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Inledning
Välgrundade beslut som berör naturen kräver bra be-
slutsunderlag, och därför presenterar nu Vara kommun 
ett natur vårdsprogram. Syftet med programmet är att 
presentera en sammanhållen och aktuell bild över de vär-
defulla naturmiljöer, skyddsvärda arter och förordnanden 
som finns i kommunen. Vidare fungerar programmet 
som underlag för planering och beslut som berör använd-
ningen av mark och vatten samt naturvårdande åtgärder. 
Programmet är ett av de underlag som ligger till grund för 
översiktsplaneringen. Arbetet med naturvårdsprogram-
met har utförts i samråd med kommunens förvaltningar 
och nämnder, myndigheter, intresseorganisationer och 
enskilda. Naturvårdsprogrammet identifierar värdefulla 
naturområden och förekomst av skyddsvärda arter och ska 
användas som en riktlinje vid planeringen. En välmående 
natur är grunden för ett välmående samhälle. 
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Naturvård – en kommunal 
verksamhet
Naturupplevelser och rekreation ger ett mervärde i männ-
iskors liv och naturen har även andra viktiga funktioner. 
Medvetenheten växer om de nyttor och tjänster som natu-
ren ger, så kallade ekosystemtjänster, exempelvis insekters 
pollinering och våtmarkers vattenrening. Men det är också 
viktigt att förstå att naturen också har ett egenvärde, att 
arter måste få leva och processer får fortgå utan krav på 
direkt nytta. Biologisk mångfald innebär att det finns en 
variation inom arter och mellan olika arter samt variation 
av naturmiljöer i landskapet. En rik biologisk mångfald 
bidrar till motståndskraftiga ekosystem.

Kommunen utför många olika samhällstjänster så som 
samhällsplanering, förvaltning och skötsel av mark och 
vatten, miljötillsyn, utbildning samt kultur- och fri-
tidsverksamhet. Dessa verksamheter berör naturen på 
olika sätt, direkt eller indirekt. Vara kommun må domine-
ras av den intensivt brukade slättbygden, men runt om i 
kommunen finns en rik och varierad natur vilket för med 
sig ett ansvar att bevara och utveckla denna resurs.

Att det finns ett utpekat område betyder inte alltid att 
det är omöjligt att genomföra åtgärder där. Likaväl inne-
bär inte avsaknad av artobservationer eller naturvärden i 
objektskatalogerna att det helt saknas värden i dessa om-
råden. Programmet beskriver vad som är känt i dagsläget 
– och kan sedan ligga till grund för planering och priorite-
ring för till exempel detaljplaner och översiktsplan. 

Den viktigaste delen i naturvårdsprogrammet är samman-
ställningen över särskilt värdefulla naturområden (kata-
logen i bilaga 2). Objektsbeskrivningar med tillhörande 
klassningar har utförts med hjälp av en manual, Naturvär-
desinventering NVI (SS 199000), och den aktuella röd-
listan (Artdatabanken, 2020). Urval och avgränsningar av 
områden grundar sig på olika naturinventeringar utförda 
av länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, ideella krafter med mera. 
Uppgifter om rödlistade och skyddade arter kommer 
huvudsakligen från Artdatabankens artfaktaregister och 
från Artportalen men även från de fältarbeten som ingått 
i framtagandet av detta program. En dryg fjärdedel av de 
identifierade naturvärdesobjekten har besökts och kon-
trollerats i fält av Naturcentrums naturvårdsbiologer. 

Naturvårdsprogrammet innefattar förslag på ställningsta-
ganden, riktlinjer, mål, åtgärder och fördjupningar.

De nationella miljömålen

Sveriges Riksdag har antagit nationella miljömål, som 
beskriver kvalitén och tillståndet för Sveriges miljö och 
natur, samt vad som är hållbart på lång sikt. Kommunerna 
har det lokala ansvaret för att åstadkomma en god livs-
miljö och har det övergripande ansvaret för anpassningar 
till miljömålen. Kommunerna är betydelsefulla i arbetet 
med att uppnå målen genom sitt myndighetsarbete, sitt 
ansvar för samhällsplanering och genom åtgärder i sin 
egen verksamhet.

Naturvårdsprogrammet behandlar miljömålen Levande 
sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande sko-
gar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett 
rikt växt- och djurliv, med stort fokus på det sistnämnda 
målet. 

Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ett nytt begrepp inom naturvården. 
Naturvårdsverket beskriver det så här: ”Grön infrastruktur 
definieras som ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer 
och strukturer, naturområden samt anlagda element som 
utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk 
mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjäns-
ter främjas i hela landskapet” 

Under 2017–2018 tog landets länsstyrelser fram regionala 
handlingsplaner för grön infrastruktur. Från hösten 2018 
ska grön infrastruktur vara en naturlig del av planering och 
prioritering av insatser i olika samhällsprocesser.

Naturvården i lagstiftningen

De två ramlagar som framförallt styr den operativa na-
turvården är Miljöbalken (MB 1998:808) och Plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). MB berör mål och tillämp-
ningsområden, allmänna hänsynsregler, grundläggande 
hushållningsbestämmelser, särskilda hushållningsbestäm-
melser, miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskriv-
ningar, skydd av områden, skydd av djur och växter.

I 11 kapitlet MB finns bestämmelser om vattenverksamhet 
som reglerar nyttjande av vattenresurserna. Huvudsyftet 
med miljöbalken är att främja hållbar utveckling och på så 
sätt tillförsäkra nuvarande och kommande generationer en 
god miljö. 
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PBL innehåller idag förutom kopplingar till MB:s all-
männa delar och avsnitt om resurshushållning, även icke 
bindande översiktlig planering, samt krav på detaljplaner, 
områdesbestämmelser, fastighetsplaner och konsekvens-
beskrivningar. Kommunens naturvårdsprogram fungerar 
därför också som underlag för prövning enligt PBL.

Utöver MB och PBL finns en mängd lagar som fungerar 
som stöd för naturvården. Bland dessa återfinns skogs-
vårdslagen som idag betraktar produktion och miljö som 
lika viktiga. Andra lagar som stödjer naturvårdsarbetet är 
Väglagen, Fiskelagen, Jaktlagen och Terrängkörningslagen.

Kulturhistoriska värden

Värdefulla naturområden och odlingslandskap samman-
faller ofta med värdefulla kulturmiljöer, där mänsklig 
påverkan många gånger utgjort grunden för naturvärdena. 
Ibland har mänsklig påverkan även haft motsatt effekt och 
därigenom missgynnat både växt- och djurliv. Detta märks 
tydligt i flera av kommunens vattendrag, där vattnet och 
dess kraft nyttjats under flera århundraden för olika verk-
samheter, varigenom vattnets ursprungliga flöde föränd-
rats på olika sätt. Dessa verksamheter har många gånger 
skapat miljöer med höga kulturhistoriska värden, där vissa 
lämningar även kan vara fornlämningar och skyddade 
enligt kulturmiljölagen (KML). Enligt 2 kap. 6 § KML 
är det förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva 
ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering, eller på 
annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Till en forn-
lämning hör enligt 2 kap. 2 § KML ett så stort område, 
benämnt fornlämningsområde, som behövs för att bevara 
den och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till 
dess art och betydelse. Fornlämningsområdet har samma 
skydd som fornlämningen.

Naturvårdsprogrammet

Programmet utgör grunden och anger riktningen för det 
framtida naturvårdsarbetet i Vara kommun. Programmet 
har tagits fram av Naturcentrum AB på uppdrag av Mil-
jö- och byggnadsförvaltningen, med finansiering genom 
LONA-bidrag från Naturvårdsverket. LONA är Natur-
vårdsverkets lokala satsning som ska stimulera kommuners 
och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Naturvårdsprogrammet utgör ett underlag för samhälls-
planeringen till exempel vid framtagande av detaljplaner 
och översiktsplan. Det är även ett redskap vid handlägg-
ning av olika prövningsärenden som till exempel bygglov 
samt tillsyn som rör exempelvis miljöfarlig verksamhet. 
Naturvårdsprogrammet är ett underlag för det kommuna-
la naturvårdsarbetet. I programmet presenteras förslag på 
ställningstaganden och åtgärder för att bevara och utveck-
la naturvärdena i kommunen. Åtgärderna ska medverka 
till en hållbar utveckling inom kommunen.

Naturvårdsprogrammet består av två delar:

Allmänna delen beskriver naturvårdsprogrammets syfte 
med koppling till Vara kommuns olika verksamheter samt 
kortfattade beskrivningar av kommunens naturvärden, 
gröna infrastruktur och skyddsvärda arter. I denna del 
presenteras åtgärder och ställningstaganden. Beroende på 
åtgärdstakten i det framtida naturvårdsarbetet kommer 
denna del att behöva revideras. Då naturvårdsprogrammet 
är ett fristående policydokument finns möjligheten för 
kommunen att revidera och aktualisera programmet kon-
tinuerligt. 

Objektsdelen (bilaga 2–4) består av korta beskrivningar av 
värdefulla naturområden på land, sjöar och vattendrag, 
förteckning över skyddsvärda arter samt skyddade områ-
den. Katalogen presenterar också de skyddade och rödlis-
tade arter som registrerats inom kommunen. 

All information om naturvärdesobjekten från naturvårds-
programmet har samlats i ett digitalt kartskikt (GIS) för 
naturvård hos kommunen. Genom regelbunden upp-
datering och kvalitetssäkring kan informationen hållas 
aktuell. I gemensamma kartdatabaser kan uppgifter om 
skyddsvärd natur och arter lätt nås av de förvaltningar och 
myndigheter som behöver veta var dessa finns.
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Naturen i Vara kommun
Vara kommun, belägen mitt i Västra Götalands län, ka-
rakteriseras av den stora Västgötaslätten, en fullåkersbygd 
med stora sammanhängande åkerarealer. Slättbygden 
dominerar kommunens centrala delar, men i gränslandet 
mellan slätten och skogsbygden i kommunens södra, östra 
och västra delar breder ett varierat och småskaligt kultur-
landskap ut sig. Stenmurar och grusvägar genomkorsar ett 
kuperat landskap med ekkullar och naturbetesmarker. Här 
har naturen formats av lång och obruten beteshävd, vilket 
skapat förutsättningar för en artrik flora.

