatus och 
Vattenmyndigheterna för miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram172 för att uppnå 
målen om God ekologisk status enligt vattendirektivet. 

Miljökvalitetsnormer för vatten är ett svenskt juridiskt bindande verktyg för att 
uppfylla vattendirektivets mål om god status. Normerna anger krav på när en vat-
tenförekomst ska ha uppnått den tilltänkta ekologiska statusen, exempelvis ”god 
ekologisk status 2027”. Det är myndigheter tillsammans med kommuner som an-
svarar för att miljökvalitetsnormerna följs. Detta skall göras vid tillsyn, prövning 
eller via plan- och bygglagen vid fysisk planering. Kommunerna ska till exempel 
vid framtagande av ny detaljplan säkerställa att miljökvalitetsnormen för vattenfö-
rekomsterna efterlevs. Normen är ett minimikrav på att vattenförekomsten ska 
uppnå minst god ekologisk status där ingen försämring av de biologiska, fysikalisk-
kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna ska få ske. Sker en försämring 
av kvalitetsfaktorerna riskeras miljökvalitetsnormen och i sin tur vattendirektivets 
mål om god status. 

Behov av insatser 
Marina skyddsområden är ett viktigt redskap för bevarandet av biologisk mångfald. 
Att bilda skyddsområden är dessvärre långt ifrån tillräckligt för att långsiktigt be-
vara marina miljöer och arter. Det krävs också en rad andra åtgärder, som mins-
kade utsläpp av växthusgaser, näringsämnen och giftiga ämnen, minskad påverkan 
från fisket, strandstädning, minskad mängd marint skräp i havet, förbättrad förvalt-
ning av skyddade områden och kommunal kustzonsplanering. 

Upprätthållandet av strandskyddet är oerhört viktigt för att säkerställa den biolo-
giska mångfalden och produktionen av marina ekosystemtjänster. 

Samverkan mellan olika myndigheter, intressenter och aktörer är nödvändiga för 
att kunna genomföra de föreslagna åtgärderna. 

Marina miljöer är ett prioriterat insatsområde med mål och förslag på prioriterade 
åtgärder, se Del D – kapitel 12.1. 

Genomförda åtgärder/Befintliga bevarandeinsatser 
Det pågår ett arbete i länet med att bilda fler marina naturreservat och uppdatera 
gamla kustreservat. Framtagandet av en Strategi för skydd och förvaltning av ma-
rina miljöer i Västerhavet är ett led i att prioritera hur länsstyrelserna bäst ska nå 
målet att långsiktigt skydda marina miljöer och arter i Västerhavet i ett välförvaltat, 
representativt nätverk av skyddade områden. I strategin framgår det vilka områden 
som behöver skyddas, i vilken ordning de behöver prioriteras och hur de ska följas 
upp och förvaltas. Områden där fisket behöver regleras har också identifierats, men 

 
171 HaV God havsmiljö 2020 – Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, Del 4: Åtgärds-
program för havsmiljön  
172 Vattenmyndigheten Förvaltningsplan 2016-2021 för Västerhavet vattendistrikt 
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besluten om fiskeregleringar tas av HaV eller EU. Strategin pekar också på andra 
nödvändiga åtgärder som behövs för ett långsiktigt bevarande. Dessa åtgärder kan 
vara riktade till Länsstyrelsen, andra statliga myndigheter eller kommunerna. 

Det pågår ett projekt på HaV för att råda brist på den dåliga kunskapen om hur det 
ser ut på havsbottnarna, det nationella marina karteringsprojektet (NMK), som lö-
per fram till och med år 2020. 

Behov av ytterligare åtgärder  

Områdesskydd 
Att skydda områden genom områdesskydd ger ett bra skydd mot olika former av 
exploateringar och påverkan på bottnarna.  

För att uppnå målet om ett representativt nätverk av skyddade områden behöver 
fler områden skyddas i länet, främst på medelstora djup i territorialhavet. De 
närmsta åren kommer Länsstyrelsen bland annat arbeta med att skydda Marstrands-
skärgården, Svabergsgrunden utanför Smögen, Vanguards grund väster om Tist-
larna, ett område väster om Vinga, Makrillbådarna utanför Orust och området syd-
väst om Väderöarna. Andra områden som behöver skyddas framöver är grundom-
rådena söder om Strömstad, som är viktiga uppväxtområden för fisk. Det är också 
aktuellt att bilda biotopskydd av mindre grunda havsområden med ålgräs och/eller 
blåmusselbankar. 

Parallellt med detta pågår ett arbete med att uppdatera och utvidga äldre naturreser-
vat längs med kusten, som Vrångöskärgården, Vinga-Fotöskärgården, naturreserva-
ten i Stigfjorden, Koljöns NR i Orust kommun, Näverkärr i Lysekils kommun, flera 
naturreservat i Tanums kommun och Nord-Långön med Hällsöarna utanför Ström-
stad.  

Lysekils kommun och Lovéncentret vid Kristineberg har lyft frågan om att bilda en 
marin nationalpark av Gullmarsfjorden, vilket stöds av Länsstyrelsen för att lång-
siktigt bevara Gullmarns unika marina värden. 

Inrätta fler områden med fartbegränsningar 
Fartbegränsningar kan vara ett bra sätt att begränsa både buller och störningar från 
en rad olika vattenanknutna aktiviteter i kustområden, såsom båttrafik, vattenskot-
rar, kitesurfing och vattenskidåkning. Länsstyrelsen beslutar om fartbegränsningar 
enligt Sjötrafikförordningen och kommunerna ansvarar för uppsättande av skyltar. 

Förvaltning av skyddade marina områden 
Förvaltningen av skyddade marina områden behöver bli bättre, både när det gäller 
tillsyn och uppföljning av de skyddade miljöerna.  

Restaurering av marina miljöer är både svårt och dyrt, och ska bara tas till i vissa 
speciella fall. Detsamma gäller ekologisk kompensation. I Västra Götalands län 
kan det bli aktuellt med restaurering av ålgräs173, ögonkorallrev, musselbankar, ost-
ronbankar, samt utplantering av martorn och ostronört. 

Att öppna upp under vägbankar för att förbättra vattengenomströmningen är en an-
nan viktig restaureringsåtgärd. Länsstyrelsen och kommunerna i norra Bohuslän 

 
173 Västra Götalands län. P-O Moksnes, Restaurera ålgräsängar. Rapport 2009:26 
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har identifierat vägbankar som bör prioriteras i ett sådant arbete. Trafikverket har 
påbörjat en utredning om hur fortsatt arbete ska ske när det gäller vägbankar de an-
svarar för. 

Skyddsjakt på mink, skarv och knubbsäl behöver förbättras. När det gäller mink, 
som är en invasiv främmande art, skulle skyddsjakten behöva bli mer omfattande 
för att minska predationen på sjöfågel. Länsstyrelsen ser behovet av att styra jakten 
på skarv och säl till fiskefredningsområden där åtgärder har satts in för att stärka 
fiskbestånden, men det finns i dagsläget inget stöd för det i lagstiftningen. 

Fiskefredningsområden 
Det finns olika sätt att reglera fisket för att minska påverkan på både bottnarna och 
fiskbestånden. Ett område kan fredas helt från fiske, det kan vara förbud mot vissa 
typer av fisken eller förbud under vissa tider på året.  Vissa redskap kan vara för-
bjudna och/eller vissa arter eller storlekar på fisken som inte får fångas. 

Andra åtgärder som rör fisket 
Tillsynen av både yrkes- och fritidsfisket behöver bli bättre. Det behövs både en 
ökad tillsyn, enklare regler och informationsinsatser, så att fiskare inte riskerar att 
göra fel av misstag. 

Utvecklingen av mer skonsamma och selektiva fiskeredskap är viktiga åtgärder för 
att minska den negativa påverkan på bottenorganismer och minska bifångsten. 

Beakta strandzonens värden i planeringen 
I planeringssammanhang är det viktigt att ta ett helhetsgrepp som även innefattar 
gränssnittet mellan hav och land. I detta gränssnitt finns betydande natur-, kultur- 
och friluftsvärden som måste värnas. Detta gränssnitt utgör också ett skydd mot 
översvämningar. Det krävs en förbättrad kommunal kustzonsplanering och konti-
nuerlig tillsyn av att strandskyddet efterlevs för detta. 

Klimatanpassa strandängarna 
I den kommunala planeringen behöver det tas hänsyn till att strandängarna kommer 
att översvämmas när havsnivån stiger. Strandängarna behöver kunna förflytta sig 
inåt land där det är möjligt i landskapet174. Sådana platser bör inte bebyggas eller 
hårdgöras, utan användas som naturmark eller betesmark. 

Inköp av utvecklingsmark 
Riktlinjerna behöver ändras så att det blir möjligt att bilda naturreservat av mark 
ovanför strandzonen som idag inte uppfyller kriterierna för reservatsbildning och 
betala intrångsersättning för denna (till exempel en åker), för att strandmiljöerna 
ska kunna förflytta sig inåt land när havsnivån stiger och de översvämmas. 

Fler kommunala båtramper 
För att minska efterfrågan på båtplatser bör fler ramper anläggas i kommunal regi 
som är allmänt tillgängliga, med parkeringsplatser inom gångavstånd. Möjligheten 
att förvara båtarna på land istället behöver också utvecklas. 

 
174 Länsstyrelsen Havsstrandängar och klimatförändringar – Hot och åtgärder. Rapport 
2014:69 
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Åtgärder mot marint buller 
För att minska bullret i skärgården kan Länsstyrelsen inrätta fler hänsynsområden 
där allmänheten uppmanas att hålla låg fart, inte bullra eller tomgångsköra samt 
dämpa musik och prat. 

Prövningsmyndigheterna kan ställa hårdare villkor när det gäller marint buller vid 
tillståndsgivningar, så att påverkan på marina arter minskar. 

Försvarsmakten bör ta större hänsyn vid övningar och andra verksamheter, för att i 
högre grad minska påverkan från bullret. 

För att minska påverkan från ekolodet på bland annat tumlare som använder 
samma frekvens för att kommunicera med varandra, bör fritidsbåtsinnehavare 
stänga av ekolodet när det inte används. Här krävs en informationskampanj riktad 
till fritidsbåtsägare och ett ökat ansvar från båtbranschen, så att inte ekolodet auto-
matiskt sätts på samtidigt som GPS:en. 

Kunskapshöjande åtgärder 
Heltäckande karteringar av havsbotten (djupförhållanden och substrat), bättre 
strömmodeller, och en ökad kunskap om utbredning av olika arter och deras val av 
livsmiljöer behövs för att kunna säkerställa den biologiska mångfalden och göra 
rätt insatser. 

Det behövs också en ökad kunskap om påverkan på marina miljöer och arter från 
olika verksamheter, så att rätt åtgärder kan sättas in vid behov. 

Strandstädning 
Strandstädningen behöver upprätthållas längs kusten, så att inte betesdjur och andra 
djur skadas och för att gynna friluftslivet. Det behövs en långsiktig, statlig finansie-
ring, för att säkerställa att det viktiga arbete som bedrivs av bland annat Ren och 
Attraktiv kust i Bohuslän175 kan fortsätta. Strandstädningen kan inte vara beroende 
av ideella krafter. 

 
175www.renkust.se 
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Del C – 10.2 Sjöar och vattendrag 
Detta kapitel beskriver sjöar och vattendrag samt de värden som finns knutna till 
sötvatten, så som viktiga habitat för djur- och växtliv, ekosystemtjänster och vat-
tenanknutna kulturmiljöer. I kapitlet behandlas även olika typer av påverkan som 
hotar den gröna infrastrukturen i sjöar och vattendrag. 

Småvatten i odlingslandskapet beskrivs i kapitel 10.4. 

Sjöar och vattendrag i Västra Götaland 

Sjöarna 
Grunda slättsjöar är exempelvis Hornborgasjön, Östen, Hullsjön och Ymsen. Sjö-
arna är näringsrika då de får näring från omkringliggande åkermark. De har stora 
vassområden och ett artrikt fågelliv. 

Mellan Vänern och Vättern, väster om platåberget Billingen, finns små sjöar som 
är kalkrika men näringsfattiga, de kallas kalkoligotrofa sjöar. Dessa sjöar har ett 
speciellt växt- och djurliv med bland annat sällsynta kransalger. 

Små näringsfattiga sjöar finns även i västra delen av länet. Dessa blev tidigt försu-
rade. De ligger i näringsfattiga marker med liten förmåga att neutralisera sur neder-
börd. Många av sjöarna kalkas och har idag delvis återfått sina växter och djur.  

Större och mer näringsrika sjöar klarar sig bättre från sur nederbörd, exempel är 
Mjörn och Anten. Dessa sjöar har ett artrikt växt- och djurliv. I Dalsland finns stora 
och djupa sprickdalssjöar som Lelången och Stora Le. Dessa sjöar har flera arter av 
kräftdjur som finns kvar från istiden, exempelvis vitmärla. 

Vänern och Vättern 
Landets två största sjöar finns i länet, Vänern och Vättern. Båda har naturligt nä-
ringsfattiga vatten. Sjöarna har ett rikt växt- och djurliv med många hotade arter 
som skyddas av flera naturreservat och Natura 2000-områden. 

Vänern har flera vikar som är mer näringsrika. Sjön har 22 000 öar och skär, vilket 
ger ett rikt fågelliv. Nors och siklöja dominerar i de fria vattenmassorna och i vi-
karna finns exempelvis abborre, braxen, mört, gädda och gös. 

Vättern har färre öar än Vänern. Vättern är djupare och har klarare och mer nä-
ringsfattigt vatten. Detta beror på att omsättningstiden för vattnet i Vättern är hela 
60 år, jämfört med Vänerns 9 år. Karaktärsarter för Vättern är röding och harr. 
Nors och siklöja är de vanligaste fiskarna i Vätterns stora vattenmassor. 

Vattendragen  
I länet finns allt från små forsande skogsbäckar till lugnt flytande åar. I vattendrag 
med snabbt rinnande vatten kan man finna öring, lax, elritsa och stensimpa. I flera 
vattendrag finns också den hotade flodpärlmusslan. I Skaraborgs- och Dalslands 
slättområden finns lugna åar med vegetation längs stränderna, där trivs gädda, 
mört, sarv och björkna.  
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Göta älv är landets största älv med ett avrinningsområde som utgör tio procent av 
landets yta176. Älven är också ett av de artrikaste vattendragen med 37 fiskarter. 
Många bäckar i Bohuslän är viktiga för havsöring i form av reproduktion och upp-
växtområde för havsöringens yngel. Flera av dessa viktiga bäckar rinner igenom 
näringsfattiga marker i sina övre delar och har liten förmåga att neutralisera sur ne-
derbörd. Dessa delar av vattendragen kalkas för att motverka försurning. I de nedre 
delarna rinner de i stället genom lerjordar med god buffringsförmåga mot försur-
ning och blir då också betydligt näringsrikare. 

Förutsättningar för grön infrastruktur i sjöar och vattendrag 
Sjöar och inte minst vattendrag utgör miljöer där själva vattnen utgör spridnings-
korridorer för många arter. Vattendrag är komplexa och skiftande miljöer där fak-
torer som jordart/berggrund och lutning avgör de naturliga förutsättningarna. I vat-
tendrag finns många olika typer av miljöer och strukturer (se illustration nedan) 
som strömsträckor, djuphålor, block, döda trädstammar, bottnar med sten eller 
grus, strandbrinkar, skredärr, korvsjöar och svämplan. Flödet kan variera kraftigt i 
ett vattendrag vilket bidrar till att skapa en mångfald av miljöer i vattendraget och 
dess omgivande svämplan. Många arter är knutna till alltifrån de ständigt vatten-
fyllda områdena till de områden som endast är översvämmande vid extremt hög-
vatten. 
 

 
Illustration: Peter Nolbrant, Biodivers177 

 
176 http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/sam-
manstallning-atgardsomrade/12-gota-alv-huvudfara.pdf  
177https://www.wwf.se/source.php/1408815/Svämplan.pdf 

 

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/sammanstallning-atgardsomrade/12-gota-alv-huvudfara.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/sammanstallning-atgardsomrade/12-gota-alv-huvudfara.pdf
https://www.wwf.se/source.php/1408815/Sv%C3%A4mplan.pdf
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För vatten och vattenlevande organismer pratar man om konnektivitet i tre olika di-
mensioner: 
 

• Longitudinell konnektivitet innebär att djur, växter och även sediment ska 
kunna sprida sig upp- och nedströms i vattendragen. För att organismer ska 
kunna förflytta sig naturligt i vattensystem är det nödvändigt att inga ona-
turliga barriärer finns i vattensystemet som definitivt förhindrar organismer 
att sprida sig. 

 
• Sidledes eller lateral konnektivitet innebär att stränder och svämplan tillåts 

svämmas över på ett regelbundet och naturligt sätt. För detta krävs att få-
rans strukturer och kanter lämnas opåverkade av grävningar och rensningar 
och att träd och annan vegetation tillåts växa upp. Det är också viktigt att 
död ved tillförs vattendraget. 

 
• Den tredje konnektivitetsdimensionen är vattendragens kontakt med grund-

vatten. 
 
Många arter är beroende av fungerande konnektivitet i en eller flera av dessa di-
mensioner för att de ska kunna genomföra sina livscykler och därmed behålla livs-
kraftiga populationer 178. För många fiskarter sker leken, yngeltiden och den hu-
vudsakliga uppväxten i olika typer av miljöer. De typiska arterna som är starkt be-
roende av longitudinell konnektivitet är lax, öring och ål. Men många fiskarter i lä-
net är beroende av vandring i vattendrag, till exempel mört, elritsa, abborre och sik 
vandrar upp i tillflöden under våren i samband med lektiden. Den longitudinella 
konnektiviteten är dessutom viktig för att arter också ska kunna sprida sig mellan 
olika sjöar och vattendrag. Många grunda vattenområden, exempelvis svämplan 
och vassbäddar, är viktiga lek- och uppväxtområden för flertalet fiskar, bland annat 
gädda leker på översvämmade grunda miljöer och är beroende av lateral konnekti-
vitet.  
 
Några viktiga spridningsstråk och/eller värdekärnor för grön infrastruktur är: 

• fria vandringsvägar 
• ekologiska kantzoner  
• strömsträckor 
• stora, öppna sandstränder 
• svämplan och strandängar 
• småvatten 

Fria vandringsvägar 
En förutsättning för grön infrastruktur för limniska miljöer är att växter och djur 
har tillräckligt med livsmiljöer och att de har en möjlighet att sprida sig både inom 
ett vattendrag och mellan sjöar, vattendrag och kustvatten. Klimatförändringar 
kommer att öka behovet av att växter och djur ska kunna sprida sig efter extrema 
väderhändelser, som kraftig torka. För att arter ska kunna återkolonisera behövs 
fria vandringsvägar i vattnet. 

 
178 Fiskvandring – arter, drivkrafter och omfattning i tid och rum. Havs- och vattenmyndig-
hetens rapport 2013:11 
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Ekologiska kantzoner 
Vattenberoende växter och djur behöver också kunna sprida sig på land, efter 
strandkanten. Många arter behöver därför ekologiska kantzoner med träd och 
buskage längs sjöar och vattendrag. De behövs också för att vattnet ska nå god eko-
logisk status. Bredden och utseendet kan variera efter landskapet men närmast vatt-
net är det viktigt att marken är orörd. 

 
Exempel på översvämmat vattendrag och dess ekologiska kantzon med träd och buskage.  

Strömsträckor 
Strömsträckor är viktiga lek- och uppväxtområden för flera fiskar som öring, elritsa 
och den hotade aspen. Vattnet är syrerikt och strömmar för med sig smådjur som 
blir föda för fiskar och fåglar. Fiskarna får också skydd mot rovfiskar som gäddor 
som lever i mer lugnflytande vatten. Strömmande vatten som är öppet under vin-
tern har stor betydelse för många djur som hittar föda här, exempelvis strömstare 
och den hotade uttern. De kan också fungera som refuger vid extrema väderhändel-
ser. I den fuktiga miljön vid strömmen kan man hitta flera sällsynta och hotade ar-
ter av växter som ormbunkar, lavar och mossor. Även små strömmande vatten kan 
ha en hög biologisk mångfald, med hotade arter som flodpärlmusslor, sländor, flod-
kräftor och kungsfiskare. Små strömsträckor kan vara lekområden för öring.  

Strömsträckor i länet har tagits fram utifrån vattendragens lutning (0,25 – 4 %). 
Data från höjddatabasen, god hydrografi och fastighetskartan har använts. Ström-

Begreppet ekologisk kantzon används inom grön infrastruktur men är inte detsamma 
som ”ekologisk funktionell kantzon” som används inom vattenförvaltningen. I grön infra-
struktur är ekologiska kantzoner ett vidare begrepp och omfattar också vattenberoende 
växter och djur som lever på land i strandzonen.  
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sträckor som håller vatten hela året har bäst förutsättningar att hålla höga naturvär-
den och bör betecknas som värdekärnor i ett vattendrag. Kartan nedan, över Lidans 
nedre delar, visar strömsträckor som i regel håller vatten hela året. GIS-skiktet 
finns för hela länet och kan laddas ner från Länsstyrelsernas geodatakatalog. 

 

 
Exempel på strömsträckor (röd linje) i Lidans nedre delar innan mynningen i Vänern.  

Stora öppna sandstränder 
Stora, öppna sandstränder som framför allt finns vid Vänern och Vättern hyser ett 
högt naturvärde. Där finns flera hotade arter, exempel för Vänern är mindre myrle-
jonslända, flygsandvägstekel, dvärglin, strandlummer och mindre strandpipare. 
Några arter kan vara relikter från tiden Vänern var ett hav, eftersom de annars finns 
utefter kusterna, exempel är kamgökstekel. Även mindre sjöar kan ha öppna sand-
stränder men just antalet och storleken på stränderna gör Vänern och Vättern reg-
ionalt och nationellt unika. Här finns fortfarande viss möjlighet för arter att sprida 
sig mellan stränderna och de är tillräckligt stora för att fungera som värdekär-
nor/livsmiljö för många arter.  

Cirka 80 sandstränder längs Vänern är idag öppna och tillräckligt stora (över 1000 
kvm) för att fungera som livsmiljö för hotade arter. Vidare har öppna sandstränder 
höga friluftsvärden för boende och besökare.  

Enligt beräkningar har dock drygt 60 procent av arealen öppen sandstrand förvun-
nit vid Vänern under de senaste 50 åren.  
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Öppna sandstränder i Vänern. Myrlejonslända kan exempelvis bara flyga 1,5 km (2x750 m) 
för att kolonisera nya stränder. 

Svämplan 
Svämplanet är den yta som byggts upp av sediment kring ett vattendrag och som 
översvämmas då och då. Många svämplan kan ha en hög biologisk mångfald och 
förekomst av hotade arter. De har stor betydelse för att fördröja vattenflödet och ta 
hand om näring.  På svämplan är växter och djur anpassade till en miljö som 
ständigt omformas vid låga och höga vattenflöden. De är viktiga miljöer för såväl 
landlevande som vattenlevande arter. Svämplan har sedan lång tid tillbaka nyttjats 
som slåttermarker. Man drog nytta av  de naturliga vattenståndsfluktuationerna och 
näringstillförseln vilket i sin tur också gav höga naturvärden.  

Strandängar 
Öppna strandängar som betas är värdefulla miljöer för många arter, till exempel 
vadarfåglar. Vid bete ut i vattnet skapas en blå bård mellan land och den yttre vas-
sen. Här får fiskyngel och groddjur skydd mot rovfiskar och fåglar.  
Gäddan behöver öppna grunda och översvämmade strandängar tidigt på våren för 
att leka. Gäddan är en rovfisk som är viktig för ett balanserat ekosystem i vattnet. 
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Sjöars och vattendrags utbredning i länet 
I Västra Götaland finns det 913 stycken vattenförekomster i form av sjöar och vat-
tendrag, se karta nedan.179. En sjö eller ett vattendrag kan vara uppdelat i flera vat-
tenförekomster, exempelvis är ån Tidan uppdelad i 15 vattendragsförekomster. De 
allra flesta större sjöarna finns i de södra och norra delarna av länet. I de centrala 
områdena finns det betydligt färre större sjöar. Historiskt har det funnits mer vatten 
i landskapet, alltifrån fler småbäckar till sjöar. Många sjöar har blivit sänkta av 
markavvattningsföretag och våtmarker har blivit utdikade i syfte att kunna bruka 
mer mark. 

Karta över vattenförekomster i Västra Götalands län. Sjöar ska ha en minsta yta om 0,5 
kvadratkilometer och vattendrag ska ha ett tillrinningsområde större än eller lika med 10 
kvadratkilometer för att pekas ut som vattenförekomst. 

 
179https://viss.lansstyrelsen.se/AreaStatisticsForm.aspx?subUnitType=1&manage-
mentCycleName=Senaste_bedoemning&area=8,194 

 

 

https://viss.lansstyrelsen.se/AreaStatisticsForm.aspx?subUnitType=1&managementCycleName=Senaste_bedoemning&area=8,194
https://viss.lansstyrelsen.se/AreaStatisticsForm.aspx?subUnitType=1&managementCycleName=Senaste_bedoemning&area=8,194
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Ekologisk status 
I enlighet med EU:s vattendirektiv statusklassificeras vattenförekomsterna utifrån 
deras ekologiska status var sjätte år. Totalt i länet har bara en av fyra sjöar god eko-
logisk status och ett av sex vattendrag. Den främsta orsaken till vattenförekomster-
nas dåliga status är fysisk påverkan som exempelvis onaturliga vandringshinder, 
försvunnen strandzon eller vattenreglering. Många av dessa påverkanskällor är såd-
ana som även påverkar den gröna infrastrukturen. Övergödning och försurning är 
andra vanliga miljöproblem. 
 

 
Ekologisk status för länets vattenförekomster.   

Sjöar och vattendrag med höga naturvärden 
Områden med nationellt värdefulla, respektive nationellt särskilt värdefulla vatten 
för natur visas på nedanstående karta. Underlaget är hämtat från den nationella 
strategin för skydd av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer180 som gemensamt 
togs fram av Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Fiskeriverket 2007. I 

 
180 Naturvårdsverket, 2007. Rapport 5666 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionImages/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/karta_ekologiskStatus.jpg
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strategin har även de mest värdefulla vattenmiljöerna för kultur och fisk/fiske redo-
visats. Strategin syftar till att användas som underlag och prioritering av värdefulla 
natur- och kulturmiljöer i behov av långsiktigt skydd i anslutning till sjöar och vat-
tendrag. Kartor över värdefulla miljöer för kultur samt fisk/fiske presenteras under 
rubriken ekosystemtjänster.  

Mångformighet, naturlighet och konnektivitet är några av de faktorer som ligger till 
grund för urvalet av särskilt värdefulla vatten för natur. Urvalet är framtaget av 
Länsstyrelsen. 

 
Särskilt värdefulla och värdefulla vatten för natur på nationell och regional nivå. 

Ekosystemtjänster i länets sjöar och vattendrag  

Försörjande 
Sjöar och vattendrag ger förutsättningar för produktion av fisk och kräftor som 
livsmedel. Yrkesfiske bedrivs i Vänern och Vättern vilket ger insjöfisk för försälj-
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ning medan fritidsfisket i första hand ger fisk för husbehov. Nedanstående karta vi-
sar områden i länet av värde för fisk/och fiske.181  Fisk- och fiskevärdena grundas 
dels på värden kopplade till förekomsten av fiskarter och populationer som är spe-
ciellt skyddsvärda ur allmän fiske- eller naturvårdssynpunkt (sällsynta och hotade 
fiskarter och populationer), dels värden kopplades till förekomst av naturligt repro-
ducerande bestånd av inhemska fiskarter samt naturmiljöer som är attraktiva för ett 
rörligt friluftsliv i form av fritidsfiske. 

 
Värdefulla vatten för fisk/fiske i Västra Götalands län. 

I urval av värdefulla områden för fisk/fiske har fritidsfiskets omfattning och fiske-
områdets kvalitet beträffande tillgänglighet och service ingått. Det gör att kartan 
även visar områden av betydelse för fritidsfiske som rekreation.  

Kulturella 
Sjöar och vattendrag är attraktiva områden för olika former av rekreation och av-
koppling i anslutning till vatten såsom bad och båtliv, naturvandringar, skridskoåk-
ning och fågelskådning. Strandskydd och allemansrätt är viktiga förutsättningar för 
vattennära rekreation. 

 
181 Naturvårdsverket. 2007. Rapport 5666 
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Mycket av vårt kulturarv finns i anslutning till sjöar och vattendrag och visar på 
människans bruk av naturen. Kartan nedan visar nationellt särskilt värdefulla vatten 
för kulturmiljö enligt den nationella strategin för skydd av vattenanknutna natur- 
och kulturmiljöer182. Några av kriterierna för urvalet är att miljöerna ska ingå i ett 
större kulturhistoriskt sammanhang, ha kontinuitet och pedagogisk potential. Kar-
tan visar även regionalt värderade vatten framtagna inom projektet Vattenförvalt-
ning och Kulturmiljö i Västerhavets vattendistrikt (VaKul)183. Vattenanknutna kul-
turmiljöer i form av bland annat vattenkraftverk, dammar och flottningslämningar 
av kulturhistoriskt värde ligger till grund för värderingen.  

 
Värdefulla vatten för kulturmiljö i Västra Götalands län. 

 
182 Naturvårdsverket. Rapport 5666. 2007 
183 https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/foretag/mark-och-bebyggelse/kul-
turmiljo.html Informationen finns under rubriken ”Pågående projekt” 

 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/foretag/mark-och-bebyggelse/kulturmiljo.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/foretag/mark-och-bebyggelse/kulturmiljo.html
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Reglerande 
Svämplan ger förutsättningar för flera reglerande ekosystemtjänster.184. Svämplan 
längs vattendrag och sjöar sväljer stora volymer vatten och minskar flödestoppar 
som riskerar svämma över landområden nedströms i vattensystemet. Svämplan 
minskar även övergödnings- och bekämpningsmedelspåverkan då näringsämnen 
och kemikalier renas i olika processer som uppstår i svämplan.  

Trädbeväxta ekologiska kantzoner längs sjöar och vattendrag ger förutsättningar 
för flera reglerande ekosystemtjänster: 
 

• Minskar risk för skred och erosion genom stabiliserande rötter. 
• Fungerar som utjämningsmagasin. 
• Minskar övergödning och bekämpningsmedel till vatten. 
• Bidrar till stabilare vattentemperatur som gynnar växter och djur. 
• Minskar behovet av att rensa ett vattendrag, då lövträdens skuggning av 

vattnet minskar växtligheten i närområdet. 

Stödjande 
Primärproduktion av i första hand växtplankton utgör det första steget i näringsked-
jan. Förhöjd näringsproduktion kan leda till störning i artsammansättningen och nä-
ringsvävarna. Fungerande näringsvävar där olika organismer har olika funktioner 
är en förutsättning för balanserande nivåer av olika populationer av arter. 
 
En mångfald av livsmiljöer är en förutsättning för biologisk mångfald i sjöar och 
vattendrag. Den biologiska mångfalden utgörs av de arter som lever i sjöar och vat-
tendrag som plankton, bottendjur och fisk men också av de arter som lever och har 
sin livsmiljö i anslutning till vatten som groddjur, insekter och fåglar. Till exempel 
är strömmande vatten en naturtyp med hög biologisk mångfald, liksom Vänerns 
och Vätterns stora sandstränder. De olika arterna har olika funktioner i ekosyste-
met. Tillsammans har de förmågan att hantera störningar och förändringar. Biolo-
gisk mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystemtjänster. 

Värdering av ekosystemtjänster 
En kartläggning och ansats till ekonomisk värdering av ekosystemtjänster genom-
fördes 2017 i ett delavrinningsområde till Ätran185. Arbetet utfördes inom 
”Vartoftaprojektet” som drivs av Ätrans vattenråd. Rapporten visar ett exempel på 
hur en ekosystemtjänstansats kan användas för att visa på samlade värden av att ar-
beta för en bättre ekologisk status i våra vattendrag. Rapporten visar att flertalet av 
ekosystemtjänsterna i området tillhandahålls av både vattendraget och det angrän-
sande odlingslandskapet. De är överlappande och beroende av varandra och det är 
därför viktigt att tillämpa ett helhetsperspektiv när en ansats till värdering av eko-
systemtjänster görs.  

 
184 https://www.havochvatten.se/down-
load/18.554f729615bf4ab8719c8da/1495025360746/ekosystemtjanster-fran-svenska-
sjoar-och-vattendrag.pdf 
185 http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/publi-
kationer/Rapport-ekosystemtjanster-vartofta-2017.pdf 
 

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/publikationer/Rapport-ekosystemtjanster-vartofta-2017.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/publikationer/Rapport-ekosystemtjanster-vartofta-2017.pdf
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Hot och påverkan för länets sjöar och vattendrag  

Vandringshinder 
Drygt hälften av länets sjöar och vattendrag är påverkade av dammar som hindrar 
vattenlevande växter och djur från att vandra. Även fellagda vägtrummor kan ut-
göra ett hinder. Dammar har även gjort att många strömsträckor har försvunnit. I 
länet finns idag drygt 1 700 kända dammar och andra hinder som människan har 
byggt. Men sannolikt finns fler vandringshinder eftersom exempelvis vägtrummor 
inte är tillräckligt inventerade. 

I länet har 59 vandringshinder rapporterats som åtgärdade186. Ytterligare 390 vand-
ringshinder behöver åtgärdas för att vattnen ska nå god ekologisk status. Möjliga 
åtgärder kan vara utrivning av hindret eller att en fauna/fiskpassage byggs bredvid 
hindret. Vid vattenkraftverk, behövs även en nedströms passage för fiskar med fin-
galler och avledare vid intaget till kraftverksturbiner. Eventuella kulturmiljövärden 
behöver beaktas vid denna typ av åtgärder och de tekniska lösningarna anpassas så 
att kulturmiljövärden och andra värden tillgodoses. Fellagda vägtrummor kan bytas 
ut mot sådana som inte utgör hinder för vandrande fisk. 

 

 
 
Kända vandringshinder som behöver åtgärdas eftersom de hindrar sjöar och vattendrag 
från att nå god ekologisk status (gula stjärnor). Grön ruta visar genomförda åtgärder. 

 
186 VattenInformationsSystem Sverige (VISS): http://viss.lansstyrelsen.se/ 

http://viss.lansstyrelsen.se/
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Det finns även indikationer på att utomhusbelysning påverkar nattaktiva fiskar, så 
som ål och deras benägenhet att vandra i vattendrag där belysning finns vid eller 
längst vattendraget187. 

Klimatförändringar med varmare vatten och perioder med torka kan göra att växter 
och djur dör ut i delar av ett vattensystem. Möjligheter att återkolonisera från andra 
vatten finns för till exempel sländor som i sitt vuxna stadie kan flyga, men för 
många andra arter krävs att vandringsvägarna är fria. Fria vandringsvägar behövs 
därför för att behålla biologisk mångfald och för att klara kommande klimatföränd-
ringar och i sin tur säkerställa ekosystemtjänster i den regionala skalan. 

Reglering, rätning och rensning av vattendrag 
Människan har sänkt sjöar, dikat ut våtmarker och ändrat vattendragens utseende. 
Många vattendrag är idag påverkade av rätningar, rensningar och muddringar i 
syfte att markavvattna omkringliggande mark. Rätningen och rensningen medför 
att vatten kan spolas iväg snabbare till nedströmsliggande vattenområden som i sin 
tur orsakar en ökad översvämningsfrekvens längre nedströms i vattensystemet och 
en minskad översvämningsfrekvens vid området för ingreppet. Detta kan leda till 
att naturliga processer som översvämning, erosion och sedimentation störs. Konse-
kvenserna blir en förändrad livsmiljö för växter och djur. När ett vattendrag rensas 
tas även viktiga strukturer bort, som stenblock och död ved, och orsakar en försäm-
rad livsmiljö för många växter och djur. Ett ingrep av denna magnitud får konse-
kvenserna att övesvämning, erosion och sedimantiation i ett vattensystem rubbas, 
vilket kan orsaka att naturligt öppna stränder växer igen eller att finsediment lagras 
på bottnar. Detta försvårar bland annat för fisklek och för musslor att fullborda sina 
livscykler.  
 
