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STATLIGA HÄNSYNSOMRÅDEN
Under avsnittet Statliga hänsynsområden finns information om 
hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut 
om användning av mark och vatten. 
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MILJÖKVALITETSNORMER

För att skydda människors hälsa och miljön har regering-
en, med stöd av miljöbalken, meddelat miljökvalitetsnor-
mer (MKN). De flesta av miljökvalitetsnormerna baseras 
på krav i olika direktiv inom EU. MKN är ett juridiskt 
bindande styrmedel som regleras med stöd av 5 kapitlet 
miljöbalken. Det övergripande syftet med normerna är 
att skydda naturmiljön och människors hälsa. Miljökva-
litetsnormer anger bland annat förorenings- eller stör-
ningsnivåer men kan även bestå av gräns- och riktvärden. 
Det finns i dag normer för vattenförekomster, utom-
husluft och omgivningsbuller. Det är myndigheter och 
kommuner som ska ansvara för att miljökvalitetsnormer 
efterlevs.

VATTEN

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR YT- OCH GRUNDVATTEN-
FÖREKOMSTER

YTVATTEN

EU instiftade år 2000 ett ramdirektiv för vatten för att 
skydda vattnet mot föroreningar. I svensk lagstiftning 
implementerades ramdirektivet år 2004 i form av miljö-
kvalitetsnormer för ytvatten. Miljökvalitetsnormerna för 
ytvatten omfattar sjöar, vattendrag och kustvatten.

MKN för vatten uttrycker den lägsta godtagbara 
miljökvalitet, både ekologisk och kemisk, som en vatten-
förekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Det övergripan-
de målet är att säkra Sveriges vattenkvalitet, att uppnå 
det som inom vattenförvaltningen kallas god status för 
samtliga vattenförekomster samt att vattenkvaliteten inte 

får försämras. Grundkravet är att alla vattenförekomster 
skulle uppnå god kemisk och ekologisk status till år 2015 
om inte undantag beslutats.

Miljökvalitetsnormerna för en vattenförekomst beslutas 
av vattendelegationen vid Vattenmyndigheten i respektive 
vattendistrikt. Sverige har delats in i fem vattendistrikt, 
där en länsstyrelse per distrikt utsetts till vattenmyndig-
het. Skara kommun ingår i Västerhavets vattendistrikt 
där Länsstyrelsen i Västra Götalands län har utsetts till 
vattenmyndighet.
Bedömningen av statusklassificering för en vattenföre-
komst görs av vattenmyndigheterna.

Det finns två typer av statusklassning för ytvatten: 
ekologisk och kemisk status. Den kemiska statusen kan 
antingen bedömas vara god eller uppnår ej god. Totalt 45 
ämnen, som är fastställda i EU:s vattendirektiv, omfattas 
av gränsvärden. Klassificeringen av ekologisk status för 
ytvatten görs genom bedömning av kvalitetsfaktorer i tre 
grupper: hydromorfologiska, biologiska och fysikalisk- 
kemiska.Varje grupp bedöms i en femgradig skala: hög 
status, god, måttlig, otillfredsställande och dålig.

Vattenmyndigheten kan besluta om undantag från de 
grundläggande kraven att vidta åtgärder som krävs för 
att uppnå god status till en viss tidpunkt. Dessa undan-
tag är framför allt i form av tidsfrister för att uppnå god 
status eller god potential. År 2021, men senast 2027, ska 
vattenförekomster i Skara kommun nå god ekologisk och 
kemisk status.

Det finns totalt 23 ytvattenförekomster i Skara kommun, 
varav 8 är sjöar och 15 är vattendrag, se Tabell 1 och 
Tabell 2.