Åarna Lidan och Afsån, med sina biflöden, flyter fram 
genom kommunen. Åarna har med tiden skurit ut tyd-
liga och ibland djupa raviner i slättens sedimentjordar. 
Ravinerna har på många platser nyttjats som betesmark 
under lång tid vilket bidragit till att floran blivit artrik och 
varierad. I andra delar av ravinerna växer frodiga lövskogs-
bestånd med främst alm, ask och klibbal. Lidan och Afsån 
är livsmiljöer för en lång rad speciella arter, däribland den 
sällsynta och rödlistade forsmossan. Just Lidans vattensys-
tem är ett av artens starkaste fästen i landet. 

Längst i öster, på gränsen till Falköpings kommun, ligger 
Rösjö mosse som är Skaraborgs största våtmarkskomplex. 
Stora delar av mossen och de omgivande sumpskogarna 
ingår i ett naturreservat och ett Natura 2000-område. 
Rösjö mosse är ett eldorado för fåglar, särskilt för de arter 
som kräver stora ostörda områden så som ljungpipare, orre 
och havsörn. 

Vara kommun saknar i princip större sjöar, men det finns 
gott om småvatten och våtmarker i odlingslandskapet, 
både naturliga och anlagda. I det sjöfattiga Vara blir dessa 
dammar och våtmarker mycket viktiga resurser för den 
biologiska mångfalden. Groddjur, fåglar och insekter hör 
till de organismgrupper som mest påtagligt gynnas av 
dessa småvatten. 

Den stora Varaslätten utgörs till stor del av lera och silt, 
vilket är förutsättningen för den mycket bördiga odlings-
mark som kännetecknar kommunen. Öster och söder om 
slätten breder moränmarker ut sig i ett band längs med 
kommunens gränstrakter mot Herrljunga, Falköping och 
Skara. Här finns sammanhängande barrskogar och stora 
myrar. 

Strax söder om Vara tätort finns ett band med postglaciala 
sandavlagringar som sträcker sig mellan Kvänum i nordost 
till Jonslund i sydväst. Här och var i detta bälte ligger san-
den helt ytligt och sätter sin tydliga prägel på floran och 
faunan. I kommunens västra delar kommer urberget upp i 
dagen på vissa platser. Detta syns tydligt i flera naturbetes-
marker bland annat vid Tålanna, Karla och Bitterna söder 
om Vedum samt vid Ulvstorp väster om Levene. 

Trots den stora arealen brukad åkermark är Vara kommun 
hemvist åt flera sällsynta och hotade djur, växter och 
svampar. En stor del av kommunens artmångfald är knu-
ten till det äldre kulturlandskapet med naturbetesmarker 
och grova träd men också till de större åarna. Totalt har 
över 210 skyddsvärda arter observerats i Vara kommun. 
Drygt 160 av dessa är rödlistade arter och av dem har 
cirka 155 noterats under de senaste 30 åren (efter 1990). 
Antalet rapporter av rödlistade och skyddade arter beror 
i stor utsträckning på hur mycket de har eftersökts; görs 
det många inventeringar hittas också många fynd. Lopp-
lummer, mattlummer, desmeknopp, jordtistel är några av 
de arter som enligt artdatabanken inte har påträffats sedan 
2000. Då dessa är tämligen vanligt förekommande är det 
sannolikt att de finns kvar i kommunen trots avsaknad 
av inrapporterade observationer. Några få arter har stora 
delar av sina svenska förekomster i Vara kommun, till ex-
empel forsmossan och jordröksvampen. För sådana arter 
har kommunen ett särskilt ansvar och kallas i programmet 
för Varas ansvarsarter. 

I denna översiktliga beskrivning av naturmiljöerna i Vara 
kommun bör ett axplock av kommunens naturområden 
lyftas fram särskilt – Levene äng, Ranahults naturreservat, 
Backafall och Rösjö mosse. 
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Mål och riktlinjer för det 
kommunala naturvårdsarbetet
En övergripande målsättning med naturvårdsprogram-
met är att öka kunskapen om värdefulla naturområden i 
kommunen och få ett gemensamt förhållningssätt kring 
skötsel, planering och prövning inom dessa för att uppfylla 
miljömålen och gällande lagstiftning. 

Inom naturvårdsområdet finns det lagstiftning som ger 
skydd åt arter eller geografiska områden. Det kan röra sig 
om bland annat fridlysning av växt- och djurarter, naturre-
servat, biotopskydd eller miljökvalitetsnormer för vatten. 
Många värdefulla naturområden som är viktiga för den 
biologiska mångfalden omfattas inte av ett lagskydd, men 
ambitionen är att hänsyn ska tas vid skötsel, planering och 
prövning för att uppnå de nationella miljömålen, som till 
exempel levande sjöar och vattendrag samt ett rikt växt- och 
djurliv. 

Enligt plan- och bygglagen (2 kap.) och miljöbalken (3 
kap.) ska hänsyn tas till det allmänna intresset, däribland 
naturvärden. Det innebär att mark- och vattenområden 
som är särskilt känsliga eller viktiga ur en ekologisk syn-
punkt, så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som 
kan påverka naturmiljön negativt. 

Naturvärdesobjekt

Enligt Svensk standard för naturvärdesinventering är natur-
värdesobjekt av klass 1 och 2  särskilt viktiga för biologisk 
mångfald. Klass 1 bedöms utgöras av högsta naturvärde 
och klass 2 som högt naturvärde. Även naturvärdesobjekt i 
lägre klasser är betydelsefulla ur ekologisk synpunkt. Inom 
samtliga klassade och oklassade områden kan det finnas 
naturvärden som omfattas av samrådsplikt enligt 12 kap. 
6 § MB, artskyddsförordningen, biotopskydd eller annat 
skydd. Därför ska en bedömning av naturvärden göras 
innan det vidtas åtgärder i mark- och vattenområden. 

I Vara kommun har cirka 380 stycken värdefulla naturvär-
desobjekt kartlagts inom ramen för detta naturvårdspro-
gram, omfattande en sammanlagd yta av knappt 40 km2 
och 219 km linjeobjekt. Detta motsvarar nästan 6 procent 
av kommunens yta som är cirka 700 km2. En översikts-
karta över registrerade naturvärdesobjekt i naturvärdes-
klass 1–3  redovisas i figur 1 nedan.

Vid hantering av exploatering, tillståndsprövning och 
skötselplanering behöver kommunen göra en bedömning 
med hänsyn till naturvärden för att i så lång utsträckning 
som möjligt undvika att naturvärden skadas. Underlaget 
från naturvärdesinventeringen där de olika naturvärdes-
objekten finns redovisade med klassificering är en förut-
sättning för att kunna göra hållbara bedömningar. Verk-
samheter och åtgärder som tar mark- eller vatten områden 
i anspråk som kan ha negativ effekt på naturvårdens 
bevarandevärden bör lokaliseras till områden där den ne-
gativa påverkan blir så liten som möjligt (2 kap. 4 § MB). 

Genom att ta hänsyn till områden med positiv betydelse 
för biologisk mångfald bidrar vi till att uppfylla miljöbal-
kens krav samt miljömålen som är antagna av riksdagen. 

Lidan och Afsån är de två största åarna som rinner genom Vara kom-
mun. De har båda stora biologiska värden. Äldre kraftverksdammar 
kan ha ett kulturhistoriskt värde men samtidigt utgöra ett hinder för 
vandrande fiskar och andra vattenlevande organismer. 
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Figur 1. Karta över naturvärdesobjekt i Vara kommun



10

Naturvårdsprogram Vara kommun

Sjöar, småvatten och 
vattendrag
Sjöar, småvatten och vattendrag fyller många viktiga 
funktioner. De är livsmiljöer för djur och växter och vi 
människor använder vatten för transporter, fiske, rekre-
ation och energiproduktion för att nämna några. Trots 
århundraden av dammbyggen, sjösänkningar och utdik-
ningar är Sverige fortfarande ett av världens vattenrikaste 
länder. Idag, när utdikning av våtmarker har upphört, är 
försurning, övergödning och olika dammbyggen de största 
hoten mot livet i våra sjöar och vattendrag.

En ren vattenmiljö värderas högt, och mycket har därmed 
blivit bättre i sjöar och vattendrag. Regnet blir allt friskare 
efter politiska överenskommelser på internationell nivå 
om utsläpp till luften och som tidigare nämnts har dik-
ningarna upphört. En del vandringshinder för vandrande 
fiskar i form av gamla kvarnar och dammar har tagits bort 
eller åtgärdats. Våtmarker har anlagts för att fånga upp 
näringsämnen från jordbruket och därmed motverka 
övergödning, men det kvarstår mycket arbete innan den 
ekologiska funktionen är återställd. För att vidmakthålla 
och förbättra vattenmiljöernas naturvärden, krävs stor för-
siktighet när det gäller arbeten i och kring vatten. Samråd 
med länsstyrelsens kulturmiljöenhet bör ske före åtgärd i 
vattenmiljöer då det även kan finnas höga kulturmiljövär-
den. 

Sjöar

Vara kommun har, i ett nationellt perspektiv, relativt få 
sjöar. Rösjön, vid Rösjömosse i kommunens östligaste del, 
är kommunens största sjö med sina cirka 90 hektar. Kom-
munens övriga knappt tio naturliga sjöar ligger alla samla-
de vid Store mosse nära Ullstorp och Ullstorpasjön är den 
största i denna samling. Typiskt för sjöarna i Vara är att de 
alla återfinns i eller i direkt anslutning till torvmarker. Alla 
dessa sjöar omges till stor del av mossmarker eller barrskog 
och kantas av mer eller mindre utvecklade gungflyn. 

Småvatten

Med begreppet småvatten menas precis som det låter 
små vattensamlingar, till exempel dammar eller mindre 
våtmarker. Småvatten kan vara antingen naturliga eller 
anlagda. Om Vara kommun är fattig på sjöar är den de-
sto rikare på småvatten. Drygt 400 dammar och mindre 
våtmarker finns spritt över hela kommunen. Dessa vatten 

varierar i storlek från bara några tiotals kvadratmeter upp 
till några hektar. Många av dem är anlagda och används 
för diverse ändamål, till exempel bevattning, rekreation, 
fisk- och kräftodling eller som kvävefälla för lakvatten från 
omgivande jordbruksmarker. Oavsett vattensamlingarnas 
ursprungliga syfte fyller de en viktig funktion för den bio-
logiska mångfalden i kommunen, inte minst med tanke 
på hur få naturliga sjöar som finns här. Vattenbläddror, 
nateväxter, hårslingor och särvar, är de säregna namnen 
på växter som lever i sådana här miljöer. Men framförallt 
är dammarna hemvist för flera olika arter av grod- och 
kräldjur samt en mängd insekter. Vanlig padda, åkergroda, 
vanlig groda, större och mindre vattensalamander och 
snok är arter som har småvatten som sin främsta livsmil-
jö. Dessa arter är skyddade i artskyddsförordningen. En 
mycket stor andel av kommunens djur- och växtliv som är 
knutet till vattenmiljöer är helt beroende av dessa anlagda 
och naturliga småvatten. Utan dem skulle den biologiska 
mångfalden utarmas drastiskt. 