Många vattendrag regleras idag för kraftproduktion och kan i stället innebära stora 
och snabba flödesvariationer vilket leder till ökad erosion och risk för att organ-
ismer spolas i väg. 

På senare år har man bebyggt och odlat allt mer intensivt på strandkanterna, vilket 
gör att krav ställs för att undvika skador i samband med översvämningar. Cirka 
hälften av länets svämplan har försvunnit på grund av mänskliga verksamheter som 
omgrävning, kanalisering, bebyggelse och jordbruksmark. I slättbygdernas vatten-
drag är det vanligt att fåran fördjupas kraftigt när rensningar utförs för att lokalt 
minska översvämningsrisken. Vattendragets kanter blir då mycket branta och ofta 
har även det ursprungligen slingrande (meandrande) vattendraget rätats. De branta 
kanterna gör också vattendragets kanter instabila och skred och ras är vanliga med 
förnyade behov av rensningar och grävningar som följd.  
 
De flesta av länets sjöar och vattendrag har vattennivåer eller vattenföring som är 
påverkade av människan. I slättbygderna har sjöar och våtmarker sänkts eller dikats 
ut helt för att skapa jordbruksmark, något som förutom minskad lateral konnektivi-
tet också leder till ökade övergödningsproblem när retentionstiden minskar. Uppe-
mot 80 procent av våtmarkerna försvunnit i länets jordbruksområden. Syftet med 
att få mer mark har ofta varit att få tillgång till områden för skogsproduktion, jord-
bruksmark, bebyggelse, vägar och att minska översvämningar. Läs mer om våtmar-
ker i kapitel 10.3. 

 
187 Eklöv,J. Rydell,J. Forskning och framsteg 8-2018 
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Markavvattningsåtgärder har minskat landskapets vattenhushållande förmåga ef-
tersom vattnet försvinner snabbt från landbacken ut till sjöar eller hav. Vattnets na-
turliga rörlighet och dess förmåga att finna nya vägar i landskapet, svämma över 
och skapa nya miljöer är idag starkt begränsat. Konsekvenserna kan bli att hela den 
hydrologiska balansen förändras om markavvattningen i ett avrinningsområde är 
tillräckligt omfattande och ger vattennivåer och flöden som kan vara långt från det 
ursprungliga. 

 

 
Röd färg visar kraftigt morfologiskt påverkade sjöar och vattendrag (otillfredsställande el-
ler dåligt morfologiskt tillstånd). Dessa vattenförekomster har ändrat sin fysiska karaktär 
väsentligt av exempelvis omgrävning, kanalisering, bebyggelse eller jordbruksmark188.Grön 
färg visar vattenförekomster som inte är väsentligt morfologiskt påverkade (måttlig, god 
eller hög status gällande morfologiskt tillstånd). 

Upphörd hävd  
Upphörd hävd av svämplan och strandängar leder till igenväxning och förlust av 
arter i såväl strandmiljön som grunda vattenområden. När betet upphör växer den 
blå bården igen 

 
188 Uppgifter från vattendatabasen VISS 
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Vattenregleringen av Vänern189,190 
Vänern reglerades 1937, dessförinnan fanns en naturlig fluktuation av vattnet. Efter 
att Vänern svämmat över i början av 2000-talet på grund av kraftiga regnoväder 
ändrades tappningen för att minska översvämningsrisken. Detta har gjort att igen-
växning av buskar och träd längs stränder och på öar och skär har accelererat. Kala 
skär, klippstränder, sandstränder och strandängar är en del av Vänerns ursprungliga 
miljö och här finns de flesta av sjöns hotade arter. Idag röjs en liten del av Vänerns 
stränder och skär men brist på finansiering sätter gränser.  

Även en mer intensiv skötsel är inte en tillräcklig åtgärd för att bevara hotade arter 
som lever på strandängar och är anpassade och beroende av att vattennivåerna ska 
variera. Förslag på en mer miljöanpassad reglering har tagits fram i syfte att få en 
något mer naturlig och varierande vattennivå med begränsad igenväxning. Vänerns 
stränder och skär skulle dock, även med en miljöanpassad reglering, behöva fort-
sätta att röjas från buskar och träd. 

Klimatförändringar 

Ökad nederbörd och skyfall 
Med ökad nederbörd ökar risken för översvämningar i ett landskap där markavvatt-
ningsåtgärder har minskat landskapets vattenhushållande förmåga. Det finns dock 
många fördelar med att fördröja vattnet långt upp i delavrinningsområdena. Skrif-
ten ”Naturbaserade lösningar mot översvämning” är en praktisk handbok som ger 
exempel på hur man kan gå tillväga.191 

Med naturbaserade lösningar kan man hålla kvar vatten i landskapet så att risken 
för översvämning nedströms begränsas.  

Torka 
Torrare klimat under sommarhalvåret leder till att vattendrag kan torka ut. Störst 
blir problemen i vattensystem med få sjöar och våtmarker, som i Skaraborg men 
också för Bohusbäckarna. Problem med låga vattennivåer kan också uppstå långt 
upp i avrinningsområden, där det kan finnas diken som dränerar skogsmark på vat-
ten och därmed minskas vattenbufferten i ett vattendrags avrinningsområde. Som-
maren 2018 blev ett exempel på när flera vattendrag torkade ut i länet vilket bland 
annat orsakade massdöd av flodpärlmusslor. Avsaknaden av stora vattenkällor kan 
öka risken för låga vattenflöden och nivåer. Strandzonerna och svämplan vid sjöar 
och vattendrag torkar tidigt ut när vattenföringen minskar och det samma gäller för 
strömsträckor. 

 
189 Koffman, A., Lundkvist, E., Hebert, M. och Thorell, M. (2014). Vänerns tappningsstrategi 
- Effekter och konsekvenser för flora, fauna och friluftsliv. Calluna AB. Länsstyrelsen i 
Värmland 
190 Eklund, A. & Bergström, S. SMHI (daterad 2014-04-22). Tappningsstrategi med natur-
hänsyn för Vänern – Strategi 1 och Strategi 2. SMHI: s Dnr: 2013/343/9.5. Länsstyrelsen i 
Västra Götalands Dnr: 502-6290-2012. 
191 https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/ovriga/naturba-
serade-losningar-mot-oversvamning.html  
 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/ovriga/naturbaserade-losningar-mot-oversvamning.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/ovriga/naturbaserade-losningar-mot-oversvamning.html
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Varmare vatten 
Varmare vatten gör att kallvattensarter som öring, röding och harr missgynnas. 
Öring i vattendragen kommer att konkurreras ut av andra arter som mört. Öringen 
missgynnas speciellt i vattendrag som saknar skuggande träd efter strandkanten. 

Invasiva främmande arter  
Varmare klimat gynnar invasiva främmande arter och sjukdomar från varmare län-
der. Exempel på en invasiv art som finns i länet är vattenväxten sjögull. Den kan 
påverka hela ekosystem, eftersom det är en flytbladsväxt som kan beskugga stora 
vattenytor192. Andra invasiva växtarter som orsakar problem längs vattendrag är 
jätteloka och jättebalsamin. De kan konkurrera ut andra arter och jorden kan bar-
läggas och ge upphov till erosion193. 

Marmorkräfta och svartmunnad smörbult är exempel på främmande djurarter. De 
gynnas av varmare klimat och kan bära på sjukdomar och konkurrera ut inhemska 
arter i sjöar eller vattendrag. Sporadiska fynd finns i landet av marmorkräfta, och 
svartmunnad smörbult finns i Göteborgs hamnområde. 

Försämrad vattenkvalitet  
Många vatten har problem med övergödning och försurning. Drygt en tredjedel av 
alla sjöar och vattendragssträckor är antingen övergödda eller försurade.  

Klimatförändringar kan ge längre perioder med torka och när vattendragen har 
mindre vatten ger utsläpp av avloppsvatten från tätorter, industrier med flera upp-
hov till större påverkan då de blir mer koncentrerade. Högre halter av övergödande 
ämnen och miljögifter riskerar att försämra livsmiljön för växter och djur. Bland 
annat kan en ökad övergödning och varmare vatten öka risken för blomningar av 
giftiga blågrönalger. Översvämningar kan också medföra en ökad risk för att föro-
renade områden kan läcka miljögifter. 

Övergödning och miljöfarliga ämnen kan göra så att artsammansättningen av väx-
ter och djur ändras. Känsliga arter anpassade till näringsfattiga förhållanden för-
svinner medan andra tåligare arter gynnas. Försämrad vattenkvalitet kan därför 
också bidra till att avstånden mellan populationer av känsliga arter blir längre och 
att det därför blir än viktigare med fungerande grön infrastruktur för spridning, 
genutbyte och återkolonisation av arter. 

Mål enligt andra strategier 
Det finns flera nationella och internationella mål som knyter an till sjöar och vat-
tendrag, se Del B – kapitel 5. Ett av de viktigaste åtaganden som Sverige antagit 
när det gäller sjöar och vattendrag är EU:s ramdirektiv för vatten. Ett av målen med 
ramdirektivet är att ytvattenförekomster ska uppnå minst god ekologisk och kemisk 
status. Uppfylls EU:s vattendirektiv, så säkerställs i mångt och mycket en grön in-
frastruktur för växter och djur som är beroende av denna natur. Direktivet faststäl-

 
192 Faktablad om sjögull: https://www.lansstyrelsen.se/down-
load/18.5776ebef1633fba4a977d9/1526363114141/sjogull.pdf 
193 Främmande arter i Västra Götalands län, Kyrkander, T. m.fl. 2016. Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, rapport 2016:19 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.5776ebef1633fba4a977d9/1526363114141/sjogull.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.5776ebef1633fba4a977d9/1526363114141/sjogull.pdf
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ler att länder inom EU ska arbeta utifrån avrinningsområden för att åtgärda de mil-
jöproblem som finns kopplat till sjöar och vattendrag. Arbetet ska bedrivas i för-
valtningscykler om sex år med olika återkommande arbetsmoment. Direktivet är 
sedan 2004 implementerat i svensk lagstiftning och ansvar för genomförandet av 
direktivet i Sverige har fem länsstyrelser, som blivit utsedda till vattenmyndigheter, 
varav Länsstyrelsen Västra Götaland är en. 

Miljökvalitetsnormer för vatten är ett svenskt juridiskt bindande verktyg för att 
uppfylla vattendirektivets mål om god status. Normerna anger krav på när en vat-
tenförekomst ska ha uppnått den tilltänkta ekologiska statusen, exempelvis ”god 
ekologisk status 2027”. Det är myndigheter tillsammans med kommuner som an-
svarar för att miljökvalitetsnormerna följs. Detta skall göras vid tillsyn, prövning 
eller via plan- och bygglagen vid fysisk planering. Kommunerna ska till exempel 
vid framtagande av ny detaljplan säkerställa att miljökvalitetsnormen för vattenfö-
rekomsterna efterlevs. Normen är ett minimikrav på att vattenförekomsten ska 
uppnå minst god ekologisk status där ingen försämring av de biologiska, fysikalisk-
kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna ska ske. Sker en försämring av 
kvalitetsfaktorerna riskeras miljökvalitetsnormen och i sin tur vattendirektivets mål 
om god status194.  

Nationella mål som är viktiga för att uppnå en grön infrastruktur för vattenmiljön 
är bland annat det svenska miljömålet Levande sjöar och vattendrag Andra svenska 
miljömål som gynnar den gröna infrastrukturen i vattenmiljön är målen om Ingen 
övergödning och Bara naturlig försurning.  

Andra viktiga nationella strategier är åtgärdsprogram för hotade arter som beslutas 
av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Limniska arter som ingår i 
åtgärdsprogrammen är bland annat flodkräfta, flodpärlmussla och fisken asp. De 
arter som har ett åtgärdsprogram är arter där bedömningen gjorts att särskilda insat-
ser behövs för att skapa livskraftiga populationer. Åtgärder som gynnar dessa arter 
gynnar också grön infrastruktur. För mer information se kapitel 5. 

Behov av insatser 
Sjöar och vattendrag är ett prioriterat insatsområde med mål och förslag på priorite-
rade åtgärder, se Del D – kapitel 12.2 

 
194 Havs- och vattenmyndigheten, 2018. https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--
lagar/vagledningar/provning-och-tillsyn/miljokvalitetsnormer-vid-provning-och-till-
syn.html (hämtat 2019-01-15) 

Underlag att använda i kommunal planering av sjöar och vattendrag 
Geodatakatalogen: https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/  

Geodataportalen: https://www.geodata.se/ 

VattenInformationsSystemSverige, VISS: http://viss.lansstyrelsen.se/ . Databas med 
vattenförvaltningens klassningar av sjöar och vattendrag. 

Åtgärder i vatten: http://www.atgarderivatten.se/  Databas med genomförda åtgär-
der, exempelvis fiskvägar och biologisk återställning. 

Biotopkarteringsdatabasen: http://www.biotopkartering.se/sv/pages/default.aspx   

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/provning-och-tillsyn/miljokvalitetsnormer-vid-provning-och-tillsyn.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/provning-och-tillsyn/miljokvalitetsnormer-vid-provning-och-tillsyn.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/provning-och-tillsyn/miljokvalitetsnormer-vid-provning-och-tillsyn.html
https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/
https://www.geodata.se/
http://viss.lansstyrelsen.se/
http://www.atgarderivatten.se/
http://www.biotopkartering.se/sv/pages/default.aspx
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Del C – 10.3 Våtmarker 
Detta kapitel ger en överblick av länets våtmarker, ekosystemtjänster knutna till 
naturtypen och behov av åtgärder för att stärka grön infrastruktur av våtmarker. 
Kapitlet beskriver våtmarker generellt och våtmarker av typen rikkärr. Rikkärr till-
hör de artrikaste myrarna och har lyfts fram särskilt i flera avsnitt. 

Våtmarker i Västra Götaland 

Historik och markanvändning 
Historiskt har omkring en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarksareal för-
svunnit genom utdikning, sjösänkning och uppodling. I Västra Götalands län har 
nära 70 procent av de öppna våtmarkerna försvunnit sedan mitten av 1800-talet 
(146 000 av 210 000 hektar).195 De har bland annat torrlagts genom utdikning eller 
invallning för att effektivisera skogsbruk eller utöka åkermark och på så sätt över-
gått i annat markslag eller drabbats av igenväxning. Byggen av vägar och järnvägar 
har också lett till markavvattning och minskade ytor med våtmarker. 

 
195 Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Historiska våtmarker i Västra Götalands län. 

 

Våtmarker är mark där vatten under en stor del av året finns nära, under, i eller 
över markytan, samt vegetationstäckta vattenområden. Minst 50 procent av ve-
getationen bör vara fuktighetsälskande. Ett undantag är tidvis torrlagda botten-
områden i sjöar, hav och vattendrag, de räknas som våtmarker trots att de saknar 
vegetation. 

Våtmarker delas in i följande huvudsakliga typer: 

• Myrar karaktäriseras av torvbildande växter, framförallt olika vitmossor i 
kalkfattiga miljöer eller brunmossor i kalkrika rikkärr. Myrar är relativt 
opåverkade av sjö- eller havsvatten eller vattendrag. De kan vara både 
öppna eller trädbevuxna. 

o Mossar påverkas inte av tillrinnande vatten från fastmark 

o Kärr påverkas mer eller mindre av fastmarksvatten 

o Blandmyrar är en blandning av mosse och kärr 

• Övriga våtmarker är fuktiga till våta marker som saknar ett djupt torv-
täcke eller som inte är aktivt torvbildande, till exempel fukthedar, fukt-
ängar och vissa sumpskogar. 

 

Från Naturvårdsverket rapport 3824, Våtmarkerna och deras betydelse 
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Därutöver har många våtmarker försvunnit genom ändrad markanvändning i jord-
bruket. Myrslåtter för foderproduktion var förr vanligt i produktiva våtmarker. I 
början av 1900-talet upphörde myrslåttern. Rikkärr blev istället ofta betesmarker 
men i många myrar ledde upphörd slåtter till igenväxning och beskogning. I kärr 
har upphörd eller kraftigt minskad slåtter också lett till ökad tuv- och torvbildning, 
som är ett steg på vägen mot mossebildning och ökad igenväxning. Sammantaget 
har länets våtmarker blivit betydligt mer fragmenterade under de senaste århundra-
dena. 

Sverige är det land i EU som har kvar störst arealer rikkärr och har därför ett stort 
ansvar för att bevara naturtypen.196 Västra Götalands län hyser till antalet drygt åtta 
procent av landets rikkärr, även om de endast representerar knappt en procent av 
arealen.197 Länet har därmed relativt många av landets rikkärr, varav en stor del är 
artrika och så kallade extremrikkärr. Länet har därför ett särskilt ansvar för att bidra 
till bevarandet av landets rikkärr. 

 

 

 
196 Bager & Persson. Skånes rikkärr. 
197 Naturvårdsverket. Åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr. 

Rikkärr är näringsfattiga myrar rika på mineraler, oftast kalk, och hyser en artrik flora 
och fauna. I rikkärr finns många hotade arter, exempelvis kärlväxter, mossor, svam-
par, snäckor och fjärilar. Extremrikkärr är rikkärr med mycket hög kalkhalt som vanli-
gen är särskilt artrika. 
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Historiska våtmarker i länet från 1865–1965 jämfört med nuvarande våtmarker och sump-
skogar. Historiska våtmarker är digitaliserade från Generalstabskartan samt Jord- och 
bergartskartan. Nuvarande våtmarker är hämtade från Våtmarksinventeringen (VMI), 
Sumpskogsinventeringen och Kontinuerlig naturtypskartering av skyddade områden 
(KNAS, version 6 där våtmarker även utanför skyddade områden ingår). 
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Andelen historisk, öppen våtmark som har försvunnit per avrinningsområde i jämförelse 
med dagens markanvändning.198 Kartan visar de flesta av Västra Götalands avrinningsom-
råden som mynnar i havet eller i Vänern. Flera avrinningsområden korsar länsgränsen. 

 

Numera är det förbjudet enligt miljöbalken att utföra ny markavvattning. Dikes-
rensning och skyddsdikning i skogsmark i samband med avverkning, samt täckdik-
ning i jordbruksmark, är tillåtet under särskilda omständigheter. Småvatten och våt-
marker i jordbruksmark omfattas av generellt biotopskydd. Våtmarker återskapas 

 
198 Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Historiska våtmarker i Västra Götalands län. 
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eller nyanläggs för att gynna biologisk mångfald och vilt eller för dagvattenrening 
samt för att kvarhålla vatten i landskapet. 

Förutsättningar för grön infrastruktur i våtmarker 
Våtmarker är mer eller mindre sammankopplade med andra typer av vatten inom 
ett avrinningsområde. Därför påverkar dessa vatten varandra, till exempel vatten-
kvalité och biologisk mångfald. Olika arter av fiskar och insekter kan nyttja både 
våtmarker, sjöar och vattendrag i olika livscykelstadier. Våtmarker stärker land-
skapets förmåga att buffra och balansera vattenflöden, öka tillskottet till grundvatt-
net och ökad vattenrening. 

Våtmarker är viktiga för både växter och djur. De är hemvist för drygt 300 rödlis-
tade arter i länet, varav cirka 180 har våtmarker som viktigaste livsmiljö.199 Många 
våtmarker utgör rastlokaler för flyttande fåglar och ingår i ett internationellt nät-
verk av grön infrastruktur. Stora myrar hyser en värdefull fågelfauna, även om 
strandängar, mader och sjöar är mer fågelrika.200 Både antal arter och individer av 
fåglar ökar generellt med ökande storlek på myren, färre träd och fler strukturer 
som till exempel höljor (våta fördjupningar), dråg (vattenförande stråk) och gölar 
(mindre vattensamlingar). Mindre skogsmossar är dock ofta viktiga miljöer för 
skogshöns.201 

Rikkärrens värden 
Rikkärren utmärker sig genom att vara de artrikaste myrarna med många speciali-
serade arter av kärlväxter, mossor, landmollusker och svampar, trots att de oftast är 
små. Den sällsynta kärlväxten stor ögontröst har ett eget Åtgärdsprogram202 och 
växer i extremrikkärr och kalkfuktängar i Skaraborg. 

Även många arter av småfjärilar, jordlöpare och kortvingar hittas i mer eller 
mindre öppna rikkärr och för flera groddjur utgör de viktiga element i större bio-
topmosaiker. 

Våtmarkernas utbredning i länet 
Uppkomsten av Västra Götalands många våtmarker har gynnats av bland annat det 
fuktiga klimatet. I länet finns 155 000 hektar våtmark (inklusive skogsbevuxen 
myr),203 vilket motsvarar cirka 6,5 procent av landarealen. Knappt 64 000 hektar av 
dessa våtmarker är mer eller mindre öppna, varav en stor del är så kallade högmos-
sar. Högmossar av typen platåmosse är vanligast i västra Götaland och Svealand 
där nederbörden är relativt hög. De största ansamlingarna våtmarker finns på hög-
landet i södra länsdelen med till exempel Komosse naturreservat. Stora våtmarks-
komplex finns även i södra halvan av Dalsland samt i mellersta och norra Skara-
borg. 

 
199 Artdatabanken. Artfakta. 
200 Länsstyrelsen i Skaraborgs län. Våtmarker i Skaraborgs län, del 1. 
201 Martinsson. Våtmarker i Älvsborgs län. 
202 Naturvårdsverket. Åtgärdsprogram för bevarande av stor ögontröst. Rapport 5589 
203 SCB. Markanvändningen i Sverige. 
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Rikkärrens utbredning 
Enligt riktade rikkärrsinventeringar finns 299 rikkärr i länet med klass 1–2. Rikkär-
ren i länet är generellt små, många är mindre än 1 hektar, och utgör knappt 0,4 pro-
cent av arealen våtmark i länet. 

Rikkärren i länet förekommer framförallt i Västergötlands kalktrakter kring platå-
bergen (Kinnekulle, Falbygden med mera), Ätran-Hössnadalen, Dalformationen 
och under högsta kustlinjen väster om Göta älv. De förekommer även lokalt vid 
grundvattenutflöden på lättvittrade, kalciumrika bergarter och krosszoner i berg-
grunden, ofta i kombination med rörligt markvatten. De särskilt artrika extremrik-
kärren är i första hand koncentrerade till de kalkrika områdena i Skaraborg. Rikkärr 
förekommer i både odlingslandskapet och i skog. 
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Karta över våtmarker idag. Våtmarker är hämtade från Våtmarksinventeringen (VMI), 
Sumpskogsinventeringen och Kontinuerlig naturtypskartering av skyddade områden 
(KNAS, version 6 där våtmarker även utanför skyddade områden ingår). 

Befintligt skydd och höga naturvärden 
I den nationella Myrskyddsplanen, som i huvudsak är baserad på den nationella 
våtmarksinventeringen, pekas Sveriges mest värdefulla våtmarker ut för priorite-
ring av skydd.204 I länet är 69 områden upptagna i Myrskyddsplanen. Dessa utgör 
tillsammans cirka 35 300 hektar, varav nära 16 000 hektar (50 objekt) är skyddade 

 
204 Naturvårdsverket. Myrskyddsplan för Sverige. Rapport 5667 
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som naturreservat. En stor andel av de mest skyddsvärda myrarna är Natura 2000-
områden. 
Våtmarksinventeringen innehåller bland annat inventering och naturvårdsklassning av alla 
påträffade våtmarksobjekt. 59 procent (75 168 hektar) av länets våtmarker i våtmarksin-
venteringen har klassats som objekt med höga eller särskilt höga naturvärden.

Värdekärnor av våtmarker (klass 1–2 i Våtmarksinventeringen och Myrskyddsplanen) och 
Ramsarområden. Ramsarområden omfattar även laguner och grunda marina vatten,205 till 
skillnad mot Våtmarksinventeringen och Myrskyddsplanen.  

 
205 Naturvårdsverket. Lathund – kriterier för utpekande och Ramsarvåtmarksnaturtyper 
160309. 
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Områdesskydd och värdekärnor (klass 1–2 i Våtmarksinventeringen och Myrskyddsplanen) 
av våtmarker i länet. 

Värdekärnor och värdetrakter 
Våtmarksinventeringen klass 1–2 och objekt i Myrskyddsplanen har i handlings-
planen klassats som värdekärnor och utgör tillsammans drygt 89 000 hektar i länet. 
Ramsarområden, se kapitel 5, har inte tagits med som värdekärnor i analysen av 
värdetrakter eftersom dessa även omfattar laguner och grunda marina vatten, till 
skillnad mot Våtmarksinventeringen och Myrskyddsplanen.  
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Landskapsavsnitt med minst 5 procent täthet av värdekärnor (inom cirklar med ra-
dien 3 km) och minst 200 hektar våtmark bildar värdetrakter. Särskilt stora värde-
trakter finns på höglandet nära Småland i södra delen av länet (till exempel Ko-
mosse naturreservat), i södra halvan av Dalsland (till exempel Borgelemossarnas 
naturreservat) och i mellersta Skaraborg (Rösjö mosse-Hornborgasjön med flera). 
Se vidare under avsnittet ’Värdekärnor och värdetrakter av rikkärr’ för värdetrakter 
av denna naturtyp. 

Värdetrakterna är geografiskt avgränsade områden med högre täthet av naturvär-
den (värdekärnor) än i övriga landskapet. Det innebär att värdetrakterna även inne-
håller våtmarker som inte är värdekärnor, varav en del kan utgöra så kallade stöd-
habitat till värdekärnor. De utgörs även av andra, mellanliggande markslag. 

Värdetrakter är ett planeringsverktyg som kan underlätta vid planering och priorite-
ring av olika naturvårdsåtgärder. Bevarande av biologisk mångfald är prioriterat 
inom värdetrakter, till exempel genom skydd av våtmarker med höga naturvärden 
eller särskild naturhänsyn vid olika åtgärder i eller intill värdekärnor.  

Bristområden 
Bristområden för värdekärnor av våtmarker är exempelvis Norra Dalsland, reg-
ionen inom triangeln Uddevalla-Göteborg-Alingsås samt landskapsavsnittet mellan 
Ulricehamn och Borås. Detta är områden där det finns eller har funnits relativt 
många våtmarker, men där mer än hälften av de öppna våtmarkerna har försvunnit. 
I norra Dalsland har mer än 75 procent av de öppna våtmarkerna försvunnit. De 
stora jordbruksbygderna kring Vara och Skara i ett smalare stråk mot Säveån och 
Mölndalsån i sydväst är bristområden för våtmarker generellt. Även i dessa områ-
den har mer än 75 procent av de öppna våtmarkerna försvunnit. 
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Värdetrakter för våtmarker baserad på täthetanalys av värdekärnor (Våtmarksinvente-
ringen klass 1–2 och Myrskyddsplanen), tätheter är beräknade inom cirklar med 3000 m 
radier. Definitionen för värdetrakt är att området ska ha en täthet av värdekärnor om 
minst 5 procent och innehålla minst 200 hektar värdekärnor. Värdetrakterna gäller endast 
i Västra Götalands län. 
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Kartan visar värdetrakter för rikkärr i länet. Röda punkter är rikkärr med särskilt högt  
naturvärde (viktas dubbelt i täthetsanalys) och övriga punkter är rikkärr med lägre eller 
okänd klass (ingen viktning). Kartan grundas på 385 rikkärr med en total areal på 495  
hektar. 

Skyddade rikkärr 
I länet är totalt 187 rikkärrsobjekt med en totalareal på cirka 100 hektar belägna 
inom skyddade områden.  

Värdekärnor och värdetrakter av rikkärr 
Varje rikkärr har högt naturvärde och är att betrakta som värdekärna. Värdetrakter 
för rikkärr finns i de delar av länet med störst ansamlingar av rikkärr, det vill säga 
på Kinnekulle och Falbygden, i Ulricehamnstrakten, i Dalsland, sydväst om Troll-
hättan och i några små landskapsavsnitt längs Bohuskusten. Många av värdetrak-
terna är väl åtskilda geografiskt. De största värdetrakterna i Skaraborg och kring 
Ulricehamn ligger relativt långt ifrån övriga trakter. Detsamma gäller Dalslands 
värdetrakter. Dessa geografiskt väl åtskilda värdetrakter har dock olika karaktär, 
både vad gäller geologi och till viss del även artsammansättning. 
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Kopplingar mellan våtmarker och andra naturtyper 
Övergångsmiljöer mellan våtmarker och öppet vatten är värdefulla livsmiljöer för 
många arter, till exempel kärlväxter och mossor, grod- och kräldjur och fågel. 
Övergångsmiljöer mellan skog och våtmark är viktiga för många arter och eko-
systemtjänster som kvarhållande av näring och vattenrening (se även kapitel 10.2 
sjöar och vattendrag och kapitel 10.5 skog). I skogs- och myrmosaiker finns även 
värdefulla brynmiljöer, se kapitel 10.6. Olika arter nyttjar både skog, bryn och myr 
som livsmiljöer. Det finns även kopplingar mellan olika vattentyper inom ett avrin-
ningsområde. 

Ekosystemtjänster i länets våtmarker 

Försörjande 
Våtmarker nyttjas bland annat för sina biologiska produkter såsom bär och vilt. De 
är även uppväxtplatser för bland annat gäddyngel, som i förlängningen leder till 
produktion av fisk som livsmedel. Försörjande ekosystemtjänster kan även vara in-
direkt viktiga för friluftsliv och turism, till exempel genom fiske och bärplock-
ning.206 

Reglerande 
Våtmarker reglerar utsläpp och har därmed en renande funktion. De begränsar nä-
ringsläckage från dagvatten, jord- och skogsbruk och verkar renande för bland an-
nat tungmetaller, växtskyddsmedel och andra partiklar. 

Våtmarkerna buffrar och reglerar vattenflöden i landskapet. De rymmer mer vatten 
än utdikade vattensystem, vilket ger en bättre vattenhushållning för att förebygga 
torka och vattenbrist. De är även flödesreglerande och motverkar därmed perioder 
med höga vattenflöden. Detta ger ett skydd mot översvämningar, en ekosystem-
tjänst med stort ekonomiskt värde.207 Även små våtmarker har ett värde för eko-
systemtjänster, många små våtmarker kan tillsammans ha en stor ackumulerad ef-
fekt på vattenreglering i ett vattenavrinningsystem.208  

Våtmarker är även viktiga för att binda och lagra kol. Dikad torvmark står för en 
betydande andel av Sveriges utsläpp av klimatgaser i form av koldioxid och lustgas 
(dikväveoxid). År 2012 var denna andel 20 procent av Sveriges totala utsläpp av 
klimatgaser.209 

Rikkärr kan vara viktiga resurser för pollinerare med mängder av blommande örter 
och sen slåtter. Detta bidrar till ökad pollination.  

Kulturella 
Flera stora våtmarker i länet är utpekade som ostörda områden. Exempelvis är vär-
detrakterna i mellersta Dalsland till stora delar bullerfria, men även värdetrakten i 

 
206 Regeringen. Uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om våtmarker. 
207 Morris et al. Economic Assessment of Freshwater, Wetland and Floodplain (FWF) Eco-
system Services. 
208 Bergstedt. Åtgärder mot höga flöden i Skee, Strömstad kommun. 
209 Hjerpe et al. Utsläpp av växthusgaser från torvmark. 
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centrala Skaraborg (Rösjö mosse - Hornborgasjön) och Komosse vid sydöstra läns-
gränsen hyser bullerfria miljöer. Ostörda miljöer och områden med vildmarkska-
raktär har en viktig funktion för störningskänsliga arter som havsörn. De är dessu-
tom ofta attraktiva rekreationsområden vilket är en kulturell ekosystemtjänst. Dess 
vildmarkskaraktär stärker ytterligare dess funktion för rekreation. Genom att göra 
dessa områden mer tillgängliga ökar dess värde för friluftsliv. Det kan tex ske ge-
nom att anlägga fågeltorn. Fågeltorn i länet finns framförallt vid fågelsjöar, men 
även vid högmossar och strandmiljöer.  

En del tätortsnära mossar, som Blängsmossen i Skövde kommun, är attraktiva fri-
luftsområden vintertid med spårade skidleder. Andra våtmarker, som kring Horn-
borgasjön och Dättern, är attraktiva besöksmål för deras rika fågelliv och kultur-
miljöer.  
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Fågeltorn (blå kors) i anslutning till våtmarker. Våtmarker med en rik fågelfauna är attrak-
tiva rekreationsmiljöer. Genom att anlägga fågeltorn ökar tillgängligheten och därmed 
dess värde för friluftslivet. Fågeltorn är hämtade från SkötselDOS i Naturvårdsverkets da-
tabas VIC Natur.210 För fågeltornens aktuella skick, se http://skyddadnatur.naturvardsver-
ket.se/. 

  

 
210 Naturvårdsverket. Databasen VIC Natur. 
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I flera av länets rikkärr finns anlagda spänger och andra sociala anordningar vilket 
ökar tillgängligheten och antalet besökare. Naturreservaten Nohlmarken, Skogas-
torpskärret, Lammevadskärret och Skåningstorpskärret finns god tillgänglighet.  

Stödjande 
Våtmarker bidrar till ökad resiliens hos ekosystemen, det vill säga ökad motstånds-
kraft mot störningar, genom deras buffrande förmåga och bidrag till biologisk 
mångfald. Våtmarker binder och lagrar kol. 

Hot och påverkan för länets våtmarker 
Merparten av länets våtmarksnaturtyper i EU:s Art- och habitatdirektiv bedöms ha 
en icke gynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå, enligt den rapportering 
som Sverige gör till EU vart sjätte år.211 Endast naturtypen agkärr bedöms ha en 
gynnsam bevarandestatus, vilket dock är en ovanlig naturtyp i länet. Torrläggning 
och igenväxning har lett till mindre och mer fragmenterade våtmarksområden som 
ofta har sämre kvalitéer som livsmiljöer för olika arter. Ökad fragmentering utgör 
ett problem vid spridning av arter med begränsad spridningsförmåga, som till ex-
empel vissa fjärilar. 

Igenväxning 
Södra Sveriges mossar är generellt under igenväxning. Igenväxning kan bero på 
flera faktorer som till exempel tidigare utdikning, höjda näringsnivåer, upphörd 
hävd, minskad plockhuggning för husbehov och minskat antal bränder.212 Nästan 
samtliga av länets våtmarker är mer eller mindre påverkade av mänskliga ingrepp 
som dikning.213 Vid dikning bryts torven ned och näring frigörs. Nydikning är för-
bjuden sedan 1994, men befintliga diken och skyddsdikning kan påverka våtmar-
ker. Skyddsdikning är tillfälliga diken som anläggs för att dränera överskott av vat-
ten efter en föryngringsavverkning. 

Klimatförändringar 
Även klimatförändringar med torka kan bidra till ökad igenväxning av våtmar-
ker.214,215 Sommartorka med låga grundvattennivåer väntas öka i ett varmare klimat 
på grund av längre växtsäsong och högre avdunstning. Även utdikningar bidrar till 
torka eftersom det leder bort vatten istället för att fördröja det naturligt i markerna. 
Vid sommartorka blir våtmarkernas vattenhållande förmåga extra viktig för både 
växter och djur, och för att leverera ekosystemtjänster såsom dricksvattenförsörj-
ning, vattenrening, och produktion från jord- och skogsbruk. 

Jämfört med sommartorka väntas dock ökad nederbörd på grund av klimatföränd-
ringar få en större påverkan. I länet spås ökningar i nederbördsmängd över året och 

 
211 Wenche Eide. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige 2013. 
212 Vartia. De sydsvenska öppna mossarna växer igen. 
213 Länsstyrelsen i Skaraborgs län. Våtmarker i Skaraborgs län, del 1. 
214 SMHI. Torka. https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/torka-1.111075 
215 SMHI. Framtidsklimat i Västra Götalands län 
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i antalet dagar med kraftig nederbörd. Vid ökad nederbörd utgör våtmarker en buf-
fert mot höga vattenflöden. Våtmarkers vattenhållande och buffrande förmåga är 
ett viktigt motiv till att de bör bevaras och utökas. 