STATLIGA HÄNSYNSOMRÅDEN

Enligt Plan- och bygglagen ska det i översiktsplanenen redovisas hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna 
intressen vid beslut om användning av mark och vatten. Allmänna intressen rör till exempel miljökvalitetsnormer, 

riksintressen, nationella miljömål, natur- och kulturvärden, klimataspekter och kommunikationsleder. I Skara kommun 
finns åtskilliga områden och intressen som har klassats som vara av nationell betydelse. I det här kapitlet redovisar och 

beskrivs de särskilda hänsynsområden som är av allmän betydelse i Skara kommun.
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TABELL 1. VATTENFÖREKOMSTER – VATTENDRAG I SKARA KOMMUN. KÄLLA: 
VISS

NAMN STATUSKLASSNING 
(ekologisk)

STATUSKLASSNING 
(kemisk)

Statusklassning (kemisk) God Uppnår ej god

Bäck vid Ökull Måttlig Uppnår ej god

Dofsan Måttlig Uppnår ej god

Flian - från mynningen i 
Lidan till Torsborg

Måttlig Uppnår ej god

Flian - från Torsborg till 
Hornborgasjöns utlopp

Måttlig Uppnår ej god

Hallavadsbäcken - upp-
ströms Ämten

Måttlig Uppnår ej god

Härlingtorpskanalen Måttlig Uppnår ej god

Lannaån - från sammanflö-
det med Ljungån till käll-
områdena vid Rösjömossen

Måttlig Uppnår ej god

Munkabäcken Måttlig Uppnår ej god

Råmmån (övergår i Marie-
dalsån och Dalån)

Måttlig Uppnår ej god

Silån Måttlig Uppnår ej god

Stålkvarnebäcken Måttlig Uppnår ej god

Torpabäcken Måttlig Uppnår ej god

Västerbroån Måttlig Uppnår ej god

Öredalsån Måttlig Uppnår ej god

TABELL 2. VATTENFÖREKOMSTER – SJÖAR I SKARA KOMMUN. KÄLLA: VISS

NAMN STATUSKLASSNING 
(ekologisk)

STATUSKLASSNING 
(kemisk)

Eggbysjön Måttlig Uppnår ej god

Flämsjön Hög Uppnår ej god

Hornborgasjön Måttlig Uppnår ej god

Ormsjön Måttlig Uppnår ej god

Skärvalången Måttlig Uppnår ej god

Flian - från Torsborg till 
Hornborgasjöns utlopp

Måttlig Uppnår ej god

Tåsjön Måttlig Uppnår ej god

Vagnsjön Måttlig Uppnår ej god

Ämten Måttlig Uppnår ej god

EKOLOGISK STATUS

Enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) är den 
ekologiska statusen i kommunens sjöar vid senaste bedöm-
ningen klassad som måttlig i samtliga sjöar utom Flämsjön 
där den ekologiska statusen är hög och i Ormsjön där den 
ekologiska statusen klassats som god.

Tidsfrist för att uppnå god ekologisk status till 2021 
finns för Eggbysjön och för Hornborgasjön gäller tidsfrist 
till 2027.

För fem av kommunens sjöar görs riskbedömningen att 
vattenförekomsterna inte når god ekologisk status, främst 
på grund av övergödning på grund av belastning av nä-
ringsämnen men i vissa fall även på grund av morfologiska 
förändringar och kontinuitet. Dessa är Eggbysjön, Horn-
borgasjön, Skärvalången, Tåsjön, Vagnsjön och Ämten.

Den ekologiska statusen i kommunens samtliga vattendrag 
är vid senaste bedömningen klassad som måttlig, utom i 
bäck nedströms Skärvalången som bedömts ha god status.

Tidsfrist för att uppnå god ekologisk status till 2021 
finns för fyra vattendrag och till 2027 för åtta vattendrag.

För 14 av 15 vattendrag föreligger risk att vattenfö-
rekomsten inte når god ekologisk status. Detta beror 
främst på att vattendragen inte rinner i naturliga fåror och 
innehåller vandringshinder för fisk samt höga halter av nä-
ringsämnen. Även förekomst av miljögifter och flödesför-
ändringar påverkar bedömningen. För samtliga vattendrag 
görs riskbedömning att kvalitetskraven i vattenförekom-
sterna inte uppnås inom den kommande förvaltningscy-
keln.