Det biologiska värdet i dessa miljöer beror till stor del på 
hur dammarna eller våtmarkerna utformats och därefter 
skötts. Förekomst av fisk och kräftor innebär normalt att 
antalet groddjur och insekter blir mycket begränsat på 
grund av predation. Även vissa fågelarter, så som svart-
hakedopping, undviker dammar med fisk i. De biologiskt 
mest värdefulla småvattnen karakteriseras av flacka strän-
der, grunda partier, förekomst av små öar, flikig och varie-
rad strandlinje, naturlig och varierad vegetation samt att 
omgivande marker hävdas med bete eller slåtter så att mil-
jön hålls öppen. Den anlagda våtmarken Oxhagen öster 
om Larv är ett utmärkt exempel på ett biologiskt mycket 
värdefullt småvatten. 

Av kommunens dryga 400 småvatten har endast ett tiotal 
av de mest värdefulla tagits med som naturvärdesobjekt i 
naturvårdsprogrammet. Anledningen är att det oftast sak-
nas information om de enskilda vattnen, att de sällan är ut-
markerade på kartor och att de ofta ligger helt gårdsnära. 

Ungefär 60 stycken av småvatten, både naturliga och såda-
na som är anlagda, omfattas av strandskyddsbestämmelser. 
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Viktiga vattendrag

Lidan och Afsån är de två dominerande vattendragen i 
Vara kommun. Båda meandrar fram från söder mot norr 
tvärs genom kommunen och förenas vid Brokvarn för att 
slutligen mynna i Kinneviken i Vänern. Mestadels rinner 
dessa åar genom det öppna jordbrukslandskapet, även om 
Lidans övre lopp går genom skogsbygderna på gränsen 
mot Falköpings kommun. Närheten till stora och brukade 
åkermarker medför att näringsbelastningen är hög, särskilt 
i Afsån. 

I både Lidan och Afsån finns flera fördämningar i form 
av gamla kvarn- eller kraftverksdammar vilka i vissa fall 
utgör vandringshinder för fisk och andra vattenlevande 
organismer. Men trots dessa regleringar finns det gott om 
små forssträckor där vattnet strömmar över klippblock och 
berghällar. En sällsynt men för Vara kommun typisk art 
är forsmossan som har ett av sina starkaste fästen i landet 
i just Lidans forssträckor. Läs mer om forsmossan under 
rubriken ”Växt- och djurliv”.

Både Lidan och Afsån har i delar av sitt lopp skurit ut tyd-
liga raviner genom lerslätten. Utmed vissa sträckor utgörs 
ravinerna av öppna och biologiskt värdefulla betesmarker 
medan andra sträckor domineras av frodiga ädellövskogar 
rika på död ved och med ett myllrande fågelliv. Vissa av 
kommunens mest värdefulla lövskogsmiljöer utgörs av just 
dessa å-nära ädellövskogsbestånd. 

Utöver ovan nämnda åar finns en rad mindre vattendrag 
som också utgör livsmiljöer för kommunens och växt- och 
djurliv.

Vattendirektivet och miljökvalitetsnormer

Det är viktigt att ta hand om våra vattenresurser så att 
kommande generationer ska få tillgång till vatten av bra 
kvalitet i tillräcklig mängd. För att förbättra vattenkvalite-
ten i vattendrag, sjöar, grundvatten och kustnära havsom-
råden har Europeiska unionen arbetat med en gemensam 
vattenpolitik sedan år 2000. Detta har resulterat i det 
så kallade vattendirektivet och har införlivats i svensk 
lagstiftning genom bland annat miljökvalitetsnormer 
(MKN). En miljökvalitetsnorm för vatten beskriver den 
kvalitet en så kallad vattenförekomst ska ha nått vid en viss 

tidpunkt. Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå 
det som inom vattenförvaltning kallas god status.

De vattenförekomster som finns utpekade inom vatten-
direktivet i Vara kommunen är Lidan, Afsån, Afsån 
– västra grenen, Afsån – östra grenen, Getån, Jungån, 
Lannaån, Lillån och Viskebäcken. Lidan och Afsån 
inklusive Afsån – västra grenen, Afsån – östra grenen och 
Getån har beskrivits ovan. De andra mindre vattendragen 
delar karaktärsdrag med de större och beskrivs därför inte 
närmare i naturvårdsprogrammet.

Samtliga ytvattenförekomster förutom Getån har status-
klassning måttlig ekologisk status och uppnår inte god 
kemisk ytvattenstatus inom ramen för vattendirektivet. 
Getån har otillfredsställande ekologisk status. Klassningen 
till måttlig och otillfredsställande ekologisk status är 
enligt vattenmyndigheten baserat på övergödning och 
vandringshinder. Ej god kemisk ytvattenstatus är på grund 
av för höga halter av bromerad difenyleter (flamskydds-
medel) samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. 
Gällande miljökvalitetsnorm är god ekologisk status till 
2027 och god kemisk ytvattenstatus undantagna för ovan 
angivna ämnen på grund av diffusa källor (atmosfärisk 
deposition). 

En äldre stenbro vid Brokvarn, strax norr om den plats där Afsån och 
Lidan rinner samman. På stenar och hällar i ån växer den för Vara 
kommun så unika forsmossan. 
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Vad behöver göras?
• Särskilt värdefulla sjöar och vattendrag samt an-

slutande värdefulla naturmiljöer behöver skyddas 
långsiktigt.

• Utreda fysiskt påverkade vattendrag (till exempel 
vandringshinder) med höga naturvärden om de 
kan restaureras till en mer naturlig utformning.

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

• Vid utsättning av fisk eller andra vattenlevande 
organismer ska främmande arter eller främmande 
stammar undvikas.

• Påverkan från giftiga, försurande och över gödande 
ämnen måste minska och tillståndet behöver över-
vakas kontinuerligt.

Vad kan kommunen göra?
• Ta hänsyn till småvatten vid planering, samråd och 

tillståndsärenden.

• Ta hänsyn till viktiga naturtyper i sjöar och vatten-
drag vid planering, samråd och tillståndsärenden.

• Ha ett bra planeringsunderlag för, och god kän-
nedom om, kommunens småvatten och hur de 
förändras över tiden.

• Inventera småvatten och arbeta för att arealen 
småvatten ökar.

• Restaurera och återskapa ekologiskt funktionella 
vattenmiljöer och kantzoner samt upprätthålla 
skötsel genom exempelvis vasslåtter.

• Arbeta för att näringsbelastningen på vattendrag 
och havsområden minskar från enskilda avlopp 
och jordbruk.

• Kommunens sjöar och vattendrag bör erbjuda 
besökare möjligheter till bad, friluftsliv och fina 
naturupplevelser.

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

• Stödja de lokala intresseorganisationernas arbete 
med att förbättra fiskfauna och vattenmiljöer, ex-
empelvis genom restaurering av vattendrag.

I Vara kommun finns det mycket gott om små dammar, inte minst i 
betesmarkerna. Dessa dammar utgör perfekta livsmiljöer för groddjur 
men även fåglar och insekter. 
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Figur 2. Karta över registrerade vattenmiljöer i Vara kommun. 
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Våtmarker
Våtmarker innefattar allt från fastmarker täckta med 
mycket ytligt grundvatten till marker som översvämmas 
och står under vatten stora delar av året. Våtmarkerna 
har under 1800- och 1900-talet utsatts för stora ingrepp i 
form av utdikning, torvbrytning och uppdämning. Trots 
all påverkan är Sverige ett av de länder i världen som har 
flest våtmarker. Vi har därför också ett internationellt 
ansvar att bevara dessa. Idag anläggs nya våtmarker och 
gamla restaureras, men enligt Naturvårdsverket försvinner 
fortfarande fler våtmarker än vad som tillkommer. 

Våtmarker har en vattenhållande funktion i landskapet, de 
fungerar som vattenreservoarer, men också som naturliga 
reningsverk. Näringsämnen som kväve och fosfor fångas 
upp i våtmarken istället för att rinna direkt ut i vattendrag 
och sjöar,  där de bidrar till övergödning. En intakt våt-
mark binder stora mängder koldioxid och är viktiga livs-
miljöer för växter, fåglar, fiskar, insekter och groddjur.  

I samarbete mellan Naturvårdsverket och länsstyrelserna 
genomfördes på 1980-talet en översiktlig inventering 
(VMI) av landets våtmarker. Av tidsskäl dokumenterades 
främst våtmarker som är större än 10 hektar. På grund av 
påverkan i form av torvbrytning, dikningar, vägbyggen 
med mera är nu mindre än fem procent av våtmarkerna i 
Västra Götalands län helt utan ingrepp. I Vara kommun 
kartlades ungefär 70 våtmarker med en sammanlagd areal 
på cirka 4000 hektar. 

Myrar

Myr är ett gemensamt namn för skogslandskapets kärr och 
mossar, vilka byggs upp av vitmossor. I Vara kommun finns 
flera stora myrar, bland annat Rösjömosse, Storemosse, 
Komossen och Finnamosse. De stora myrarna är mestadels 
spridda längsmed kommunens sydöstra delar.

Våtmarker i odlingslandskapet

Våtmarkerna i odlingslandskapet har ett stort värde ef-
tersom de i hög grad bidrar till att fånga upp gödslande 
(eutrofierande) ämnen, som annars skulle hamna i sjöar 
och hav. Denna miljö är särskilt artrik och har drastiskt 
minskat de senaste 200 åren. Inom Landsbygdsprogram-
met (se kapitel ”Odlingslandskapet”) finns under nuvaran-

de programperiod möjlighet att söka investeringsstöd för 
att anlägga våtmarker och för andra vattenåtgärder. I Vara 
kommun saknas stora, grunda slättsjöar som Hornborga-
sjön i Falköping och Skara eller Hullsjön i Trollhättan och 
Vänersborg. Däremot finns gott om små våtmarker och 
småvatten i odlingslandskapet. Dessa har beskrivits mer i 
detalj ovan under rubriken ”Sjöar, småvatten och vatten-
drag”. 

Vad behöver göras?
• Långsiktigt skydda och sköta de mest värdefulla 

våtmarkerna.