Påverkade våtmarker 
Kartan nedan visar tätheter av påverkade våtmarker. I kartan syns även de påver-
kade våtmarker och sumpskogar som ligger till grund för täthetsanalysen. Värde-
trakter för våtmarker är också markerade. Se kapitel E – bilaga 5 för beskrivning av 
hur analysen har utförts.  

 
Tätheter av påverkade våtmarker i länet och i trakten mellan Uddevalla och Trollhättan.  
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Övriga påverkansfaktorer 
Vattenreglering är vanligt förekommande och innebär en störning av de strandnära 
våtmarkernas naturliga vattenståndsvariation.  

Avverkning av skog intill en våtmark kan leda till förändrat mikroklimat, frigöra 
näring till våtmarken och leda till erosion. 

Väg- och järnvägsbyggen kan leda till markavvattning, minskade ytor med våtmar-
ker och fragmentering. 

Byggnationer och torvtäkt är direkta fysiska hot, men större torvtäkter är relativt 
ovanliga i dagsläget. 

Hot och påverkan för länets rikkärr 
Dikningar för att öka arealen odlingsbar mark och produktion av skog har haft stor-
negativ inverkan på arealen rikkärr. Minskad och utebliven hävd är också ett hot 
mot många rikkärr. Enligt miljöövervakningen år 2014 saknade hälften av de in-
venterade rikkärren hävd.216  

Utebliven hävd, och torka genom utdikning, leder till igenväxning av bland annat 
bladvass och älgört som konkurrerar ut och skuggar ihjäl rikkärrsarterna. Enligt 
miljöövervakningen år 2014 var igenväxning ett problem i mer än hälften av de un-
dersökta rikkärren.  

Avverkning av skog i direkt anslutning till rikkärren kan också utgöra ett hot. Av-
verkningar kan, beroende på läge, leda till ökad sol- och vindexponering av kärret. 

Behov av insatser 

Genomförda/befintliga bevarandeinsatser för länets våtmarker 
Som ett stöd för att anlägga eller restaurera våtmarker har Länsstyrelsen tagit fram 
en karta över de potentiellt mest lämpade områdena för att minska risk för torka, 
grundvattenbrist och översvämningar samt kvarhållande av näring, se karta nedan. 
Anläggande av våtmarker bedöms göra störst nytta i dessa områden. Våtmarkers 
buffrande förmåga är viktig för att motverka översvämningar och näringsläckage, 
till exempel där vattentillrinningen väntas öka under vintern. Åkermark prioriteras i 
första hand och skog i andra hand.  

Exempel på lämpliga områden är delar av Varaslätten samt ett större stråk från 
trakten öster om Mariestad söderut mot Skövde och södra Falbygden. Här finns un-
gefär hälften av länets försvunna våtmarker på organogen åkermark i naturliga sän-
kor, vilket generellt kan vara lämpliga platser för att återskapa våtmarker. 
Organogen åkermark är åkermark på torv- eller gyttjejordar som har bildats av 
övervägande växtrester. 

Innan eventuell restaurering eller nyanläggning behöver hydrologisk utredning 
samt bedömning av lämplighet sett till påverkan på bland annat naturvärden, forn- 
och kulturlämningar och landskapsbilden utföras. 

 
216 Andersson et al. Miljöövervakning av rikkärr i Västra Götalands län, 2011-2013. 
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Potentiellt mest lämpade platser för anläggning eller restaurering av våtmarker ur klimat-, 
grundvattentillrinning och näringsretentionssynpunkt.  
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Landsbygdsprogrammet 
Lantbrukare kan få miljöstöd inom landsbygdsprogrammet för att anlägga eller 
återställa våtmarker. Dessa nya våtmarker ska minska näringsläckage till vattendra-
gen. 

Våtmarkssatsning 2018  
Under 2018 hade länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att arbeta för restaurering 
och anläggning av våtmarker i syfte att stärka landskapets egen förmåga att hålla 
kvar och balansera vattenflöden eller öka tillskottet till grundvattnet. Inom sats-
ningen kunde dessutom kommuner tillsammans med andra aktörer ansöka LONA-
bidrag för våtmarksprojekt.  

Naturvårdsverket har tagit fram ett kunskapsunderlag på uppdrag av regeringen om 
våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion. Underlaget är avsett att 
användas i strategiarbete för våtmarker men kan även användas självständigt som 
en kunskapskälla för personer som arbetar med våtmarksfrågor.217 

Områdesskydd 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar med blivande områdesskydd i flera 
värdefulla våtmarksområden samt skötsel av befintliga skyddade områden. Läns-
styrelsen arbetar även med Åtgärdsprogram för rikkärr och miljöövervakning.  

Pilotstudie 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har genomfört en pilotstudie i Skee i Ström-
stads kommun, i samarbete med Jordbruksverket och Strömstads kommun. Pro-
jektet har identifierat hur naturvårdsanpassade åtgärder kan öka vattnets uppehålls-
tid i landskapet och därmed minska risken för översvämningar se även kapitel 10.2 
om sjöar och vattendrag Metodiken går ut på att med enkla medel utföra åtgärder 
på många platser, till exempel genom att anlägga svämplan, våtmarker och olika 
typer av dämningar. Åtgärderna ska förankras lokalt, vilket underlättas av att dess 
ekosystemtjänster och ekonomiska nytta är lätt att förstå. En rapport som ger exem-
pel på hur naturanpassade åtgärder kan utföras har tagits fram inom projektet.218  

Rikkärren 
Restaureringsåtgärder inom Åtgärdsprogram för rikkärr har genomförts i 71 objekt 
i länet sedan starten 2005. 

 

Länsstyrelsen övervakar rikkärr kontinuerligt sedan år 2010. En rapport från miljö-
övervakningen tas fram varje år. 

 
217 Naturvårdsverket. Kunskapsunderlag om våtmarkers ekologiska och vattenhushållande 
funktion 
218 Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen. Naturanpassade åtgärder mot översvämning – Ett verk-
tyg för klimatanpassning (2018:13).  

Stor ögontröst har genom åtgärder som till exempel insådd och skötsel (inom dess 
åtgärdsprogram) ökat från 8 till 18 lokaler från 2006. 
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Länsstyrelsen har under 2018 genomfört en påverkansanalys av länets rikkärr med 
stöd av Naturvårdsverkets våtmarkssatsning. Analysen visar i vilken grad det finns 
diken i närområdet till respektive rikkärr. Fler diken i eller intill ett rikkärr kan tol-
kas som att det är mer hydrologiskt påverkat än rikkärr med färre diken. Länssty-
relsen har utifrån denna analys gjort en första preliminär prioritering av rikkärr för 
hydrologisk utredning inför framtida restaureringar. 

Behov av ytterligare åtgärder för länets våtmarker 
Det finns behov av olika typer av åtgärder för att bevara och stärka grön infrastruk-
tur och ekosystemtjänster av våtmarker. Våtmarker är ett prioriterat insatsområde 
med mål och åtgärder, se Del D – kapitel 12.3 

Förhindra ytterligare fragmentering 
De stora utmaningarna inom grön infrastruktur för våtmarker är att förhindra ytter-
ligare fragmentering, främst på grund av jord- och skogsbruk samt infrastruktur. 
Det räcker inte att skydda värdekärnor av våtmarker som naturreservat. Ingrepp 
som dikning, bebyggelse och torvtäkt måste begränsas. Det är också angeläget att 
våtmarksmiljöer restaureras eller att nya våtmarker anläggs, gärna i jordbruksmark 
för rening och minskat näringsläckage. 

Ökad kunskap 
Kunskaper om våtmarkernas betydelse för att balansera, buffra, rena och magasi-
nera vattenflöden behövs för att kunna restaurera och anlägga våtmarker på rätt 
platser. Det gäller våtmarker i såväl jord- och skogsmark som i tätort. Restaurering 
och återskapande av våtmarker kräver därför både fortsatta informationsinsatser 
och medel inom till exempel Landsbygdsprogrammet. Rådgivning behövs även för 
att hejda fragmentering. 

Många våtmarker omfattas av dikningsföretag som tillkommit för att gynna jord- 
och skogsbruk i anslutning till våtmarken. Att vidta restaureringsåtgärder är ofta 
krångligt eftersom åtgärder som motverkar dikningsföretagets syfte inte får ske. 
Detta gäller även om dikningsföretagen inte varit aktiva på länge. Om många mar-
kägare berörs finns ofta ett stort behov av rådgivning och även ekonomisk hjälp då 
en omprövning av dikningsföretaget vid mark- och miljödomstolen är en kostsam 
process. Ur klimatsynpunkt är det önskvärt att restaurera kraftigt dikade våtmarker, 
dit bland annat tidigare torvtäkter hör, eftersom det skulle minska stora utsläpp av 
växthusgaser. 

Ytterligare skydd, skötsel och restaurering 
Arbetet med områdesskydd behöver fortsätta, bland annat återstår 19 objekt att 
skydda i Myrskyddsplanen. Fortsatt hävd av hävdberoende våtmarker behövs både 
i och utanför formellt områdesskydd. 

Samtliga värdetrakter innehåller påverkade våtmarker där arbete behövs med re-
staurering och återställande, inte minst i de stora värdetrakterna på höglandet vid 
södra länsgränsen och i södra halvan av Skaraborg (till exempel Rösjö mosse). 

Rikkärren 
I Myrskyddsplanen återstår 6 områden med rikkärr att ges ett långsiktigt skydd: 
Brunnhemsberget, Bäckängen-Rankås, Kroppefjäll Lilla och Stora Djup, Sjömos-
sen och Storehamnsområdet. 
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I rikkärr behövs ofta kontinuerlig skötsel i form av bete, slåtter och röjning. I vissa 
rikkärr krävs även återkommande slåtter av ohävdsarter som till exempel bladvass. 
Restaureringsåtgärder kan vara röjning av träd och buskar eller igenläggning av di-
ken. 

Hydrologisk restaurering behövs också i många rikkärr enligt Länsstyrelsens på-
verkansanalys av diken inom rikkärrens närområden. Arbetet med att prioritera rik-
kärr för hydrologisk restaurering kommer att fortsätta. 

Fortsatta åtgärder behövs även genom åtgärdsprogram för exempelvis rikkärr och 
stor ögontröst. 

 

 

Läs mer 
Bergstedt, A. 2016. Åtgärder mot höga flöden i Skee, Strömstad kommun. 
Rapport 2016:34. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
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ionen. 2017. Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland – regionalt åtgärds-
program för miljömålen 2017 - 2020. Rapport 2017:25. Länsstyrelsen Västra 
Götalands län. 

Löfroth, M. 1991. Våtmarkerna och deras betydelse. Naturvårdsverket,  
rapport 3824: 1–93. 

Naturvårdsverket. 2006. Åtgärdsprogram för bevarande av rikkärr. Rapport 
5601. 

Naturvårdsverket. 2015. Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljö-
kvalitetsmålen i fördjupad utvärdering, vol. 2. Rapport 6662. 

Naturvårdsverket. 2017. Argument för mer ekosystemtjänster. Rapport 
6736. 

Vartia, K. 2006. De sydsvenska öppna mossarna växer igen. WWF. 

 



 

 

Del C – 10.4 Odlingslandskapet 187 

Del C – 10.4 Odlingslandskapet 
Detta kapitel inleds med en generell beskrivning av odlingslandskapet med hot och 
behov av insatser. Därefter följer beskrivningar, analyser och behov av åtgärder i 
naturtyper knutna till odlingslandskapet. Åkermark, olika typer av naturliga gräs-
marker och slåtterängar beskrivs. 

Kapitlet ger också en översiktlig bild av ekosystemtjänster knutna till odlingsland-
skapet.  

Odlingslandskapet i Västra Götaland 

Det äldre odlingslandskapet 
Fram till 1800-talets andra hälft var jordbruket 
indelat i inägor och utmarker. Inägorna var åk-
rar och ängar omgärdade av gärdesgårdar för 
att hålla betesdjuren ute. Utmarkerna, vars are-
aler var mycket större än inägomarkerna, domi-
nerades av betade naturliga gräsmarker i form 
av öppna hedar, betad skog och andra träd-
klädda marker. Idag är de naturliga gräsmar-
kerna inhägnade för att hålla djuren på plats. 

Med ny teknik, nya växtsorter, konstgödsel och 
bekämpningsmedel skapades nya förutsättningar för jordbruket. Foderproduktionen 
flyttades från ängen till åkermarken och betesmarkernas betydelse för foderpro-
duktion minskade. De tunga lerjordarna på slätten som tidigare varit ängsmark 
kunde plöjas upp och stora arealer kunde markavvattnas. 

Livsmedelsproduktionen ökade på bekostnad av de artrika ängarna och naturbetes-
markerna och landskapet blev mer enahanda. Det ledde också till att en stor del av 
utmarkerna togs i anspråk för skogsproduktion. Produktiviteten ökade och fler djur 
och människor kunde försörjas per ytenhet. 

Jordbrukspolitiken har lett till ytterligare rationaliseringar. I Västra Götaland har 
cirka 80 procent av antalet lantbruksföretag avvecklats sedan 1950 och den sam-
manlagda arealen åker- och betesmark har minskat stort. Bara åkermarken har 
minskat med 25 procent, varav den största arealen ligger i skogs- och mellanbyg-
derna. Kvarvarande företag har blivit större på bekostnad av mellanstora. Många 
små företag finns fortfarande kvar men sköts som deltidslantbruk.  

Dagens odlingslandskap 
Västra Götaland är landets största jordbrukslän och här produceras en stor andel av 
landets livsmedel. En femtedel av markytan är jordbruksmark varav åkerarealen ut-
gör den absoluta merparten. Resterande andel jordbruksmark är i huvudsak olika 
typer av betesmarker. 

De naturgivna förutsättningarna i länet ger olika förutsättningar för jordbruk. Länet 
karakteriseras av stora sammanhängande slättbygder kring Vänern, småbrutet jord-
brukslandskap i längs kusten och i mellan- och skogsbygderna samt sammanhäng-
ande jordbruksarealer i älvdalarna exempelvis längs Göta Älv och Viskan. 

Med odlingslandskap 
menas de åkrar, betes-
marker och ängar som är 
ett resultat av långvarigt 
nyttjande i form av till 
exempel djurhållning, 
odling och uttag av ved 
och virke. 
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Det innebär att jordbruket i slättbygderna skapar större möjligheter för heltidslant-
bruk och i de områden med mer småbrutet landskap är andelen deltidslantbruk 
högre. Ofta bedrivs lantbruket i kombination med skogsbruk i dessa regioner. 

Förutsättningar för grön infrastruktur i odlingslandskapet  
En lång kontinuitet av brukande och hävd har skapat höga biologiska värden i od-
lingslandskapet. I de naturliga gräsmarkerna, som inte påverkats av gödsling eller 
markbearbetning finns de flesta av odlingslandskapets djur- och växtarter. Dessa är 
beroende av hävd genom bete eller slåtter för att finnas kvar.  

Naturvärdena hänger intimt samman med kulturhistoriska värden bland annat i 
form av biologiskt kulturarv, som även vittnar om hur våra förfäder levde och bru-
kade marken. 

Odlingslandskapets kantzoner och småbiotoper som stenmurar, åkerholmar, våt-
marker, småvatten och solitära träd är boplatser och livsmiljöer för många växt- 
och djurarter och de fungerar också som spridningskorridorer för många arter. De 
är därför viktiga komponenter i en grön infrastruktur. 

Odlingslandskapets övergångsmiljöer 

Brynmiljöer 
Brynmiljöer mellan skogs- och odlingslandskapet ger livsmiljöer åt många olika 
växter och djur, inte minst insekter och fåglar. Brynmiljöer som innehåller blom-
mande och fruktbärande träd och buskar som sälg, fågelbär och hagtorn är viktiga 
födokällor för pollinerande insekter. Dessa miljöer har av olika skäl minskat i land-
skapet. Läs mer om brynmiljöer i Del C -kapitel 10.6.  

Småvatten i odlingslandskapet 
Anlagda eller naturliga vattensamlingar som är 1 hektar eller mindre betecknas 
som småvatten. Småvatten i jordbruksmark är skyddade enligt miljöbalken. 

Förutsättningar för grön infrastruktur i småvatten 
Småvatten bidrar till att det finns vatten i landskapet och de är värdefulla strukturer 
för många växter och djur, bland annat salamandrar som är specialiserade på att 
leva i mindre och fiskfattiga eller helst fisktomma vattensamlingar.  

Värdena ökar om det finns en kantzon intill småvattnet som är bevuxen med gräs 
och örter och denna zon får gärna hävdas genom slåtter eller bete. Död ved och en-
staka träd i eller i anslutning till småvattnet stärker dess värde för många arter. Det 
är viktigt att zonen inte gödslas och att den skyddas från bekämpningsmedel. 

Utbredning 
Kartan visar var det finns höga koncentrationer av småvatten i landskapet. De an-
givna värdekärnorna innehåller minst tre småvatten där avståndet mellan ingående 
småvatten inte överstiger 500 meter. Värdekärnorna innehåller minst 15 % odlings-
mark. De ingående småvattnen kan även ligga i angränsande skogsmark. 

Förslag till värdetrakter bygger på en täthetsanalys av småvatten i nära anslutning 
till odlingsmark. Ett avstånd på maximalt 500 meter har använts som spridningsav-
stånd vilket grundas på en vattensalamanders spridningsförmåga.  
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Analysen tar inte ställning till om det finns barriärer i landskapet som gör att arter 
inte kan förflytta sig mellan ingående småvatten. Den tar inte heller ställning till 
om det finns förekomst av fisk eller kräftor i småvattnet. 

Kartan visar att högre tätheter av småvatten främst finns i Skaraborg, längs Ätran 
och längs Bohuskusten. En stor värdetrakt finns inom Vara, Lidköpings och Skara 
kommun. Dessa småvatten utgörs till stor del grävda dammar.  

På Falbygden och ner mot Ätradalen finns en koncentration av småvatten i form av 
korvsjöar längs Ätrans meandrande åfåra. Dessa har bildats genom naturliga pro-
cesser i vattendraget. Längs Bohuskusten finns småvatten främst i form av vatten-
samlingar som bildats i urberget. 

Kartan kan användas för att prioritera val av områden för insatser, till exempel vid 
ekologisk kompensation, se Del B - kapitel 9. 

 

 
En koncentration av småvatten i landskapet finns bland annat på Varaslätten och längst 
Ätradalen  
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Arter 
I småvatten finns sällsynta och hotade groddjur, insekter, snäckor och planktonar-
ter. Större vattensalamander är en bra signalart för odlingslandskapets småvatten. 
Den ställer krav på miljön vilket gör att om den finns kan man förvänta sig att det 
även finns andra mer krävande arter. Övriga groddjur är vanligt förekommande i 
odlingslandskapets småvatten. Strandpadda finns bara längs Bohuskusten och är 
beroende av småvatten i form av hällkar i urberget219. 

Ekosystemtjänster 
Småvatten kan fungera som renare av näringsämnen vilket minskar övergödning av 
vattendrag, sjöar och hav. 

De bidrar till att utjämna vattenföringen under året och minskar därmed riskerna 
för torka och översvämning. 

Hot och påverkan 
Igenväxning och bristande eller felaktig skötsel är det största hotet mot småvatten i 
odlingslandskapet.  

Utplantering av fisk eller kräftor leder till att många av de arter som kan finnas i 
småvatten konkurreras ut.  

Behov av insatser 
Det finns behov av att anlägga fler småvatten i landskapet i första hand inom vär-
detrakter, vilket förstärker förutsättningen för naturvårdsintressanta arter och även 
mer vanliga arter att långsiktigt finnas kvar inom värdetrakten.  

Det är också angeläget att anlägga småvatten i bristområden där det historiskt fun-
nits våtmarker som numera är utdikade. I dessa områden kan det finnas våtmarks-
arter kvar som kan sprida sig till nya småvatten.  

Restaurering, skötsel och nyanläggning bör prioriteras i nära anslutning till småvat-
ten med förekomst av arter som omfattas av ”Åtgärdsprogram för hotade arter” till 
exempel större vattensalamander och smal dammsnäcka. Se uppgifter i artportalen. 

Det är viktigt att röja buskar och träd intill småvatten så att vattenytorna hålls sol-
belysta. Många våtmarksarter gynnas av öppna solbelysta miljöer. Det är också 
viktigt att hålla vattenytorna öppna och vid behov genomföra restaureringar. 

Arter i odlingslandskapet 
Naturliga betesmarker och slåtterängar hör till de mest artrika naturtyperna i land-
skapet. En stor del av de arter som finns i de naturliga betesmarkerna förekommer 
bara här. Det är också den naturtyp med störst mångfald av kärlväxter. De stora 
förändringarna i odlingslandskapet har dock lett till att många arter minskat kraftigt 
i antal under senare år. I länet finns 1 800 arter som är mer eller mindre hotade en-
ligt artdatabankens senaste rödlista över hotade arter i Sverige. Närmare en tredje-
del av dessa finns i odlingslandskapet och antalet har ökat. Cirka hundra av dem är 

 
219 Analys av småvattenförekomst och våtmarksarter i odlingslandskapet i Västra Göta-
lands län, Rapport 2008:97 
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akut eller starkt hotade. Det visar på en oroande utveckling och behovet av att för-
stärka förutsättningarna för många arter i odlingslandskapet är stort.  

Sverige ska regelbundet redovisa bevarandestatusen för Natura 2000-områden till 
EU. Enligt Sveriges rapportering till EU 2013 är bevarandestatusen för majoriteten 
av odlingslandskapets gräsmarker fortsatt ogynnsam och trenden är i många fall 
negativ220.  

Färre fåglar i odlingslandskapet 
Forskningsprojektet Svensk Fågeltaxering har följt utvecklingen av fåglar i od-
lingslandskapet. Resultatet visar att antalet individer har minskat med cirka 30 pro-
cent mellan 2002 och 2017. Tofsvipa, storspov, sånglärka, stare, gulsparv och 
buskskvätta är några av de arter som minskat i antal och som är beroende av öppna 
landskap med åkrar, betesmarker och odlingslandskapets småbiotoper. Orsakerna 
till den kraftiga minskningen är inte helt utredd men igenväxning och upphörd 
hävd är troligen några av orsakerna.221 

Ekosystemtjänster i odlingslandskapet 
I odlingslandskapet produceras livsmedel som vi alla är beroende av. Dagens livs-
medelsproduktion leder delvis till att biologisk mångfald i odlingslandskapet mins-
kar men den är också en förutsättning för att bibehålla och stärka ekosystemtjänster 
och biologisk mångfald. Naturliga gräsmarker och småbiotoper i odlingslandskapet 
ger livsmiljöer och spridningskorridorer för arter som bidrar till pollinering av grö-
dor och biologisk bekämpning av växtskadegörare. De kan därmed leda till bättre 
skörd och lägre behov av växtskyddsmedel och därmed gagna såväl miljö som pro-
duktion. 

Produktion av naturbeteskött ger både biologisk mångfald och ett kött av hög kvali-
tet.  

Nedan redovisas en sammanställning av ekosystemtjänster som naturliga gräsmar-
ker kan leverera. Sammanställningen visar att en naturlig gräsmark ger förutsätt-
ningar för ett flertal olika ekosystemtjänster som i sin tur kan ge nyttor och värden 
som stärker välfärd och välbefinnande.  Sammanställningen är gjord enligt den så 
kallade kaskadmodellen, se kapitel 8. 
  

 
220 PAF 
221 Hultengren S. Växter och djur i Västra Götalands odlingslandskap 
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Hot och påverkan i länets odlingslandskap 

Igenväxning och plantering 
Igenväxning och skogsplantering utgör ett av de största hoten mot odlingslandskap-
ets naturvärden, särskilt i mellan- och skogsbygderna. Nedläggning av jordbruk 
med upphörd eller försämrad hävd av öppna marker har lett till att livsmiljöerna för 
många arter har minskat eller försvunnit samtidigt som spridningsmöjligheterna för 
många arter har påverkats negativt. 

Storskalighet 
I slättlandskapet är utvecklingen mot större sammanhängande åkerarealer och 
högre grad av monokultur ett hot mot odlingslandskapets naturvärden. Många av 
odlingslandskapets småbiotoper som stenmurar, åkerholmar och småvatten i och 
mellan åkerytor har tagits bort. Även i andra delar av länet sker en intensifiering av 
brukandet. Detta leder till brist på livsmiljöer för arter och även brist på spridnings-
korridorer. Tillsammans innebär detta en minskad variation i landskapet. 

Fragmentering 
Idag har såväl igenväxning som intensifierat brukande lett till att landskapet har 
blivit mer uppdelat mellan jord- och skogsbruk. Naturbetesmarkerna har blivit 
mindre och mer isolerade från varandra. Fragmenteringen är ett hot mot den biolo-
giska mångfalden. Små betesmarker är generellt artfattigare än stora, och isole-
ringen försvårar spridningen av arter mellan de betesmarker som finns kvar. För-
luster av småbiotoper och blomrika marker har slagit hårt mot bland annat pollen- 
och nektarsökande insekter. 

Dålig och osäker lönsamhet 
Regler och stödsystem ändras och miljöersättningarna är ofta för låga för att sköta 
naturliga gräsmarker med slåtter eller bete. Tillämpning och tolkning av miljöer-
sättningssystemets föreskrifter är svåra vilket kan medföra en rädsla hos jordbru-
kare att göra fel och drabbas av sanktioner. 

Förändrad beteshävd 
En förändring mot större djurbesättningar kan leda till att betesmarker med liten 
areal rationaliseras bort. Det kan även vara mer rationellt och lönsamt att hålla en 
stor djurbesättning samlad och nära gården vilket ofta innebär att djuren betar åker-
marker som omgärdar djurstallet. Det leder i sin tur till att naturbetesmarker växer 
igen eller betas för svagt även om gårdens djurantal kan vara högt. 

Exploatering  
Jordbruksmark i anslutning till tätorter som tas i anspråk för ny bebyggelse leder 
till minskade arealer jordbruksmark med risk för nedläggning av berörda jord-
bruksföretag. Bebyggelse på jordbruksmark leder till irreversibel förändring av 
markanvändningen.  

Barriärer 
Ny infrastruktur i form av vägar och järnväg kan leda till att jordbruksskiften delas 
vilket försvårar möjligheten att bedriva jordbruk och betesdrift. Det riskerar att leda 
till upphörd hävd eller igenplantering. 
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Invasiva främmande arter 
Vresros, jättebalsamin, parkslide och blomsterlupin är några av de invasiva främ-
mande arter som påverkar odlingslandskapet negativt. De kan snabbt komma att 
dominera ett växtsamhälle på bekostnad av dess naturliga arter. 

Kemikalieanvändning 
Kemikalieanvändning i jordbruket är ett hot mot bland annat pollinerande insekter 
och hävdgynnad flora som växer i anslutning till åkermarker. 

Klimatförändringar 
Klimatförändringarna kommer ytterligare att leda till förändringar av odlingsland-
skapet. Ett varmare klimat ger en längre vegetationsperiod vilket gynnar jordbruket 
och leder till större skördar och möjlighet att odla andra grödor, men det leder 
också till ökad risk för insektsangrepp och sjukdomar som drabbar jordbruket. Kli-
matförändringarna förväntas också ge mer extremväder där såväl värmeböljor som 
skyfall förväntas bli vanligare. Värmeböljorna leder till risk för torka med försäm-
rade skördar och brist på bete och foder till djuren medan skyfall kan leda till över-
svämningar och förlorade skördar. Våtmarker, småvatten och öppna diken i od-
lingslandskapet är viktiga vattenmagasin som utjämnar vattenföringen under året 
och minskar riskerna för torka och översvämning. 

Nötkött som klimathot 
Idisslande djur som kor och får ger stor klimatpåverkan och den totala köttkon-
sumtionen från dessa djur behöver minska, men det får inte ske på bekostnad av 
minskad efterfrågan och produktion av svenskt naturbeteskött. Nötkreatur och får 
är en förutsättning för att hålla naturliga betesmarker hävdade och artrika. Natur-
liga gräsmarker bidrar också till kollagring. 

Miljömål 
Utvärdering av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap visar att nuvarande ar-
bete och styrmedel inte är tillräckliga för att bevara odlingslandskapets biologiska 
värden222. Den negativa trenden för odlingslandskapets arter och naturtyper har inte 
brutits. Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020223 fokuserar bland an-
nat på ett hållbart brukande av odlingslandskapet. 

Behov av insatser 

Strategi för odlingslandskapet 
Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna har 
på uppdrag av miljömålsrådet tagit fram en strategi för odlingslandskapets biolo-
giska mångfald.224 Strategin innehåller drygt tjugo olika åtgärdsförslag som till-

 
222 2018 Miljömålsbedömning Västra Götalands län. Länsstyrelsen Västra Götaland, Rap-
port 2018:58  
223 Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland, regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 
2017–2020. Länsstyrelsen Västra Götaland, Rapport 2017:25 
224 Jordbruksverket, Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald 
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sammans syftar till att vända den negativa trenden för odlingslandskapets biolo-
giska mångfald Den ska kunna användas som underlag för kommande jordbrukspo-
litik och landsbygdsprogram för att mer kostnadseffektivt och med tydligare priori-
teringar än idag bidra till biologisk mångfald och kulturmiljöer. Strategin har tagits 
fram på nationell nivå men den ska även kunna ligga till grund för regionala priori-
teringar. En regional strategi för odlingslandskapet i länet jämförbar med skogs-
strategin skulle vara ett bra planerings- och prioriteringsunderlag. 

Livskraftiga jordbruksföretag och betande djur är de viktigaste förutsättningarna 
för att bevara det öppna landskapet och dess rikedom av arter. Huvuddelen av od-
lingslandskapets värden bevaras mest effektivt genom att skapa ekonomiska incita-
ment för fortsatt och anpassat brukande. Biologisk mångfald och lönsam jordbruks-
produktion måste kunna kombineras vilket också kräver förutsättningar för att leva, 
bo och verka på landsbygden. 

Övriga gräsmarksstrukturer 
Många av odlingslandskapets hotade arter lever idag i miljöer som liknar naturliga 
gräsmarker. Täkter, vägkanter, banvallar, kraftledningsgator, militära övningsfält, 
golfbanor och tätortsnära grönområden täcker stora arealer och kan fungera som 
viktiga förstärkningsområden och spridningsvägar för många arter om skötseln an-
passas. Trafikverket Väst har inventerat artrika vägkanter som innehåller ängs- och 
betesmarksflora. De större kraftledningsgatorna är också inventerade. Fortsatt in-
ventering och anpassad skötsel av dessa ytor skulle öka areal och spridning av 
många gräsmarksarter och pollinerande insekter.  

Trafikverket genomför några projekt med bekämpning av bland annat lupiner längs 
artrika vägkanter. Det finns ett stort behov av att bekämpa invasiva främmande ar-
ter i odlingslandskapet. 

Grönområden i tätorter 
Grönområden i tätorter kan fungera som viktiga livsmiljöer för växter och djur från 
odlingslandskapet, vara attraktiva för rekreation, viktiga för kulturmiljö och stads-
bild och samtidigt bidra till bättre luftkvalitet, mindre buller och begränsad skade-
risk vid skyfall. Det finns behov av att utveckla mångfunktionella grönområden för 
att stärka grön infrastruktur. Se vidare i kapitel 11. 

Övergångsmiljöer 
Brynmiljöer, kantzoner mot vattendrag och andra övergångsmiljöer i odlingsland-
skapet är ofta eftersatta i ärendehantering, planering och skötselplaner trots att de 
har ett högt värde för grön infrastruktur. Dessa ytor bör uppmärksammas bättre. 

Ökad kunskap 
God kunskap om vilka arter som finns i landskapet ger bättre förutsättningar att ge-
nomföra rätt åtgärder. Inrapportering av artfynd till artportalen är ett viktigt bidrag 
till ökad kunskap om grön infrastruktur. 

Många markägare är intresserade av vilka naturvärden och arter som finns på fas-
tigheten. Gårdvandringar tillsammans med naturvårdskunniga personer kan ge öm-
sesidigt utbyte av kunskap och erfarenhet och vara av värde för planering och sköt-
sel av gårdens marker. 
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Naturtyper i odlingslandskapet 
Odlingslandskapets naturtyper är i följande beskrivning uppdelade i två huvud-
naturtyper, åker och naturliga gräsmarker. De naturliga gräsmarkerna är uppde-
lade i naturliga betesmarker och slåttermarker. 

Åkermark/vall 

Förutsättningar för grön infrastruktur i åkermark 
Åkermarken är en förutsättning för att bedriva jordbruk och för fortsatt hävd av 
hela odlingslandskapet. Ett småskaligt, mosaikartat jordbruk har höga värden 
knutna till biologisk mångfald och grön infrastruktur. 

Utbredning 
Den totala åkerarealen i länet är något mindre än 460 000 hektar varav en hög an-
del används för produktion av foder. 

Viktiga arter 
De flesta åkerogräs som tidigare var vanliga finns idag bara kvar i enstaka allmoge-
åkrar där man odlar äldre spannmålsarter och inte använder kemiska bekämpnings-
medel eller handelsgödsel. 
Rovfåglar begränsar skador på grödorna. Genom att sätta upp holkar för tornfalk 
kan sorkskador minska betydligt. 

Viktiga ekosystemtjänster 
Åker och vall står för produktion av livsmedel och foder. 
Åkerholmar och kantzoner är viktiga för den biologiska mångfalden och även för 
produktion på åkern.225 Tillgång till boplatser för pollinerare i direkt anslutning till 
åkern förbättrar skördeutfallet för bland annat oljeväxter, grönsaker och frukt. 
Kantzoner längs åkern med boplatser för nyckelpigor och skalbaggar minskar be-
hov av bekämpningsmedel. 
 

Jordlöpare är skalbaggar som lever i gränslandet till odlingsmarken och fungerar som 
naturens egna trädgårdsarbetare. Under dagen/kvällarna lämnar de skogen och letar 
sig ut i åkermarken där de bland annat livnär sig på sniglar och skadeinsekter. 

 

Åkermark kan även bidra med bioenergi, tex biogas från skörderester/halm och 
ökad kolbindning beroende på odlingsmetod. Vid regenerativt jordbruk kan mull- 
och kolhalten i jorden öka. 

 
225 Små lövskogars funktion för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet Projektledare: 
Jörg Brunet, SLU 

Åkermark är all den mark som kan användas för växtodling. Här odlas grödor som po-
tatis, raps, vete och andra sädesslag. Vallodling, energiskog samt frukt- och bärodling 
räknas också till åkermark. 
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Bevarandeinsatser 
I slättlandskapet finns ett stort behov av att öka antalet småbiotoper som obrukade 
kantzoner, våtmarker, öppna diken, lähäckar och lärkrutor. 

Enskilda gårdar har utvecklat sådana biotoper och skulle kunna fungera som mo-
dellområden för hur man kan kombinera grön infrastruktur och produktion i slätt-
landskapet. Anläggning av nya småbiotoper i slättlandskapet är en möjlig kompen-
sationsåtgärd i samband med infrastrukturanläggning eller andra åtgärder som krä-
ver ekologisk kompensation. 

Många arter av vildbin riskerar att försvinna från vårt landskap samtidigt som de är 
viktiga för pollinering av gröda. Det finns behov av att öka kunskapen om hur man 
kan förbättra livsmiljön för dessa arter i odlingslandskapet. 

Marknaden har egna styrmedel som arbetar för att stärka biologisk mångfald i jord-
bruket. Ett av dem är kvalitetssystemet Sigill. För att få använda kvalitetsmärk-
ningen behöver åtgärder som stärker biologisk mångfald vidtas enligt ett poängsy-
stem.226 

Fornlämningar och kulturhistoriska spår som stenmurar och odlingsrösen ligger 
ofta i åkermark. Med skötsel är de viktiga spridningsytor för många arter. 