KEMISK STATUS

För kemisk status uppnår inga vattendrag eller sjöar god 
status eftersom halten kvicksilver och polybromerade 
difenyletrar (PBDE) överskrids i hela Sverige på grund 
av atmosfäriskt nedfall. Detta medför att Sveriges samt-
liga ytvatten klassificeras till Uppnår ej god kemisk status 
med avseende på kvicksilver och PBDE. För att problem 
med andra prioriterade ämnen inte ska överskuggas av de 
överallt överskridande ämnena presenteras kemisk status 
exklusive dessa ämnen.

Den kemiska statusen i kommunens samtliga sjöar och 
vattendrag uppnår ej god enligt VISS. Samtliga vattendrag 
och sjöar ska uppnå god kemisk status.

Det föreligger en risk att god kemisk status i samtliga 
vattenförekomsten inte uppnås inom den kommande 
förvaltningscykeln med avseende på miljögifter. Många 
av Skaras vattendrag har inte blivit undersökta avseende 
miljögifter och föroreningar.

GRUNDVATTEN

Det finns sex st. grundvattenförekomster i Skara kommun, 
se Tabell 3.

TABELL 3. GRUNDVATTENFÖREKOMSTER I SKARA KOMMUN. KÄLLA: VISS.

NAMN ID Viss EU-CD

Billingen Kalksten WA21380604 SE647462-137906

Billingen Lerskiffer WA13078273 SE647597-137908

Falköping-Skövde WA69246620 SE646218-137540

Magasinsgrupp Rösjön, 
Hornborga, Valle, Timmers-
dala

WA69871137 SE647352-137030

SE648222-136247 
(Myråsen)

WA14392090 SE648222-136247

Skaraberg WA60168558 SE647886-135997

För grundvatten bedöms kemisk och kvantitativ status. 
Statusen kan antingen vara god eller otillfredsställande. 
Gällande den kemiska statusen ska halterna av en mängd 
ämnen klara Socialstyrelsens och Livsmedelverkets upprät-
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Teckenförklaring
MKN - Vattendrag - Kvalitetskrav
ekologisk status potential

Hög ekologisk status

God ekologisk potential
2021
God ekologisk potential
2027

God ekologisk status
God ekologisk status
2021

God ekologisk status
2027
Måttlig ekologisk status

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
0 5 102,5

Km

Teckenförklaring
MKN - Sjöar - Kvalitetskrav
ekologisk status/potential

Hög ekologisk status
Måttlig ekologisk status

Måttlig ekologisk status
2027
God ekologisk potential
2021

God ekologisk potential
2027
God ekologisk status

God ekologisk status
2021
God ekologisk status
2027

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
0 5 102,5

Km

SJÖAR, KVALITETSKRAV EKOLOGISK STATUS

VATTENDRAG, KVALITETSKRAV EKOLOGISK 
STATUS
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Teckenförklaring
God kemisk
ytvattenstatus

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
0 5 102,5

Km

VATTENDRAG, KVALITETSKRAV KEMISK STATUS

Teckenförklaring
God kemisk
ytvattenstatus

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
0 5 102,5

Km

SJÖAR, KVALITETSKRAV KEMISK STATUS



156      SKARA KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN

STATLIGA HÄNSYNSTAGANDEN STATLIGA HÄNSYNSTAGANDEN

Teckenförklaring
God kvantitativ status

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
0 5 102,5

Km

GRUNDVATTEN, KVALITETSKRAV EKOLOGISK 
STATUS

Teckenförklaring
God kemisk
grundvattenstatus

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
0 5 102,5

Km

GRUNDVATTEN, KVALITETSKRAV KEMISK STATUS
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tade gränsvärden för dricksvatten. Vattenmyndigheterna 
bevakar också om något ämne verkar öka för att tidigt 
kunna sätta in åtgärder för att motverka ökningen. Det 
kan dock dröja länge innan en genomförd åtgärd får  
effekt då grundvatten ofta har en lång omsättningstid 
innan nytt vatten ersatt det gamla.