• Anlägga och återställa våtmarker vid strategiska 
platser för att minska näringsläckaget. När nya 
våtmarker anläggs behöver hänsyn tas till funktio-
nen som näringsfälla samtidigt som man gör åtgär-
der för att gynna den biologiska mångfalden. 

• Öka allmänhetens kunskap om våtmarkernas 
värde.

• Vid planer och exploateringar behöver stor hänsyn 
tas till värdefulla våtmarker så att ingen negativ 
hydrologisk eller ekologisk påverkan sker.

Vad kan kommunen göra?
• Ta hänsyn till våtmarkerna vid planering, samråd 

och tillståndsärenden.

• Vara kommun bör ha ett bra planeringsunderlag 
för, och god kännedom, om kommunens våtmar-
ker och hur de förändras över tid.

• Vara kommun bör arbeta för att arealen våtmark 
ökar.
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Figur 3. Karta över registrerade våtmarker i Vara kommun. 
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Gamla skogar har ofta höga naturvärden. Ju äldre en skog 
blir desto fler livsmiljöer utvecklas, och ju fler livsmiljöer 
desto fler ovanliga och specialiserade arter. I trädens ved 
lever insektslarver och svampar, i lövverket frodas fågelli-
vet, insekts- och spindelfaunan, och på barken växer lavar 
och mossor. 

Från att förr ha varit dominerat av odlingsmarker, betes-
marker och glest betade skogar, har landskapet förändrats 
starkt under de senaste hundra åren. Framförallt har 
odlingslandskapet förändrats och skogsmarken förtätats 
med granskog. Detta beror främst på att skogen blivit en 
viktig ekonomisk resurs och att jordbruket rationaliserats. 
Omkring 65 procent av Sveriges yta är idag skogsmark där 
den största delen är brukad gran- eller tallskog. Det pro-
duktionsinriktade skogsbruket har fått till följd att lövrika 
skogar och gamla och döda träd har blivit alltmer ovanliga 
och därmed även många av de arter som är knutna till 
sådana miljöer. Många insekter, fåglar, mossor, lavar och 
svampar är beroende av just lövträd, gamla träd och död 
ved. Produktions- och miljömål ska idag vara likställda 
inom skogsbruket och skogsnäringen har huvudansvaret 
för att den biologiska mångfalden i skogarna bevaras.

Skogen är också en ovärderlig resurs för rekreation, fri-
luftsliv och en rik källa till upplevelser. 

Barrskog

I Vara kommun finns små bestånd med både gammal och 
biologiskt värdefull barrskog. Sammanhängande barrskog 
är den dominerande naturtypen i ett band utmed gränsen 
till Skara, Falköping och Herrljunga kommuner. Detta 
band utgör Varas huvudsakliga skogsbygder. Även längst 
i väster finns mindre arealer med barrskog. Runt Rösjö-
mosse och de andra större myrarna i kommunens östra och 
södra delar finns gamla barrskogar som är hem för spillkrå-
kor, orrar och andra av storskogens djur. Dessa skogar står 
i skarp kontrast mot slättens uppodlade åkermark. Den 
allra största delen av Varas barrskogsareal utgörs dock av 
brukade produktionsskogar.

Lövskogar

Några av kommunens skogstyper utmärker sig särskilt när 
det gäller biologisk mångfald till exempel ekskogar, ekha-
gar och ädellövskogar.

Det vanligaste och oftast mest dominanta trädet i kom-
munens lövskogar är eken, särskilt i bestånd vid tätorter, 
äldre kulturmiljöer och i betesmarker. Ekar koloniserar 
gärna öppen mark, till exempel gamla betesmarker, berg-
sluttningar med mera. Eken är vårt biologiskt viktigaste 
trädslag eftersom det erbjuder livsmiljöer för många arter. 
Naturreservatet Levene äng är det tydligaste exemplet på 
en mycket värdefull ekhage som utgör livsmiljö för en lång 
rad sällsynta och hotade organismer.  

För den biologiska mångfalden är ädellövsblandskog med 
alm, ask, lind och lönn en annan värdefull skogstyp. I Vara 
kommun påträffas denna skogstyp främst i å-nära lägen 
utmed Lidan och Afsån samt deras biflöden. Vid Kvarnö, i  
närheten där Lidan rinner in i Falköpings kommun, finns 
ett bestånd av ädellövblandskog med mycket högt natur-
värde (klass 1). 

I övrigt förekommer mindre lövskogsbestånd i gränslandet 
mellan den öppna slättbygden och barrskogsbältet i söder 
som små dungar i kulturlandskapet och som parker i an-
slutning till större gårdar och gods. 

Till skillnad från de flesta kommuner i Västra Götalands 
län har det aldrig genomförts någon lövskogsinventering 
i Vara kommun. Detta har medfört att information om 
värdefulla lövskogar till stor del inte funnits tillgänglig vid 
framtagandet av detta naturvårdsprogram. De lövskogar 
som tagits med i programmet är klassade som nyckelbio-
toper, ingår i naturreservat eller har identifierats i fält av 
Naturcentrums personal i samband med fältinventering.

Sumpskogar

Sumpskogar är våtmarker som är bevuxna med träd. Det 
kan röra sig om gamla tallbeväxta myrar, försumpade kul-
turmarker som håller på att växa igen, strandskogar eller 
skogskärr av olika slag. Skogsstyrelsen har gjort en över-
siktlig inventering av sumpskogarna. I likhet med andra 
skogliga värden finns sumpskogarna i Vara kommun i den 

Skogslandskapet
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östra och södra delen. I kommunen har 246 objekt omfat-
tande 1 229 hektar registrerats – flertalet är små objekt. 
Många av sumpskogarna är framtolkade från flygbilder 
och inte besökta i fält, därför kan en del objekt sakna na-
turvärden. De överlappar också till viss del de våtmarker 
som registrerats i kommunen genom VMI (våtmarksin-
venteringen).

Skyddsvärda träd 

Skyddsvärda träd är särskilt grova (över en meter i diame-
ter), gamla (över 200 år) eller håliga träd. Dessa träd har 
oftast ett högt naturvärde och utgör ofta livsmiljö för en 
lång rad sällsynta eller hotade djur, lavar, mossor och svam-
par. För vidare beskrivning se rubriken ”Skyddsvärda träd” 
under stycket om Odlingslandskapet nedan.

Nyckelbiotoper och naturvärden (SKS)

En nyckelbiotop är en livsmiljö som har en viktig roll för 
skogens hotade flora och fauna, här finns ofta rödlistade 
arter. Nyckelbiotoperna har kartlagts i hela Sverige av 
Skogsstyrelsen (SKS). De har inget lagligt skydd, men 
markägare är skyldiga att samråda med Skogsstyrelsen 
om åtgärder som förändrar miljön i en nyckelbiotop. Alla 
nyckelbiotoper har höga naturvärden och de undantas i 
regel från rationellt skogsbruk eftersom det kan äventyra 
värdena. Skogsstyrelsen har också identifierat så kallade 
”naturvärden”, vilka kan liknas vid nyckelbiotoper men 
av något lägre kvalité. I Vara kommun har drygt 40 nyck-
elbiotoper och 23 naturvärden identifierats med en sam-
manlagd areal om cirka 170 hektar. Nyckelbiotoperna i 
kommunen återfinns till stor del i eller i anslutning till den 
beskogade zonen utmed gränsen till grannkommunerna i 
öster och söder. Se kartan i figur 4. 

Vad behöver göras?
• Långsiktigt skydda värdefull skogsmark genom 

områdesskydd, naturvårdsavtal och frivilliga anta-
ganden.

• Säkerställa den biologiska mångfalden i skogs-
landskapet genom att spara och ta hänsyn till 
skogar med höga naturvärden och död ved.

• Värna för att skogen ska ha långsiktigt hållbara 
sociala, ekologiska och ekonomiska värden.

Vad kan Vara kommun göra?
• Ta hänsyn till skogar med naturvärden vid plane-

ring, samråd och tillståndsärenden.

• Verka för bevarande av skyddsvärda skogsmiljöer i 
samverkan med markägare.

• Öka allmänhetens kunskap och intresse för sko-
gen och dess naturvärden.
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Figur 4. Karta över biologiskt värdefulla och sedan 
tidigare registrerade skogsmiljöer i Vara kommun. 
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Odlingslandskapet
Jordbrukets viktigaste funktion är att producera livsmedel. 
Under de årtusenden som jordbruk bedrivits i vårt land 
har de olika brukningsformerna skapat nya naturtyper, 
som i sin tur genererat en stor biologisk och kulturhisto-
risk mångfald. Många brukningssätt och naturtyper har 
rationaliserats bort, vilket utarmat mångfalden och spåren 
av historien. Att återskapa, nyskapa och bevara ålderdom-
liga värden är idag en viktig uppgift där jordbrukaren är 
den centrala aktören. Jordbrukare kan få miljöersättning 
om man vårdar och utvecklar odlingslandskapet, men 
dessa ersättningar är generellt för låga för att täcka hela 
kostnaden för åtgärderna. Det gör en engagerad jordbru-
kare ännu viktigare då det kräver en investering som kan 
påverka avkastningen för denne. Det krävs stora insatser 
för att rädda de arter och miljöer som hör hemma i od-
lingslandskapet.

Många av våra ovanliga eller rödlistade arter är knutna till 
de livsmiljöer som det ålderdomliga jordbruket skapat, till 
exempel slåtterängar, naturbetesmarker, gamla grova träd, 
små vattendrag, öppna diken och åkerholmar. Sådana na-
turtyper var mycket vanligare förr. 

De naturliga betesmarkerna och ängarna tillhör de vik-
tigaste naturtyperna för odlingslandskapets biologiska 
mångfald  där betesdjuren är en avgörande faktor för beva-
randet av värdena.

Ängen är en ogödslad slåttermark där bonden förr 
hämtade vinterfoder till sina djur. Ängen har en unik art-
rikedom som är beroende av årligen återkommande hävd 
med lieslåtter, höskörd och efterbete. I Sverige finns det 
endast något tusental hektar kvar av detta markslag som 
har präglat det svenska odlingslandskapet under åtmins-
tone ett par tusen år. I Västra Götaland finns ett hundratal 
ängar som omfattar ungefär lika många hektar. I Vara 
kommun finns idag bara sju ängar med en sammanlagd yta 
av 2,7 hektar enligt ängs- och betesmarksinventeringen 
som genomfördes 2002. Ängen är en av landets mest hota-
de naturtyp. 

Odlingslandskapet innefattar även åkrar och andra kring-
liggande marker. 