Den första ensilageskörden är ofta ett hot mot markhäckande fåglar. Genom at se-
narelägga den skulle fler häckningar lyckas. 

Naturliga gräsmarker 
Naturliga gräsmarker är ett samlingsbegrepp för naturliga betesmarker och slåtte-
rängar. De naturliga gräsmarkerna är de viktigaste komponenterna för biologisk 
mångfald i odlingslandskapet. 

Naturlig betesmark är gräsmark som betas av tamdjur och som inte tillförs extra 
gödsel eller bekämpningsmedel. Den kan vara helt öppen eller delvis bevuxen med 
träd och buskar. De kan också utgöras av skogsbete. Den ska inte ha varit gödslad el-
ler plöjd i sen tid. 

Förutsättningar för grön infrastruktur i naturliga gräsmarker 
Det finns en stor variation av naturliga gräsmarker i länet. De utgörs av både öppna 
betesmarker och betesmarker med träd och buskar samt slåttermarker. Det finns 
också en stor variation mellan torra, friska och fuktiga marker. Näringsstatusen va-
rierar med allt från näringsfattiga silikatgräsmarker till kalkrika gräsmarker. De 
olika förutsättningarna ger olika livsmiljöer och artsammansättningar. De är dock 
alla beroende av hävd i form av bete eller slåtter för att naturvärdena ska finnas 
kvar. 

 
226 http://www.sigill.se/ 

 

En lärkruta är en osådd ruta i åkern på 16–20 m2 som bidrar till att sånglärkan klarar 
den känsliga häckningen. Sånglärkan har minskat kraftigt i odlingslandskapet. 
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Utbredning av värdekärnor och värdetrakter 
Kartan nedan visar naturliga gräsmarker i länet fördelade på värdekärnor och stöd-
habitat. Underlaget är hämtat från ängs- och betesinventeringen och Jordbruksver-
kets markklasser227. Värdekärnor är betes- och slåttermarker med höga naturvärden 
och en artrik flora. Stödhabitaten hävdas med bete eller slåtter men betet kan vara 
svagt och antalet hävdgynnade arter är oftast färre.  

 
Värdekärnor och stödhabitat av naturliga gräsmarker. 

Med stöd av en täthetsanalys får man en bild av var det finns höga respektive låga 
tätheter av värdefulla gräsmarker. 

 
227 Värdekärnor utgörs av Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering klasserna 
”äng” respektive ”bete”. Jordbruksverkets markklasser ”betesmarker och slåtterängar sär-
skilda värden” samt ”skogsbeten” och ”mosaikbetesmarker”. 
Stödhabitat utgörs av Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering klass ”restaure-
ringsmark” samt Jordbruksverkets markklasser ”betesmarker och slåtterängar allmänna 
värden” och ”restaureringsmark”. 
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Områden med en större koncentration av naturliga gräsmarker. Kartan visar var de största 
sammanhängande områdena med minst 10 procent täthet av värdekärnor och stödhabitat 
och minst 10 hektar sammanhängande värdekärna finns. Dessa områden har därefter 
buffrats på 1 000 meter för att få fram värdetrakter för naturliga gräsmarker. Ytterkan-
terna är utjämnade med hjälp av ett annat GIS-verktyg. En tydligare beskrivning av hur 
värdetrakterna tagits fram finns i bilaga 5. 



 

 

200 G R Ö N  I N F R A S T R U K T U R  –  R E G I O N A L  H A N D L I N G S P L A N  F Ö R  V Ä S T R A  G Ö T A L A N D S  L Ä N  

 
De största sammanhängande områdena av värdekärnor och stödhabitat bildar värdetrak-
ter för gräsmarker i länet. 

 

Kartan nedan ger en bild av ett värdenätverk av gräsmarker. Det är stor variation av 
biologiska värden i gräsmarkerna eftersom både värdekärnor och stödhabitat till-
sammans bildar nätverket. Generellt kan man ändå säga att med en fortsatt god 
hävd av värdekärnorna och en förbättrad hävd av stödhabiten kan värdenätverket 
förstärkas.  

I analyserna har vi inte haft möjlighet att göra en uppdelning av olika typer av gräs-
marker trots att ekologi och artsammansättning skulle motivera en sådan fördel-
ning. En sådan analys bör tas fram i ett senare skede. 
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Ett nätverk av värdekärnor och stödhabitat där det största avståndet mellan ytorna är 
1000 meter  

 

De olika analyserna över utbredning, koncentrationer och nätverk av naturliga 
gräsmarker kompletterar varandra. Värdefulla gräsmarker finns spridda över hela 
länet men de högsta tätheterna som bildar de största värdetrakterna finns i det cen-
trala platåbergslandskapet från norra Billingen och söderut genom Ätradalen samt 
längs Bohuskusten. Kinnekulle och Kålland är också viktiga värdetrakter med hög 
täthet av värdefulla gräsmarker. I Dalsland och i länets slättbygder är tätheten låg 
och gräsmarkerna ligger på de flesta håll alltför isolerade i landskapet för att bilda 
värdetrakter. Det finns ett flertal mindre värdetrakter i olika delar av länet som är 
viktiga att beakta. Här är det angeläget med en fortsatt skötsel av värdekärnorna 
och att stödhabitaten tas tillvara och förstärks så att dessa värdetrakter inte går för-
lorade. 

De värdekärnor som finns utspridda i länet men inte resulterat i en värdetrakt kan 
förstärkas med hjälp av stödhabitaten. Det finns mindre stråk av värdekärnor som 
har potential att bli värdetrakter, exempelvis i Dalsland och söder om Lidköping 
men även i Sjuhäradsbygden. 



 

 

202 G R Ö N  I N F R A S T R U K T U R  –  R E G I O N A L  H A N D L I N G S P L A N  F Ö R  V Ä S T R A  G Ö T A L A N D S  L Ä N  

Mosaikartat jordbrukslandskap 
Kartan nedan visar var vi har ett småskaligt jordbrukslandskap. De röda områdena 
har den högsta graden av småskalighet medan de blå områdena har lägst grad av 
småskalighet.  

 
De röda områdena har hög grad av ett småskaligt jordbrukslandskap. I de ofärgade ytorna 
finns inget jordbrukslandskap. 

 

Områden med många små och mosaikartade odlingsmarker som har en stor flikig-
het har ett högt mosaikindex, En hög täthet av lövbryn och ett stort antal solitära 
träd bidrar till ett ökat index228. 

Bohuskustens småbrutna landskap och Sjuhäradsbygdens mellan- och skogsbygd, 
har ett högt mosaikindex medan slättlandskapet har ett lågt mosaikindex.  Skillna-
derna följer topografiska förhållanden, vilket syns i SGU:s karta över landskapsele-
ment i kapitel 4, men också en följd av jordbrukets strukturrationalisering. I det 

 
228 Edman T. 2017. Mosaikmarker i södra Sverige. Geografiska informationsbyrån. Opubli-
cerad metodikbeskrivning. 
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småskaliga landskapet med många fält och större variation finns bättre förutsätt-
ning för arter att kunna sprida sig i landskapet än vad det gör i det storskaliga land-
skapet på slätten. Det visar på behovet att öka variationen på slätten med fler inslag 
av andra strukturer som stärker grön infrastruktur.  I det småskaliga landskapet är 
lönsamheten för jordbruket ofta sämre och risk för nedläggning och igenväxning 
eller exploatering är större. Områden med högt mosaikindex sammanfaller ganska 
väl med analyserna av naturliga gräsmarker. 

Viktiga arter 
Vid en jämförelse mellan ängs- och hagmarksinventeringen som genomfördes 
1988–1993 och ängs- och betesmarksinventeringen från 2002–2004 hade arealen 
naturliga gräsmarker ökat något men de biologiska värdena hade generellt minskat. 
Fler marker hade en högre grad av igenväxning och färre hävdberoende kärlväxter. 
De mest hävdberoende kärlväxterna som kattfot, slåtterfibbla och fältgentiana hade 
minskat i antal229. 
 
Flera studier har visat att större gräsmarker inte bara hyser fler arter av humlor, bin 
och andra insekter utan att också att antal individer per ytenhet är större. En studie 
från Uppland visade att tätheten av humlor i naturliga betesmarker på 15 hektar var 
nästan dubbelt så stor som i betesmarker som i snitt var 2,5 hektar. Humlor gynnas 
av en stor andel gräsmarker i landskapet men också av landskap med många vägar 
och bryn. Ju färre gräsmarker desto viktigare blir vägkanter, dikesrenar och bryn 
som korridorer i landskapet som insekter följer på sina flygturer mellan boet och 
platser för födosök. Dessa miljöer kan dessutom vara blomrika och fungera som 
både födosöksområde och boplatser. 230 

Bevarandeinsatser 
Miljöersättningar inom Landsbygdsprogrammet är en viktig förutsättning för sköt-
sel och restaurering av ängs- och betesmarker men de behöver anpassas bättre till 
grön infrastruktur. Ersättningsnivåer för bland annat restaureringsinsatser och ängs-
skötsel behöver höjas så att de täcker kostnaderna för arbetsinsatserna. En samman-
ställd lista över viktiga förändringar behöver tas fram inför nästa landsbygdspro-
gram. 

 

Inom Landsbygdsprogrammet finns miljöersättningar för skötsel och restaurering av 
ängs- och betesmarker. Två olika ersättningsnivåer finns beroende på vilka kvalitéer 
marken har, allmän skötsel och särskild skötsel.  Det finns också olika ersättningar till 
skogsbete, alvarbete, mosaikmarksbete och bete på gräsfattig mark. Komplette-
rande skötselinsatser som bränning, lieslåtter, lövtäkt, efterbete, höhantering eller 
skötsel på en svårtillgänglig plats finns det också möjlighet att få ersättning för.  

 

 
229 Hultengren S. Växter och djur i Västra Götalands odlingslandskap 
230 HagmarksMistra. Mångfaldsmarker 
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Skötsel och restaurering av värdefulla gräsmarker genomförs också av Länsstyrel-
sen, kommuner och ideella organisationer i samverkan med markägare och bru-
kare. 

Ett flertal analyser över utbredning av gräsmarker i länet har tagits fram men det 
finns även behov av att ta fram en konnektivitetsanalys som på ett tydligare sätt vi-
sar förbindelsen mellan olika gräsmarker. Det skulle också vara en styrka att göra 
analyser över olika typer av gräsmarker och dessutom en artpoolsanalys. 

Den kostnadsfria rådgivning som erbjuds bland annat inom landsbygdsprogrammet 
är viktig för att ta tillvara lantbrukarnas engagemang för sina marker och ger möj-
lighet att tillsammans hitta goda lösningar för skötsel och restaurering som ger 
både ekonomi och ökad biologisk mångfald. Rådgivning i kombination med miljö-
ersättningarna är viktiga verktyg för bevarande och utveckling av naturvärdena. 

En ökad andel betesdjur som betar naturliga gräsmarker stärker förutsättningarna 
för grön infrastruktur och viktiga ekosystemtjänster. 

En förbättrad skötsel av stödhabitaten skulle öka arealen på värdekärnorna och leda 
till stärkt grön infrastruktur i hela landskapet 

 

Läs mer 
Insekter som signalarter för öppna marker i södra Sverige: 

https://www.lansstyrelsen.se/halland/tjanster/publikationer/2017-insekter-
som-signalarter-for-oppna-marker-i-sodra-sverige.html 

Naturbetesmarkernas framtid i Sverige: 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pfigshare-u-files/8706616/WaldnE.Ja-
kobssonS.2017.NaturbetesmarkernasframtidiSverige.Rapport.pdf 

 

Naturliga gräsmarker där Västra Götaland har ett särskilt ansvar 
De mest skyddsvärda fodermarkerna i länet är slåtterängar, stäppartade torrängar, 
ljunghedar/mosaikmarker vid kusten, strandängar vid slättsjöar och havsvikar, rik-
kärr och kalkfuktängar. Strandängar beskrivs i kapitel 10.1 om marina miljöer och 
rikkärr/kalkfuktängar beskrivs i kap10.3 om våtmarker, medan övriga naturliga 
gräsmarker beskrivs här. 

Slåtterängar 
Ängen har skapats genom slåtter och betande djur. För att den ska bibehålla sina 
naturvärden krävs att den hävdas. Förändrad markanvändning och ett jordbruk med 
nya brukningsmetoder har lett till att endast en spillra av äldre tiders ursprungliga 
ängar återstår. Kring sekelskiftet 1900 uppgick ängsmarken bara i Västergötland 
och Dalsland till cirka 140 000 ha231. Den totala ängsarealen i länet är idag knappt 
1000 hektar.   

 
231 Atlas Västra Götaland 

https://www.lansstyrelsen.se/halland/tjanster/publikationer/2017-insekter-som-signalarter-for-oppna-marker-i-sodra-sverige.html
https://www.lansstyrelsen.se/halland/tjanster/publikationer/2017-insekter-som-signalarter-for-oppna-marker-i-sodra-sverige.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pfigshare-u-files/8706616/WaldnE.JakobssonS.2017.NaturbetesmarkernasframtidiSverige.Rapport.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pfigshare-u-files/8706616/WaldnE.JakobssonS.2017.NaturbetesmarkernasframtidiSverige.Rapport.pdf
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Ängen är en naturlig slåttermark som inte har gödslats eller kultiverats  
på senare tid. 

 

Naturtypens viktigaste värden 
Ängen är en av våra mest artrika naturtyper. Det kan finnas 40–50 olika arter av ör-
ter och gräs på en kvadratmeter. Många blommande växter gör att det också finns 
många fjärilar och andra insekter i ängen. För att den ska bibehålla sina naturvär-
den krävs slåtter, uppsamling av slåtterhöet och gärna efterbete. Det är viktigt att 
höet samlas upp eftersom det annars har en gödslande effekt på marken som på re-
lativt kort sikt kan leda till att arter som är anpassade till låg näringsnivå konkurre-
ras ut. Efterbete och djurens tramp ökar förutsättningar för fröerna att gro. 

Utbredning av slåtteräng 
Enligt nedanstående karta finns idag 950 hektar hävdade slåtterängar med höga na-
turvärden i länet fördelade på 735 ytor. De omfattar både fastmarksslåtter och våt-
marksslåtter. Kartan visar också ytor som har vissa naturvärden knutna till ängs-
mark men som idag inte hävdas som äng. I dessa ytor växer vissa arter som brukar 
knytas till ängsmarker och har sitt ursprung i hävdade slåtterängar. De är 4416 ytor 
med en totalareal på drygt 9000 hektar. Dessa ytor utgör ett underlag för områden 
som skulle kunna vara lämpliga att omföra till ängsmark. Underlaget är hämtat från 
TUVA-databasen från Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering samt 
Jordbruksverkets sammanställning av markklasser.232 

 
232 Äng med dokumenterat höga naturvärden, Jordbruksverkets markklass ”slåtteräng sär-
skilda värden” Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering naturtyp”6510”; Jord-
bruksverkets ängs- och betesmarksinventering urval ”äng”. Möjlig äng utgörs av Jord-
bruksverkets markklass ”slåtteräng allmänna värden” och Jordbruksverkets ängs- och be-
tesmarksinventering ”möjlig äng”  
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Slåtterängar samt områden med ängsvärden (annan gräsmark) som skulle kunna vara 
lämpliga att omföra till ängsbruk. 

Åkervallar som inte har plöjts på senare tid och som ligger på sand eller torvjordar 
kan bidra till att öka arealen slåtterhävdad mark i landskapet. Om de ligger nära en 
artrik gräsmark är förutsättningarna större för att hävdgynnade arter sprids till åker-
vallen. 

Nedanstående karta visar ett urval av långliggande vallar på åkermark. Urvalskrite-
rierna är jordar med en sandhalt på mer än 50 procent eller att minst 20 procent av 
ytan är organisk jord. De ligger högst 100 meter från närmaste artrika gräsmark, 
markerad som värdekärna i gräsmarksanalysen. 
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Långliggande vallar på sand eller organisk jord som ligger högst 100 meter från närmaste 
artrika gräsmark. Dessa marker kan med fördel skötas som ängsvallar med slåtterliknande 
skötsel. 

Hot och påverkansfaktorer 
När vallodlingen infördes tappade ängshöet sitt produktionsvärde vilket gör att det 
idag behövs annan finansiering för att bibehålla ängsbruket. Det går att få miljö-
stödsersättning för ängsbruk men den täcker inte kostnaden för att sköta en äng 
med slåtter och uppsamling av höet. Det gör att ängsbruk idag till stor del är bero-
ende av ideellt arbete för dem som vill bevara kulturhistoriska marker med stor 
artrikedom. 

Bevarandeinsatser 
Långliggande vall på åkermark som sköts med slåtterängsliknande skötsel kallas 
för ängsvallar. Under åren 2014 - 2017 har Länsstyrelsen bedrivit ett projekt med 
mål att undersöka ängsvallarnas potential att kunna bli ett värdefullt komplement 
till traditionella slåtterängar, vilken skötsel som är viktig, och hur möjligheterna ser 
ut i landskapet och hos brukarna. Även insåddsförsök har bedrivits. Projektet visar 
på att artrika ängsvallar kan ha en lika artrik och intressant flora som en genom-
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snittlig slåtteräng och är därför ett mycket bra komplement i ett landskapsperspek-
tiv. Kartan över långliggande vallar visar var det finns lämpliga områden för kom-
plettering av ängsvallar där man övergår till en slåtterängsliknande skötsel. 

Miljöstödssystemet behöver förbättras när det gäller tolkning och tillämpning av 
föreskrifterna och ersättningsnivån behöver höjas så att de täcker kostnaderna för 
slåtter, uppsamling av höet samt efterbete. 

Marker som betas idag men som har slåttermarksvärden skulle med fördel skötas 
med slåtter och efterbete för att öka antal arter och arttäthet. 

Det finns behov av att hitta en modell för att ta tillvara det ängshö som bland annat 
produceras i länets naturreservat. Flera djurgrupper, bland annat många hästar, sin-
tackor och även dikor, behöver under delar av året ett foder med lägre energi- och 
proteininnehåll. Det finns också efterfrågan på mindre hö- och ensilagebalar som är 
lämpliga för dem som har mindre fårbesättningar eller två till tre hästar. Det bästa 
vore att hitta en modell där det går att få ekonomi i hantering och försäljning av 
ängshö anpassad till efterfrågan. 

Stäppartade torrängar  

 
Smula ås i Falköpings kommun. 

Stäppartad torräng är en lokalt förekommande typ av torräng med en mycket stor 
artrikedom. Vanligen förekommer den på åsar och kullar som bildats av den sen-
aste inlandsisen för cirka 10 000 år sedan. Isälvar och stora isblock bemängda med 
sand och grus kom att forma det småkuperade landskapet. En förutsättning för den 
stäppartade floran är att marken innehåller mycket kalk, vilket finns i Falbygden 
och runt Billingen. Isen förde även med sig kalk ner till åsar och åbrinkar i nord-
östra Sjuhäradsbygden, där den stäppartade torrängen också förekommer. 
  



 

 

Del C – 10.4 Odlingslandskapet 209 

Arter 
Fjädergräs är en akut hotad art (CR) enligt den svenska rödlistan och de övriga ka-
raktärsarterna drakblomma och smalbladig lungört är båda starkt hotade (EN). De 
stäppartade torrängarna i Västsverige har därför fått ett eget åtgärdsprogram för ho-
tade arter233 som syftar till att ta ett särskilt ansvar för restaurering, skötsel och 
uppföljning av den unika miljön. 

Hotade vildbin och dagfjärilar påträffas också i dessa miljöer, varav flera berörs av 
åtgärdsprogram. 

Utbredning 
De stäppartade torrängarna är alla mycket små och omges ofta av åkermark. Inom 
åtgärdsprogrammet finns idag drygt 330 objekt med en totalareal på cirka 110 hek-
tar. Det innebär att varje område i snitt inte är större än ett halvt hektar. 

Utöver de torrängar som definierats som stäppartade enligt åtgärdsprogram för ho-
tade arter, förekommer liknande kalkrika torrängsmiljöer i dessa trakter. I dessa 
miljöer finns många arter som också finns i den stäppartade torrängen som exem-
pelvis trollsmultron, sommarfibbla, fältvädd, praktbrunört och backklöver topp-
jungfrulin, sandviol, småfingerört, harmynta och rödkämpar. Dessa naturtyper 
överlappar med stäppartad torräng eller har tydliga torrängsinslag. 

Värdetrakt, värdekärnor och värdenätverk 
De stäppartade torrängarna ligger alla inom det avgränsade området på kartan som 
utgör värdetrakt för denna unika naturtyp. Skövde, Falköpings och Ulricehamns 
kommuner berörs av värdetrakten. 

 
233 Naturvårdsverket 2011, Rapport 6405 
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Västsveriges värdetrakt för stäppartade torrängar finns i kalkrika områden med grusiga till 
moiga jordar i Skövde, Falköpings och Ulricehamns kommuner. 

 

På nedanstående karta visas de stäppartade torrängarna234. De har var för sig ett 
mycket högt värde och definieras som värdeelement. En högre koncentration av 
värdeelement bildar en värdekärna. Anslutande torrängsmiljöer är viktiga stödhabi-
tat235 som förstärker de stäppartade torrängarna. Inom värdetrakten finns också 
många vägkanter med en artrik torrängsflora som ytterligare förstärker nätverket av 
torrängsmiljöer inom värdetrakten. Värdenätverken visar var konnektiviteten mel-
lan värdeelement och stödhabitat är störst.  

 
234 Ideellt inventerade ytor (RÄFS) anges som viktiga värdeelement. Vissa av dessa objekt 
följer inte den strikta definitionen av stäppartad torräng enligt ÅGP men de är alla värde-
fulla torrängsmiljöer. 
235 Stödhabitaten utgörs av kalkrika torrängar klassificerade som 6210 kalkgräsmark och 
6510 slåtteräng i låglandet enligt habitatdirektivet. 
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Inom värdetrakten för stäppartade torrängar finns ett antal värdenätverk. Värdekärnor 
och stödhabitat bildar tillsammans värdenätverk. Kartan är ett viktigt underlag för mellan-
kommunal samverkan, och för planering av åtgärder i infrastruktur. 

Längs den artrika vägkanten från Häggum och söderut ligger torrängar på rad. De 
bildar tillsammans ett värdenätverk för torrängar. Det är ett prioriterat område där 
det finns goda förutsättningar att bevara och förstärka en grön infrastruktur.  En väl 
fungerande skötsel anpassad för att bevara och förstärka torrängsvärdena skulle här 
leda till stor naturvårdsnytta. 
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Från Häggum och söderut finns ett flertal fina torrängar. De artrika vägkanterna förbinder 
området till ett viktigt värdenätverk. 

Från Åsarp och söderut finns flera värdekärnor som genom artrika vägkanter binds 
samman och bildar ett värdenätverk. Vägkanterna är här viktiga linjeelement där 
fungerande skötsel bör prioriteras av Trafikverket 
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Värdenätverket följer vägen från Åsarp till Timmele. 

Hot och påverkan 
Både fjädergräs och drakblomma har minskat under senare år. Eftersom de bara 
finns på enstaka små ytor är de mycket sårbara och känsliga för förändringar. 
Större ytor i nära anslutning till varandra ökar möjligheten för arterna att överleva 
väderväxlingar, förändringar av hävd och ett förändrat klimat. 

Värdenätverket bygger till stor del på att slåtter av de artrika vägkanterna genom-
förs vid rätt tidpunkt och att gräset tas bort. 

Många av torrängarna är så små är det inte fångas in av miljöersättningarna. Det 
kan vara svårt att hitta offentliga naturvårdsmedel för skötsel då de flesta områdena 
inte är naturreservat eller Natura 2000-område. Då återstår finansiering via åtgärds-
program för hotade arter men där finns det idag brist på resurser. 

Torrängarna ligger som små öar i omgivande åkerlandskap vilket gör att det finns 
risk att spridning av gödsel eller växtskyddsmedel på åkermarken når torrängen. 
Det är viktigt att spridning av gödsel och bekämpningsmedel sker på ett sådant sätt 
att torrängarna inte påverkas negativt.  Hoten för de stäppartade torrängarna är i öv-
rigt liknande de hot som gäller för andra naturliga gräsmarker. 
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Ekosystemtjänster 
Torrängarna är livsmiljöer för många ovanliga växter och djur och de bidrar också 
till ekosystemtjänster som vi alla har nytta av. 

Värdetrakten ligger i ett kulturhistoriskt landskap med megalitgravar och andra 
fornlämningar. Den unika floran tillsammans med traktens kulturhistoria drar 
många besökare. 

De sandiga åsarna och vägskärningarna är bra boplatser för sandlevande insekter 
viktiga för pollinering av grödor och fruktträd i det omgivande odlingslandskapet. 
Torrängarnas blommande örter är en mycket viktig födokälla för vildbin, humlor, 
fjärilar och en rad andra pollinerande insekter. Flera av dessa arter är dessutom be-
roende av linjeelement att följa på sina flygturer. 

Mål 
Enligt ett av miljömålens regionala tilläggsmål för ett rikt odlingslandskap ska 
minst 110 hektar stäppartad torräng vara i hävd år 2020236. Det är även ett mål 
inom åtgärdsprogrammet för stäppartade torrängar. 

Målet för en grön infrastruktur är även att det ska finnas fungerande värdenätverk 
av stäppartade torrängar inom värdetrakten vilket även förbättrar förutsättningarna 
för pollinerande insekter. 

Bevarandeinsatser 
Naturvårdsstiftelsen RÄFS och Skövde och Falköpings naturskyddsförening ge-
nomför varje år slåtter av många torrängar. 

Trafikverket sköter artrika vägkanter. Skötseln kan vara varierande men längs väg 
2752 ”Raka linan” på Billingen är ett exempel där det fungerar mycket bra. Där 
finns upprättad skötselplan där underleverantör genomför årlig slåtter, uppsamling 
av gräs och bekämpning av invasiva främmande arter, i första hand blomsterlupin. 

Flera stäppartade torrängar har restaurerats med projektstödet Utvald miljö som 
fanns i förra landsbygdsprogrammet. Flera av dessa områden sköts idag av Läns-
styrelsens naturvårdsförvaltning med bland annat slåtter eller anpassat bete i samar-
bete med markägare eller djurhållare. 

Inom åtgärdsprogram för hotade arter bedrivs ett samarbete med Göteborgs Bota-
niska Trädgård. Samarbetet har bland annat resulterat i att 50 plantor av fjädergräs 
med proveniens Nolgården-Näs har satts ut Varholmens naturreservat våren 2017. 

Större delen av arbetet med restaurering och skötsel utförs av markägare och bru-
kare. 

Behov av insatser 
Vi har god kunskap om kärlväxterna i torrängarna inom värdetrakten men det finns 
behov av förbättrad kunskap om bland annat insekter. En inventering av polliner-
ande insekter skulle öka kunskapen om dess betydelse för pollinering av omgi-
vande åkerlandskap. 

 
236 Regionala miljömål för Västra Götaland. Länsstyrelsen Västra Götaland 2015:50 



 

 

Del C – 10.4 Odlingslandskapet 215 

För att stärka värdenätverken behöver flera olika aktörer prioritera åtgärder hit. 
Trafikverket behöver prioritera en god skötsel av artrika vägkanter inom värdenät-
verken. Länsstyrelsen behöver prioritera rådgivning inom landsbygdsprogrammet 
samt skötselinsatser och arbete med åtgärdsprogram för hotade arter inom värden-
ätverken. 

Försök med utplantering av fröplantor av de unika torrängsarterna i artrika vägkan-
ter inom värdenätverken för att öka dessa arters utbredning. Ett sådant försök 
skulle genomföras av Trafikverket i samverkan med Länsstyrelsen. 

En kunskapshöjning av torrängarnas hävdhistorik inom värdetrakten skulle vara till 
nytta för att bedöma skötselbehov. 

En analys som visar torrängsmiljöer och förstärkningsområden i hela länet behöver 
tas fram. 

Läs mer 
Mer finns att läsa på Länsstyrelsens webbplats. 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun/natur/hotade-och-
sallsynta-vaxter-och-djur.html 

 

Ljunghedar/Mosaikmarker längs kusten 

Ljunghedens tidiga utbredning  
Dagens ljunghedar är en rest av ett historiskt landskap. Bete och bränning ledde till 
stora trädlösa ljunghedar. Vid början av 1900-talet planterades många ljunghedar 
igen med barrskog, de bästa markerna odlades upp som åker.237 

Ljungheden har en begränsad utbredning och förekommer naturligt bara i Europa. 
Milda vintrar, ljumma somrar och hög nederbörd året om gör att den är väl anpas-
sad till Europas västkust. Tidigare fanns det ett utbrett ljunghedsbruk i hela västra 
Europa från Nordnorge till Portugal. Bara i de tre kustlänen Skåne, Halland och 
Västra Götaland fanns det runt 1850 mer än 400 000 hektar ljunghed enligt en grov 
uppskattning.238  

Förutsättningar för grön infrastruktur 
Ljunghedarna längs kusten består av en variation av torrare partier med berghällar 
och fuktigare partier i svackorna vilket gör att ljunghedarna innehåller en bland-
ning av olika naturtyper i ett mosaiklandskap. Här finns ett unikt växt- och djurliv 
med många olika arter inom en liten yta. Ljungheden är beroende av bete och åter-
kommande brand för att bibehålla sin artrikedom. Branden gör att jorden blottas, 
kväve reduceras och nya frön kan gro. Ljungen föryngras och ett flertal andra örter 
kan etablera sig, däribland de rödlistade arterna mosippa, klockgentiana och ljung-
ögontröst. Bete bidrar till att upprätthålla ljunghedens strukturer och hålla träd och 
buskar borta. Bete och brand skapar tillsammans den mosaik som är typisk för 

 
237 Stenström J. Forshed N. Ljunghedar, historia ekologi och arter, 2004 
238 Stenström 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun/natur/hotade-och-sallsynta-vaxter-och-djur.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun/natur/hotade-och-sallsynta-vaxter-och-djur.html
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ljungheden. Mosaikmarken med öppna sandblottor gynnar också många insekter 
och kräldjur som hittar livsutrymme här. 

Ljunghedens utbredning idag 
Idag finns bara fragment kvar av de vidsträckta ljunghedarna som tidigare var van-
liga i hela Västeuropa. Vid ängs-och hagmarksinventeringen som avslutades 1990 
redovisades cirka 2 300 hektar ljunghed i Sverige varav 440 hektar i Västra Göta-
lands län. De största kvarvarande arealerna redovisades från Halland med 1 400 
hektar. Tånga hed som är den största ljungheden i länet ligger i en värdetrakt för 
gräsmarker. Ljunghedarna eller mosaikmarkerna längs kusten är en viktig del av 
kustens värdetrakter för gräsmark. Det finns också ljunghedar på flera av länets mi-
litära skjutfält. 

 

 
 
Ljunghedar omkring år 1900 och år 2000239  

  

 
239 Sveriges Nationalatlas 
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Ekosystemtjänster 
Den blottade sanden efter ljungbränningen ger boplatser för solitärbin som är vik-
tiga pollinerare i närområdet. 

Den skötta ljungheden bidrar till ett upprätthålla ett äldre kulturlandskap och är 
samtidigt ett attraktivt rekreationsområde. 

Hot 
Ljunghedar är en akut hotad naturtyp i hela sitt utbredningsområde. Igenväxning, 
plantering, uppodling, markexploatering, överbetning och kväveföroreningar leder 
till att Europas sista ljunghedar försvinner. 

Den traditionella ljunghedsskötseln har upphört och det finns en stor risk att både 
arter och kulturspår försvinner. Ljunghedsbränning har upphört på stora arealer 
som då växer igen med skog. 

Bevarandeinsatser 
Inom LIFE-projektet GRACE har 184 hektar ljunghed restaurerats. De restaurerade 
ljunghedarna ligger inom nio olika naturreservat utmed kusten. Fortsatt skötsel be-
drivs delvis med medel från landsbygdsprogrammets miljöstödsersättningar för 
mosaikbete, bränning samt bete på svårtillgängliga platser. 

Behov 
Fortsatt bränning och bete är den viktigaste åtgärden för att rädda ljungheden och 
dess arter. 

Det finns ett stort behov av fortsatt restaurering av igenvuxna ljunghedar längs kus-
ten och att öka arealen på de befintliga ytorna med ljunghed. Arbetet bör ske i sam-
verkan med Hallands län. 

Västra Götaland bör fortsätta att delta i ett europeiskt samarbete för att upprätthålla 
ett nätverk av ljunghed längs kuststräckan från Nordnorge till Portugal. Den gröna 
infrastrukturen ska här ses i ett europeiskt perspektiv där en sammanhållen konnek-
tivitet av ljunghed är viktig. 

 

Läs mer 
Levande Skärgård, Kulturmiljövård Länsstyrelsen Västra Götaland 

 
Odlingslandskapet är ett prioriterat insatsområde med föreslagna åtgärder. Läs mer 
i Del D- kapitel 12.4 
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Del C – 10.5 Skog 
Detta kapitel ger en överblick av länets skogar, ekosystemtjänster knutna till skog 
och behov av åtgärder för att stärka grön infrastruktur av skog. Först kommer en 
beskrivning av skogsmark generellt, därefter beskrivningar av barrskog och 
lövskog. Ädellövskog är den mest artrika miljön av Sveriges skogstyper och har 
lyfts fram i ett eget avsnitt under lövskog. 

Skogen i Västra Götaland 

Historik och markanvändning 
All skog i länet är mer eller mindre påverkad av människan. Under de senaste 150 
åren har skogslandskapet förändrats kraftigt. Fram till mitten av 1800-talet nyttja-
des skogen främst för extensivt uttag av virke och skogsbete. Därefter har industri-
aliseringen gradvis ökat skogsproduktionen. 

I början av 1900-talet dominerade mindre avverkningar och naturlig föryngring.240 
Jämfört med idag var inslaget av lövträd större och andelen gran lägre.241 Dessu-
tom var skogsbete ännu vanligt vilket bidrog till luckiga skogar med inslag av en 
hävdgynnad flora. 

Från 1950-talet tog massaindustrin fart och merparten av skogslandskapet karaktä-
riseras sedan dess av industrialiserad produktionsskog med trakthyggesbruk. Detta 
innebär bland annat tätare skogar med högre tillväxt som slutavverkas innan träden 
har nått en hög biologisk ålder. Därefter sker återplantering med övervägande gran. 
Detta leder generellt till likåldriga skogar med färre skogslevande arter jämfört 
med naturskogar och hyggesfria bestånd.242 Trakthyggesbruk med granskog domi-
nerar skogslandskapet. 

Under senare halvan av 1900-talet har det skett flera viktiga förändringar som har 
ökat naturhänsynen i skogsbruket. År 1984 infördes ädellövskogslagen som inne-
bär att ädellövskog inte får ersättas med andra trädslag, och att all slutavverkning 
av ädellövskog är tillståndspliktig. År 1993 infördes en ny skogsvårdslag med jäm-
ställda mål för produktion och miljö. Dessutom är numera större delen av Sveriges 
skogsmark certifierad med ekologiska landskapsplaner eller gröna skogsbrukspla-
ner där ytterligare krav ställs på naturhänsyn utöver skogsvårdslagen.  

Trots detta är gammal skog en bristvara i landskapet. Endast drygt fem procent av 
länets produktiva skog är över 120 år gammal, medan exempelvis 21 procent är 41 
till 60 år.243 Det råder även brist på skogliga värdekärnor som utgör livsmiljö för 
många hotade arter och ofta består av gammal skog. Kända värdekärnor upptar om-
kring 5,5 procent av länets skogsmark.  