Den kvantitativa statusen hos en grundvattenförekomst 
är god om vattenuttagen är i balans med nybildningen av 
grundvatten. För att grundvattenförekomsten ska få god 
status krävs att nedanstående kriterier är uppfyllda:

 Vattenbalansen ska vara god.

Det ska inte finnas inträngning av salt  

grundvatten eller förorening.

Det ska inte finnas negativ påverkan på 

anslutna akvatiska ekosystem.

Det ska inte finnas skada på grundvatten- 

beroende terrestra ekosystem.

KVANTITATIV STATUS

I brist på mätdata bedöms grundvattenförekomsternas 
kvantitativa status tillsvidare som god enligt VISS. Tre  
av grundvattenförekomsterna bedöms vara utsatt för  
betydande påverkan från mänskliga aktiviteter. God  
kvantitativ status ska uppnås för alla grundvattenföre- 
komster. Riskbedömning för kvantitativ status är ej klas-
sad för samtliga grundvattenförekomster.

KEMISK STATUS

Samtliga av kommunens grundvattenförekomster upp- 
fyller god kemisk status i dagsläget enligt VISS. God 
kemisk grundvattenstatus ska uppnås för alla grundvatten-
förekomster i kommunen. Fyra grundvattenförekomster 
bedöms dock vara i risk att inte uppnå god kemisk status 
2027, bland annat på grund av miljögifter, näringsämnen 
och klorid/sulfat i senaste arbetsmaterial för förvalt-
ningscykel 3. Dessa grundvattenförekomster är Falköping 
-Skövde, Magasinsgrupp Rösjön Hornborga Valle Tim-
mersdala, Skaraberg och SE648222-136247.

ÅTGÄRDER

Kommuner ska inom sina ansvarsområden vidta de åtgär-
der som beskrivs i det åtgärdsprogram som tas fram för 
varje vattendistrikt var sjätte år av Vattenmyndigheterna. 
Åtgärdsprogrammet beskriver bland annat de problem 
som finns i distriktets vatten. Det finns sex åtgärder som 
beskriver och motiverar vad kommunerna behöver göra 
för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Åtgärderna 
kan bidra direkt eller indirekt till att nå förbättringsbeho-
ven som utgör skillnaden mellan nuvarande status och 
miljökvalitetsnormerna. Åtgärdsprogrammet för 2016 – 
2021 för Västerhavets vattendistrikt går att läsa i sin helhet 
på vattenmyndighetens hemsida, vattenmyndigheten.se

LUFT

LUFTKVALITET

Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitets- 
normer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen 
(2010:477). Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller 
i hela landet. Med utomhusluft avses enligt förordningen 
utomhusluft med undantag för arbetsplatser samt tunnlar 
för spårbunden trafik och vägtunnlar. Miljökvalitetsnor-
merna får inte överskridas och har fastställts inom svensk 
lagstiftning, bland annat som en anpassning av EU:s ram-
direktiv. Syftet med miljökvalitetsnormerna är att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla de krav som 
ställs genom Sveriges medlemskap i EU. Det finns för 
närvarande miljökvalitetsnormer för bland annat kväve- 
dioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5) och sju 
andra ämnen. Det finns även långsiktiga nationella miljö- 
mål för flertalet av dessa. Motortrafik kan bland annat ge 
upphov till höga halter av kvävedioxid och partiklar nära 
större vägar.

Flertalet av normerna är så kallade gränsvärdesnormer 
som måste följas, medan några är så kallade målsättnings-
normer som ska eftersträvas. Dessa normer baseras i 
huvudsak på krav från EU-direktiv.

Det är kommunen som ansvarar för att kontrollera 
luftkvaliteten för flertal miljökvalitetsnormer, på egen 
hand eller i samverkan med andra kommuner. Kommu-
nen ansvarar även för att tillhandahålla information om 
aktuella föroreningsnivåer. Skara kommun är medlem i 
luftvårdsförbundet Luft i Väst som ombesörjer att luft-
mätningar sker för organisationens medlemmar. Idag ingår 
38 kommuner och 30 företag i Luft i Väst. Valet av mät-
plats sker i samråd mellan Luft i Väst, Länsstyrelsen och 
Svenska miljöinstitutet (IVL). Naturvårdsverket ansvarar 
för kontroll av MKN för kväveoxider (NOx) och svavel-
dioxid (SO2) i regional bakgrund (landsbygd) samt MKN 
för marknära ozon.

