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Läsanvisning katalog och 
kartor
Naturvårdsprogrammet har utgått ifrån naturvärdesin
ventering (NVI) enligt Svensk Standard, förstudienivå. 
Detta innebär identifiering av geografiska områden med 
positiv betydelse för biologisk mångfald, samt bedöm
ning av denna betydelse. Områden av positiv betydelse 
för biologisk mångfald har avgränsats och beskrivits som 
naturvärdesobjekt. Naturvärdesobjektens betydelse för 
biologisk mångfald har därefter bedömts enligt en skala i 
tre naturvärdesklasser; högsta naturvärde – naturvärdes
klass 1, högt naturvärde – naturvärdesklass 2 och påtagligt 
naturvärde – naturvärdesklass 3 (figur 1). Med biologisk 
mångfald avses; ”mångfald inom arter, mellan arter och av 
ekosystem.”

Vid NVI på förstudienivå sammanställs tidigare underlag 
från exempelvis nyckelbiotopsinventeringen, våtmarks

inventeringen och ängs och betesmarksinventeringen 
för att ligga till grund för naturvärdesbedömning och 
identifiering av naturvärdesobjekt. Dessa områden 
avgränsas och redovisas som potentiella naturvärdes
objekt. Vid NVI på förstudienivå är naturvärdesbedöm
ning alltid preliminär. Figur 1 redovisar hur de tidigare 
underlagen kan värderas enligt NVIsystemet.

Naturvärdesobjekt som avgränsats endast utifrån natur
vårdsavtal förs genomgående till naturvärdesklass 3. I 
praktiken kan dessa ha både högre och lägre klassning. 

Naturvärdesobjekt som avgränsats endast utifrån biotop
skydd klassas genomgående som naturvärdesklass 2.

Naturvärdesklassningarna är preliminära enligt SIS 
Standard förstudienivå.

Figur 1. Redovisning av naturvärdesklasser och deras innebörd samt värdering av tidigare underlag. Klasserna 1–3 har använts vid 
framtagandet av naturvårdsplanen.
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Underlag 

Naturvårdsprogrammet har sammanställts utifrån en 
lång rad tillgängliga underlagsdata. Dessa underlag finns 
dels som digitala GISskikt men i vissa fall som tryckta 
rapporter. 

Följande underlag har använts i framtagandet av Natur
vårdsprogrammet för Vara kommun:

• ArtDatabanken. Uttag av rödlistade, fridlysta, N2000 
och skyddsklassade artuppgifter. Hämtat 20200527.

• Jordbruksverket. Ängs och betesmarksinventeringen 
(Databasen TUVA). Hämtat 20200205.

• Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Ängs och hag
marksinventeringen. Hämtat 20200206.

• Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Skyddsvärda träd. 
Hämtat 20200206.

• Skogsstyrelsen. Våtmarksinventeringen. Hämtat 2020
0206.

• Skogsstyrelsen. Nyckelbiotoper. Hämtat 20200206.

• Skogsstyrelsen. Storskogsbrukets nyckelbiotoper. Häm
tat 20200206.

• Skogsstyrelsen. Naturvärden. Hämtat 20200206.

• Skogsstyrelsen. Sumpskogar. Hämtat 20200206.

• Skogsstyrelsen. Naturvårdsavtal. Hämtat 20200206.

• Skogsstyrelsen. Biotopskydd. Hämtat 20200206.

• Svenskt ElfiskeRegiSter (SERS). Sveriges lantbruksu
niversitet (SLU), Institutionen för akvatiska resurser. 
Http://www.slu.se/elfiskeregistret. Hämtat 20200526.

• Trafikverket. Artrika vägkanter. Shapefil hämtad från 
Lastkajen 20200213

• Trafikverket. Allé. Shapefil hämtad från Lastkajen 2020
0213

• Trafikverket. Solitärträd. Shapefil hämtad från Lastkajen 
20200213

• Vatteninformationssystem i Sverige (VISS). Vattenföre
komster och övrigt vatten. Hämtat 20200224.

• Varabyggdens fågelklubb. Muntlig kommunikation med 

Sture Hermansson 20200512.

• Vara Naturskyddsförening. Muntlig kommunikation 
med Thomas Lindström 20200512.

Avgränsning

Naturvärdesobjekt har avgränsats utifrån tidigare inven
teringar och underlag och kan innefatta flera av de natur
typsinventeringar/underlag som omnämns i SIS Standard, 
exempelvis ”skog och träd”, ”äng och betesmark” samt 
”berg och sten”. Naturvärdesobjekt som innefattar både 
land och vattenmiljöer redovisas som landobjekt.

Avgränsningar av naturvärdesobjekt som justerats vid ti
digare arbeten med naturvårdsplanen har bibehållits om 
hänvisning finns till ny bebyggelse eller dylikt, samt om 
naturvärdesobjektet utvidgats.

Då avgränsningarna av naturreservat (och möjligen även 
N2000områden) är gjorda utifrån naturvärden och ad
ministrativa gränser har dessa ej medtagits i sin helhet som 
naturvärdesobjekt utan redovisas på separat karta, förut
satt att naturvärdesobjekt inom området kan avgränsas 
utifrån annat underlag. Natura 2000områden som inte 
berörs av tidigare underlag har däremot avgränsats som 
naturvärdesobjekt. Naturreservat som saknar annat under
lag har avgränsats som naturvärdesobjekt om de instiftats 
av naturvårdsskäl. 