Betesmarker

Betesmarkerna är näst efter ängarna det viktigaste marksla-
get i odlingslandskapet när det gäller biologisk mångfald. 
Naturbetesmarker är mycket artrika och välskötta sådana 
marker har nationell bevarandestatus. Under ängs- och 
betesmarksinventeringen, som genomfördes i början av 
2000-talet, registrerades i kommunen 156 marker med 
höga naturvärden knutna till beteshävd, omfattande totalt 
521 hektar (0,7 procent av kommunens yta). Till detta 
kommer områden som saknade hävd och registrerades 
som ”restaurerbara”.

Backsippan är en karaktärsart i Vara. Det är en minskande art men 
som fortfarande har ett par starka förekomster i kommunen, bland 
annat vid Karla söder om Bitterna kyrka.

Småbiotoper

Begreppet småbiotoper används om mindre naturmiljöer 
som åkerholmar, stenmurar, odlingsrösen, öppna diken, 
källor, småvatten och alléer och omfattas av det generella 
biotopskyddet. Läs mer om generella biotopskydd under 
rubriken ”Skyddad natur – miljöbalken och frivilliga av-
tal”. 

Åkerholmar har i regel varit ängs- eller betesmarker och 
kan därför hysa en rik flora, men de erbjuder också skydd 
och boplatser för olika djur. Stenmurar och odlingsrösen 
är spår från äldre tiders odling och utgör skydd för ormar, 
ödlor, insekter och fåglar. Vatten är mycket viktigt i land-
skapet, men dessvärre en bristvara som är livsnödvändig 
för grodor, salamandrar och en mängd småkryp. Alléernas 
gamla ihåliga träd är värdefulla för fåglar, fladdermöss, 
sällsynta insekter och lavar. I Vara kommun är de vanligast 
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förekommande småbiotoperna stenmurar, åkerholmar, 
öppna diken och småvatten. De småbiotoper som vi idag 
ser i landskapet utgör en bråkdel jämfört med äldre tider, 
därför behövs extra stor hänsyn till dessa miljöer. 

Skyddsvärda träd

Tillsammans med ängar och naturbetesmarker utgör gam-
la träd de mest artrika och hotade miljöerna i odlingsland-
skapet. Det rör sig om gamla grova ekar, hamlade lövträd, 
vårdträd och alléträd. Gamla och grova träd är fascineran-
de i sig, men utgör också en värdefull livsmiljö för många 
djur och växter. 

De flesta skyddsvärda träd har uppstått i odlingsland-
skapet. De grova träden har så många hotade arter knutna 
till sig att Naturvårdsverket upprättat ett särskilt åtgärds-
program för ”särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet”. 
Ett sådant träd är över en meter i diameter i brösthöjd, 
mer än 200 år gammal eller ett hålträd med en diameter 
över 40 cm. Åtgärdsprogrammet har sammanställts av 
experter och i den finns förslag på åtgärder på nationell, 
regional och lokal nivå. 

Kartläggningen av kommunens skyddsvärda träd i både 
skogs- och odlingslandskapet (se figur 5), visar att det 
finns 670 träd, av vilka 384 är att betrakta som ”jätteträd” 
med en diameter över en meter. Resterande träd utgörs av 
hålträd, träd som nästan kan betraktas som jätteträd och 
gamla träd (mer än 140 eller 200 år beroende på trädslag). 
Störst förekomst av särskilt skyddsvärda träd finns kring 
Levene äng men även vid bland annat Stora Hov, Staffans-
hagen och i omgivningarna runt Larv.

Vilda pollinatörer

Insekters pollinering av blommor är en central och helt 
ovärderlig ekosystemtjänst för jordbruket och vår matpro-
duktion och helt avgörande för alla naturliga ekosystem. 
All frukt och en stor del av de grönsaker vi äter är resulta-
tet av pollinerande insekters arbete. En värld utan polline-
rande insekter är svår att ens föreställa sig. Dessvärre syns 
alltmer tecken på att antalet pollinerande insekter minskar 
och får det svårare i vårt moderna landskap. Detta beror 
främst på användningen av bekämpningsmedel, brist på 
mat i form av pollen- och nektarrika blommor och att 
deras möjligheter att hitta bostad minskat.

Det är viktigt att vi tar hänsyn till de pollinerande insek-
terna när vi planerar och nyttjar markerna. När det gäller 
möjlighet att gynna vilda pollinatörer i Västra Götalands 
län har Vara kommun en central roll på grund av sitt vär-
defulla odlingslandskap med blomrik flora och mångfald 
av småbiotoper som är gynnsamma för insekter. Vidare 
finns det gott om artrika vägkanter i kommunen, som med 
sin blomrikedom delvis ersatt de tidigare ängsmarkernas 
roll som födoresurser för insekter. De ängs- och betesmar-
ker som fortfarande betas och hävdas är mycket viktiga i 
arbetet med att bevara ett rikt insektsliv och säkerställa 
pollineringen även i framtiden. På kartan i figur 5 visas de 
skikt som tydligast redovisar ytor och miljöer av central 
betydelse för pollinerande insekter i Vara kommun. 

Bidrag för skötsel och utbildning

Länsstyrelsen erbjuder miljöersättningar genom Lands-
bygdsprogrammet samt rådgivning om skötsel av od-
lingslandskapets natur- och kulturmiljöer. Det gäller till 
exempel ängar och betesmarker, småbiotoper, ekologisk 
produktion, bevarande av äldre byggnader, gamla hus-
djursraser med mera. Utöver miljöersättningar finns 
särskild ersättning för skötsel av skyddade områden/natur-
reservat och Natura 2000-områden, lokala naturvårdssats-
ningar (LONA) med mera. De olika ersättningsformerna 
administreras av länsstyrelsen, Jordbruksverket och till 
viss del av kommunerna. Ersättningarna kan komma att 
ändras. 

Kommunen kan spela en viktig roll genom att sprida in-
formation och ta initiativ och stötta lokala projekt.
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Vad behöver göras?
• Arealen slåtterängar och naturbetesmarker behö-

ver öka för att rädda hotade arter som är knutna 
dit.

• En större variation i odlingslandskapet behöver 
skapas om den biologiska mångfalden ska kun-
na bevaras. Detta kan göras genom att bevara, 
nyskapa och sköta småbiotoper som stenmurar, 
dikes- och åkerrenar, odlingsrösen, hamlade träd 
och alléer.

Vad kan Vara kommun göra?
• Ta särskild hänsyn till ängs- och hagmarker samt 

småbiotoper vid planering, samråd och tillståndsä-
renden.

• Ha ett bra planeringsunderlag för, och god känne-
dom om, kommunens odlingslandskap och dess 
naturvärden.

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

• Öka medvetenheten inom Vara kommun om bety-
delsen av lokala livsmedel och deras betydelse för 
den lokala biologiska mångfalden.

• Aktivt arbeta för att säkerställa fortsatt hävd i de 
mest värdefulla ängs- och betesmarkerna i kom-
munen, samt att stödja hävden av äldre markslag 
till exempel slåtterängar och traditionellt skötta 
åkrar.

• Ha en dialog och samarbete med markägare och 
olika aktörer.

• Förvalta artrika vägkanter på ett sätt som bevarar 
och utvecklar värdena.

• Uppmuntra till att fler sår in blomstrimmor i sina 
marker för att gynna pollinatörer och biologisk 
mångfald.

Naturbetesmark i Afsåns dalgång.

Stenig naturbetesmark med fristående ekar strax söder om Vedum. Fle-
ra av naturbetesmarkerna i Vara kommun har stora biologiska värden. I 
dessa miljöer finns en rik mångfald av blommor och svampar.
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Figur 5. 
Karta över odlingslandskapsvärden i Vara kommun.
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Växt- och djurlivet

Begreppet “biologisk mångfald” innebär variationsrike-
dom av arter. Den biologiska mångfalden omfattar alla de 
vanliga djur och växter som finns runt omkring oss i vår 
vardag och alla de arter som är så ovanliga att vi troligen 
aldrig kommer att träffa på dem. Biologisk mångfald inne-
fattar också den mosaik av naturtyper och livsmiljöer som 
finns i landskapet som omfattar stadslandskapet, odlad 
mark, vattendrag, sjöar, våtmarker och skogar. Att det sker 
en omfattande och kontinuerlig förlust av livsmiljöer och 
arter, både nära och fjärran, är ett faktum och ett av vår 
tids största miljöproblem. Många forskare är eniga om att 
vi är på väg in i en sjätte massutrotning av arter. Den se-
naste massutrotningen var dinosauriernas utdöende för 65 
miljoner år sedan. 

Många arter är knutna till gamla skogar eller åldriga kul-
turmiljöer som till exempel slåtterängar. Sådana livsmiljöer 
kan vara svåra eller till och med omöjliga att återskapa 
om de förstörs. Dessa miljöer är också ofta väldigt artrika 
och finns kvar som öar i ett utarmat landskap. När dessa 
livsmiljöer försvinner har organismerna ingenstans att ta 
vägen, vilket kan leda till att de dör ut. Sverige är glesbefol-
kat med förhållandevis mycket oexploaterade miljöer kvar 
och har därmed goda förutsättningar att bevara populatio-
ner av arter som håller på att försvinna i resten av världen. 
För att göra det behöver vi ta ansvar för dessa arter både 
nationellt, regionalt och lokalt.

I Vara kommun finns värdefull natur och flera ovanliga el-
ler hotade arter. För att bevara deras möjligheter att över-
leva behövs åtgärder av olika slag. Främst kan det handla 
om skydd av naturområden men också om aktiva skötsel-
åtgärder. I vardagslandskapet krävs stor hänsyn där de som 
är verksamma inom skogs- och jordbruket har ett särskilt 
stort ansvar. Vara kommun bär ett stort ansvar för mång-
falden i landskapet, både som markägare och som ytterst 
ansvarig för samhällsplaneringen. Viktiga åtgärder kan 
vara att skydda speciellt värdefulla områden som kommu-
nala naturreservat. Insatser som att tillhandahålla arbetslag 
för praktiska naturvårdsåtgärder är också mycket bety-
delsefulla liksom att planera för att bygga in och utveckla 
värdefull natur i bebyggelse och annan infrastruktur.