 
240 Skogshistoriska sällskapet. Århundrande för århundrande. 
241 Skogsstyrelsen. Skogliga konsekvensanalyser 2015 – SKA 15. 
242 Dahlberg. Kontinuitetsskogar och hyggesfritt skogsbruk. Slutrapport för delprojekt na-
turvärden. 
243 SLU. Skogsdata 2016. 
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Förutsättningar för grön infrastruktur i skogen 
Gamla skogar och andra trädbärande marker med lång trädkontinuitet, gott om död 
ved och grova träd är livsmiljöer för en stor del av länets rödlistade arter. Mer än 
hälften av länets rödlistade arter är skogslevande, det vill säga cirka tusen arter. För 
drygt 850 av dessa är skogen den viktigaste livsmiljön.244  

Många skogslevande arter är hotade genom minskade livsområden, ökad isolering 
och kanteffekter. Intensivt trakthyggesbruk missgynnar till exempel svårspridda ar-
ter som är beroende av lång skoglig kontinuitet. Sammantaget är skogslandskapets 
gröna infrastruktur fragmenterat och brister i ekologisk funktionalitet.245 Det är 
nödvändigt att utöka arbetet med grön infrastruktur av livsmiljöer för hotade arter 
på landskapsnivå. 

Skogens utbredning i länet 
Västra Götalands län hyser nära 5,6 procent av landets produktiva skogsmark och 
är Götalands största skogslän. Ungefär 55 procent av landarealen i länet utgörs av 
produktiv skogsmark. Av den är 46,1 procent granskog, 18,4 procent tallskog och 
13,6 procent barrblandskog. Endast 8,6 respektive 2,3 procent utgörs av löv- och 
ädellövskog.246 

 

Produktiv skogsmark i Västra Götalands län.   

 
244 ArtDatabanken. Artfakta. 
245 Naturvårdsverket. Mål i sikte - Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 
fördjupad utvärdering. 
246 SLU. Skogsdata 2016. 
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En stor andel av skogen ägs av enskilda (80 procent), medan bolag äger en liten del 
(8 procent).247 

 

Skogsmark: Mark inom ett sammanhängande område där träden har en höjd av mer 
än fem meter och där träd har en kronslutenhet av mer än tio procent eller har för-
utsättningar att nå denna höjd och kronslutenhet utan produktionshöjande åtgärder 
(enligt skogsvårdslagen).  

Produktiv skogsmark: Mark som är lämplig för skogsproduktion och ej väsentligen 
används för annat ändamål. Idealproduktion minst en skogskubikmeter per hektar 
och år.  

Formellt skyddad skogsmark: nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden 
med skogliga föreskrifter, biotopskydd, naturvårdsavtal och Natura 2000. 

 
247 Skogsstyrelsen. Strukturstatistik. Statistik om skogsägande 2017. 
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Värdetrakter 

 
Värdetrakter för skog. 

Kartan visar värdetrakter för skog. Värdetrakterna har samordnats med de revide-
rade värdetrakter som beslutats i strategin för formellt skydd av skog för Västra 
Götalands län.248 

Formellt skydd av skog är prioriterat till värdetrakter för berörd skogstyp. Detta in-
nebär dock inte att samtliga värdekärnor inom en trakt ska skyddas formellt. Den 

 
248 Länsstyrelsen Västra Götalands län & Skogsstyrelsen. Strategi för formellt 
skydd av skog i Västra Götalands län. Rapport 2019:05 https://www.lansstyrel-
sen.se/4.26f506e0167c605d56935c30.html 
 

https://www.lansstyrelsen.se/4.26f506e0167c605d56935c30.html
https://www.lansstyrelsen.se/4.26f506e0167c605d56935c30.html
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totala arealen skog som ska skyddas formellt bestäms av etappmålet för levande 
skogar, se vidare i länets strategi för formellt skydd av skog. 

Värdetrakterna är geografiskt avgränsade områden med högre täthet av naturvärden 
i skogsmiljöer (värdekärnor) än i övriga landskapet. Värdetrakterna innehåller även 
skog som inte är värdekärnor, men som kan utgöra så kallade stödhabitat till värde-
kärnor. Värdetrakterna beskrivs närmare i länets strategi för formellt skydd av 
skog.  

I denna handlingsplan är värdetrakterna ett kunskaps- och planeringsverktyg som 
kan underlätta för ökad hänsyn i skogsbruket och frivilliga avsättningar. 

Värdetrakterna har tagits fram med hjälp av täthetsanalyser av kända värdekärnor i 
länet, se Del E -bilaga 5 för metodbeskrivning. De täthetsanalyser som har använts 
vid revideringen av värdetrakter gäller ädellövskog (inklusive triviallövskog med 
ädellövinslag), triviallövskog (inklusive lövsumpskog), lövblandad barrskog och 
barrskog. Täthetsanalyserna har kompletterats med erfarenhetsbaserad kunskap på 
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Därutöver har en utvärdering av läge och funkt-
ion av de tidigare utpekade värdetrakterna genomförts.  

Bristområden för värdekärnor listas under respektive skogstyp nedan. 

Övergångsmiljöer mellan skog och andra naturtyper 
I skogliga våtmarker och kantzoner vid sjöar och vattendrag finns viktiga över-
gångsmiljöer som är värdefulla för många arter och ger ekosystemtjänster som 
kvarhållande av näring och vattenrening.249 Ytterligare övergångsmiljöer är de mel-
lan skog och åker eller betesmarker. Gradvisa brynzoner mellan naturliga betes-
marker eller ängar och skog är ofta artrika. Dessa nyttjas av många insekter och 
fåglar för boplatser och föda. Läs mer om brynmiljöer i kapitel 10.6. Trädklädda 
hagmarker och skogar med extensivt bete är också viktiga miljöer för många arter, 
exempelvis för insekter och marksvampar. Extensivt bete i dessa miljöer ger tramp, 
spillning samt gläntor med fältskikt och bärande buskar som gynnar olika arter. 

Ekosystemtjänster i länets skog 

Försörjande 
Skogsbruket ger virke, pappersmassa, bioenergi och arbetstillfällen250251  En hög 
andel tall och lövträd kan gynna försörjande ekosystemtjänster eftersom det ger 
gott om viltfoder och riskspridning vid stormar och insektsangrepp. Trädslagsvari-
ation i skogsbestånd ger dessutom cirka 50 procent högre biomassaproduktion jäm-
fört med i ensartade bestånd (skogsbestånd med fem trädslag jämfört med bestånd 
med endast ett trädslag).252 Påståendet grundas på undersökningar av skogens arts-
ammansättning av träd i mer än tusen provytor över hela Sverige. 

 
249 Bleckert et al. Skogens vatten. 
250 Skogsstyrelsen. Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan. 
251 Naturvårdsverket. Vad är ekosystemtjänster. 
252 Gamfeldt et al. Higher levels of multiple ecosystem services are found in forests with 
more tree species. 
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Vilt 
Skogen är en viktig miljö för vilt. Exempelvis utgör tall och lövträd samt träd och 
buskar i brynmiljöer viktiga födokällor för viltet. Det vilt som konsumeras är en re-
surs och därmed en försörjande ekosystemtjänst. Viltet bidrar även med friluftsliv, 
jakt och turism. Detta innebär att det finns många kopplingar mellan arbetet med 
grön infrastruktur och viltförvaltningen. Grön infrastruktur kan visa på viktiga 
landskapsavsnitt för tall och lövträd där en anpassad viltförvaltning kan bidra till 
ökade andelar av dessa trädslag.  

Reglerande 
Träd (främst lövträd) och buskar vid vattendrag och våtmarker, det vill säga 
skyddszoner, bidrar till minskad erosion, kvarhållande av näring och vattenrening. 
Träden ger även ekosystemtjänster som skugga, död ved och föda till vattenlevande 
organismer.  Pollinatörer och naturliga fiender till skadegörare inom lantbruket 
nyttjar ofta brynmiljöer mellan åker/betesmarker och skog. 

Skog är viktig för att reglera utsläpp av klimatgaser, det vill säga kol till atmosfä-
ren genom koldioxid och lustgas (dikväveoxid). Skogen i Sverige utgör en kol-
sänka, vilket innebär att den binder mer kol än den släpper ut. Detta beror på att an-
talet träd och tillväxten har ökat under det senaste seklet. Skog lagrar och binder 
kol främst i levande träd och växtdelar, men stora upptag sker även i marken. Kol 
släpps ut exempelvis när träd dör eller avverkas. Efter avverkning lagras kol i trä-
produkter så länge produkterna inte förbränns. Det finns en stor potential för sko-
gens råvaror och produkter att i högre grad motverka hotet från ett förändrat klimat, 
eftersom de skulle kunna ersätta användningen av fossila råvaror. 

På längre sikt kommer troligen skogens kolförråd att stabiliseras och gå mot lik-
nande mängder utsläpp som upptag av kol, eftersom antal träd och tillväxt inte kan 
öka obegränsat.253 

Kulturella 
Kulturella ekosystemtjänster utgörs av skogars bidrag till vårt välbefinnande ge-
nom att erbjuda miljöer för friluftsliv, bidrag till mental och fysisk hälsa, och sko-
gens roll i folktro och spirituella värden. Skogen bidrar även med material till 
konsthantverk och slöjd. Kulturella ekosystemtjänster är en viktig resurs för sam-
hället vad gäller boende-/livsmiljö och regional utveckling.  

Hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i tätortsnära skogar, till exempel träds-
lagsvariation och hyggesfritt skogsbruk, bidrar till ökade upplevelsemässiga värden 
för det rörliga friluftslivet. Värdekärnor i värdetrakter och bullerfria miljöer är sär-
skilt viktiga för tätortsnära grön infrastruktur.  

Stödjande 
Skogen ger stödjande ekosystemtjänster som utgör grunden för exempelvis biogeo-
kemiska kretslopp, fotosyntesen och markens bördighet. Skogar bidrar också till 
ökad resiliens (stabilitet) hos ekosystemen, det vill säga ökad motståndskraft mot 
störningar, genom till exempel dess bidrag till biologisk mångfald.254  

 
253 Naturvårdsverket. Skogen är en ovärderlig resurs för klimatet. 
254 Skogsstyrelsen. Skogens ekosystemtjänster – status och påverkan. 
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Hot och påverkan för länets skogar 
Merparten av länets skogsnaturtyper i EU:s Art- och habitatdirektiv bedöms ha en 
icke gynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå.255 Undantaget är skogsbe-
vuxen myr som bedöms ha god bevarandestatus i större delen av länet. Generellt är 
landskapets minskade ekologiska funktionalitet ett hot mot länets olika skogstyper 
och dess arter. 

Skogsbruk 
Intensivt trakthyggesbruk, och andra intensiva skogsbruksmetoder, leder till brist 
på gammal skog och död ved samt ensartad trädslagsfördelning. Värdekärnor av 
olika skogstyper blir fragmenterade och utsatta för kanteffekter. Om inte hänsyn tas 
till grön infrastruktur i landskapet är detta ett hot mot många arter som gynnas av 
gammal skog med olika trädslag, gott om död ved och stabilt mikroklimat,. På be-
ståndsnivå är skogsbrukets intensitet och metoder avgörande för hur en grön infra-
struktur kan bevaras och utvecklas.256  

Död ved i skogsmark är en bristvara, även om den har ökat under senare år. I ge-
nomsnitt fanns 8,3 m3 död ved per hektar mellan 2011 och 2015. De flesta vedle-
vande arter behöver minst 20 m3 död ved per hektar.257 Särskilt stor är bristen på 
grov död ved. 

Arealen granskog kommer sannolikt att öka ytterligare till år 2060, på bekostnad av 
tall och lövträd. Ökad andel gran utgör ytterligare hot mot mångfald av trädslag 
och andra skogslevande arter. Fler likåldriga granskogar ger även sämre möjlig-
heter till klimatanpassning inom skogsbruket, eftersom granskogar är utsatta för 
skador vid exempelvis stormar, bränder och insektsangrepp.  

Skogsbruket ger fortsatt stora skador på kulturlämningar. Resultat från Skogsstyrel-
sens inventering av skador 2017 visade att 37 procent av kulturlämningarna i Göta-
land var negativt påverkade av skogsbruk. Markberedning var den största orsaken 
till skador. 

Viltbete 
Viltbetestrycket på skog är högt i hela länet vilket påverkar både naturlig återväxt 
och skogsägares val av trädslag vid plantering efter avverkning.  Tall missgynnas 
oftast till förmån för gran eftersom djuren vanligtvis hellre betar tall. Älgbetesin-
venteringen i länet för 2017–2018 visar att nära hälften av magra marker lämpliga 
för tall föryngrats med gran, mindre än en fjärdedel föryngrades med tall. 55 pro-
cent av tallarna i de inventerade ungskogarna var skadade, vilket bedöms som en 
mycket svår skadenivå. Det är viktigt att arter som rönn, asp, sälg och ek (RASE) 
finns i tillräcklig mängd, dels som foder för viltet, då djuren föredrar dessa framför 
tall, och dels för att öka mängden fullvuxna lövträd i skogen. RASE förekom i 
drygt hälften av de inventerade provytorna i älgbetesinventeringen, men i endast 
sju procent av provytorna hade de en gynnsam konkurrensstatus. 

 
255 Wenche Eide. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige 2013. 
256 Skogsstyrelsen. Skogliga konsekvensanalyser 2015 – SKA 15. 
257 Naturvårdsverket. Död ved i levande skogar. Hur mycket behövs och hur kan målet 
nås? 
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Klimatförändringar 
Klimatet med mildare vintrar utan snö och tjäle, och regionalt mer nederbörd, ökar 
risken för körskador och erosion i samband med avverkningar. Utan tjäle kan dess-
utom träd falla lättare vid storm.258  

Exploatering (bebyggelse, infrastruktur) 
Ny bebyggelse och infrastruktur i form av skogsbilvägar, vägar och järnvägar är yt-
terligare hot. Bebyggelse och vägar utgör barriärer för många svårspridda arter. 
Barriäreffekter kan dock motverkas vid planering och anläggning av bebyggelse 
och vägar genom hänsyn till grön infrastruktur och djurpassager.  

Utsläpp (hot mot till exempel moss- och lavfloran) 
Nedfall av kväve och försurande ämnen har lett till ökad andel gräs i skogen, sna-
rare är ris. Kvävenedfall kan även påverka trädens näringsbalans och inverka nega-
tivt på många mossor och lavar som tar upp vatten och näring direkt från omgiv-
ningen. 

Invasiva främmande arter 
Invasiva arter som blekbalsamin kan snabbt konkurrera ut arter som inte är anpas-
sade till den ökade konkurrensen. Det får även följdeffekter på andra arters före-
komster. 

Skadeangrepp 
Under 2018 gav den varma och torra sommaren upphov till ökade angrepp av gran-
barkborre. Särskilt utsatta är stressade granar i likåldriga bestånd, exempelvis i 
skarpa beståndskanter som är påverkade av vind och sol.  

Befintlig lagstiftning 
I Skogsvårdslagen finns de krav som samhället har på skogsbruket gällande natur-
hänsyn. I Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd framgår att åtgärder som 
väsentligt kan komma att ändra naturmiljön kräver samråd enligt miljöbalken. Mil-
jöbalken och dess förordning reglerar även bildande av områdesskydd samt tar upp 
de regler som gäller i samband med Natura 2000-områden. Därutöver finns Art-
skyddsförordningen som bland annat innebär att det är förbjudet att skada fridlysta 
växter och djur eller deras livsmiljö.  

I både Skogsstyrelsens föreskrifter och Miljöbalken framgår hur hänsyn enligt 
EU:s ramdirektiv för vatten ska tas i skogsbruket. 

Skyddad skog 
År 2016 var 43 000 hektar skog formellt skyddad som naturreservat, nationalpark, 
naturvårdsavtal och biotopskydd. Av denna areal är 28 000 hektar skyddad som na-
turreservat och 1 740 hektar som biotopskydd. Nära 6 400 hektar skog omfattades 
av naturvårdsavtal.  

År 2016 var drygt 64 procent av tätortsnära värdekärnor med produktiv skogsmark 
skyddade. Men av icke tätortsnära produktiv skog var endast tre procent formellt 

 
258 SMHI. Inte fler stormar i framtiden – men större skador. 
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skyddad.259 År 2017 hade 28 procent av värdekärnorna med ädellövskog ett for-
mellt skydd, det vill säga drygt 7 400 hektar. Av länets drygt femhundra naturreser-
vat har cirka hälften som syfte att bevara skog.260 

Sveaskogs ekoparker och Bergvik skogs Vitryggsavtal är varianter av naturvårds-
avtal som inte har räknats med i arealerna med formellt skydd. I länet finns sedan 
år 2004 Ekopark Halle-Hunneberg där det långsiktiga målet är att 37 procent av 
den produktiva skogsmarken på 4800 hektar ska utgöras av naturtyper med höga 
naturvärden. 261 Vitryggsavtalen tecknades med Bergvik Skog AB och innebär att 
tillgången på lövträd av olika kvalitet och död ved ska finnas långsiktigt i olika 
landskapsavsnitt, bland annat i Dalsland. Syftet är att gynna vitryggig hackspett 
och cirka 200 andra rödlistade arter som förekommer i samma miljöer.262 

Komet ger markägare möjlighet att lämna in intresseanmälan om formellt skydd till 
Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. Arealen produktiv skogsmark ska vara minst 
två hektar och uppfylla grundkraven för formellt skydd.  Sedan 2012 har 26 natur-
reservat eller naturvårdsavtal med en totalareal av närmare 1800 hektar, varav 1000 
hektar skog, initierats av kometanmälningar. Strategin för formellt skydd av skog 
uppmuntrar dessutom till frivilla avsättningar.  

Skogsstyrelsens projekt landskapsekologiska kärnområden (LEKO) pågick mellan 
1999 och 2003. De arbetade i utvalda landskapsavsnitt med allt från rådgivning i 
skogsbruket till bevarande genom bildande av naturreservat. Detta gjordes i nära 
samarbete med markägarna genom en tydlig tidplan. I Västra Götaland valdes två 
områden ut, Edsleskog och Karsmossen, vilket resulterade i bland annat omfat-
tande naturvårdsavtal med Stora Enso för vitryggig hackspett och naturreservat i 
skogs-myrmosaiker.263 

Frivilliga avsättningar 
En frivillig avsättning är ett område med minst 0,5 hektar sammanhängande pro-
duktiv skogsmark som markägaren frivilligt och utan ekonomisk ersättning undan-
tar från skogsproduktion. Området ska rymma höga naturvärden, kulturmiljövärden 
eller områden med betydelse för rekreation och friluftsliv.264 En frivillig avsättning 
kan exempelvis vara avsatt som NO (Naturvård, orörd) eller NS (Naturvård, sköt-
sel) i markägarens skogsbruksplan med syfte att gynna naturvärden. 

Mål enligt andra strategier, nationella prioriteringar 
Insatsområden som har lyfts fram nationellt för att stärka grön infrastruktur inom 
skogen är exempelvis återställning av fuktiga skogsmarker, hyggesfritt skogsbruk 
och återskapande av ädellövskog.  

 
259 Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. Nationell strategi för formellt skydd av skog.  
Reviderad version 2017. 
260 Naturvårdsverket. Databasen VIC Natur. 
261 Sveaskog. Välkommen till Ekopark Halle-Hunneberg och Sveaskog. 
262 Bergvik skog. Åtgärdsprogram. 
263 Skogsstyrelsen. Landskapsekologiska kärnområden – LEKO. 
264 Skogsstyrelsen. Frivilliga avsättningar. 
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Den nationella strategin för formellt skydd av skog reviderades 2017. Den syftar 
till att nå ett kostnadseffektivt formellt skydd av skog där i första hand skogsbiolo-
giska värdekärnor ska skyddas, men även tätortsnära områden med betydelse för 
friluftslivet. Länets urval och avgränsning av värdetrakter för formellt skydd av 
skog reviderades 2018. Arbetet är samordnat med handlingsplanen för grön infra-
struktur.  

Miljökvalitetsmålet Levande skogar: 

"Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas sam-
tidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och 
sociala värden värnas."– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet. 

Behov av insatser 

Genomförda/befintliga insatser för länets skogar 

Hänsyn i skogsbruket 
De senaste trettio åren har hänsyn till naturvärden i skogsbruket generellt ökat, till 
exempel genom att död ved och lövträd sparas i större utsträckning vid avverkning. 
Numera utgör en majoritet av landets skogsbruksplaner ekologiska landskapsplaner 
för större aktörer eller gröna skogsbruksplaner inom familjeskogsbruket. De visar 
på både produktion och miljöhänsyn och är ofta ett stöd för miljöcertifiering. Större 
aktörer arbetar även med hänsyn till sociala värden och Skogsstyrelsen erbjuder 
dessutom rekreationsanpassade gröna skogsbruksplaner. Gröna skogsbruksplaner 
skrivs på fastighetsnivå men kan utgöra ett redskap för att öka grön infrastruktur på 
landskapsnivå. Södra tog under 2003 i samarbete med Skogforsk fram en rapport 
med skogliga naturvärdesregioner för södra Sverige. Denna har senare uppdaterats 
och utgör ett stöd för prioritering av naturvård ur ett landskapsperspektiv i exem-
pelvis gröna skogsbruksplaner. Rapporten innehåller bland annat beskrivningar av 
olika naturvärdesregioner och värdetrakter.265 

Blå målklassning är ett nytt system som innebär att olika klasser för vattenhänsyn 
införs.266  

Antalet certifieringar i skogsbruket ökar.267 Dessa är främst FSC-standard och 
PEFC-standard. 

Sedan 2016 finns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn som har tagits fram 
av Skogsstyrelsen och skogssektorn.268 

 
265 Aulén, Gustafsson, & Kruys. Skogliga naturvärdesregioner för södra Sverige - andra 
upplagan. 
266 Bleckert et al. Skogens vatten. 
267 Miljömål.se. Levande skogar. 
268 Skogsstyrelsen. Målbilder för god miljöhänsyn. 
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Skogsbranschen har tagit fram en gemensam körskadepolicy vilket förenklar be-
dömningar och minskar markskador. Södra Skogsägarna har infört en marksko-
ningspolicy. Skogsbranschen har även tagit fram gemensamma riktlinjer för bättre 
hänsyn till kulturmiljöer med stöd från myndigheter och Skogforsk.  

Skogsstyrelsen har ökat tillsynen av skogsbruksåtgärder. 

Flera ändringar har gjorts i föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen.269 

Dialog  
Genom etappmålet En dialogprocess i ett nationellt skogsprogram etablerades dia-
log på nationell och regional nivå kring bland annat skogen som resurs för virkes-
produktion, ekosystemtjänster och bioenergi. Det är önskvärt att, perspektivet Grön 
infrastruktur ökar i framtida dialog kring skogsnäringen.  

Skydd av skog 
Formellt skydd av skog pågår genom arbete med blivande naturreservat, biotop-
skydd och naturvårdsavtal av Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och kommuner. 

Frivilliga avsättningar av skog sker löpande inom exempelvis certifierade skogs-
bruksplaner och Komet. 

Behov av ytterligare åtgärder för länets skogar 
Det ligger en stor utmaning i att bevara biologisk mångfald i skog med tanke på 
landskapets minskade ekologiska funktionalitet. Många områden har troligen en så 
kallad utdöendeskuld av rödlistade arter. Det innebär att dessa arter idag finns i 
värdefulla skogsområden på grund av att dessa områden tidigare har varit större el-
ler mindre isolerade. Det behövs därför förstärkningar av dessa arters livsmiljöer 
för att de ska kunna leva kvar på sikt. 

Det finns behov av olika typer av åtgärder för att bevara och stärka grön infrastruk-
tur och ekosystemtjänster i skogen. Skog är ett prioriterat insatsområde med mål 
och åtgärder, se Del D – kapitel 12.5. 

Ökad hänsyn i skogsbruket 
Generellt behövs ökad naturvårdshänsyn inom skogsbruket, särskilt i värdetrakter 
och/eller i värdenätverk för att skapa eller stärka spridningslänkar. Det är viktigt 
med en grön infrastruktur för olika skogstyper då värdekärnor av olika skogstyper 
ofta hyser olika hotade arter. 
Prioriteringar vid skogsbruksåtgärder, till exempel vid trädslagsval och röjningar, 
behöver ske i ett landskapsperspektiv. Detta kan till exempel ske genom att arbetet 
med grön infrastruktur i ekologiska landskapsplaner och gröna skogsbruksplaner 
fortsätter att utvecklas, och målbilder för god miljöhänsyn fortsatt implementeras i 
skogsbruket och kopplas till grön infrastruktur. Det är även positivt om kommuner 
eller andra större aktörer som äger skog innehar en skogspolicy som behandlar 
grön infrastruktur och ekosystemtjänster.  

Ökad kunskap 
Det finns ett behov av att utveckla nya skogsbruksmetoder som förstärker grön in-
frastruktur. Sådana kan till exempel vara kontinuitetsskogsbruk eller hyggesfritt 

 
269 Miljömål.se. En dialogprocess i ett nationellt skogsprogram. 
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skogsbruk, men även andra metoder kan vara lämpliga. Hyggesfritt skogsbruk med 
fullgod miljöhänsyn bidrar med värdefulla livsmiljöer i landskapet och förstärker 
värdekärnor, i kombination med virkesuttag. Det minskar fragmentering av livsmil-
jöer för svårspridda arter samt kanteffekter kring värdekärnor och stärker därmed 
landskapets gröna infrastruktur. Hyggesfritt skogsbruk i skogar med höga sociala 
värden kan göra den tätortsnära skogen mer attraktiv och därmed gynna god livs-
kvalité och folkhälsa. Hyggesfritt skogsbruk vid vattendrag ger reglerande eko-
systemtjänster och skugga som förbättrar vattnets livsmiljöer. 
 
Det behövs ett klimatanpassat skogsbruk som balanserar produktion med biologisk 
mångfald i ett landskapsperspektiv och ekosystemtjänster som till exempel upple-
velser, träprodukter och kolbindning genom skogstillväxt. Exempelvis ses träpro-
dukter allt mer som en möjlighet att ersätta fossila bränslen och byggnadsmaterial 
med större klimatpåverkan. Klimatanpassning innebär också riskspridning på fler 
trädslag för att minska sårbarheten för stormar och insektsangrepp. Dessutom är det 
viktigt med kontinuerlig återväxt av alla trädslag som utgör nyckelarter i ekosyste-
met eftersom de är viktiga för många andra skogslevande arter. Ökad trädslagsför-
delning är även värdefullt för upplevelsemässiga värden i tätortsnära skogar. Olika 
typer av värdekärnor, till exempel av olika skogstyper, behöver sparas eller tas ex-
tra hänsyn till, eftersom hotade arter ofta påträffas i enstaka värdekärnor med lik-
nande livsmiljöer och i små populationer.  

 
Förbättrad kunskap om grön infrastruktur, främst värdekärnor av olika skogstyper, 
kan komma att leda till att handlingsplanen behöver revideras, till exempel med av-
seende på värdetrakter. Skogsstyrelsen utför exempelvis utvärderingar genom upp-
följningar av hänsyn inom skogsbruket.  

Dialogmöten  
Använd de underlag som tagits fram i handlingsplanen i praktiskt arbete, vid både 
planering och fältarbete; utvärdera, förbättra, ge förslag på kompletteringar. Att 
materialet används är högsta prioritet för att utveckla en grön infrastruktur i land-
skapet. Dessutom behöver detta underlag kompletteras med kunskap från aktörer 
inom skogssektorn, exempelvis ekologiska landskapsplaner. För detta arbete krävs 
en delaktighet från olika aktör i landskapet och utbyte av kunskap och samordning 
genom till exempel dialogmöten. 

Ytterligare skydd 
Formellt skydd av skog med höga naturvärden prioriteras till värdetrakter utifrån 
länets strategi för formellt skydd av skog.  
 
Det är även önskvärt att bevara skog genom frivilliga avsättningar av skogssektorn 
och markägare, det vill säga skog som är frivilligt undantagen från skogsbruk. 
Kunskapsunderlaget för grön infrastruktur kan underlätta prioritering av frivilliga 
avsättningar. Frivilliga avsättningar kan till exempel prioriteras till värdetrakter för 
berörda skogstyper, men är även värdefullt för att binda samman värdetrakter eller 
stärka områden med brist av värdekärnor i övriga landskapet. 
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Läs mer 
Regeringskansliet. 2018-02-16. http://www.regeringen.se/pressmeddelan-
den/2017/12/regeringen-vill-utveckla-skogsbruk-med-gron-infrastruktur-
och-farre-kalhyggen/  

Barrskog 
Historiskt har länets barrskogar nyttjats för exempelvis skogsbete, svedjebruk, kol-
ning och virke till husbehov. Idag är produktionsbestånd med granden vanligaste 
typen av skog. Länets barrskog har störst utbredning i Dalsland samt i norra och 
södra Västergötland. I Dalsland finns stora arealer med äldre tallskog och lövblan-
dade barrskogar, exempelvis i Tresticklans nationalpark med dess magra tallsko-
gar. Tivedens nationalpark i norra Västergötland hyser ett annat fint exempel på 
gammal tallskog.  

 
Barrskogens utbredning i länet enligt KNAS (Kontinuerlig naturtypskartering av skyddade 
områden) version 6 där även skog utanför skyddade områden ingår. 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/regeringen-vill-utveckla-skogsbruk-med-gron-infrastruktur-och-farre-kalhyggen/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/regeringen-vill-utveckla-skogsbruk-med-gron-infrastruktur-och-farre-kalhyggen/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/regeringen-vill-utveckla-skogsbruk-med-gron-infrastruktur-och-farre-kalhyggen/
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Förutsättningar för grön infrastruktur i barrskog 
Områden med gammal barrskog som är eller har varit sammanlänkade med barr-
skogar norr om länet hyser många hotade arter. Sådana områden finns främst i 
Dalsland och i Tiveden. Dalsland hyser även många lövblandade barrskogar som 
gynnar många organismer som till exempel vedlevande insekter och hackspettar. 
Kalkbarrskogar med kontinuitet har en hög artrikedom av marksvampar och före-
kommer på kalkrik mark kring platåbergen i Skaraborg och i Dalsland. De finns 
även spridda på berggrund med baskatjoner (till exempel grönsten) i andra delar av 
länet. I östra Skaraborg finns även sandbarrskogar som är en värdefull skogstyp för 
bland annat marksvamp och kärlväxter. 

Tätortsnära barrskogar har ofta höga friluftslivsvärden, inte minst i Göteborgstrak-
ten. Dessutom finns enstaka stora, bullerfria områden som är av vikt för störnings-
känsliga arter, till exempel i Klyftamon nordväst om Skövde. Läs mer om ostörda 
områden i Del A – kapitel 8. 

Barrskogens utbredning i länet 

Värdetrakter och värdekärnor 
Värdetrakter med höga tätheter av värdekärnor, se kartor nedan, finns bland annat 
vid Tiveden, Billingen med Valle och Klyftamon, Kålland och Östra Vänern (skär-
gårdsskogar), Halle- och Hunneberg, södra Göta älvs dalgång med omgivande fjäl-
lar, Risveden nordost om Göteborg, samt i både västra och östra Dalsland (Tre-
sticklan och Stora Le respektive Edsleskog - Dalformationen).  

Värdetrakten Östra Vänerns skärgårdsskogar är utpekad för lövblandad barrskog 
medan värdetrakterna norr om Göteborg, Östra Dalsland samt Billingen med Valle 
och Klyftamon är värdefulla för både lövblandad barrskog, tallskog och barrskog 
generellt. Ytterligare värdetrakter för bland annat tallskog är Tresticklan, Kållands 
skärgårdsskogar och Tiveden. Kynnefjäll i Västergötlands västra del samt Halle- 
och Hunneberg hyser relativt höga tätheter av tallskog och har pekats ut som värde-
trakter för barrskog.  

På Kinnekulle finns också höga tätheter av värdekärnor med barrskog (bland annat 
kalkbarrskogar), men detta område har istället lyfts fram som värdetrakt för 
ädellövskog och triviallövskog (för karta, se under avsnittet om lövskog).  

Bristområden värdekärnor 
Många värdetrakter och värdekärnor är mer eller mindre isolerade för svårspridda 
arter. Kartan över täthetsanalys av värdekärnor visar att bristområden för värdekär-
nor av barrskog i skogslandskapet (både med och utan lövblandad barrskog) är de-
lar av södra Västergötland, exempelvis Bollebygd mellan Borås och Göteborg samt 
trakten sydväst om Svenljunga. Detsamma gäller delar av västra Dalsland, norra 
Bohuslän och landskapet väster om Vättern (utanför Tivedens värdetrakt), där kan 
dock värdekärnor vara bristfälligt undersökta. Större delen av södra Västergötland 
samt norra och östra Skaraborg (utanför Tiveden, Klyftamon och Vänerkusten) är 
bristområden för värdekärnor av tallskog. 
Många av de värdekärnor i skogsmark som ligger till grund för täthetsanalysen lig-
ger inom formellt skyddade områden. Länsstyrelsen har inte information om frivil-
liga avsättningar från alla aktörer vilket skulle kunna stärka bilden av grön infra-
struktur. 
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Täthetsanalys för värdekärnor av barrskog och lövlandad barrskog med ett sökfönster på 
1000 m radie. Dessutom redovisas värdetrakter för lövblandad barrskog och barrskog 
utom lövblandad barrskog. För värdetrakter specifikt för tallskog, se nästa karta. 
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Täthetsanalys för värdekärnor tallskog med ett sökfönster på 1000 m radie, och värdetrak-
ter för tallskog. 

Foran Sverige AB har gjort en habitatmodell över potentiellt lämpliga livsmiljöer 
för tjäder i landskapet.270 Denna typ av modeller kan vara till hjälp vid landskaps-
planering av miljöhänsyn i skogsbruket för att gynna exempelvis barrblandskog 
och tallskog. Det kan dock behövas en justering av tjädermodellen eftersom det vid 
utvärdering har visat sig att den inte alltid stämmer med kända tjäderlokaler. 

 
270 Hedberg & Vestin. Fjärranalysbaserade metoder för identifiering av tjäderhabitat i 
Västra Götaland. 
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Lämpliga livsmiljöer för tjäder enligt en habitatmodell. Olika skogstyper, krontäckningar 
mm ger olika mycket poäng eller vikt i modeller. Till exempel ger äldre barrblandskog höga 
poäng. Även äldre tallskog och hällmarkstallskog ger relativt höga poäng i modellen.  

Hot och påverkansfaktorer 
Exempel på värdefulla barrskogar som är särskilt sårbara (för påverkan enligt lista 
nedan) eller där grön infrastruktur är i särskilt behov av att stärkas (utvecklingsom-
råden) listas nedan. 

• Nordvästra Dalsland (små och utspridda bestånd förutom Tresticklans nat-
ionalpark; utvecklingsområden lövblandad barrskog och barrskog (även 
värdetrakt för lövblandad barrskog, barrskog och triviallövskog)) 

• Väster om Vättern (utvecklingsområden sandbarrskog och tallskog (delvis 
värdetrakt för ädellövskog)) 

• Östra Vänerstranden (utspridda bestånd; utvecklingsområde tall (värdetrakt 
för lövblandad barrskog)) 

• Göteborgsregionen (sårbart för exploatering) 

Behov av insatser 
Det behövs insatser för att öka andelen tall i landskapet, till exempel genom att öka 
andelen av andra födokällor för viltet såsom lövträd (rönn, asp, sälg, ek; RASE) 
samt träd och buskar i brynmiljöer. Andelen tall kan även gynnas genom att an-
passa viltförvaltningsplaner. Lämpliga marker för att gynna föryngring av tall kan 
vara i områden som redan hyser ganska höga tätheter av tallskog, eftersom det tro-
ligen finns marker med lämplig bonitet (skogsmarks bördighet) i dessa områden. 
Dessutom kan sådana åtgärder stärka naturvärden knutna till tall eller lövträd 
(RASE) särskilt om det finns större arealer med uppvuxen eller gammal tallskog i 
närheten.  