I objektsbeskrivningarna anges om naturvärdesobjektet 
fortsätter utanför inventeringsområdet, det vill säga utan
för kommunens gräns. Detta följer SIS Standard.

I vissa fall överlappar objekt från tidigare underlag varan
dra vilket det därför även kan göra i vårt kartunderlag. Ett 
exempel är vattendragsobjekt som rinner genom terrestra 
(på land) naturvärdesobjekt.

Fältinventering

Som komplement till tillgängliga underlag har fältinven
tering genomförts i drygt 100 av naturvärdesobjekten. 
Fältbesöken har i första hand förlagts till objekt där av
gränsningen eller naturvärdesklassningen bedömts som 
osäker, antingen på grund av att underlagsinformationen 
varit föråldrad eller att flygbildstolkning indikerat på att 
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naturmiljön påtagligt förändrats jämfört med vad som be
skrivits i underlagen (till exempel genom skogsavverkning, 
igenväxning, exploatering etc.). Fältbesöken syftade till 
att ge en mer nutida och korrekt beskrivning, avgränsning 
och naturvärdesklassning av objekten. I vissa fall besöktes 
även uppenbart säkra men typiska objekt, till exempel 
Levene äng och Ranahult. 

Fältbesök har genomförts av Sara Elg och Petter Boh
man under 10 fältdagar i oktober 2019 och aprilmaj 
2020. I samband med inventeringen noterades samtligas 
påträffade naturvårdsarter, dessa har rapporterats in till 
Art portalen. Arter eftersöktes dock inte systematiskt. 

Samråd

Den 12 maj 2020 arrangerade Naturcentrum ett samråd 
med representanter från lokala natur och miljöföreningar 
(Tomas Lindström från Vara Naturskyddsförening och 
Sture Hermansson från Varabyggdens fågelklubb). Mötet 
syftade till att samla in lokal kunskap om naturen i Vara 
och därigenom kunna identifiera ytterligare naturvärdes
objekt som inte framkommit genom de tillgängliga under
lagen.  

Objektsbeskrivningarna

I objektsbeskrivningarna i katalogdelen till denna skrift 
samt i det till kommunen inrapporterad GISmaterialet 
redovisas objekten på nedanstående sätt.

• ObjektID. Naturvärdesobjektens identitet ska vara 
unik inom varje NVI

• Naturtyp

• Beskrivning av naturvärdesobjektets huvuddrag

• Preliminär naturvärdesklass

• Förordnanden  lagligt skydd

• Kommentarer

• Underlag som ligger till grund för identifiering av natur
värdesobjektet

• Fältbesök

• Fältkommentarer

Förordnanden – skyddade områden enligt MB

Naturvärdesobjekt har i huvudsak avgränsats efter tidigare 
inventeringar. I de fall som tidigare underlag saknas för 
ett område som omfattas av skydd (Naturreservat, Natura 
2000, biotopskydd) har de skyddade områdena betraktats 
som värden och naturvärdesobjekten avgränsats utgående 
från dessa. 

Naturvärdesobjekt i eller i anslutning till biotopskydd har 
avgränsats så att de även innefattar dessa. 

Samtliga skydd som finns angivna enligt miljöbalken i 
VISS samt de skyddade områden enligt vattenförvalt
ningsordningen som berör naturvärden (fisk) har tagits 
med (fiskvatten – fiskvattendirektivet). 

Skyddsformen generella biotopskydd har angivits i ett 
antal tydliga fall, främst alléer och åkerholmar. Stenmurar, 
odlingsrösen och småvatten förekommer dock sannolikt i 
flera av naturvärdesobjekten men dessa har inte noterats i 
objektskatalogen i bilaga 2. 

Kommentarer

Om något bedömts vara av särskild vikt för naturvärdes
objekten framgår detta av kommentarerna. Detta kan 
exempelvis röra naturvärdesobjektets avgränsning, restau
reringsbehov mm.

Fältbesök 

Anges om och i så fall när objektet fältkontrollerades.

Fältkommentarer

Kommentarer, kompletterande beskrivningar och eventu
ella artfynd från fältbesöket.

Skyddsvärda arter i objektsbeskrivningar och 
i artförteckning

Skyddsvärda arter = rödlistade och/eller skyddade 
arter samt arter i särskilda åtgärdsprogram (ÅGP). 
Artnoteringar äldre än 1990 (>30 år) bedöms som 
inaktuella och de har därför inte tagits med i GISskiktet. 
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Osäkra arter/observationer har inte tagits med i artlistan 
men förekommer i GISskiktet. Skyddsvärda arter anges 
inte regelmässigt i attributdata eller i objektsbeskrivning
arna i bilaga 2. Alla skyddsvärda arter presenteras däremot 
i bilaga 3. 

Artuttaget från Artdatabanken omfattar enbart Vara 
kommun, vilket innebär att vissa arter kan tillkomma, 
exempelvis arter som lever i objekt på andra sidan kom
mungränsen, exempelvis sjöar.

I uppgifter från Elfiskeregistret har artförekomst per 
elfiske tillfälle/lokal räknats som en observation. Dessa 
anges i attributdata samt i objektbeskrivningar i bilaga 2. 