Invasiva arter

Ett av de hot som den biologiska mångfalden står inför 
är utbredningen av främmande arter, varav en del kallas 
för invasiva arter. Invasiva växt- eller djurarter är arter 
som kommit till nya områden med hjälp av människor, 
både avsiktligt och oavsiktligt. De sprider sig snabbt och 
konkurrerar ut naturligt förekommande arter. Många 
invasiva arter är vackra och gör till synes ingen skada men 
är mycket svåra att bli av med när de väl etablerat sig. För 
vissa invasiva växtarter på land eller i vatten kan minsta 
rot- eller växtfragment som lämnas kvar ge upphov till en 
ny planta. Många invasiva arter är till exempel trädgårds-
växter som har spridit sig från trädgårdar, dammar eller 
från olagliga växtavfallstippar i villaområdens närnatur. 
När en sådan art breder ut sig kan den orsaka stora pro-
blem för den biologiska mångfalden, fisket och skogs- och 
jordbruket. Invasiva främmande arter innebär ofta stora 
kostnader för samhället.

Några av de mest invasiva främmande arterna finns upp-
tagna på en lista i ett EU-direktiv, det vill säga en EU-lag. 
Dessa arter är förbjudna att importera, sälja, odla, föda 
upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller 
hålla som husdjur. EU-listan uppdateras vartefter nya arter 
upptäcks eller kunskapen om dessa ökar.

Det finns även arter som inte är ett hot på EU-nivå, men 
som gör stor skada i Sverige. Från och med den 1 januari 
2019 började en svensk förordning om invasiva arter att 
gälla. Förordningen ger vägledning till svenska myndighe-
ter om ansvar och roller i arbetet med bekämpning av in-
vasiva arter. Den reglerar också hur en nationell lista över 
invasiva arter ska tas fram.

Hotade och rödlistade arter

Cirka fem procent, eller 4 746 arter av Sveriges djur, växter 
och svampar är så hotade att de riskerar att dö ut (Artdata-
banken, 2020). Deras livsmiljöer har påverkats av miljö-
förstörelse och av att jordbruket, skogsbruket och fisket 
har rationaliserats. Sverige tar liksom många andra länder 
fram rödlistor över hotade och sällsynta växt- och djurar-
ter. I rödlistorna grupperas arterna efter hur stor risken är 
för att de dör ut. Kategorierna presenteras nedan. I Vara 
kommun har drygt 160 rödlistade arter påträffats, varav 
cirka 155 under de senaste 30 åren. 
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En lista över de arter som påträffats i kommunen och vil-
ken hotkategori de tillhör, presenteras i bilaga 3.

De rödlistade arterna delas in i olika så kallade hotkate-
gorier utifrån hur stor risk de löper att dö ut från ett land. 
Följande hotkategorier förekommer i den svenska rödlis-
tan:

Hotkategorier

RE – Nationellt utdöd (Regionally Extinct)

CR – Akut hotad (Critically Endangered)

EN – Starkt hotad (Endangered)

VU – Sårbar (Vulnerable)

NT – Nära hotad (Near Threatened)

DD – Kunskapsbrist (Data Deficient)

Skyddade arter

Förutom de rödlistade arterna finns cirka 50 skyddade 
arter i Vara kommun (fridlysta, upptagna i EU:s art- och 
habitatdirektiv och fågeldirektiv). Dessa presenteras till-
sammans med de rödlistade arterna i bilaga 3.

Arter med särskilda åtgärdsprogram – ÅGP

Flera av de rödlistade arter som finns i Vara kommun finns 
också upptagna på Naturvårdsverkets förteckning över 
arter som inte kan bevaras med ”vanliga” bevarandeinsat-
ser som naturreservat, allmänna hänsynstaganden, nyckel-
biotoper eller miljöersättningar inom lantbruket. Särskilda 
insatser behövs för att dessa arter ska överleva långsiktigt. 
Därför har regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag 
att ta fram särskilda åtgärdsprogram. De flesta program 
behandlar enskilda arter men några berör flera arter eller 
hela livsmiljöer. Totalt omfattar satsningen drygt 200 pro-
gram och över 500 arter. I Vara kommun har 14 arter som 
omfattas av fastställda åtgärdsprogram noterats. Exempel 
på arter med särskilda åtgärdsprogram och som har viktiga 
förekomster i Vara kommun förtecknas nedan.

• Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd

• Åtgärdsprogram för bevarande av större vattensa-
lamander och dess livsmiljöer

• Åtgärdsprogram för låsbräknar i hävdade marker 
2014–2018. Topplåsbräken (Botrychium lanceola-
tum), nordlåsbräken (B. boreale), rutlåsbräken (B. 
matricariifolium)

• Åtgärdsprogram för bevarandet av hotade åkerogräs

• Åtgärdsprogram för alkonblåvinge och klockgentiana 
2007–2011

• Åtgärdsprogram för mosippa 2016–2020

• Åtgärdsprogram för vildbin och småfjärilar på torräng 
2011–2016

Ansvarsarter och symbolarter i Vara kommun

Ansvarsarter är sådana arter som har en betydande del av 
sin totala population inom ett begränsat geografiskt om-
råde. Den nation, region eller kommun som hyser en stor 
andel av en population kan sägas ha ett särskilt ansvar för 
artens bevarande. Några få av arterna på den nationella 
rödlistan har särskilt stora förekomster inom Vara kom-
mun. 

Med symbolart menas en art som är karakteristisk för en 
region, karismatisk och välkänd. Symbolarter kan använ-
das för att på ett bra sätt kunna kommunicera frågor kring 
biologisk mångfald. 

Fyra arter föreslås representera kommunens biologiska 
mångfald, antingen som ansvarsarter genom sina unika 
förekomster och nationella hotbild, eller som så kallade 
symbolarter för att de är omtyckta eller typiska för natu-
ren i Vara kommun. De arter som valts som ansvarsarter 
är forsmossa Cinclidotus fontinaloides och rotröksvamp 
Lycoperdon radicatum. Som symbolarter har backsippa 
Pulsatilla vulgaris och tofsvipa Vanellus vanellus valts ut. 
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Ansvarsarter

Forsmossa Cinclidotus fontinaloides – nära hotad (NT)

Forsmossan är en mörkgrön, upp till 10 cm lång mossa 
som ger ett lite rufsigt intryck. Den växer på stenar, funda-
ment och trädbaser precis i nivå med vattenytan i rinnan-
de vatten. Lidans vattensystem är ett av artens viktigaste 
kärnområden i Sverige. I Lidan är den stundtals mycket 
allmän, särskilt på platser där vattnet forsar över stenar 
och hällar, till exempel vid Kvarnö, Brokvarn och Knut-
kvarnen. Totalt har den noterats på cirka 10 olika platser 
i kommunen. Forsmossan är rödlistad i kategorin Nära 
hotad (NT) och förutom i Lidan förekommer den lokalt i 
Östergötland och sällsynt i Skåne, på Öland och Gotland. 
Vara kommun har ett nationellt ansvar för forsmossan. 

Forsmossan är en sällsynt och märklig art som har stora delar av sin 
svenska förekomst i just Vara kommun. Kommunen har därför ett 
särskilt ansvar för att bevara forsmossan i landet. 

Rotröksvamp Lycoperdon radicatum – starkt hotad (EN)

Detta är en extremt sällsynt svamp som endast har tre kän-
da förekomster i Sverige, varav en är en sandig betesmark 
vid Backavallen nordost om Larv. Rotröksvampen är na-
tionellt rödlistad som Starkt hotad (EN). Eftersom den är 
så ovanlig är dess krav på sin livsmiljö relativt dåligt kända 
men den verkar behöva sandig mark som helst betas. I 
övriga Europa finns endast ett 20-tal fynd av arten. Vara 
kommun har i egenskap av en av ytterst få växtplatser för 
rotröksvampen ett särskilt ansvar för artens fortlevnad i 
såväl Sverige som resten av Europa.

Symbolarter

Backsippa Pulsatilla vulgaris – sårbar (VU)

Backsippan är en välkänd och uppskattad växt som med 
sina stora blålila blommor hälsar vårens ankomst och vitt-
nar om äldre tiders kulturlandskap. Arten har kraftigt gått 
tillbaka till följd av jordbrukets rationalisering och är i dag 
klassad som Sårbar (VU) i den nationella rödlistan. I Vara 
kommun finns den fortfarande kvar på drygt 30 olika plat-
ser, företrädesvis i magra naturbetesmarker. Den sandiga 
betesmarken vid Backavallen är en av backsippas starkaste 
fästen i Vara, där den fortfarande kan blomma i tusental. 
Backsippan är en utmärkt symbolart för Vara eftersom 
kommunen fortfarande hyser några av dess största före-
komster i länet och är uppskattad av många. 

Backsippan är en bra symbolart för en jordbruksbyggd som Vara. Den 
trivs i det äldre, småbrutna odlingslandskapet med torrbackar och na-
turbetesmarker. I Vara kommun har den fortfarande flera starka fästen.

Tofsvipa Vanellus vanellus – sårbar (VU)

Tofsvipan är genom sitt märkliga läte och halsbrytande 
flyguppvisningar en av jordbrukslandskapets mest karis-
matiska fågelarter. Den häckar på åkrar och fält, gärna i 
anslutning till små våtmarker och är väl spridd i Vara kom-
mun. Arten har minskat kraftigt under de senaste decen-
nierna och blev 2020 upptagen på den svenska rödlistan 
i kategorin sårbar. Tofsvipan är en bra symbolart för Vara 
kommun genom att den är så tydligt knuten till jordbruks-
landskapet och att den häckar spritt i hela kommunen. 
Många Varabor har säkerligen stött på den under sina vår-
promenader. 
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Vad behöver göras?
• Förlusten av biologisk mångfald behöver hindras.

• Andelen hotade arter behöver minska.

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

Vad kan kommunen göra?
• Ta särskild hänsyn till de ansvarsarter som är 

utmärkande för kommunen och utsedda genom 
Naturvårdsprogrammet.

• Vid planering, samråd och tillståndsärenden bör 
områden med höga naturvärden och punktobjekt 
med rödlistade arter så långt som möjligt bevaras.

• Ha god kännedom om kommunens hotade och 
skyddade arter.

• Motverka spridning av invasiva arter.

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

• Arbeta för stärkt samverkan mellan kommunen, 
länsstyrelsen och ideella organisationer när det 
gäller bevarandet av och hänsynstagande till röd-
listade och skyddade arter inom kommunen.

• Aktivt arbeta med åtgärder, information och akti-
viteter kring de utpekade symbol- och ansvarsar-
terna.

• Genomföra inventeringar av artgrupper vars fö-
rekomst är dåligt känd i kommunen, till exempel 
groddjur. 

• Ha en dialog och samverkan med berörda mar-
kägare och olika aktörer.