För mål och åtgärder kring tallskog och lövrika habitat, se vidare Del D – kapitel 
12.5 



 

 

Del C – 10.5 Skog 235 

  
Kartan visar täthetsanalys över tallskog från KNAS (Kontinuerlig Naturtypskartering av 
Skyddade områden)271 med ett sökfönster på 1 000 meter radie, ytor med tallskog från 
KNAS som analysen baseras på, och ej tillväxande (uppvuxen) tallskog.272 Skogsmark utgör 
all skogsmark från KNAS. 

 
 
271 Metria. Heltäckande Naturtypkartering – KNAS6. 
272 Jacobson et al. Stora sammanhängande områden av gammal skog i norra Sverige. 
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Det krävs mer kunskap om sandbarrskogar och dess naturvärden för att gynna grön 
infrastruktur av denna naturtyp. Enligt täthetsanalyser över satellitbildstolkade 
sandbarrskogar finns koncentrationer av dessa miljöer framförallt i östra Skara-
borg. Skogstypen finns spridd även i andra delar av länet. För mål och åtgärder 
kring sandbarrskog, se Del D – kapitel 12.5. 

 
Kartan visar täthetsanalys över sandbarrskog (framtagen med hjälp av KNAS, Kontinuerlig 
Naturtypskartering av Skyddade områden, och sand/grus från SGU) med ett sökfönster på 
1000 m radie, och ej tillväxande (uppvuxen) sandbarrskog. 
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Lövskog 
Länets lövskogar utgörs av triviallövskog och ädellövskog. Betydande miljöer med 
lövträd finns kring flera av våra platåberg, vid Västra Vätternstranden, kring sjön 
Lygnern, vid Kungälv, i Säveåns och Ätrans dalgångar, kring Åsunden, i Dalslands 
brantmiljöer samt i mellersta Bohuslän.  

 
Utbredning av lövskogar i länet enligt KNAS (Kontinuerlig naturtypskartering av skyddade 
områden) version 6 där även skog utanför skyddade områden ingår. 

 

Lövskog är ett skogsområde på minst 0,5 hektar med minst 70 procent lövträd. 
Lövskog kan delas in i ädellövskog och triviallövskog. Ädellövskog utgörs av minst 50 
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procent ädellövträd medan triviallövskog domineras av triviallövträd. Även betes-
marker med minst 10 ädellövträd per hektar (diameter minst 30 cm) kan räknas som 
ädellövskog.  

Till ädellövträd räknas alm, ask, avenbok, ek, lind, lönn, bok och fågelbär. Ädel kom-
mer från tyskans Edel som betyder värdefull och kanske syftar på att dessa träd är 
värdefulla både ekonomiskt och ekologiskt. Till trivial-lövträd räknas övriga lövträd 
såsom al, asp, björk, rönn, oxel och sälg. 

Förutsättningar för grön infrastruktur i lövskog 
Lövskogar är ofta mycket rika på arter. Flest rödlistade arter bland triviallövträden 
hyser i fallande ordning asp, björk, salix samt klibb- och gråal. Exempelvis är asp 
och björk viktiga för många insekter som i sin tur är födokälla för till exempel 
hackspettar. Det är främst gamla lövträd som är viktiga för hotade arter som gynnas 
av grova eller senvuxna träd med strukturer såsom grov bark, håligheter med 
mulm, savflöden och blottad kärnved. Solexponering är också en faktor som bidrar 
till artrikedom. Exempelvis kan solexponerade gamla björkar ha en rik fauna av in-
sekter.273 Bärande träd såsom oxel och fågelbär är viktiga för många insekter och 
fåglar. 

I Dalsland finns miljöer med triviallövskog och lövblandad barrskog som är bety-
delsefulla för hackspettar och en stor mängd rödlistade arter. Även miljöer med 
gamla, vidkroniga lövträd som till exempel hagmarker, gårdsmiljöer och alléer hy-
ser många hotade arter.  

Värdetrakter och värdekärnor 
Värdetrakter med höga tätheter av triviallövskog finns bland annat vid Kinnekulle, 
Billingen med Valle, Klyftamon, och Säveån (värdetrakten Anten-Mjörn). Dessu-
tom finns många utspridda värdekärnor med triviallövskog bland annat i västra och 
östra Dalsland (Stora Le respektive Edsleskog - Dalformationen), samt vid Ulrice-
hamn (Åsundens och Kölingareds lövskogar) och Vårgårda (Herrljunga och Vår-
gårdas lövskogar). 

Bristområden värdekärnor 
Bristområden för värdekärnor av triviallövskog i skogslandskapet är delar av södra 
Västergötland, till exempel Bollebygd mellan Borås och Göteborg samt trakten sö-
der om Svenljunga-Tranemo. Detsamma gäller delar av västra Dalsland, till exem-
pel landskapet mellan Gesäter och Bäckefors, norra Bohuslän, samt delar av land-
skapet väster om Vättern, exempelvis i trakten kring Tibro. 

 

 
273 Naturvårdsverket. Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. 
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Täthetsanalys för värdekärnor av ädellövskog och triviallövskog med ett sökfönster på  
1 000 m radie. Dessutom redovisas värdetrakter för triviallövskog och ädellövskog. 

 

För planering av grön infrastruktur är det värdefullt att beakta lövskog i landskapet 
generellt. I uppvuxna lövskogar eller lövblandade barrskogar finns det ofta fläckvis 
med död ved i form av träd och grenar som kan nyttjas av vedlevande insekter och 
hackspettar. Kartan nedan visar miljöer med uppvuxen lövskog (med lövblandad 
barrskog och skyddsvärda lövträd). Särskilt miljöer med minst 20 procent täthet 
skulle kunna vara potentiella häckningsmiljöer för mindre hackspett, eftersom 
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minst 40 hektar lövskog inom 200 hektar har föreslagits gynna denna art.274 Mindre 
hackspett nyttjar dock även andra slags miljöer, till exempel långsmala randskogar 
vid vattendrag och sjöar. De faller inte alltid ut i täthetsanalysen eftersom den base-
ras på cirkelformade sökfönster. Kartor som denna kan dock vara till hjälp för fort-
satta analyser av arters livsmiljöer och prioritering av grön infrastruktur för löv-
trädsmiljöer. 

 
Täthetsanalys för ej tillväxande (uppvuxen) lövskog med lövblandad barrskog och skydds-
värda lövträd275 med ett sökfönster på 798 m radie. Kartan visar även fynd av mindre 
hackspett från Artportalen under häckningsperiod (mars-juni) från år 2008 till 2018-01-09. 
För att gynna mindre hackspett är det lämpligt att det finns minst 40 hektar lövdomine-
rade skogar inom 200 hektar. 

Hot och påverkan  
Historiskt har miljöer med triviallövskog i skogslandskapet föryngrats genom stör-
ning som till exempel skogsbränder och översvämningar. Idag är skogsbränder 
sällsynt, men förekommer ibland som naturvårdsåtgärd. Sammantaget gynnas ex-
empelvis gran mer än triviallövträd inom skogsproduktion, exempelvis vid föryng-
ring och efterföljande gallringar. 

Igenväxning av före detta hagmarker och ängsmiljöer är ett hot mot lövmiljöer med 
vidkroniga eller hamlade träd, se vidare under ädellövskog. 

Exempel på lövskogar som är särskilt sårbara (för påverkan enligt lista nedan) eller 
där grön infrastruktur är i särskilt behov av att stärkas (utvecklingsområden) listas 
nedan. 

 
274 Wiktander et al. Seasonal variation in home-range size, and habitat area requirement 
of the lesser spotted woodpecker (Dendrocopus minor) in southern Sweden 
275 Bovin et al. Landskapsanalys av skogliga värdekärnor i boreonemoral och nemoral reg-
ion. 
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Ädellövskog: 

• Bohusläns randlövskogar (små och utspridda bestånd; sårbart för exploate-
ring; utvecklingsområde; även triviallövskog med ädellövinslag). 

• Kålland (små och utspridda bestånd; utvecklingsområde).  
• Östra Vänerkusten (små och utspridda bestånd; utvecklingsområde) 

Ädellövskog och triviallövskog: 

• Göteborgsregionen – Säveån – Mjörn (sårbart för exploatering) 
• Skövdetrakten (sårbart för exploatering) 
• Ulricehamn – Kinna – Horred (små och utspridda bestånd; sårbart för ex-

ploatering, igenväxning; utvecklingsområde ädellövskog (hela området), 
triviallövskog (Ulricehamn)) 

• Falköping – Vårgårda – Herrljunga – Alingsås (små och utspridda bestånd; 
sårbart för exploatering, igenväxning; utvecklingsområde) 

• Östra Dalsland (små och utspridda bestånd; sårbart för igenväxning; ut-
vecklingsområde).  

Triviallövskog: 

• Nordvästra Dalsland (små och utspridda bestånd; utvecklingsområde) 

Befintliga bevarandeinsatser 
Länsstyrelsen utför granröjningar och andra naturvårdsåtgärder genom Åtgärdspro-
gram för främst vitryggig hackspett för att gynna lövrika habitat med dess arter. 
Förutom vitryggig hackspett gynnas oceaniska lavar med flera arter. Åtgärderna ut-
förs inom formellt skydd i Dalsland. 

Miljöstöd med bete och röjningar. 

Ädellövskog 
Västergötlands ädellövskogar är generellt små och utspridda rester av historiskt 
mer utbredda miljöer. En stor del av dessa bär spår av tidigare mer utbredd hävd 
och betesdrift. Gamla utägomarker (se kapitel 10.4 Odlingslandskapet) har förr va-
rit betade och mer öppna medan tidigare inägor hyser rester av ängarnas trädskikt, 
till exempel grova, vidkroniga ekar och före detta hamlade träd.276 Många ädel-
lövskogar är begränsade till sluttningar och rasbranter som inte har uppodlats eller 
planterats med gran. Även godsmiljöer, alléer, kyrkogårdsmiljöer och tätorter hyser 
ofta gamla ädellövträd. 

 
276 Andersson & Lövgren. Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande marker. 
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Ädellövskog i Västra Götalands län, utgör drygt 2 procent av den produktiva skogsmar-
ken277, enligt KNAS (Kontinuerlig naturtypskartering av skyddade områden) version 6 där 
även skog utanför skyddade områden ingår. 

Betydande miljöer med ädellövträd finns kring flera av våra platåberg, vid Västra 
Vätternstranden, kring sjön Lygnern, vid Kungälv, samt i mellersta Bohuslän.  

Förutsättningar för grön infrastruktur i ädellövskog 
Mer än hälften av Sveriges skogslevande rödlistade arter finns i ädellövskogar.278 
Det är den mest artrika miljön av länets skogstyper. Ek är det trädslag i Sverige 

 
277 SLU. Skogsdata 2016. 
278 Appelqvist et. al. Ädellövskog i Göteborgs och Bohus län. 
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som hyser flest antal rödlistade arter,279 till exempel kan gammal ek ha en mycket 
hög artrikedom av insekter, lavar och svampar.  

 

De små och utspridda värdekärnor med ädellövskog som finns kvar är avgörande 
för att bevara många hotade arter. Även konnektiviteten mellan värdekärnor och 
värdetrakter är viktig för mer svårspridda arter som till exempel vedlevande insek-
ter. I värdekärnor är strukturer såsom gamla och grova träd med håligheter samt 
död ved nödvändiga substrat för ett stort antal arter.  

 

Ädellövskog är ett skogsområde på minst 0,5 hektar med minst 70 procent lövträd 
och minst 50 procent ädellövträd. Även betesmarker med minst 10 ädellövträd per 
hektar (diameter minst 30 cm) kan räknas som ädellövskog. Till ädla lövträd räknas 
alm, ask, avenbok, ek, lind, lönn, bok och fågelbär. Dessa kallas för ädla lövträd ef-
tersom virket anses ha ett större ekonomiskt värde än andra lövträd. 

 

Värdetrakter och värdekärnor 
År 2017 var den totala arealen känd värdekärna med ädellövskog i länet cirka 26 
700 hektar, varav cirka 14 200 hektar ligger inom värdetrakt. Värdetrakter med 
höga tätheter av ädellövskog finns bland annat vid Kinnekulle, Valle-Billingen 
(värdetrakten Billingen med Valle och Klyftamon), Västra Vätterstranden, Halle- 
och Hunneberg, Ulricehamn (Åsundens och Kölingareds lövskogar), Vårgårda 
(Herrljunga och Vårgårdas lövskogar), Mjörn (Anten-Mjörn), och Göteborgstrak-
ten (till exempel Sydöstra Göteborgs lövskogar och Södra Götaälvs dalgång med 
omgivande fjällar).  

Dessutom finns många små ädellövskogar med höga naturvärden i mellersta Bo-
huslän, så kallade randlövskogar, östra Dalsland (Edsleskog - Dalformationen) och 
i landskapet sydväst om Kinna (Lygnern - Viskans dalgång). Dessa syns inte syns 
lika tydligt i täthetsanalyser på grund av liten storlek. 

 
279 Naturvårdsverket. Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. 
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Tätheter av värdekärnor med ädellövskog med ett sökfönster på 1000 m radie, samt vär-
detrakter för ädellövskog. 

Bristområden värdekärnor 
Bristområden för värdekärnor av ädellövskog i skogslandskapet är till exempel 
nordöstra Skaraborg, stora delar av västra Dalsland och norra-nordöstra Bohuslän, 
samt delar av området mellan Borås och Göteborg (Bollebygd) och sydligaste Väs-
tergötland (mellan Gislaved och Svenljunga-Tranemo).  

Många värdetrakter och värdekärnor är mer eller mindre isolerade utan mellanlig-
gande spridningslänkar, även om vissa värdetrakter hänger samman genom värde-
nätverk, exempelvis kring Falköping och norr om Göteborg. Konnektiviteten inom 
och mellan ett flertal värdetrakter skulle kunna gå att stärka genom att på lång sikt 
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utveckla befintliga värdekärnor och tillskapa nya, exempelvis i utvecklingsområ-
den för ädellövskog, se under Lövskog (Hot och påverkansfaktorer. På så sätt ökar 
konnektiviteten mellan berörda värdekärnor genom att spridningslänkar och värde-
nätverk gynnas. Vi har analyserat spridningslänkar (max 3 km) i länet mellan 
värdekärnor av ädellövskog. 

  

Tätheter av värdekärnor med ädellövskog med ett sökfönster på 1000 m radie, och sprid-
ningslänkar mellan dessa. Utsnitt av karta över länet 

Viktiga ekosystemtjänster 
Många ädellövmiljöer är populära rekreationsområden. Kartan visar var det finns 
höga tätheter av värdekärnor med ädellövskog nära Borås samt vilka områden som 
är skyddade och vilka som ligger på kommunal mark. Den kan underlätta vid ut-
veckling av friluftslivsområden med värdefull ädellövskog.  
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Tätheter av värdekärnor med ädellövskog, med ett sökfönster på 1000 m radie, i  
tätortsnära områden och på kommunal mark.  

Hot och påverkansfaktorer 

Fragmentering 
Fragmenteringen av många bestånd med ädellövträd är ett hot mot många arter på 
grund av försämrad ekologisk funktionalitet, till exempel ökad isolering och mins-
kad konnektivitet. Detta gäller särskilt svårspridda arter som ligger nära tröskelvär-
den för att dö ut eller för arter som finns kvar på grund av att deras livsmiljö tidi-
gare har varit större. Exempelvis bedöms endast några områden i länet (Kinnekulle 
och Billingen) hysa tillräckligt stora livsmiljöer med ask, alm och lönn för en håll-
bar ekologisk nivå för många arter.280 Många svårspridda, rödlistade arter i ädel-
lövskogar utgörs av vedlevande insekter och andra småkryp. Dessa bedöms vara 
mest påverkade av barriärer.281  

Igenväxning 
Igenväxning av tidigare mer öppna miljöer med ädellövträd är ett hot mot dessa 
miljöer, förutom avverkning och exploatering. Exempel på detta är igenväxning av 
ekhagar som då kan övergå till andra skogstyper utan ek. Även inväxning av gran i 
till exempel branter med ädellövträd är problematisk eftersom den konkurrerar ut 
gamla ädellövträd. I många miljöer med ädellövträd finns ett fåtal gamla träd kvar 
med ett stort åldersglapp till den yngre generationen. Det kan leda till en brist på 
gamla träd och att hotade arter försvinner. Exempel på värdefulla ädellövskogar 

 
280 Andersson et al. Landskapsekologisk Brist- och Funktionalitetsanalys. Avseende sex 
olika biotoper med huvudsakligt fokus på biosfärområde Östra Vätterbranterna. 
281 Länsstyrelsen i Östergötlands län. Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Öster-
götland. 
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som är särskilt sårbara eller där grön infrastruktur är i särskilt behov av att stärkas, 
se ovan under avsnittet om lövskog. 

Brist på betesdjur 
Det kan finnas höga naturvärden knutna till både skogsmark och tidigare mer 
öppna hagmarker, vilket kan avgöra om ett bestånd ska restaureras eller inte. Ex-
empelvis är det ofta inte lämpligt att restaurera tidigare betesmarker som har vuxit 
igen och idag har höga naturvärden knutna till skog, relativt naturvärden knutna till 
betesmark. Det är inte heller lämpligt att restaurera tidigare betesmarker ifall det 
inte finns tillgång till betesdjur för fortsatt hävd. 

Sjukdomar 
Miljöövervakningen i länet visar att 90 procent av de skyddsvärda askarna i länet 
drabbats av askskottsjuka år 2015, jämfört med 62 procent år 2009. Dödlighet har 
ökat från 1,4 procent per år mellan 2009 och 2011 till 2,2 procent per år mellan 
2013 och 2015. Almsjuka har inte nått hela länet, men är på fortsatt spridning. 

 
Tröskelvärde för ask/alm/lönn. Rött visar att landskapsavsnittet når över tröskelvärdet för 
antalet ask, alm, lönn för en hållbar ekologisk nivå för många arter (250 Ask/alm/lönn över 
80 cm i diameter inom 25 kvadratkilometer (rutor 5x5 km)  
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Buller 
Många fågelarter påverkas negativt av trafikbuller. Ädellövskog har en rik och bul-
lerkänslig fågelfauna. Trafikverket har gjort en analys som visar bullerstörda ädel-
lövskogar för väg och järnväg i länet.282 En stor andel av ädellövskogarna kring 
Storgöteborg och Lysekil-Smögen är bullerpåverkade, särskilt av vägtrafiken. Kin-
nekulles ädellövskogar visar sig vara bullerstörda av järnvägen.  

Befintliga bevarandeinsatser 
• Frihuggning inom Åtgärdsprogram för skyddsvärda träd. 
• Miljöstöd med bete och röjningar. 

Det finns ett statligt stöd för ädellövskog där markägare kan söka stöd för till ex-
empel återväxtåtgärder och röjning, se även under kunskapsåtgärder i kap. 4.6 del 
1. I övrigt, se under Skogen i Västra Götaland (Genomförda/befintliga insatser för 
länets skogar).  

Behov av insatser 
Stora utmaningar för att stärka grön infrastruktur av ädellövskog är både att säkra 
naturvärden i befintliga värdekärnor och att stärka konnektiviteten mellan värde-
kärnor och värdetrakter. Konnektiviteten kan förbättras genom att andelen 
ädellövskog ökar intill värdekärnor av ädellövskog inom eller mellan värdetrakter. 

Det kan finnas behov av att hålla efter granuppslag i värdekärnor för ädellövskog. 
Det kan också finnas behov av att friställa gamla vidkroniga lövträd som vuxit upp 
i ett öppet beteslandskap. 

Andelen skyddade värdekärnor av ädellövskog i länet är ganska låg (28 procent, 
drygt 7 400 hektar år 2017), vilket motiverar ett fortsatt arbete med skydd av 
ädellövskog. De flesta skyddade värdekärnor med ädellövskog, det vill säga 72 
procent (knappt 5 400 hektar år 2017) ligger inom värdetrakt. 

För mål och åtgärder kring ädellövskog, se Del D – kapitel 12.6. 

 
282 Trafikverket. Landskap i långsiktig planering - Pilotstudie i Västra Götaland. 



 

 

Del C – 10.6 Komplexa miljöer och övergångszoner 249 

Del C – 10.6 Komplexa miljöer och 
övergångszoner 
Detta kapitel beskriver komplexa miljöer där flera naturtyper ingår och viktiga 
övergångszoner där olika naturtyper möts, interagerar med varandra, och är vik-
tiga för grön infrastruktur. Bryn, öppna sandmiljöer och skyddsvärda lövträd besk-
rivs här.  

Havsstrandängar beskrivs i kapitel 10.1, stränder och kantzoner längs sjöar och 
vattendrag beskrivs i kapitel 10.2 och mosaikmarker beskrivs i kapitel 10.4. 

Övergångszoner 
I övergångszoner möts olika naturtyper. Övergångszoner mellan olika naturtyper 
har ofta särskilt hög biologisk mångfald. Det finns arter som är knutna till dessa 
livsmiljöer och dessutom finns förutsättningar för arter från angränsande naturty-
per. Trots det förbises ofta dessa miljöer vid klassificering och planering av land-
skapet. Övergångszonerna bildar ofta linjeelement i landskapet och kan därför fun-
gera utmärkt som spridnings- och transportvägar för många arter. Exempel på vär-
defulla övergångszoner är stränder och strandängar, bryn, svämplan och kantzoner 
längs vattendrag. Övergångsmiljöer är ofta mycket viktiga för produktionen av 
ekosystemtjänster såsom fiskproduktion, vattenrening, pollinering och vattenregle-
ring. Småskaliga och mosaikartade landskap är ofta rika på övergångsmiljöer.  

Brynmiljöer 

Historik 
Under det senaste seklet har markanvändningen har ändrats och specialiserats vil-
ket lett till en tydligare uppdelning mellan jord- och skogsbruk. I ett skogsbetat 
landskap var brynen förmodligen öppna och utdragna och hade inslag av snår och 
buskage. Idag är det ofta en tvär övergång mellan jordbruks- och skogsmark. Enligt 
analyser av data från Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) karaktä-
riseras drygt hälften av skogskanterna av en tvär övergång mellan skogs- och jord-
bruksmark283.  

Förutsättningar för grön infrastruktur i brynmiljöer 
Brynmiljöer är livsmiljö, spridningsväg och skydd för många växt- och djurarter. 

I brynmiljöer finns arter som har sin livsmiljö i halvslutet landskap men också arter 
som finns i skogen och i det öppna landskapet. Det gör att brynmiljöer ofta är 
mycket artrika. 

Brynmiljöer har ett varierat mikroklimat. Buskar och snår skapar vindstilla rum och 
skyddar mot stark sol och uttorkning. Det ger en högre temperatur och bättre fuk-
tighet än den slutna skogen eller det öppna fältet vilket är gynnsamt för många djur 
och växter. 

 
283 SLU Jordbrukslandskapet 2015 
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Bryn med en variation av träd och buskar i olika ålder som blommar och bär frukt 
förser många fåglar, däggdjur och insekter med både mat och boplats. Ett varierat 
bryn med ljusgläntor och tätare partier gynnar mångfalden av arter. Fåglar, möss 
och ekorrar hjälper till att sprida arter som ek och hassel till omgivande landskap. 
Brynen fungerar också som transportled för arter som via dessa strukturer i land-
skapet kan ta sig till olika livsmiljöer. 

Utbredning av lövbryn 
Lövbryn förekommer i övergångszonen mellan jord- och skogsbruksmark men 
också i kantzoner mot annan öppen mark, längs vägar eller i tätorter, I Bohuslän är 
brynmiljöer vanliga i kantzonen mot berg. De bäst utvecklade brynen är ofta de 
som betas och finns i övergången mellan naturbetesmark och skog. 

En täthetsanalys över potentiella lövbryn har tagits fram av Geografiska informat-
ionsbyrån (GIB). I analysen utgörs potentiella lövbryn av 10 meter breda kanter 
mellan öppen mark och lövskog med träd som är mellan 7 och 30 meter höga. Un-
derlag för öppen mark och lövskog med träd kommer från KNAS284 arbetsmaterial. 

 
Täthetsanalys av lövbryn. De olika färgerna i kartan visar areal potentiella, 10 meter breda, 
lövbryn inom 5 x 5 km285.  

 
284 KNAS står för ”Kontinuerlig naturtypskartering av skyddade områden”. 
285 Geografiska informationsbyrån 
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Kartan visar störst förekomst av lövbryn i Bohusläns mosaiklandskap och i Skara-
borgs platålandskap medan den visar stor brist på lövbryn i den södra delen av lä-
net. 

Arter i brynmiljöer 
Buskar och lågträd som hagtorn, hassel, rönn och salix-arter blir inte särskilt höga 
och klarar inte konkurrensen i sluten skog. De finns därför i stor utsträckning i 
brynmiljöer.  Sälg är en särskilt viktig resurs i brynen.  

Vildbin, humlor och fjärilar lever på nektar och pollen från många av dessa träd. 
De gynnas också av blomrikedom och vindskydd och därmed den värme som bryn-
miljöer skapar. Det gör att många hotade och trängda arter finns i brynmiljöer. 
Flera åtgärdsprogram för hotade arter berör arter som lever i eller gynnas av bryn-
miljöer. 

Det finns ofta betydligt fler arter av småfåglar i skogsbryn än i omgivande skog el-
ler åkermark vilket till största delen förklaras med brynens struktur.  

 
Antal häckande fågelarter och antal fågelrevir i brynmiljöer i förhållande till omgivande 
mark286 

Ekosystemtjänster 
Brynmiljöer gagnar flera ekosystemtjänster.  

Viltvård Brynmiljöer ger viltet bra förutsättningar genom skydd mot väder och 
vind, skydd mot rovdjur och mänskliga störningar. Bryn är också bra häcknings-
områden där det ofta finns rikligt med mat.  

Skogsskydd Ett naturligt trädslagsblandat bryn har god vindstabilitet och är ett bra 
skydd mot stormskador på skog.  

Bryn kan också fungera som vindskydd vid nyplantering av skog. Ett bryn skyddar 
småplantor mot både frost, torka och konkurrens från gräs och örter. 

Upplevelsevärden Bryn är ett tilltalande inslag i landskapsbilden och är ofta 
knutna till en brukningshistoria där det finns kulturspår i form av stenmurar och 
odlingsrösen   

Pollinering Välutvecklade skogsbryn med många blommande växter gynnar vild-
bin och andra pollinerare som i sin tur gagnar skördeutfall av åkerlandskapets grö-
dor.  

Biologisk kontroll av skadedjur Bryn ökar antalet fåglar som i sin tur minskar an-
talet skadeinsekter. Bryn är viktiga livsmiljöer för skalbaggar som äter skadedjur 
på grödor. 

Råvaror – biobränsle, skörd av sly 

Rening av luft bryn filtrerar luftföroreningar 

 
286 Jordbruksverket, övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark 2018:14 
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Trädslagsblandade bryn med goda livsmiljöer för många arter kan leverera en stor 
variation av olika ekosystemtjänster. Dessa ekosystemtjänster bidrar till nyttor som 
ger både kvalitativa och ekonomiska värden. Det innebär att funktionella brynmil-
jöer i landskapet bidrar till välstånd och välmående. Sammanställningen är gjord 
enligt ”kaskadmodellen” se kapitel 8 

 

 

Struktur Funktion Ekosystemtjänst Nytta Värde 

Trädslagsblan-
dade halv-
öppna brynmil-
jöer med blom-
mande träd 
och buskar 

Ger föda, 
skydd och 
boplats för 
många ar-
ter, miljö 
för lågträd 

Bo- och häck-
ningsplatser för 
jaktbara viltarter 

Bidrar till livs-
medel från 
vilda djur 

Kvalitetskött 

Högre pris 

Inhemsk produktion 

  Stormskydd Minskade 
skogsskador 

Ökad skogsprodukt-
ion 

  Skydd mot uttork-
ning och frost 

Säkrare skogs-
plantering 

Lägre planterings-
kostnad 

  Ekologiska funkt-
ioner som bidrar 
till upprätthållet 
kulturlandskap 

Känsla av hi-
storisk identi-
tet 

Trygghet och inspi-
ration 

  Område med in-
tressanta arter 

Ekologisk kun-
skapsuppbygg-
nad 

Utbildning vid skolor 
och universitet 

  Reglering av ska-
dedjur  

Ökad skörd Mindre användning 
av kemiska bekämp-
ningsmedel 

  Pollinering av 
raps och andra 
grödor 

Högre pro-
duktion i an-
slutande jord-
bruksmark,  

Högre försäljnings-
värde 

  Produktion av 
biobränsle 

energipro-
duktion 

Fossilfritt bränsle 

  luftrening Renare luft Färre respiratoriska 
sjukdomar 

 
  

Ekosystem 

Välstånd och välbefinnande 
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Hot och påverkan 
Jord- och skogsbruk är idag två olika verksamheter som styrs av olika regelverk 
vilket ofta missgynnar brynmiljöerna. Brynmiljöer erhåller sällan jordbruksstöd, då 
de ofta inte passar in under definitionen för betesmark enligt jordbruksverkets re-
gelverk. Det leder till att dessa miljöer inte hävdas. I skogsvårdslagen är det inte 
tydligt att återplanteringskravet efter avverkning inte gäller för en zon närmast 
jordbruksmarken vilket kan leda till att skog planteras ända fram till åkerkanten. 

Många brynmiljöer växer igen i brist på skötsel och det saknas ofta incitament för 
att bygga upp nya bryn. 

Behov av åtgärder 
Jordbruksverket har i samverkan med Skogsstyrelsen med flera myndigheter tagit 
fram en informations- och kunskapssammanställning över brynmiljöer mellan 
skogs- och jordbruksmark287. Det är ett samverkansprojekt inom miljömålsrådet. 
Rapporten redovisar ett antal åtgärder som behövs för att öka antalet värdefulla 
bryn. Några av dessa åtgärder är: 

• Fortsatt arbete med skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn 
• Mer rådgivning och utbildning inom skogs- och lantbruksnäringen 
• Gemensamma fortbildningskurser för rådgivare inom skogs- respektive jord-

bruk och förvaltare av skyddade områden 
• Uppmärksamma skogsbryn inom Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 
• Informera om de möjligheter till ekonomiska stöd som finns i landsbygdspro-

grammet 
• Utred stöd och ersättningar till kommande landsbygdsprogram så att de sam-

verkar på bästa sätt för att skapa, restaurera och sköta bryn 
• Se över föryngringskravet i skogsvårdslagen 
• Utred om det finns behov av att öka möjligheterna att skydda värdefulla bryn 

genom att komplettera skyddsformen biotopskyddsområde i miljöbalken 
• Det finns behov av att göra en beräkning av värdet av brynens nyttor och även 

göra en beräkning av den ekonomiska effekten av att inte ha skogsproduktion i 
områden lämpliga för bryn. 

 

Jordbruksverket har tagit fram en kort vägledning om hur man som markägare kan 
gynna brynen och få nyttor tillbaka288 Skriften ger en beskrivning av vad du bör 
tänka på när du sköter ett bryn och hur en tvär skogskant kan bli ett variationsrikt 
bryn.  

 
287 Jordbruksverket, Övergångsmiljöer, Rapport 2018:14 
288 Jordbruksverket. Gynna brynen och få nyttor tillbaka, Jordbruksinformation 11-2018 
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Läs mer 
Appelqvist, T och Bengtsson O. Brynmiljöer i Bohuslän Rapport 1995:6 

Bryninventering i Göteborgs kommun, park och naturförvaltningen, 2014 

Aulén, G. 2012 Naturvård i N-S bestånd, Södra skog 

 

Öppna sandmiljöer   

Sandmiljöernas värden för grön infrastruktur 
Öppna sandytor är viktiga miljöer för många arter, ibland som livsmiljö hela livet 
och ibland för att bygga bo i. Sandödla vill ha solbelysta sandblottor där den kan 
lägga ägg och sola sig, och många insekter bygger bo i väldränerade sandjordar. På 
de öppna sandmarkerna finns också många blommande växter som inte klarar att 
växa i konkurrens med mer högvuxna växter.  

Utbredning 
Kartan nedan ger en preliminär och översiktlig bild av var det finns sandiga marker 
med potential för sandlevande arter, det gäller vildbin och andra marklevande 
gaddsteklar men även exempelvis sandödla. Sandiga jordar, öppna sand- och grus-
täkter, artrika vägkanter med sand samt förekomst av arter knutna till sand ligger 
till grund för kartan. I Del E - bilaga 5 finns en mer utförlig beskrivning av hur kar-
tan tagits fram. Gränserna och områdena bygger på den kunskap som finns idag 
och behöver förbättras.  
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Sandiga marker med potential för sandlevande arter. 

Inom de markerade ytorna på kartan finns militära övningsfält, betes- och slåtter-
marker, vägkanter, avslutade täkter, åbrinkar, banvallar, kraftledningsgator, rude-
ratmark, kolonilotter och trädgårdar som alla är potentiellt viktiga miljöer där det 
kan finnas möjlighet till såväl livsmiljöer, boplatser som bra födomiljöer för sand-
levande arter. 

Förekomsten av länets vildbin är ofullkomligt känd, men ett antal inventeringar un-
der senare år har börjat att visa på viktiga områden289. Två områden som, med nu-
varande kunskap, bör lyftas fram är området runt Karlsborgs fästning och söderut 
samt området runt Osdal-Bråt sydväst om Borås tätort. Inventeringen visar att i 
dessa området finns flera arter hotade bin och att de är viktiga landskapsavsnitt för 
många sandlevande arter. Det samma gäller antagligen områdena runt Ånimskog i 
Åmåls kommun samt i Svenljunga-Tranemo. Om man i stället för hotade arter tittar 
på antalet arter vildbin som hittats verkar områden i Alingsås-Essunga-Vårgårda 
kommun, Strömstad-Tanum-Sotenäs kommun samt Skövde-Hjo kommun vara 
ovanligt värdefulla.  

 
289 Bin och mångfald, Rapport 2016:66 
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Arter beroende av öppna sandytor 
En mängd arter gynnas av öppen sand, men kunskapen om många arters ekologi 
och utbredning i länet är bristfällig. Den största gruppen arter som vi vet kräver öp-
pen sand är gaddsteklar.  

I Sverige finns det 830 arter av gaddsteklar. Vildbin är den största gruppen av 
gaddsteklar med ca 300 arter, varav närmare 200 arter har hittats i Västra Göta-
lands län. Trettiofem arter av rödlistade vildbin har rapporterats i länet. En majori-
tet av dessa vildbin bygger sina bon i marken och många av dem bygger sina bon i 
sandblottor i värmegynnade lägen.290  

I anslutning till sandytorna måste det under hela växtsäsongen inom flygavstånd 
finnas tillräckligt med värdväxter för olika insektsarter. Många av solitärbina är 
specialister och beroende av ett fåtal värdväxter.  Dessa växter finns främst i magra 
blomrika marker. Många av dessa insekter är också beroende av strukturer i land-
skapet som de kan följa. De kan oftast inte ta sig över stora öppna åkrar eller slutna 
skogar utan är beroende av brynmiljöer och kantzoner. Det gör att det behövs till-
räckligt med boplatser, föda och fungerande strukturer i landskapet för att en popu-
lation av en hotad art ska överleva långsiktigt. 

Sandödla har ett starkt skydd i både nationell och internationell lagstiftning men 
den har minskat kraftigt och finns idag i huvudsak i norra Bohuslän och i Tibro och 
Karlsborgs kommun i östra delen av länet. Även backsvalan som gräver sina bon i 
sandbrinkar har gått kraftigt tillbaka. 

Ekosystemtjänster med koppling till vildbin och öppna sandytor 
Vildbin och andra gaddsteklar står för den största andelen pollinering av både vilda 
och odlade växter. Insektspollinerade grödor som t.ex äpplen, raps och vallfrön är 
beroende av tillräckligt antal pollinerare och de är även beroende av att det finns 
olika pollinerande arter som är aktiva vid olika väderlek och under olika delar av 
sommarhalvåret. För vissa sorter av raps kan skörden ökas med 11-18 procent med 
hjälp av insektspollinering jämfört med endast vindpollinering. Dessutom blir olje-
halten högre vid insektspollinering.   

Värdet för pollinering i Sverige bedöms uppgå till minst 90 miljoner kronor per år. 

Honungsbin kan delvis täcka upp brist på vilda insekter men de vilda insekternas 
bidrag till pollinering är mycket viktig. Dessutom blir pollineringen sårbar om den 
bara utförs av en art. Honungsbiet är dessutom drabbat av flera allvarliga sjukdo-
mar. 

 
290 https://www.lansstyrelsen.se/down-
load/18.2887c5dd16488fe880d54152/1537354401918/vildbin-vastragotaland.pdf 
 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2887c5dd16488fe880d54152/1537354401918/vildbin-vastragotaland.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2887c5dd16488fe880d54152/1537354401918/vildbin-vastragotaland.pdf
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Boplatser, mat under hela säsongen och strukturer i landskapet behövs för bra pollinering 
av våra grödor.  

Hot och påverkan 
Öppna sandytor eller sandblottor har minskat i landskapet genom igenväxning av 
tidigare öppna områden, skogsplantering på tidigare betesmarker, minskat antal 
skogsbränder i bland annat sandtallskogar samt vägbyggen och annan markexploa-
tering.  

I ängar och betesmarker som inte längre hävdas tar gräset över. Det leder till mins-
kad tillgång på de växter olika arter vildbin är beroende av och de bin som är speci-
aliserade på vissa arter av blommor hittar inte tillräckligt med föda för att överleva.  

Utbredning av invasiva främmande arter som till exempel kanadensiskt gullris, 
parkslide och blomsterlupin slår ut arter som naturligt växer på öppna sandytor. 
Kväve från gödsel och nedfall från luften leder till ytterligare utslagning av konkur-
renssvaga arter. 

Eftersom både mängden blommande växter och öppen sand har minskat i land-
skapet blir situationen extra svår för de arter som behöver tillgång till båda inom ett 
kort avstånd. Den kombinationen har minskat i ännu större grad än faktorerna var 
för sig. 

Bevarandeåtgärder 
Många artrika vägkanter ligger i sandiga marker. Trafikverket genomför skötsel av 
artrika vägkanter. De genomför också borttagning av invasiva främmande arter i 
artrika vägkanter 

Militära övningar hindrar igenväxning och skapar jordblottor. 
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Länsstyrelsen genomför inventeringar för att få bättre kunskap om var vildbin 
finns. Arbetet genomförs inom ramen för åtgärdsprogram för hotade arter. 

Sandbäddar har lagts ut på ett antal platser av såväl kommuner som ideella organi-
sationer. Som exempel har Naturskyddsföreningen lagt ut sandbäddar vid Naturre-
servatet Nohlmarken i Skövde kommun.  

Behov av insatser 
• Skapa öppna sandytor i värmegynnade lägen. 
• Hävda betesmarker och ängar på sandig mark med blommande växter.  
• Begränsa igenväxning av öppna sandytor genom bränning och borttagning 

av vedväxter. 
• Fortsatta inventeringar av hotade sandlevande arter   
• Så eller plantera ut vilda bins värdväxter i anslutning till sandmark, framför 

allt i områden med hotade vildbin. Exempelvis på motorcross-banor. 
• Bevara och skapa sandblottor genom manuell markytestörning eller med 

hästtramp.  
• Gynna fibblor och väddväxter genom sen slåtter, bete och insådd. 
• Bevara sandytor i täkter även när verksamheten har avslutats. Skriv in åt-

gärder för att gynna sandlevande arter i efterbehandlingsplan. Lämna lämp-
liga ytor utan återplantering. 

• Skötsel av artrika vägkanter särskilt i anslutning till naturliga gräsmarker 
och sandiga miljöer.  

• Anlägg ”insektshotell” där man skapar lämpliga boplatser och planterar in 
lämpliga värdväxter anpassade till en variation av arter. Området kan sam-
tidigt bli ett attraktivt utflyktsområde. Exempelvis i Gråbo grusgrop längs 
väg 190 

Läs mer 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsplan angående vildbin i Västra Gö-
talands län. Rapport 2015:12 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöövervakning av gaddsteklar, Resul-
tat från 2015 års övervakning och syntes för åren 2010-2015. Rapport 
2016:46 

 

Skyddsvärda lövträd i landskapet 

Förutsättningar för grön infrastruktur knutna till lövträd 
Träd är värdefulla för både djur, växter och människor. Gamla träd, grova träd och 
träd med håligheter i stammen har de högsta biologiska värdena och är viktiga livs-
miljöer för många arter. Dessa träd hyser en mångfald av både vanliga och ovan-
liga fåglar, fladdermöss, insekter, bin, lavar, mossor och svampar.  
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Utbredning av lövträd i landskapet 
Träd finns i hela landskapet. Träd finns i skog, i betesmarker och bryn, på åkerhol-
mar, längs sjöar och vattendrag, på kyrkogårdar och tomtmark, längs vägar och i 
parker. Västra Götaland har många stora gamla träd som är skyddsvärda och ändå 
är dessa bara en spillra av de stora träd som tidigare fanns i landskapet. Bara några 
få procent finns kvar av de gamla, stora och vidkroniga träd som tidigare bredde ut 
sig i ett öppet kulturlandskap. 

Särskilt skyddsvärda träd är grova (mer än 1 meter i diameter i brösthöjd), gamla 
(mer än 200 år för ek och 140 år för övriga) eller hålträd (mer än 40 cm i diameter 
och ha en djup hålighet) eller träd med hotade arter enligt riktlinjer för Åtgärdspro-
gram skyddsvärda träd. 

Särskilt skyddsvärda lövträd 
 I Västra Götalands län är cirka 40 000 särskilt skyddsvärda lövträd inregistrerade 
till trädportalen291. Underlaget i trädportalen bygger till största delen på kommun-
visa inventeringar utförda inom åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd. Dalseds 
och Stenungsunds kommun återstår att inventera och kartan kommer att uppdateras 
när dessa inventeringar är klara.  

Kartan visar var områden med högst täthet av särskilt skyddsvärda träd finns i länet 
fördelade på värdekärnor och värdetrakter. I värdekärnorna, som är röda på kartan, 
finns det mer än 50 skyddsvärda lövträd där avståndet mellan två träd inte översti-
ger 200 meter. I värdetrakterna, som är blåmarkerade på kartan, finns det mer än 50 
skyddsvärda träd där avståndet mellan två träd inte överstiger 1,5 km. 

 

 
291 www.tradportalen.se 
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Värdekärnor och värdetrakter för skyddsvärda lövträd.  
 

80 procent av de skyddsvärda lövträden ryms inom värdetrakter. Värdetrakterna är 
särskilt viktiga för krävande arter med dålig spridningsförmåga. För en grön infra-
struktur i hela landskapet är det viktigt att bevara och sköta alla skyddsvärda träd.  
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 80 procent av de särskilt skyddsvärda lövträden ligger i värdetrakter. 

Exempel från Hjo kommun 
Ett kartutsnitt från Hjo kommun ger exempel på hur man kan planera för hållbar ut-
veckling av värdetrakter och hur viktiga bevarande- och utvecklingsstråk kan läg-
gas in i översiktsplanen.  

Kartutsnitt nedan visar var värdekärnorna finns i värdetrakten för Hjo kommun. 
Den visar också tätheten av skyddsvärda träd som inte når upp till den täthet som 
krävs för att räknas som värdekärna inom värdetrakten. Inom de lila områdena på 
kartan finns det 50 skyddsvärda träd där avståndet mellan två träd inte överstiger 
800 meter. Dessa träd är viktiga för att stärka värdekärnorna inom värdetrakten. 
Med stöd av en fältinventering kan man ta ställning till vilka av dessa träd som be-
höver friställas eller åtgärdas på annat sätt.  

En del av dessa träd står längs allmän väg där Trafikverket har ansvar för skötseln, 
medan övriga står på kommunal eller privat mark. Enligt kartan finns det inte så 
många gamla träd i och runt Hjo tätort. Det kan bero på att träden i tätorten inte är 
inventerade.  
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 Täthet av skyddsvärda lövträd, ett utsnitt av länskartan i värdetrakten för Hjo kommun.  

Särskilt skyddsvärda ekar 
Hälften av de särskilt skyddsvärda träden i Västra Götalands län är ekar. Det hand-
lar om cirka 20 000 träd. Ek är det trädslag som hyser flest arter. 
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Värdekärnor och värdetrakter för ek.  

I värdekärnorna finns mer än 50 skyddsvärda ekar där avståndet mellan två ekar 
inte överstiger 200 meter. Inom värdetrakterna finns minst 50 skyddsvärda ekar där 
avståndet mellan två ekar inte överstiger 1,5 km.  

Längs Vänerkusten finns flera värdetrakter med ek och det finns troligen goda möj-
ligheter att förstärka och eventuellt binda samman dessa värdetrakter. Hjo, Väners-
borg och sträckan mellan Göteborg och Alingsås är också områden med särskilt 
goda förutsättningar att bevara och förstärka värdetrakterna för ek. 

Hur många ekar behövs? 
Inom projektet Brifunk292 har man beräknat att det inom 25 kvadratkilometer be-
hövs 140 ekar med en stamdiameter på minst en meter i brösthöjd för en långsiktigt 
god livsmiljö för arter knutna till ek, så kallade tröskelvärden för ek. De röda områ-
dena når upp till den nivån, de blå områdena behöver förstärkas och de gröna om-
rådena behöver ytterligare förstärkning för att nå upp till den nivå som krävs för en 
långsiktigt hållbar utveckling av ek. 

 
292 Brifunk 
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I de röda områdena finns det idag tillräckligt många ekar för arter knutna till ek ska ha en 
god livsmiljö.  

Planera för efterträdare 
Det tar 200 till 300 år för en ek att utveckla de kvalitéer som många av dess arter 
behöver. Leveranstiden är alltså lång för att ett naturvårdsträd ska hysa de arter 
som är knutna till gamla träd. Därför måste det finnas tillräckligt med träd som på 
sikt blir nya boplatser när de gamla skyddsvärda träden dör. 

Alléer är viktiga spridningslänkar 
Längs våra vägar finns både alléer och fristående träd. De är viktiga naturvårdsträd 
eftersom de ofta står fritt och är solbelysta vilket är viktigt för många arter. Alléer 
är också viktiga spridningslänkar mellan värdekärnor och värdetrakter. Det finns 
ett stort antal rödlistade och naturvårdsintressanta arter knutna till äldre träd i allé-
erna.  
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Arter 
Ett enskilt träd kan innehålla många olika livsmiljöer och arter. Gamla och grova 
träd och träd med håligheter är hemvist för både vanliga och ovanliga svampar, 
mossor, insekter och lavar. De erbjuder också boplatser för många fågelarter och 
fladdermöss. Många pollinerande insekter bor i träd med håligheter. Man räknar 
med att cirka 500 rödlistade arter är beroende av dessa träd. Även döda träd är fulla 
av liv, inte minst insekter som i sin tur blir till föda för många fåglar.   
 

Sverige hyser en viktig andel av Europas jätteträd, alltså träd med en stamdiameter 
på 100 cm i brösthöjd.  Sverige har därför också ett stort ansvar att bevara och sköta 
dessa träd.  

 

Läderbaggen har kort spridningsförmåga och är beroende av gamla hålträd vilket 
gör att den är en bra signalart som visar värdetrakter med skyddsvärda lövträd/ekar. 
Om det finns läderbagge i ett område kan man vara säker på att det också finns 
många andra ovanliga och rödlistade arter som har höga krav på sin livsmiljö. Kar-
tan visar känd förekomst av läderbagge i länet. Förekomst är markerat med ett + i 
kartan och man kan se att flesta lokalerna ligger inom värdekärnor. Det skulle vara 
av stort värde att inventera läderbagge i de värdetrakter där inventering saknas som 
underlag för fortsatt prioritering av insatser och åtgärder. 

 

Läderbaggen (Osmoderma odorata) är en cirka 3 cm stor skalbagge som lever i mur-
ken ved i gamla ihåliga lövträd. Den luktar läder. 
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Kartan visar känd förekomst av läderbagge inom värdetrakter för skyddsvärda ekar. 

Ekosystemtjänster 
Träd har ett estetiskt, socialt och kulturhistoriskt värde vilket gör att även vi männi-
skor är beroende av träd för en god livskvalité. De levererar många så kallade eko-
systemtjänster. Gamla träd bär på en historia. Träden skapar identitet åt landskapet, 
både på landsbygd och i tätort.  

Träd kan dessutom förbättra förutsättningarna att klara klimatförändringarna både 
när det gäller översvämningar, skyfall och värmeböljor. Träd och annan vegetation 
bidrar med avkylande effekt på lokalklimatet genom vattenavdunstning och skugg-
effekt. Växter har förmåga att absorbera partiklar och gatuträd och annan vegetat-
ion kan bidra till att rena luften från luftföroreningar. Träd ger vindskydd. 

Hot och påverkan 
Många stora lövträd som vuxit i ett öppet landskap står idag inträngda bland andra 
yngre träd.  Det gör att träden far illa och riskerar att dö då de inte längre får det 
ljus det behöver. Framförallt ekar tål inte den beskuggningen. Många av de arter 
som är knutna till grova träd och hålträd är också beroende av att träden står öppet 
och är solbelysta. En av de viktigaste åtgärderna för att förlänga livet på träden och 
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göra det möjligt för arterna att överleva är att frihugga dem. Det gäller också för de 
gamla betesmarker med stora träd som har planerats igen med gran när betet har 
upphört. Genom att skapa ljusluckor för träden kan de överleva längre och fungera 
som stödhabitat för arter under en period. 

Det finns ofta brist på tillräckligt många medelålders träd som kan ersätta de gamla 
skyddsvärda träden när de dör. Det är därför viktigt att planera för efterträdare i tid 
och se till att det finns träd i alla generationer.  

Ett flertal av våra inhemska träd är idag utsatta för olika trädsjukdomar. Almsjuka, 
askskottsjuka och ekdöd har drabbat många skyddsvärda träd och deras efterföl-
jare. Varmare och fuktigare klimat kan leda till ytterligare svampsjukdomar på 
olika trädarter.  

I delar av länet är viltbetet högt och det är svårt att få en tillväxt av nya lövträd. 
Detsamma gäller i betesmarker där det behövs betesfria zoner i form av buskage el-
ler inhägnad för att nya träd ska kunna etablera sig.  

I tätorterna är det inte ovanligt att stora träd avverkas i samband med nya vägar och 
bebyggelse. Ibland måste träd tas ner då de utgör en säkerhetsrisk men ofta finns 
det möjlighet att beskära träden och på så vis låta dem finnas kvar i ytterligare 
många år.  

Plantskolor använder idag till stor del utländskt växtmaterial för leverans till kom-
munernas planteringar. Det kan innebära att våra inhemska arter inte är anpassade 
till dessa träd och leda till att de inte fungerar som bra spridningskorridorer för 
känsliga arter.  

Befintliga skydd av träd i landskapet 
Många skyddsvärda träd står i områden som är naturreservat, kulturreservat, bio-
topskydd eller där det tecknats ett naturvårdsavtal enligt miljöbalken med syfte att 
bevara en kontinuitet av skyddsvärda träd. Det finns också många stora och 
skyddsvärda träd i trädklädda betesmarker som omfattas av Natura 2000 enligt Art- 
och habitatdirektivet. Över tvåhundra träd i länet är naturminnen och har ett skydd 
från avverkning enligt miljöbalken.  

Generellt biotopskydd gäller för alléer med minst fem planterade lövträd i enkel el-
ler dubbel rad längs en väg eller det som tidigare utgjorts av väg eller i ett i övrigt 
öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd. 

En åtgärd som väsentligt påverkar ett särskilt skyddsvärt träd som till exempel av-
verkning, toppkapning eller kraftig beskärning av trädet ska anmälas för samråd till 
Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Det gäller både träd i skogsmark, od-
lingslandskap och i tätort. Det gäller även i detaljplanelagt område både inom och 
utanför tomtmark, dock ej på tomt med byggrätt. 

Alla kyrkogårdar ska ha en vård- och underhållsplan och kyrkogårdar som är an-
lagda före 1940 omfattas av kulturminneslagen. Väsentliga förändringar som att 
såga ner eller plantera träd måste tillståndsprövas av Länsstyrelsen.  

Kommunerna har möjlighet att införa marklov för fällning av skyddsvärda träd i 
detaljplan vilket ökar möjligheten att träden sköts istället för att avverkas. 
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Miljökvalitetsmål 
Enligt det regionala miljökvalitetsmålet för ett rikt växt-och djurliv ska förekoms-
ten av skyddsvärda träd vara känd i länets samtliga kommuner år 2020 och markä-
garna ska då vara informerade om trädens värden. Skydd och vård av prioriterade 
trädmiljöer kan bidra till att miljökvalitetsmålen för Levande skogar, Ett rikt od-
lingslandskap och God bebyggd miljö uppnås. 

Bevarandeåtgärder 

Inventeringar 
Det finns relativt god kunskap om skyddsvärda lövträd i länet eftersom både Läns-
styrelsen, kommuner och Trafikverket har genomfört inventeringar under många 
år. Det finns ändå behov av ytterligare kunskap för att kunna prioritera mest lämp-
liga åtgärder.  

Trafikverket har inventerat alléer utmed allmän väg och har ansvar för skötsel och 
restaurering av dessa. De arbetar också med planering av nya alléer. Nya alléer 
längs allmänna vägar är viktiga för att binda ihop och förstärka värdekärnor och 
värdetrakter. I enlighet med Riktlinje landskap293 ska alléer utvecklas utifrån kända 
brister och ha höga natur- kultur- och upplevelsevärden. 

Friställning av träd 
Under de senaste tio åren har mer än 1500 träd kunnat friställas med stöd av åt-
gärdsprogram (ÅGP) för skyddsvärda träd. Det har i första hand skett genom att 
enskilda markägare har fått bidrag för att friställa skyddsvärda träd som har stått in-
trängda i annan vegetation.  

Det finns möjlighet att få miljöersättning från landsbygdsprogrammet för restaure-
ring av trädklädda betesmarker och via Skogsstyrelsen kan man få ersättning för 
frihuggning av träd i skogsmark.  

Planera för efterträdare 
Länsstyrelsen har tagit fram en rapport294 och GIS-skikt som visar områden inom 
värdetrakterna där det idag finns ersättningsträd och vilka av dessa träd som idag 
står inväxta och kan vara i behov av friställning. Det kan dock vara så att en del av 
dessa träd står i värdefulla skogar där det inte är lämpligt att friställa träden. En så-
dan bedömning måste göras i fält och tillsammans med markägaren får man sedan 
ta ställning till eventuella åtgärder.  

Planera för träd i tätort 
Tätorter som ligger i anslutning till värdekärnor skulle genom ökad kunskap på ett 
bra sätt kunna planera åtgärder som stärker eller binder samman befintliga värde-
kärnor. Lidköping, Skara och Hjo är några sådana viktiga länkar mellan befintliga 
värdetrakter. Det finns också ett behov av att inventera efterträdare till de gamla 
träd som finns idag.  

 
293 TDOK 2015:0323 
294 Länsstyrelsen, Klimatanpassning- åtgärder inom värdetrakter för skyddsvärda träd, 
Rapport 2018:22 
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I tätorten finns projektmedel att söka för planering av grönare städer och många 
kommuner har sökt och fått LONA-medel för inventeringar av träd och för att ta 
fram kommunala trädplaner. Genom att i ett tidigt skede lyfta in både det lokala 
och det regionala kunskapsunderlaget om värdefulla träd i planeringen bör det fin-
nas goda möjligheter att planera för befintliga träd och även utveckla nya förbin-
delsestråk för att stärka grön infrastruktur.  

Kurser om träd 
Länsstyrelsen genomför kurser om träd för planerare, kommunekologer, parkför-
valtning och kyrkogårdsförvaltare för att förmedla kunskap om planering och sköt-
sel av gamla träd och dess efterträdare och hur träd kan bidra till klimatanpassning.  

Projekt 
i-Tree är ett nytt projekt som ska kartlägga urbana träds samhällsnytta. Det är ett 
brett samverkansprojekt där bland annat Göteborgs stad och Skövde kommun del-
tar.295   

Utvalt insatsområde 
Skyddsvärda träd är ett utvalt insatsområde med förslag till åtgärder. Se del D – ka-
pitel 13.6. 

 

Läs mer 
https://www.lansstyrelsen.se/down-
load/18.610163bd1708581f8803b64/1583079443441/skyddsvarda-trad-
webb.pdf 

https://www.lansstyrelsen.se/down-
load/18.6b32b8ec162bd970d6b26571/1526068317997/trad-i-kulturland-
skap.pdf 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikat-
ioner/2018/klimatanpassning---atgarder-inom-vardetrakter-for-skyddsvarda-
trad.html  

http://www.raa.se/kulturarvet/landskap/fria-eller-falla/ 

http://www.vetree.eu/en/page/1/ 

Länsstyrelsen, Rapport 2011:42, Landskapsanalys över lövträdsmiljöer i 
Västra Götalands län 

Skogsstyrelsen, Rapport 5 2013, sid 65-66, Målbilder för god miljöhänsyn 

Länsstyrelsen, Rapport 2011:09, Trädvårdsplaner för Naturminnesträd i 
Västra Götalands län 

 

 
295 https://www.slu.se/ew-nyheter/2018/8/itree/ 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.610163bd1708581f8803b64/1583079443441/skyddsvarda-trad-webb.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.610163bd1708581f8803b64/1583079443441/skyddsvarda-trad-webb.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.610163bd1708581f8803b64/1583079443441/skyddsvarda-trad-webb.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6b32b8ec162bd970d6b26571/1526068317997/trad-i-kulturlandskap.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6b32b8ec162bd970d6b26571/1526068317997/trad-i-kulturlandskap.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6b32b8ec162bd970d6b26571/1526068317997/trad-i-kulturlandskap.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2018/klimatanpassning---atgarder-inom-vardetrakter-for-skyddsvarda-trad.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2018/klimatanpassning---atgarder-inom-vardetrakter-for-skyddsvarda-trad.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2018/klimatanpassning---atgarder-inom-vardetrakter-for-skyddsvarda-trad.html
http://www.raa.se/kulturarvet/landskap/fria-eller-falla/
http://www.vetree.eu/en/page/1/
https://www.slu.se/ew-nyheter/2018/8/itree/
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Del C – 11. Grön infrastruktur i bebyggd 
miljö  
I detta kapitel kan du läsa om betydelsen av grön infrastruktur i våra tätorter och 
hur den kan stärkas och bevaras. Mer om fysisk planering och ekosystem-
tjänstanalyser finns i kapitel 14 och i kapitel 6 står det om fördelningen av bebyg-
gelse i länet. 

  
Stadsodling i Högsbo, Göteborg.  

Grön infrastruktur i bebyggd miljö  
En tätort ska ha en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare296. 
Många av länets tätorter har sitt ursprung i tidiga handels- och marknadsplatser och 
har uppkommit där vägar har mötts eller i anslutning till vattenvägar. När järnvä-
gen byggdes blev den en viktig mötespunkt där nya samhällen formades. Många av 
dagens tätorter har vuxit fram kring järnvägsstationer.297 

Vad räknas som tätort? 

SCBs statistik för tätorter byggs upp i tre steg: 

1. En kärna skapas, där max 150 meter mellan huskropparna tillåts. 

2. Kärnan knyts ihop med annan bebyggelse när avståndet är max 200 meter mel-
lan huskropparna. Kopplingen ska ske via vägnätet. 

3. Tätortskärnor kan slås samman när avståndet är mer än 200 meter mellan 
huskroppar, om tillräckligt många bor och arbetar i de olika delarna. Den totala 
maxlängden mellan tätortskärnor ökar stegvis beroende på kärnornas samman-
lagda dag- och nattbefolkning. Som mest är avståndet 500 meter.  

 
296 SCB 
297 Vägen till din historia. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1985 
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Fördelning av tätorter i länet. 

Stadsplaner har styrt utformningen av städer och tätorter sedan lång tid tillbaka. 
Under hela 1800-talet dominerade rutnätsplaner. I den första byggnadsstadgan som 
kom 1874 strävade man efter ett effektivt brandskydd, en god hygien och en pryd-
lig stadsbild. Då genomfördes många rutnätsplaner som avvek från de gamla stä-
dernas oregelbundna planform.  Nya breda trädplanterade gator anlades som skydd 
mot stadsbränder. Esplanaden i Mariestad är ett exempel på detta. Den anlades ef-
ter branden 1895. 

I 1800-talets stadsplanering blev trädkantade alléer, avenyer och stadsparker van-
liga. De anlades ofta i anslutning till den gamla stadens gräns när stadsbebyggelsen 
växte. Den första parkanläggningen i staden låg ofta vid järnvägsstationen.298 

I mindre orter finns många gamla bystrukturer och gårds- och kyrkomiljöer med 
hamlade träd och alléer bevarade. Det är inte ovanligt med vårdträd vid mangårds-
byggnader.  

 
298 Vägen till din historia. 1985 



 

 

272 G R Ö N  I N F R A S T R U K T U R  –  R E G I O N A L  H A N D L I N G S P L A N  F Ö R  V Ä S T R A  G Ö T A L A N D S  L Ä N  

I och kring många tätorter i länet råder idag ett starkt exploateringstryck. Samtidigt 
behöver den gröna infrastrukturen bevaras och gröna kulturhistoriska miljöer beak-
tas i den bebyggda miljön. Vid ny bebyggelse behöver möjligheterna att återskapa 
natur och öka biologisk mångfald finnas med i den tidiga planeringen. Om plane-
ring av bebyggelse görs utan anpassning till grön infrastruktur och ekosystemtjäns-
ter uppnår vi inte miljömålet God bebyggd miljö, utan bara en bebyggd miljö. Det 
får även en negativ inverkan på flera andra miljömål.  

Bebyggelse kan vara barriär för grön infrastruktur, men om den gröna infrastruk-
turen integreras i bebyggelsen minskar bebyggelsens barriäreffekt.  Ibland korsar 
tätortsbebyggelsen kommungränsen vilket gör den gröna infrastrukturen som finns 
i den bebyggda miljön till en mellankommunal fråga, exempelvis mellan Göte-
borgs kommun och Mölndals kommun. 

Nyare bostadsområden byggda på gammal industrimark ger möjlighet till förtät-
ning utan att ta naturmark i anspråk. Det ger istället goda möjligheter till att stärka 
grön infrastruktur, särskilt om det finns med i den tidiga planeringen av området.  

Förutsättningar för grön infrastruktur i bebyggd miljö 
I tätorterna finns en mångfald av olika naturvärden. Gröna element och strukturer i 
tätorter är viktiga livsmiljöer för många arter som har trängts undan från skogs- och 
jordbrukslandskapet, så som pollinerande insekter, fjärilar, skalbaggar, fåglar och 
fladdermöss. Gröna element och strukturer bidrar samtidigt till attraktiva boende-
miljöer.  

Naturområden i bebyggd miljö utgörs ofta av relativt sett mindre områden frag-
menterade av bebyggelse och infrastruktur. De ingår därför sällan i värdetrakter, 
även om de har en hög biologisk mångfald. Livsmiljöerna är delar av den gröna in-
frastrukturen som sträcker sig genom bebyggelsen. Även mindre områden i tätort 
har på så sätt en regional betydelse. 

I olika typer av bebyggelsestrukturer ges olika förutsättningar för grön infrastruk-
tur. Här beskrivs några av de miljöer som bidrar till grön infrastruktur i tätorter. 

Parker  
Parker med en stor variation av öppna och slutna ytor ökar förutsättningarna för 
mångfald. En större park har förutsättningar att hysa ett större antal arter och livs-
miljöer. En flerskiktad park med både träd-, busk-, fält- och markskikt gynnar en 
mångfald av arter. Bryn och kantzoner med träd och buskplanteringar med tillex-
empel sälg, slån, haggtorn och hassel ger blomning under hela säsongen. En stor 
variation nås bäst genom att ta vara på och förstärka de naturliga skillnaderna i 
jordmån, markfuktighet och lokalklimat som finns i parken.299 I länets parker finns 
ofta stora och gamla träd med livsmiljöer för en stor variation av arter.  I parker 
finns förutsättningar att bevara miljöer som gått förlorade i bland annat odlings-
landskapet. Genom att låta döda träd ligga kvar i parken på lämplig plats ökar livs-
miljön för många insekter, lavar och svampar. Ett lämpligt sätt kan vara att anlägga 

 
299 Mittuniversitetet. Åtgärder för biologisk mångfald i parker 2013 https://www.diva-por-
tal.org/smash/get/diva2:629700/FULLTEXT01.pdf 
 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:629700/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:629700/FULLTEXT01.pdf
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faunadepåer och samtidigt sätta upp informationsskyltar för att skapa förståelse för 
varför dessa högar av död ved lämnats kvar i parken. 

Genom att beskära eller hamla träd kan få leva längre utan att behöva utgöra risk 
mot människor eller byggnader. 

Parker i tätorter kan vara allt från stora landskapsparker som Nolhagaparken i 
Alingsås till små fickparker. Större parker har förstås en stor betydelse som grön 
infrastruktur då de binder samman grönområden över stora ytor i staden och ibland 
övergår i vildare natur, som exempelvis Botaniska trädgården - Änggårdsbergen i 
Göteborg. 

Att anlägga och sköta natur- och parkmiljöer i urban miljö är värt investeringen. 
Det kom forskare fram till när de räknade på investerings- och skötselkostnader i 
förhållande till nytta i 25 städer. Då räknade man lågt och inkluderade bara sådana 
värden som gick att uppskatta i monetära värden.300  

Träd  
Gröna stråk med träd och alléer som knyter samman parker och grönområden fun-
gerar som spridningskorridorer för många arter. Det är brist på gamla träd i land-
skapet. Träd längs vägar och gator är en viktig del av grönstrukturen i tätorten. Trä-
den renar luften, begränsar buller, bidrar till dagvattenhantering och fler boplatser 
för fåglar och insekter. Ibland bildar de sammanhängande stråk som leder arter och 
människor in och ut mellan tätortens kärna och större naturområden utanför kärnan. 
Bland annat kvartersstaden lämnar plats för avgränsade parker och genomkorsas 
ofta av alléer längs gator. Sammanhängande stråk av träd är även viktigt för att 
skänka skugga och lägre temperatur under varma dagar, så att människor på ett bra 
sätt kan förflytta sig i staden till svalare områden i form av parker. Detta är särskilt 
viktigt för barn och äldre. 

Läs mer om skyddsvärda lövträd i kapitel 10.6. Notera att värdetrakter och värde-
kärnor för skyddsvärda lövträd även omfattar tätorter. 

Gräsmarker  
Gräsmattor ger utrymme för lek, spel, picknick, promenader och vila. De öppna 
ytorna skapar utrymme och luftighet i tätortsmiljön. Klippta gräsmattor utgör mel-
lan 40 och 60 procent av urban grönyta i Sverige301men i klippta gräsmattor finns 
bara ett fåtal arter. Genom att sköta vissa av gräsytorna som ängsmark och slå av 
gräset med en slåtterbalk ett par gånger per säsong kan mervärden skapas.  

Genom att anlägga ängsmarker med insådd av svenskt ängsfrö ökar livsutrymmet 
för många arter till exempel pollinatörer som bin och fjärilar som har små möjlig-
heter att livnära sig i en klippt gräsmatta. Hopsamling och bortforsling av gräset är 
en nödvändig skötselåtgärd för en artrik äng. Endast en spillra av tidigare areal 
ängsmark finns idag kvar i odlingslandskapet. Att sköta gräsytor i parker och längs 
vägar i tätort är en angelägen åtgärd för att stärka denna bristmiljö så att arealen 
ängsmark ökar i landskapet. Läs mer om ängsmarker i kapitel 10.4.  

 
300 Naturvårdsverket 2017 Argument för mer ekosystemtjänster 
301 SLU 2017 Manual Lawn alternatives in Sweden from theory to practice 
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En öppen gräsmark kan ha många olika funktioner samtidigt. Förutom att vara en 
viktig rekreationsmiljö kan den avlasta dagvattensystemet, fungera som översväm-
ningsskydd och med anpassad skötsel vara en värdefull miljö för många arter.   

Öppna vattenytor och våtmarker 
Öppna vattenytor och våtmarker ökar artrikedomen i tätorter. Vatten skapar också 
bra platser för människor. Det ger möjlighet till upplevelser för såväl barn som 
vuxna. Genom planering av våtmarker och dammar kan man rena och fördröja dag-
vatten och samtidigt stärka den biologiska mångfalden i tätorten. Det gäller att 
välja optimala lägen för våtmarker och samtidigt utforma dem och angränsande ve-
getation så att de gynnar groddjur, fåglar och fiskar och samtidigt är estetiskt tillta-
lande.   

 

 
Tegelängen, tätortsnära våtmark i Mariestad. 

 

En kombination av olika dagvattenlösningar skapar flest ekosystemtjänster Ett dike 
i kombination med en större nedsänkt vegetationsyta – en så kallad regnbädd – ger 
plats för en blomrik plantering och leder bort stora vattenmängder. Samtidigt för-
dröjs och renas smutsigt vatten från kringliggande vägar och andra hårdgjorda ytor. 
Läs mer om strategier för dagvattenhantering302  

 
302 https://www.cocity.se/sa-gor-andra/oppna-dagvattenlosningar-framjar-eko-
systemtjanster/ 
 

https://www.cocity.se/sa-gor-andra/oppna-dagvattenlosningar-framjar-ekosystemtjanster/
https://www.cocity.se/sa-gor-andra/oppna-dagvattenlosningar-framjar-ekosystemtjanster/
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En ekosystemtjänstanalys över Mensättra våtmark i Nacka kommun visade att det 
fanns stora ekonomiska värden med att restaurera våtmarken istället för att be-
bygga den.303  Våtmarken kan komma att fungera som ett rekreationsområde i ett 
område som idag har brist på parker och grönområden, samtidigt kan vattenkvali-
teten förbättras och variationen av livsmiljöer för arter ökar. Kommunen har nu be-
slutat att restaurera våtmarken. 

Trädgårdar och kolonilotter  
Villaträdgårdar, koloniområden och odlingslotter är ofta rika på biologisk mång-
fald. De kan utgöra attraktiva livsmiljöer för fåglar och vilda pollinatörer som vild-
bin, humlor, fjärilar och blomflugor. Pollinatörerna bidrar till en större och bättre 
fruktskörd och fåglar begränsar antalet mygg och håller efter skadeinsekter. 

 
Koloniområden kan hysa en stor biologisk mångfald som bidrar med många ekosystem-
tjänster.  

Bostadsgårdar  

Bostadsgårdar kan bestå av stora öppna, sammanhängande ytor, särskilt kring mil-
jonprogramsområden och modernismens bostadsområden. Många bostadsgårdar 
skulle kunna rymma en större variation av natur och naturtyper genom planering av 
grön infrastruktur som samtidigt leder till mer attraktiva bostadsområden.  Ökat an-
tal träd och buskar som har kapacitet att ta hand om vatten, sänker temperaturen 
och ge skugga under varma dagar ger ett antal mervärden. Växter som främjar pol-
linatörer, odlingsbäddar och fågelholkar är andra exempel på mervärden. 