Tofsvipan häckar över hela kommunen. 
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Figur 6. Kartan visar att det finns särskilt skyddsvärda arter spridda över 
hela Vara kommun som är hotade, rödlistade och skyddade. Vissa av 
dessa arters skyddsstatus är sekretessbelagda, därför specificeras inte 
vilka arter ur bilaga 3 som kan hittas på kartans olika rödmarkeringar.
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Friluftsliv, hälsa och 
ekosystemtjänster
En skogspromenad, en liten stunds vila i en blommande 
ängsbacke, en fisketur eller en stillsam paddling i ett vat-
tendrag. Vistelser i naturen har positiva effekter på vårt 
välbefinnande. Det kan tyckas självklart, men det är först 
de senaste åren som man vetenskapligt börjat studera 
varför vi mår bra av att vistas i naturen. En viktig aspekt 
för att uppnå den lugnande, stärkande och läkande effekt 
som naturen har, är att det ska vara lätt att ta sig till varia-
tionsrika och stimulerande naturmiljöer. Studier visar att 
ju närmare ett grönområde man bor, desto oftare besöker 
man det. Människor som ofta besöker ett grönområde 
känner sig mindre stressade.

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional ut-
veckling. Det är utgångspunkten för de tio friluftsmål som 
regeringen beslutade om i december 2012. De tio målen 
är: 

• Tillgänglig natur för alla

• Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet

• Allemansrätten

• Tillgång till natur för friluftsliv

• Attraktiv tätortsnära natur

• Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling

• Skyddade områden som resurs för friluftslivet

• Ett rikt friluftsliv i skolan

• God kunskap om friluftslivet

• Friluftsliv för god hälsa

Friluftslivsmålen handlar om att utveckla och bedriva 
åtgärder för att förutsättningarna för friluftslivsutövandet 
ska förbättras. 

Vara kommun är en landsbygdskommun där odlad 
åkermark dominerar landskapet. Därmed är det viktigt 
att bevara den skog och de grönområden som finns i 
kommunen för att tillgängliggöra naturen för besökare. 
I svenska tätorter finns ett generellt växande problem att 
motions- och rekreationsområden försvinner till förmån 
för bostäder och annan byggnation. När städer förtätas 
försvinner de öppna och gröna ytorna. Det bör säkerställas 
att kommuninvånarna har tillgång till motions- och 
rekreations områden i tätorterna. 

Naturreservatet Levene äng är ett populärt utflyktsmål 
för såväl inbitna botaniker som för den bredare allmän-
heten. Kommunens egna naturreservat Ranahult är ett 
besöksvänligt område även om det ligger en bit från 
kommunens tätorter. I dagsläget är det ofta föreningar 
som handhar uppdraget för skötsel av kommunens frilufts-
områden, naturreservat och badplatser. 

Vård och utveckling av de naturmiljöer som finns i 
kommunen är betydelsefullt för friluftslivet. Det är viktigt 
att informera invånare och tillfälliga gäster om att dessa 
kvaliteter finns och hur man når dit, för att möjliggöra 
rekreation och främja en aktiv och meningsfull fritid. 
Naturturismen är en viktig, expansiv och ekonomiskt 
betydelsefull verksamhet som kan utvecklas till att bli en 
viktig sysselsättning för många människor. Nyttjandet kan 
dock medföra konflikter med känsliga naturvärden då 
alla områden inte är lämpliga för friluftsliv. Det är därför 
viktigt att planera för ett långsiktigt och hållbart nyttjande 
av kommunens naturmiljöer.

Ekosystemtjänster

Begreppet ekosystemtjänster används för att på olika sätt 
visa den nytta som människor har av olika processer i 
naturen. Ekosystemen bidrar med flera viktiga tjänster till 
människan. Naturen renar luft och vatten, ger gynnsamt 
lokalklimat, ökad hälsa, klimatanpassning, bullerdämp-
ning och möjlighet till närodlad mat. Tätorternas grön-
områden konkurrerar ofta med behovet av bostäder och 
vägar. Däremot bidrar parker och grönområden till ett 
gott klimat med renare luft och jämnare temperatur. Gräs-
mattor och andra mjuka markytor renar regn- och smält-
vatten. Träd och buskar tar hand om ökad nederbörd, 
minskar bullernivåer och är boplatser för växter och djur. 
Bin, humlor och andra insekter pollinerar våra grödor. 

Dessa ekosystemtjänster är helt avgörande för vår civi-
lisations framtid men trots det tenderar vi att ta dem för 
givna. Ekosystemtjänsterna behöver vårdas och bli en själv-
klar del i den kommunala planeringen.   
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Vad behöver göras?
• Säkerställa tillgången till tätortsnära och andra 

naturområden för rekreation, utomhuspedagogik 
och sociala ändamål.

• Arbeta för att upprätthålla stabila ekosystem och 
förstärka ekosystemtjänster.

Vad kan Vara kommun göra?
• Bevara och utveckla tätortsnära grönområden.

• Utveckla besöksnäringen och möjligheterna till 
friluftsliv i kommunen. 

• Bidra till ökad kunskap om kommunens natur- och 
friluftsvärden.

• Säkerställa fortsatt skötsel av kommunala frilufts-
områden och naturreservat.

• Kartlägga ekosystemtjänster som finns i kommu-
nen.

• Höja kunskapsnivån om allemansrätten med tillhö-
rande rättigheter och skyldigheter. 

Utmed Lidans forssträckor vid Kvarnö, i kommunens sydöst ligast del, 
finns frodiga lövskogar med en stor artrikedom. 
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Skyddad natur – miljöbalken 
och frivilliga avtal
Det finns många olika lagskydd för värdefull natur. De 
olika skyddsformerna redovisas kortfattat i detta avsnitt. 
Skyddade områden i Vara kommun presenteras i detalj i 
bilaga 4. 

Naturreservat

Naturreservat bildas enligt miljöbalken med ”syfte att 
bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för fri-
luftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa 
eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för 
skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat.” 
(7 kap, 4 § MB)

Länsstyrelserna och kommunerna kan bilda naturreservat. 
Naturreservat kan bildas på mark som ägs av staten, kom-
muner, bolag, enskilda personer, med flera. Markägarna 
ersätts för intrånget, alternativt köper staten eller kommu-
nen marken innan reservatet bildas. 

Reservat används för att skydda olika typer av natur, och 
det kan röra sig om allt från små växtlokaler till vidsträckta 
fjällområden. Våtmarker, odlingslandskap, skogar, vatten-
miljöer, geologiska bildningar och tätortsnära friluftsom-
råden kan också skyddas som reservat. Naturreservat är 
ett mycket starkt skydd som innefattar restriktioner och 
reglering av markanvändningen i ett område. Ändamål 
och restriktioner i reservaten framgår av särskilda beslut 
och skötselplan.

Ranahult är ett kommunalt naturreservat och faktiskt det första som 
bildades i Sverige!

I Vara kommun finns fem naturreservat enligt miljöbalken 
7 kap. 4 §. Ungefär 690 hektar är skyddade som naturre-
servat i Vara kommun – knappt 1 procent av kommunens 
totala landyta. 

Levene äng, strax utanför Stora Levene, är ett av kommunens fem 
naturreservat. De gamla och grova ekarna som växer här har en fler-
hundraårig historia.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av skyddsvärda naturområ-
den inom EU som ger ytterligare förstärkning av områ-
desskyddet. Natura 2000 grundar sig på EU:s Art- och 
habitatdirektiv och EU:s Fågeldirektiv. Bestämmelserna 
i direktiv genomförs i EU:s medlemsländers nationella 
lagstiftning. I svensk lagstiftning finns dessa bestämmelser 
bland annat i miljöbalken (7 kap.) och i förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. 

De flesta Natura 2000-områden är naturreservat. Syftet 
är att bevara naturtyper och arter som EU-länderna har 
kommit överens om. För verksamheter eller åtgärder som 
på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett sådant om-
råde krävs tillstånd enligt 7 kap. 28a–29 §§ MB. Tillstånd 
hanteras i första hand av länsstyrelsen, men i fall då ett 
Natura 2000-område riskerar att skadas kan frågan föras 
vidare till regeringen och EU. Inom Vara kommun finns 
fyra Natura 2000-områden vilka omfattar hela eller delar 
av alla naturreservat utom Löjtnantsholm. 
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Naturminne

”Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen eller kom-
munen förklaras som naturminne, om det behöver skyd-
das eller vårdas särskilt.” 7 kap. 10 § MB.

Naturminnen kan liknas vid naturreservat i miniatyr. 
Skyddsformen tillämpas inte så ofta idag. De naturminnen 
som finns utgörs ofta av gamla träd eller geologiska forma-
tioner. I Vara kommun finns sju platser som innehåller ett 
eller flera naturminnesskyddade träd, främst gamla ekar.

Naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan staten eller 
kommunen och markägaren i syfte att bevara och utveckla 
ett områdes naturvärden. Det gäller ofta mark som kräver 
naturvårdsanpassad skötsel. Avtalen används främst av 
Skogsstyrelsen på skogsmark. Dessa löper vanligen på 50 
år och ska kompensera markägarens inkomstbortfall från 
skogsbruket. För närvarande finns det fem områden som 
är skyddade med naturvårdsavtal i Vara kommun.

Biotopskyddsområde

Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB används för 
att bevara areellt sett små livsmiljöer som innehåller natio-
nellt hotade arter och små skyddsvärda naturtyper i skogs- 
eller jordbrukslandskapet. Det finns två olika former av 
biotopskyddsområde: generellt skyddade biotoper och 
biotoper som skyddas genom beslut i varje enskilt fall. 

Biotopskyddsområden liknar naturreservat, men är min-
dre (ofta under fem hektar). Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen 
eller en kommun får besluta om ett område ska utgöra 
ett biotopskyddsområde. Beslutet gäller för det enskilda 
området och kan till exempel vara en äng med många djur- 
och växtarter. I Vara kommun finns sex sådana områden 
(totalt cirka 9 hektar).

Generellt biotopskydd

Det så kallade generella biotopskyddet omfattar småbio-
toper i odlingslandskapet, till exempel öppna diken, sten-
murar, alléer och åkerholmar. Det finns en mängd sådana 
områden eller objekt i Vara kommun. Läs mer om ”små-

biotoper” i kapitlet om odlingslandskapet. Dessa typer av 
biotopskydd måste dokumenteras och inventeras i utred-
ningsskedet inför exempelvis exploateringar. 

Man måste visa särskild hänsyn gentemot biotopskyddet 
och om åtgärder görs som påverkar biotopen behöver dis-
pens sökas hos länsstyrelsen. Om det finns särskilda skäl 
får länsstyrelsen medge undantag från biotopskyddet i de 
biotoper som omfattas av det generella skyddet.