 
303 Nacka kommun. Förstudie restaurering av Mensättra våtmark 2015 http://info-
bank.nacka.se/handlingar/tekniska_namnden/2015_NTN/20150519/06_B_F%C3%B6rstu-
die_Mens%C3%A4ttra_150325_Slutversion2.pdf 
 

http://infobank.nacka.se/handlingar/tekniska_namnden/2015_NTN/20150519/06_B_F%C3%B6rstudie_Mens%C3%A4ttra_150325_Slutversion2.pdf
http://infobank.nacka.se/handlingar/tekniska_namnden/2015_NTN/20150519/06_B_F%C3%B6rstudie_Mens%C3%A4ttra_150325_Slutversion2.pdf
http://infobank.nacka.se/handlingar/tekniska_namnden/2015_NTN/20150519/06_B_F%C3%B6rstudie_Mens%C3%A4ttra_150325_Slutversion2.pdf
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Gröna väggar och tak 
De senaste åren har trenden att anlägga gröna tak vuxit sig starkare, och även gröna 
väggar ökar i antal. Gröna tak kan bidra med att fördröja dagvatten, jämna ut tem-
peraturen, rena luften, vara klivstenar för insekter, skapa bättre ljudmiljö och bli en 
mötesplats för boende.304  

Gröna tak kan bidra till ökat livsutrymme för arter. Genom val av naturtyp och ve-
getation kan de fungera som förstärkningsmiljö för arter som naturligt finns i områ-
det men som bedöms vara en bristmiljö. Genom att välja inhemska arter stöds det 
lokala ekosystemet vilket främjar den biologiska mångfalden. Med större jorddjup 
har fler arter möjlighet att etablera sig och överleva torrperioder. Gröna väggar kan 
fungera som ledlinjer för pollinerare att hitta upp till gröna tak.  

Enligt beräkningar ger ett sedumtak ger cirka 40 procents minskning av dagvatten-
flödet och ett tjockare biotoptak cirka 55 procent minskad avrinning. Det finns stor 
potential och ekonomiska fördelar att hantera dagvatten lokalt på en stor takyta.305 

 Med ett ökat intresse för gröna tak och väggar finns också behov av ökad kunskap 
om gröna klimatskals inverkan på fukt- och temperaturförhållanden i konstrukt-
ioner samt brandkrav för byggnaden. Läs mer i Gröna klimatskal – Fukt och brand 
306 

Tätortsnära skog och jordbruk 
Tätortsnära skogar skapar förutsättningar för olika former av rekreation. Områden 
med naturvärden stärker dess värde som rekreationsmiljö. Det kan därför vara 
smart att planera för att bevara områden med höga naturvärden inom tätortsnära 
värdetrakter för att därigenom även stärka grön infrastruktur.  

Ett brukat kulturlandskap med naturliga gräsmarker i närhet till tätorten ger många 
mervärden och är viktig att bevara. Läs mer om naturliga gräsmarker i kapitel 10.4.  

Gröna kilar  
I länets två största tätorter, Göteborg och Borås, når grönområden in mot stadskär-
nan i form av gröna kilar. Dessa gröna kilar består av relativt stora sammanhäng-
ande naturområden som rymmer många olika naturtyper som är viktiga för den bio-
logiska mångfalden då de fungerar som spridningskorridorer för arter och dessutom 
ökar möjligheten för människor att ta sig ut i naturen. De bidrar samtidigt med ett 
flertal ekosystemtjänster. På grund av bebyggelse- och infrastrukturen är den gröna 
infrastrukturen starkare i stråken inifrån och ut än genom tvärförbindelser. Flera av 
dessa gröna kilar är regionala då de korsar kommungränser. Det är viktigt att kopp-
lingen ut i grönkilarna finns ända inifrån centrum, för att det ska vara lätt både fy-
siskt och mentalt att ta sig ut i naturen. I arbetet har svaga länkar identifierats där 
det är särskilt viktigt att beakta att länkarna inte bryts. 

 
304 C/o city Gröna lösningar ger levande städer. 2017 https://hallbarstad.se/cocity/wp-
content/uploads/sites/121/2018/02/Gröna_lösningar_levande_städer-1.pdf?x14227 
305 C/o city Gröna lösningar ger levande städer 2017 
306 https://www.cocity.se/wp-content/uploads/2018/04/grona-klimatskal-fukt-och-
brand.pdf 
 

https://hallbarstad.se/cocity/wp-content/uploads/sites/121/2018/02/Gr%C3%B6na_l%C3%B6sningar_levande_st%C3%A4der-1.pdf?x14227
https://hallbarstad.se/cocity/wp-content/uploads/sites/121/2018/02/Gr%C3%B6na_l%C3%B6sningar_levande_st%C3%A4der-1.pdf?x14227
https://www.cocity.se/wp-content/uploads/2018/04/grona-klimatskal-fukt-och-brand.pdf
https://www.cocity.se/wp-content/uploads/2018/04/grona-klimatskal-fukt-och-brand.pdf
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Utbredning av grön infrastruktur i bebyggd miljö 
Värdekärnor och värdetrakter för olika naturtyper kan ligga i anslutning till tätorter 
se kartor i kapitel 10. De visar på höga naturvärden på landskapsnivå och är viktiga 
att beakta i tätortsplaneringen. Genom att bevara dessa områden stärks den gröna 
infrastrukturen och genom dess nära anslutning till tätort ger de goda förutsätt-
ningar för rekreation. De kan vara lämpliga områden att prioritera för kommunala 
naturreservat.  

I kapitel 10.5 finns en karta över tätortsnära ädellövskogsmiljöer med höga natur-
värden som ingår i värdetrakt för ädellövskog i anslutning till Borås. Kartan visar 
också kommunägd mark. Det är ett exempel på hur naturtypskartorna kan användas 
i den kommunala planeringen av tätortsnära skog för rekreation och grön infra-
struktur.  

Förutom dessa områden som tagits fram med stöd av regionalt heltäckande kartun-
derlag finns många kända natur- och kulturvärden som tagits fram i lokala invente-
ringar. Den gröna infrastrukturen i bebyggd miljö behöver därför planeras på kom-
munal och mellankommunal nivå med stöd av det regionala underlaget i denna 
handlingsplan. Element och strukturer som stärker grön infrastruktur och eko-
systemtjänster behöver beaktas så att tätortens gröna korridorer knyts samman med 
omgivande natur. 

Närrekreationsområden och vardagsnatur 
Lättillgänglig natur i och runt tätorter blir allt viktigare vid en ökad urbanisering. 
Hur nära man har till grönområden påverkar hur ofta man nyttjar dessa. Forskning 
visar att ett grönområde behöver ligga inom 300 meter från bostaden, arbetsplatsen 
eller skolan för att besökas ofta.307 

En studie av användandet av grönområden i städer visar att den som har femtio me-
ter till närmsta grönyta vistas där dubbelt så ofta och sammanlagt nästan dubbelt så 
lång tid som den som bor en kilometer bort. En studie på ett naturreservat utanför 
Stockholm gjord mellan år 1960 och 2000 visar att avståndet som folk är beredda 
att åka har minskat och att brist på tid, eller den upplevda bristen av tid, för att vis-
tas i naturen har ökat.308  

Ett av tilläggsmålen till de regionala miljömålen för Västra Götalands län var fram 
till och med 2019 ”Avståndet till närmsta tillgängliga grön- eller vattenområde ska 
inte vara större än 300 meter från bostäder, skolor och förskolor.” Länsstyrelsen 
gjorde en uppföljning av målet 2020309: 
 
För första gången har Statistiska centralbyrån (SCB) kartlagt grönstrukturen i lan-
dets samtliga cirka 2 000 tätorter. Siffrorna gäller för 2015. Grönområde definieras 
som ett område av sammanhängande grönytor som uppgår till minst 0,5 hektar och 
som är allmänt tillgängligt.  Andel av tätortsbefolkningen i Västra Götalands län 
som bodde inom 300 m från grönområde var 99 procent. Det var ingen skillnad i 
fördelningen mellan kvinnor, män, barn och äldre. Den kommun som hade minst 
andel hade 89 procent. I samtliga övriga kommuner låg andelen över 90 procent, 

 
307 Boverket, PBL Kunskapsbanken, Grönska främjar hälsa och välbefinnande 
308 Naturvårdsverket. Naturen som kraftkälla. 
309 https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2020/mil-
jomalsuppfoljning-2020.html 
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och i 30 kommuner var andelen 100 procent. Detta får betraktas som att målet är så 
gott som uppfyllt för länet i stort.  Siffrorna säger dock inget om vilka kvaliteterna 
är i grönområdena. Det behöver inte heller innebära att grönområden har bevarats 
eller ökat i areal, utan att många människor har nära till områdena på grund av ökat 
byggande och förtätning i eller intill grönområdena. Detta är positivt ur social syn-
vinkel men inte nödvändigtvis miljömässigt eftersom det kan innebära ökat slitage. 
   
Naturreservat är viktiga för friluftslivet men studier visar att 75 procent av frilufts-
utövarna besökte en natur- eller kulturmiljö som inte var skyddad vid sitt senaste 
friluftsutövande. Den kommunala planeringen har en nyckelroll i att värna de  
tätortsnära grönområdena (Regeringens skrivelse 2012/13:51 Mål för friluftslivs-
politiken). 

Ekosystemtjänster i bebyggd miljö 
En stor del av länets befolkning bor i tätort. Den tätortsnära och bostadsnära gröna 
infrastrukturen är därför viktig för att ge människor producerande, reglerande och 
kulturella ekosystemtjänster.  

Vi vet att människors hälsa förbättras av att vistas i naturen och att människor vill 
ha natur i sin närhet. Det finns därför god anledning till att planera för grön infra-
struktur i bebyggd miljö.  

Tätortsnära naturområden med dess natur- och kulturarv är en resurs för olika for-
mer av verksamheter som kan bidra till social anpassning, samverkan och integrat-
ion. Att vara i naturen, upptäcka den och förstå sammanhang bidrar till förståelsen 
och engagemanget för en hållbar utveckling. Verksamheter som naturskolor, na-
turstigar, utomhusundervisning, friluftsdagar, föreningsverksamhet, tätortsnära 
jordbruk med djurhållning och skogsbruk är exempel som kan öka kunskap, skapa 
förståelse och engagemang för hembygd och identitet. Många olika föreningar och 
intressegrupper är beroende av tillgång på tätortsnära natur för sina aktiviteter.310  

En grön infrastruktur i den byggda miljön har också förmåga att rena luft, sänka 
temperaturer och ge skugga, ta hand om dagvatten och minska buller.  

Mångfunktionella ytor i tätorter 
För att säkra ekosystemtjänster och dess nyttor behövs både utrymme och anpas-
sade skötsel- och brukningsmetoder. Gröna tak, vegetationsklädda husväggar, gatu-
träd, torg, parker, översilningsängar, infiltrationsbäddar och annan fördröjning av 
vatten kan bli en naturlig del av tätorten. Att arbeta med mångfunktionella ytor kan 
därför vara ett ytbesparande sätt att lösa många behov och problem på en och 
samma plats.311  

 
310 Förslag till Grön infrastruktur, Regional handlingsplan för Stockholms län, 2018  
311 Boverket. Mångfunktionella ytor Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer 
och tätorter genom grönstruktur. 
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Genom att planera för mångfunktionella ytor kan man tillgodose flera olika intressen på 
en och samma plats. Illustration c/o city312 

 

 
Mångfunktionell grönska är eftersträvansvärt i tätortsmiljöer där yta ofta är en begrän-
sande faktor. Genom att premiera grönska och vattenmiljöer som fyller flera funktioner 
och genererar flera ekosystemtjänster kan bostadsområdens värden lyftas.313  

Värmeöar 
Tätorter är extra sårbara för klimatförändringar. En tydlig mätbar effekt är förhöjd 
lufttemperatur i städer jämfört med det omgivande landskapet. Staden blir då en 

 
312 https://www.cocity.se/wp-content/uploads/2018/06/urbana-ekosystemtjanster-lat-
naturen-gora-jobbet-en-sammanfattning-av-co-city-dec-2014-1.pdf 
 
313 Illustration: Magnus Petersson, Cloudberry. Källa: C/O City, Urbana ekosystemtjänster- 
Låt naturen göra jobbet.  

https://www.cocity.se/wp-content/uploads/2018/06/urbana-ekosystemtjanster-lat-naturen-gora-jobbet-en-sammanfattning-av-co-city-dec-2014-1.pdf
https://www.cocity.se/wp-content/uploads/2018/06/urbana-ekosystemtjanster-lat-naturen-gora-jobbet-en-sammanfattning-av-co-city-dec-2014-1.pdf
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värmeö. Byggnader och hårdgjorda ytor absorberar värme samtidigt som trafik, in-
dustrier och uppvärmningsanläggningar tillför värme. Medeltemperaturen är ofta 
0,5–3 grader högre i staden, men skillnaden kan ibland vara så stor som 12 grader. 
Detta drabbar framförallt äldre, sjuka och barn. Den urbana grönstrukturen, yta och 
typ av vegetation, har en betydande påverkan på lokalklimatet och temperaturen. 
Träd och grönytor sänker temperaturen genom att dels skapa skugga men också ge-
nom att avge stora mängder vatten.314,315,316 Hårdgjorda ytor som inte låter vattnet 
infiltrera snabbar upp de naturliga vattenflödena vilket leder till torka, sänkta 
grundvattennivåer och översvämningar nedströms.  

 
314 Naturvårdsverket. Argument för mer ekosystemtjänster. 
315 Colding et al. Ekosystemtjänster i Stockholmsregionen. 
316 C/o City. Urbana ekosystemtjänster- Låt naturen göra jobbet. 
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I Malmö har man anlagt ytor som både fördröjer dagvatten och minskar  
trafikhastigheter.  
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Hot och påverkansfaktorer  
Naturområden inom och i anslutning till den bebyggda miljön ställs ofta mot andra 
konkurrerande intressen. I gränslandet mellan det bebyggda och den tätortsnära na-
turen finns ofta olika önskemål kring markanvändning.  

Om ett grönområde inte har höga natur-, kultur- eller sociala värden är det ofta 
svårt att argumentera för att bevara grön infrastruktur i förhållande till andra intres-
sen.  

Det kan vara svårt att styra ett samhällsprojekt så att den gröna infrastrukturen tas 
tillvara på det sätt som var intentionen när processen startade eftersom många aktö-
rer är inblandade i bebyggelseprocessen. 

Intrång och fragmentering 
När fler människor söker sig till städer och tätorter ökar trycket på bostäder och 
därmed exploatering av ny mark. Andelen grönytor minskar därför i många 
svenska städer.317  

När grönytor tas i anspråk ökar avståndet till närmsta grönyta som finns kvar. Ett 
ökat avstånd ger mindre tillgänglighet i vardagen. När många ska använda samma 
grönyta ökar också slitaget på den och dess kvaliteter kan därmed minska.  

Ett hot att uppmärksamma särskilt är den gradvisa förlusten av grönytor, ”de små 
stegens tyranni”. I förarbetena till PBL kan man läsa: 

”Grönområdena i och kring våra tätorter är utsatta för betydande hot, framhöll re-
geringen (a. prop. s. 35). Tätortsutbyggnaden, annan exploatering för bebyggelse-
ändamål och utbyggnad av teknisk infrastruktur tar successivt allt större del av 
grönområden och annan obebyggd mark i anspråk. Denna utveckling utgör alltså 
ett hot mot stora delar av de resurser som grönområdena utgör och minskar dessas 
långsiktiga värde och funktion. Varje enskilt exploateringsföretag kan därvid ofta 
uppfattas vara av begränsad betydelse. Det syftar också i allmänhet till att tillgo-
dose ett angeläget behov. Sammantaget över en längre period ger emellertid alla 
enskilda åtgärder negativa konsekvenser som inte är överblickbara vid en bedöm-
ning av det enskilda exploateringsärendet. En helhetsbedömning av grönområdenas 
tillstånd och förändringar är därför av stor betydelse för arbetet med skydd och sä-
kerställande av grönområdena i städer och tätorter.”318  

Hårdgjord mark 
I tätort och stadsmiljö där det finns stor andel bebyggelse finns ofta stora ytor av 
hårdgjord mark som saknar infiltrationsförmåga och ökar riskerna för översväm-
ning. Stora hårdgjorda ytor visar på att det finns brist på ekosystemtjänster i områ-
det.  

Påfrestningar 
Träd i gatumiljö utsätts ofta för stora påfrestningar med grävningar, omgivande 
hårdgjorda ytor och litet utrymme för rotsystemet. Genom att anlägga skelettjordar 

 
317 Hanson Helena et al, BEST-rapporten (Boverket & Ekosystemtjänsterna) Får ekosystem-
tjänster tillräckligt stöd i PBL? 
318 SOU 2017:34 Ekologisk kompensation  
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och tillföra biokol kring stadsträden förbättras trädens livsmöjligheter i gatumiljön. 
Läs mer om detta i c/o city Gröna lösningar ger levande städer.319 

Skötselideal 
Parkskötseln kan påverkas av olika intressen. De kan vara estetiska, ekonomiska, 
ekologiska eller sociala intressen som väger tyngst i planering och genomförande. 
Ett ideal som strävar efter alltför välstädade grönområden är ofta ett hot mot art-
mångfalden. Om den gröna infrastrukturen ska bevaras och stärkas bör biologisk 
mångfald vara en viktig del av målsättningen med skötseln av grönområdena. Ett 
samarbete mellan kommunekolog och parkförvaltare kan skapa förutsättningar för 
en väl avvägd skötsel.  

Kvalitet och kvantitet 
Exploatering kan hota grönytors såväl kvalitet som kvantitet – båda är av vikt för 
människa och biologisk mångfald. Gällande de kvaliteter som människor uppskat-
tar hos en grönyta har de åtta parkkaraktärerna från forskning vid SLU länge varit 
vedertagna begrepp, se faktaruta. Vid exploatering bevaras eller tillskapas ibland 
grönytor med få funktioner och kvaliteter. Exempel på detta är konstgräsplaner el-
ler gräsytor intill infrastruktur. Ibland kan olika intressen stå emot varandra också 
inom ett grönområde, exempelvis gallringsåtgärder för att öka tryggheten och bio-
logisk mångfald som då riskerar att minska. I större grönområden bör dessa två in-
tressen dock gå att kombinera. 

Om betydelsen av grönytors storlek för biologisk mångfald, se kapitel 3. I dagens 
stadsbyggnadsdebatt hörs ibland argument i stil med ”vi ska bevara grönytor med 
många kvaliteter, då behöver de inte vara så stora”. I detta ligger en risk eftersom 
även människor behöver större, varierade ytor att röra sig på. Det behövs platser 
där man får plats att springa, hoppa och klättra. Storleken är i sig en viktig kvalitet. 

 
319 https://hallbarstad.se/cocity/wp-content/uploads/sites/121/2018/02/Gröna_lös-
ningar_levande_städer-1.pdf?x14227 
 

https://hallbarstad.se/cocity/wp-content/uploads/sites/121/2018/02/Gr%C3%B6na_l%C3%B6sningar_levande_st%C3%A4der-1.pdf?x14227
https://hallbarstad.se/cocity/wp-content/uploads/sites/121/2018/02/Gr%C3%B6na_l%C3%B6sningar_levande_st%C3%A4der-1.pdf?x14227
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Åtta parkkaraktärer 
En stor studie genomfördes 1995 i Lund, Uppsala och Västerås av vilka upplevelse-
värden människor ser i grönområden, se Läs mer här nedan. Genom intervjuer och 
enkätstudier har forskare analyserat svaren och med hjälp av statistiska program 
kommit fram till åtta karaktärer som vi upplever i de grönområden vi besöker. Grön-
områdens utformning har en avgörande betydelse för hur vi nyttjar platserna, aktivi-
teter kan främjas eller förhindras. Vikten av att kombinera olika parkkaraktärer är 
därmed avgörande för vårt välbefinnande. Genom att använda parkkaraktärerna kan 
parker utvecklas till att passa flera grupper. De åtta parkkaraktärerna är: 

1. Artrik 

2. Rofylld 

3. Allmäningen 

4. Samvaro 

5. Rymd 

6. Viste 

7. Kultur/Historia 

8. Vild320 

 

Fysisk aktivitet avgörande för bentäthet 
Benskörhet är ett växande problem i befolkningen och är vanligare bland kvinnor. 
Bästa sättet att undvika benbrott är att vara fysiskt aktiv under ungdomsåren och 
måttligt aktiv som äldre. Regelbunden fysisk aktivitet upp i yngre vuxenålder är en 
viktigare åtgärd än intag av kalcium. Det allra basta skyddet mot benskörhet fås ge-
nom aktiviteter som belastar skelettet mångsidigt och varierande. Bland barn är an-
vändande av parker och grönytor en bestämningsfaktor för fysisk aktivitet. Det finns 
även ett samband mellan barns aktivitetsnivå och tillgängligheten till grönområden 
och antalet närliggande lekplatser. För förskolebarns rörelsemönster visar svensk 
forskning att dessa barn är mer aktiva om förskolegårdens mark är kuperad, oregel-
bunden och utrustad med naturliga inslag som träd, buskar och stenar.321 

Invasiva arter 
Invasiva arter är främmande arter vars introduktion eller spridning har konstaterats 
hota eller negativt inverka på biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjäns-
ter.322 Detta gäller förstås även i bebyggd miljö där invasiva främmande arter ofta 
sprids från trädgårdar. Parkslide, jättebalsamin, kanadensiskt gullris och blomster-
lupin är några av dem. De är mycket svåra att få bukt med när de har etablerat sig. 

 
320 Nordh Helena, Parkkaraktärer - ett verktyg för planering och gestaltning av  
grönområden.   
321 Schäfer Elinder Liselotte och Faskunger Johan (red), Fysisk aktivitet och folkhälsa   
322 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Artskydd/Invasiva-
frammande-arter-vagledning/ 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Artskydd/Invasiva-frammande-arter-vagledning/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Artskydd/Invasiva-frammande-arter-vagledning/
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Vresros är vanligt förekommande i trädgårdar och dess fröer sprids via fåglar till 
naturbetesmarker där de brer ut sig och skapar stora problem då de konkurrar ut 
andra arter.  

Vid plantering i urban miljö är det viktigt att undvika invasiva främmande arter. En 
strategi med rekommendationer över vilka trädarter som man bör vara försiktig 
med att plantera in i Sverige håller på att tas fram med stöd av svenska trädföre-
ningen och svenska arboristförbundet. Arter som är listade på Naturvårdsver-
kets/EU:s lista över invasiva främmande arter av unionsbetydelse ska aldrig använ-
das.   

Skadegörare 
Många av våra träd hotas av invasiva skadegörare. De mest uppmärksammade och 
akuta, invasiva trädskadegörarna är almsjukan och askskottsjukan, som har drabbat 
stora delar av södra Sverige. Det påverkar i sin tur en rad andra arter som har dessa 
träd som livsmiljö. Klimatförändringar och ökad handel riskerar att leda till att fler 
växtskadegörare når Sverige. Det är därför viktigt med väl fungerande handlings-
beredskap och tydliga ansvarsroller.323 

Främmande trädslag 
Idag planteras en stor variation av träd i tätorterna som inte är inhemska. Dessa 
fungerar sällan som livsmiljö för andra arter eftersom de inte är anpassade till våra 
ekosystem. Även om de inte bedöms vara invasiva främmande arter finns en risk 
för att dessa träd via bland annat fåglar sprids till naturområden där de inte hör 
hemma. Det finns också risk att träden och dess rotsystem bär med sig nya patoge-
ner som kan orsaka nya sjukdomar. Genom att plantera inhemska träd gynnas en 
rad andra arter som har dessa träd som livsmiljöer324 

Belysning 
Belysning i tätorter och längs vägar kan utgöra barriärer för fåglar, insekter och fla-
dermöss. Ljus under broar kan utgöra barriärer för nattvandrande fisk.  

 
323 https://www.artdatabanken.se/publikationer/artdatabanken-rapporterar/vardvaxters-
betydelse-for-andra-organismer-med-fokus-pa-vedartade-vardvaxter/ 
324 Artdatabanken, Värdväxters betydelse för andra organismer-med fokus på vedartade 
värdväxter 

https://www.artdatabanken.se/publikationer/artdatabanken-rapporterar/vardvaxters-betydelse-for-andra-organismer-med-fokus-pa-vedartade-vardvaxter/
https://www.artdatabanken.se/publikationer/artdatabanken-rapporterar/vardvaxters-betydelse-for-andra-organismer-med-fokus-pa-vedartade-vardvaxter/
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Mål, strategier och nationella prioriteringar 

Vad säger lagstiftningen om grön infrastruktur i bebyggd miljö? 
Flera paragrafer i plan- och bygglagen och miljöbalken berör grön infrastruktur i be-
byggd miljö: 

3 kap 3§ MB: behovet av grönområden i tätorter och i närheten till tätorter ska sär-
skilt beaktas. 

2 kap 3 § PBL: all planläggning ska ta hänsyn till natur- och kulturvärden och att plan-
läggning såväl som byggande ska främja en ändamålsenlig struktur av grönområden. 

2kap. 6§ PBL: Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärdena på platsen 

2 kap. 7 § PBL: Vid planläggning av sammanhängande bebyggelse ska också hänsyn 
tas till behovet av parker och andra grönområden 

8 kap. 9§ PBL: En obebyggd tomt ska bebyggas ska anordnas på ett sätt som är lämp-
ligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärden på 
platsen. Tomten ska ordnas så att naturförutsättningarna så långt möjligt tas tillvara. 

 

Enligt 2 kap. 3 § första stycket 1 PBL ska planläggning med hänsyn till natur- 
och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och reg-
ionala förhållanden främja bland annat en ändamålsenlig struktur och en 
estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommuni-
kationsleder. Av lagkommentaren till 2 kap. 3 § framgår: 

”De miljöaspekter som ägnades mera specifik uppmärksamhet i det berörda 
lagstiftningsärendet avsåg natur- och kulturmiljön. Främst behandlades dels 
tätorternas grönområden, ofta bärare av såväl natur som kulturvärden, dels 
kulturmiljön i ett mer allmänt perspektiv (prop. 1994/95:230 s. 34–38). Med 
grönområden i och i anslutning till tätorter avses i detta sammanhang all 
mark som inte är bebyggd eller hårdgjord, dvs. skogs- och andra naturområ-
den, parker, alléer, trädgårdar, gårdar till flerbostadshus, kyrkogårdar, väg-
impediment m.m. I de åsyftade grönområdena ingår inte bara det som ryms 
innanför stadsgränsen utan även tätorternas närmaste omland. Även korri-
dorer ut i landskapet och de jordbruks-, skogs- och andra naturområden som 
knyter bebyggelsen till dess närmaste omgivning har stor betydelse i sam-
manhanget (prop. 1994/95:230 s. 35, se även s. 80).325 

 

  

 
325 SOU 2017:34. Ekologisk kompensation   
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Miljömål 

God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas. 

– Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet. 326 

Strategi för hållbara städer 
Regeringens strategi innehåller övergripande mål för hållbara städer och nya etapp-
mål i miljömålssystemet, tillsammans med prioriteringar och nya insatser med 
tyngdpunkt på miljömässigt hållbar stadsutveckling. Strategin bidrar till att nå de 
nationella miljömålen liksom nationella mål inom andra politikområden. Den bi-
drar även till att nå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030, särskilt till mål 11 om håll-
bara städer, samt till FN:s New Urban Agenda och EU:s urbana agenda. 

Regeringen vill stärka kommunernas förutsättningar för att utveckla gröna, hälso-
samma och trygga städer där människor möts och innovationer skapas. Städer be-
höver utvecklas så att alla dimensioner av hållbar utveckling – miljömässiga, eko-
nomiska och sociala – tas till vara. I städerna finns möjligheter att klara många av 
klimat- och miljöutmaningarna.327 

Regeringen har beslutat om två etappmål för stadsgrönska 
• Etappmål om metod för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer: 

Kommunerna ska senast 2020 ha tillgång till en utvecklad metod för att ta till-
vara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid 
planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter. 

• Etappmål om integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana mil-
jöer: En majoritet av kommunerna ska senast 2025 ta tillvara och integrera 
stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande 
och förvaltning i städer och tätorter.328 

Rådet för hållbara städer  
Våren 2018 tillsatte regeringen Rådet för hållbara städer. Rådet ska driva och sam-
ordna arbetet för hållbar stadsutveckling i Sverige. Rådet består av 10 myndigheter 

 
326 Naturvårdsverket, God bebyggd miljö   
327 Regeringskansliet, Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling   
328 Regeringen, Regeringens skrivelse 2017/18:230 Strategi för Levande städer – politik för 
en hållbar stadsutveckling 
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och en kommunrepresentant ska erbjudas att ingå i rådet. Till Rådet kopplas ett nät-
verk av experter. Rådet för hållbara städer ska finnas fram till 2022.329 

Befintliga bevarandeinsatser 
I Västra Götalands län arbetar många kommuner med olika typer av dokument och 
processer för att bevara och utveckla de tätortsnära grönområdena; grönområdes-
strategier, naturvårdsstrategier, gröna infrastrukturplaner, grönstrukturplaner, park-, 
träd- och lekplatsdokument, inventeringar av naturvärden och spridningskorridorer, 
blå kilar (ravinsystem), VA-planer och grönplaner med flera.330 

Göteborg betonar värdet av närhet till olika gröna områden i ”Grönstrategi för en 
tät och grön stad”331 Bostadsnära parker och grönområden bör finnas inom 300 me-
ter från bostad utan barriärer för att komma dit. kompletterat med stadsparker och 
naturområden på längre avstånd. 

Behov av insatser 
För att säkra den gröna infrastrukturen i den byggda miljön, behöver barriäreffekter 
motverkas och konnektiviteten mellan värdekärnor inom och utanför tätorten kny-
tas samman. De gröna element och strukturer som finns i tätorten behöver också i 
högre grad beskrivas som värdefulla för den gröna infrastrukturen i ett större sam-
manhang, även om de inte i sig hyser höga naturvärden. 

Intrång och fragmentering 
En stor del av den bebyggda miljön är planlagd och fysisk planering blir därför ett 
centralt verktyg. Kommunerna behöver använda sina översiktsplaner för att formu-
lera principer och ställningstaganden för hur olika typer av grönytor och gröna och 
blå samband i den byggda miljön med omland ska värnas och utvecklas. Det är i 
översiktsplanen som ett samlat grepp kan tas för att undvika de små stegens ty-
ranni. Mellankommunal samordning krävs för att långsiktigt säkerställa gröna ki-
lar. Dessa principer blir sedan vägledande för detaljplaneskedet. 

Både kvantitet och kvalitet behöver kartläggas genom inventeringar av naturvärden 
och värden för människor. Strategisk miljöbedömning är ett viktigt verktyg för att 
utreda kumulativa effekter av planer. Se vidare i kapitel 14. 

Planera på landskapsnivå 
Genom att anpassa nya bebyggelseområden till omgivande natur stärks den gröna 
infrastrukturen. Om området till exempel ligger i ett eklandskap bör även det nya 
bostadsområdet innehålla ekar i olika åldrar. 

 
329 Regeringskansliet, Regeringen inrättar råd för hållbara städer 

330 Kommunträffar 2017, se bilaga 8  

331 https://goteborg.se/wps/wcm/connect/0bbf9fb8-a6a9-43bf-9548-
34e7697d8f0e/Gr%C3%B6nstrategi_20140324.pdf?MOD=AJPERES 
 

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/0bbf9fb8-a6a9-43bf-9548-34e7697d8f0e/Gr%C3%B6nstrategi_20140324.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/0bbf9fb8-a6a9-43bf-9548-34e7697d8f0e/Gr%C3%B6nstrategi_20140324.pdf?MOD=AJPERES


 

 

Del C – 11. Grön infrastruktur i bebyggd miljö 289 

Länka samman grönytor  
Bevara och stärk kopplingen mellan parker, träd, planteringar, gröna ytor och träd-
gårdar så att bin, fjärilar och andra insekter kan förflytta sig genom tätorten. Då 
ökar förutsättningarna för pollinatörer att leva och verka i tätorten. 

Välj skötsel som stärker grön infrastruktur 
Skötseln av grönytor har stor betydelse för grön infrastruktur. Död ved, brynmil-
jöer, högt gräs och ängar är viktiga för den gröna infrastrukturen men kan samtidigt 
skapa intressekonflikter. Viktigt att informera om nyttan med skötsel och åtgärder 
och att välja lämpliga ställen efter sammanvägning av olika aspekter.  

Anpassa belysning 
Anpassa belysning så att ljuset riktas ner mot gångvägar och inte och inte lyser upp 
träd nerifrån. Begränsa fasadbelysning särskilt på kyrktorn och gamla byggnader. 
Läs mer om ljuspåverkan i Del B – kapitel 6.  

Genomför förstärkningsåtgärder 
Höj kvaliteten på befintliga grönområden och genomför förstärkningsåtgärder. 
Plantera nya träd i tätorterna så att det finns träd i alla generationer och nya träd 
som tar över när de gamla dör. Genom att använda trädslag som finns naturligt i lä-
net och är en del av ekosystemet blir träden livsmiljö för växter och djur och kan 
fungera som spridningskorrdorer för arter.   

Behov av åtgärder i bebyggd miljö finns i Del E – bilaga 2. Flera prioriterade åtgär-
der i Del D – kapitel 12 berör även bebyggd miljö. 

Öppet vatten 
Andelen öppna dagvattensystem i tätorten (kanaler, diken, dammar, våtmarker) be-
höver öka för att både avlasta recipienter, öka den biologiska mångfalden och till-
skapa upplevelsevärden. Se över möjligheten att återfå öppna bäckar i tidigare kul-
verterade vattendrag.  

Spara träd och buskar längs vattendragen för att stärka ekologiska kantzoner i den 
bebyggda miljön. Läs mer om ekologiska kantzoner i kapitel 10.2. 

Informera om grön infrastruktur 
Genom att anlägga en naturslinga i parkmiljö med, ängsmark, döda träd, fauna-
depå, våtmark med mera och sätta upp informationsskyltar som beskriver värdet av 
dessa livsmiljöer för växter och djur kan man öka förståelse och kunskap om grön 
infrastruktur och livsmiljöer för arter.  

Ökad delaktighet 
Gör kommuninnevånarna delaktiga i planering och visa på värdet av att biologisk 
mångfald i trädgårdar. Parker tillsammans med trädgårdar kan bilda viktiga nätverk 
av livsmiljöer för många arter. Använd och sprid ”Receptsamling för biologisk 
mångfald i parker och trädgårdar”.332 

 
332 https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/tjanster/publikationer/2019/recept-
samling-for-biologisk-mangfald-i-parker-och-tradgardar.html  

 

https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/tjanster/publikationer/2019/receptsamling-for-biologisk-mangfald-i-parker-och-tradgardar.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/tjanster/publikationer/2019/receptsamling-for-biologisk-mangfald-i-parker-och-tradgardar.html
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 Exempel på GIS-analys som visar värdetrakter och värdekärnor för olika naturtyper i och i 
anslutning till tätort, och värden för friluftslivet. En sådan analys blir ett underlag för att se 
vilka ekosystemtjänster som kan skapas och nyttjas på dessa platser. Kommunen behöver 
kombinera dessa skikt med sina egna skikt över befintlig och planerad bebyggelse, för att 
se vilka barriärer och potentiella kopplingar som finns. Beroende på vilka naturtyper som 
omger ett bebyggt område kan det vara viktigt att satsa på att tillskapa grönytor av mot-
svarande typ inne i området, för att läka samman strukturen. 
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Läs mer här 
Göteborg när det regnar En exempel- och inspirationsbok för god dagvattenhante-
ring-Inspirationsboken är framtagen av Göteborgs stad och Ramböll i inför 400års-
jubillet 2021. Målgruppen för boken är i första hand de som planerar, projekterar 
och bygger inom staden. 

Ekosystemtjänster i Stockholmsregionen- Rapport som belyser hur städer med fokus 
på Stockholms stad kan bli mer resilienta. Framförallt med hjälp av kulturella och re-
glerande exempel. Ger djupgående exempel på ekosystemtjänster, den nytta de pro-
ducerar och hur stadsrummet kan nyttja dessa på ett så optimalt sätt som möjligt.  

PBL Kunskapsbanken, Boverkets vägledning om ekosystemtjänster i den byggda mil-
jön. 

c/o City, Ekosystemtjänster I stadsplanering – en vägledning 

Berggren-Bärring, A.-M. & Grahn, P. (1995). Grönstrukturens betydelse för använd-
ningen. Institutionen för landskapsplanering. Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp & 
Ultuna. Rapport 95:3 

Natur och hälsa i en alltmer urban livsmiljö, Patrik Grahn, Socialmedicinsk tidskrift 
3/2012 
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