Följande sju biotoptyper är skyddade i hela landet: 

• Allé

• Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark

• Odlingsröse i jordbruksmark

• Pilevall

• Småvatten och våtmark i jordbruksmark

• Stenmur i jordbruksmark

• Åkerholme

Kompensation

I miljöbalken finns olika bestämmelser som ställer krav på 
att den som gör intrång i naturvårdsintressen ska kompen-
sera förlusten av naturvärden. En kompensationsåtgärd 
kan bli nödvändig vid intrång i till exempel naturreser-
vat, biotopskydd som alléer eller påverkan på arter som 
är upptagna i Artskyddsförordningen. I första hand ska 
skador undvikas genom god planering och anpassning av 
åtgärden eller verksamhetens utformning för att minimera 
skadan. Kompensationsåtgärder kan bli aktuellt när skad-
or av naturvärden inte kan undvikas genom förebyggande 
åtgärder. 

Strandskydd

Strandskyddet regleras i miljöbalkens 7 kapitel och är ett 
långsiktigt skydd som ska trygga allmänhetens tillgång 
till stränder för friluftsliv och bevara goda livsmiljöer på 
land och i vatten för växt- och djurliv. Strandskydd råder 
vid hav, samt alla insjöar och vattendrag 100 meter från 
strandlinjen, såvida inte utvidgat strandskydd gäller (upp 
till 300 meter). Strandskyddet är oftast upphävt inom 
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detaljplanelagt område. Inom strandskyddat område är 
det förbjudet att uppföra, väsentligen ändra eller förbe-
reda för ny byggnad. Det är inte heller tillåtet att uppföra 
anläggningar eller utföra åtgärder som hindrar allmän-
hetens tillträde eller försämrar livsvillkoren för växt- och 
djurlivet. Kommunen är prövnings- och tillsynsmyndighet 
för strandskyddsärenden och länsstyrelsens uppgift är att 
granska kommunens beslut. 

I Vara kommun omfattas cirka 80 vattenförekomster av 
strandskydd. Det stora flertalet är små anlagda eller na-
turliga dammar men strandskyddet gäller även utmed till 
exemepel Lidan och Afsån.

Områden av riksintresse

Områden av riksintresse för naturvård ska representera 
huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling 
och visa mångfalden i naturen ur ett nationellt perspektiv. 
Områden som pekats ut som Natura 2000 områden är 
automatiskt område av riksintresse för naturvården. Mil-
jöbalken kräver att områden av riksintresse för naturvård, 
kulturmiljövård och friluftsliv ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Natur-
vårdsverket pekar ut dessa områden i samarbete med läns-
styrelsen och kommunerna. 

Kommunen kan själv föreslå nya områden. Om ett riksin-
tresse står i konflikt med ett annat allmänt lokalt intresse 
ska riksintresset ges företräde eftersom det väger tyngre än 
allmänna lokala intressen. Kommunen ska i sin fysiska pla-
nering visa på vilket sätt riksintressena kan tillgodoses. Det 
är länsstyrelsen som bevakar att dessa riksintressen inte 
påtagligt skadas vid ny planläggning. I Vara kommun finns 
två områden (Rösjömosse samt delar av Lidan och Afsån) 
som är utpekade som riksintressen för naturvård. 

Skyddade arter

Med ”skyddad art” avses en art som är upptagen i art-
skyddsförordningen (2007:845). I EU:s habitatdirektiv 
och fågeldirektiv rör det sig om arter som kräver noggrant 
skydd, dessa finns upptagna i habitatdirektivet bilaga 4. 
Arter som kräver noggrant skydd enligt nationell svensk 
lagstiftning, eller till följd av internationellt åtagande, in-
går i begreppet fridlyst art. Skyddade arter som förekom-
mer i Vara kommun förtecknas i bilaga 3.

För att naturvårdsarbetet ska vara effektivt och relevant är 
det viktigt att rätt åtgärder genomförs på rätt plats. Att ge-
nom åtgärder försöka gynna till exempel sandlevande djur 
och växter i ett område som helt saknar förutsättningar 
för dessa organismer kan lätt bli ett tomt slag i luften. Men 
görs samma åtgärd i en trakt där arterna och miljöerna 
finns kvar kan nyttan istället bli stor. 

Orsaken till detta är att djur- och växtpopulationer är i 
ständig rörelse. Delförekomster försvinner ifrån och åter-
koloniserar olika biotoper i landskapet i en process som 
kallas metapopulationsdynamik. För att denna dynamik 
ska fungera krävs att det finns tillräckligt många lämpliga 
biotoper av en viss typ inom en viss trakt. Biotoperna 
behöver dessutom ligga placerade i landskapet på ett så-
dant avstånd till varandra att de olika arterna kan sprida 
sig mellan dem. Om antalet biotoper är alltför få eller 
om avståndet mellan dem är för långt kan vissa arter helt 
enkelt inte ”hoppa runt” i landskapet. I landskap som 
saknar vissa naturtyper eller där en viss naturtyp är mycket 
fragmenterad kan många av de arter som är knutna till den 
sortens natur inte leva i livskraftiga bestånd och naturvård-
såtgärder för dem riskerar att bli verkningslösa. 

Vad behöver göras?
• Arbeta för att långsiktigt skydda värdefulla natur-

områden genom bildande av naturreservat eller 
andra skyddsformer som biotopskydd, naturmin-
nen eller naturvårdsavtal.

Vad kan Vara kommun göra?
• Utreda områden som kan vara lämpliga för reser-

vatsbildning eller andra skyddsformer.

• Informera om frivilliga naturvårdsavtal.

• Ha en dialog och samverkan med markägare och 
andra aktörer.
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Figur 7. Karta över skyddad natur i Vara kommun.
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Grön infrastruktur och 
värdetrakter
Grön infrastruktur handlar om ekologiska nätverk och 
innebär att arters livsmiljöer behöver vara i tillräckligt stor 
mängd, kvalitet och finnas tillräckligt nära varandra för att 
ekosystemen ska fungera. När naturmiljöer hänger sam-
man kan djur och växter spridas i landskapet vilket stärker 
den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald är en för-
utsättning för att vi ska kunna ta del av naturens nyttor, så 
kallade ekosystemtjänster. 

En värdetrakt är ett kunskaps- och planeringsunderlag 
som visar på särskilda ekologiska värden i landskapet. 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram värdetrakts-
analyser för en rad naturtyper i länet. Dessa analyser visar 
vilka trakter som hyser de största sammanhängande värde-
na för respektive naturtyp. Lite förenklat kan man säga att 
analyserna utgår ifrån var det finns kluster av värdekärnor 
för olika slags natur. Utifrån dessa kluster tas värdetrakter 
och värdenätverk fram. 

Hur placerar sig Vara kommun i förhållande till dessa vär-
detrakter? I figur 8–10 visas kartor med värdetrakter för 
våtmarker, småvatten, gräsmarker och olika skogsbiotoper. 
Vissa värdetrakter är mer relevanta ur Vara kommuns per-
spektiv än andra. 

Stora delar av kommunen ligger inom värdetrakten för 
småvatten (figur 8). Lokalt naturvårdsarbete riktat mot 
vatten och våtmarker blir därför extra relevant i just Vara 
kommun. Att sköta och anlägga våtmarker och småvatten 
i odlingslandskapet är sannolikt ett naturvårdsarbete som 
ger mycket god utdelning och bör därför prioriteras i Vara. 
Under rubriken ”Sjöar, småvatten och vattendrag” kan 
man läsa mer om Varas småvattenmiljöer. 

Även värdetrakter för olika typer av gräsmarker, bland 
annat betesmarker och slåtterängar, (figur 9) sammanfaller 
relativt väl med delar av Vara kommun, särskilt i den syd-
östra och nordvästra delen. Denna bild stämmer överens 
med vad som framkommit om värdefulla betesmarker i 
sammanställningen av naturvärdesobjekt. Åtgärder för att 
bevara och utveckla de biologiska värdena kopplade till 
gräsmarker bör därför vara centrala för det lokala natur-
vårdsarbetet i Vara kommun. 

Den sista kartan (figur 10) visar värdetrakter för skog och 
värdekärnor för en rad olika skogstyper. Skogskartan står 

i skarp kontrast till kartan med värdetrakter för småvatten 
och visar att Vara kommun ligger så gott som helt utanför 
värdetrakter för skog. Det är mycket tydligt att det kom-
munala naturvårdsarbetet inte bör fokusera på att utveckla 
de skogliga naturvärdena, möjligen med undantag för 
skyddsvärda träd. De få biologiskt värdefulla skogsmil-
jöerna som ändå finns i kommunen, blir å andra sida 
desto viktigare att försöka bevara eftersom de är de enda i 
trakten. Skyddsvärda träd är viktiga punktobjekt både ur 
landskapsperspektiv där de har stor betydelse för spridning 
av flertalet skyddsvärda arter och i mindre skala för den 
biologiska mångfalden i närområdet.

Många ekosystemtjänster är beroende av ett större land-
skapssammanhang som sträcker sig över administrativa 
gränser för län och kommuner. I figur 8–10 går det att se 
att värdetrakter för våtmarker, småvatten, skyddsvärda träd 
och olika gräsmarker med stora ekologiska värden passerar 
kommungränsen i samtliga riktningar. Eftersom värdetrak-
ter ofta sträcker sig mellan landskap och kommungränser 
behöver det skapas ett ökat samarbete med närliggande 
kommuner och olika aktörer. Kunskapen om och förståel-
sen av den gröna infrastrukturen behöver öka kring vilka 
förutsättningar ett områdes arter har för överlevnad och 
spridning. 

Ekar i betesmark vid Månsholmen. 
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Vad behöver göras?
• Öka kunskapen om och förståelsen av den gröna 

infrastrukturen och värdetrakter.

• Inkludera landskapsperspektivet vid planering och 
naturvårdsarbete för att skapa långsiktigt hållbara 
landskap. 

Vad kan Vara kommun göra?
• Ta hänsyn till grönstrukturen och värdetrakter vid 

planering, samråd och tillståndsärenden.

• Arbeta för en helhetsbild och samordning mellan 
förvaltningar, olika aktörer och grannkommuner 
för hållbar landskapsplanering.

• Ingå och samverka i mellankommunala projekt.

• Arbeta för att bevara naturvärden vid planering 
och exploatering.

• Ta fram en grönstrukturplan.
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Figur 8. Värdetrakter för våtmarker och småvatten.
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Figur 9. Värdetrakter för gräsmarker.
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Figur 10. Värdetrakter för skog och skyddsvärda träd.
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