LUFTKVALITETEN I SKARA KOMMUN

Utsläppskällor från vägtrafik i Skara kommun är främst 
E20, väg 49 och 184 som går genom Skara kommun.  
E20 passerar söder och öster om Skara tätort.

Mätningar av kvävedioxid under 2010 i gaturum på 
Skaraborgsgatan gav ett årsmedelvärde på 15 mikrogram 
NO2/m3 och 11,4 år 2014. År 2017 uppmättes 11,6 
mikrogram NO2/m3. Den nedre utvärderingströskeln 
för kvävedioxid är 26 mikrogram NO2/m3 för en årlig 
medelvärdesperiod. När halterna ligger under den nedre 
utvärderingströskeln krävs inga mätningar.

Under 2018 gjordes mätningar av partiklar i gaturummet 
på Skaraborgsgatan 31. Dessa gav årsmedelvärdet för PM10 
15 μg/m3. Årsmedelvärdet för PM2,5 var 7,1 μg/m3.  
Halterna PM10 och PM2,5 underskrider miljökvalitets- 
normen och dess utvärderingströsklar.
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BULLER

Genom förordning (2004:675) om omgivningsbuller träd-
de miljökvalitetsnormer för buller i kraft 2004. Normen 
för omgivningsbuller utgår från de krav på kvaliteten på 
miljön som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska 
unionen. Vid detaljplanering tillämpas Naturvårdsverkets 
riktlinjer för buller. Då Skara kommuns befolkning är  
färre än 100 000 krävs ingen bullerkartläggning eller åt-
gärdsprogram, men kommunen ska sträva efter att  
begränsa buller. Detta styrs bland annat av miljöbalkens 
allmänna hänsynsregler och reglerna om egenkontroll, 
tillsyn och prövning. I kommunens framtida planläggning 
utreds bullersituationen och vilka skyddsåtgärder som 
eventuellt behöver vidtas för att uppnå en god ljudmiljö.

I förordningen om omgivningsbuller ställs krav på att 
Trafikverket ska kartlägga buller och upprätta åtgärds-
program vart femte år för väg, järnväg och flygplatser. 
Bullerkarta för statliga vägar i Skara kommun finns på 
trafikverket.se.

Miljö- och byggnadsnämnden i Skara är tillsynsmyndig-
het enligt miljöbalken för många slags bullrande verksam-
heter, vilket innebär kontroll av att lagstiftningen följs.

NATIONELLA MILJÖMÅL

Enligt plan- och bygglagen ska det framgå hur kommunen 
i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och sam-
ordna översiktsplanen med relevanta nationella och regi-
onala mål, planer och program av betydelse för en hållbar 
utveckling inom kommunen. Det svenska miljömåls- 
systemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
med preciseringar och ett tjugotal etappmål. I detta kapitel 
redogörs för dessa mål.

GENERATIONSMÅLET

Generationsmålet, som är ett övergripande mål, visar 
riktningen för vad som måste göras inom en generation 
för att uppnå miljökvalitetsmålen. Generationsmålet utgör 
vägledning för miljöarbetet på samtliga nivåer i samhället.

Generationsmålets sju så kallade strecksatser förtydligar 
målets mening och anger vad miljöpolitiken ska inriktas 
mot. De innebär att:

  Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på 

väg att återhämta sig, och deras förmåga att 

långsiktigt generera ekosystemtjänster är 

säkrad.

  Den biologiska mångfalden och natur- och 

kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas 

hållbart.

  Människors hälsa utsätts för minimal negativ 

miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva 

inverkan på människors hälsa främjas.

  Människors hälsa utsätts för minimal negativ 

miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva 

inverkan på människors hälsa främjas.

  En god hushållning sker med naturresurserna.

  Andelen förnybar energi ökar och energi- 

användningen är effektiv med minimal  

påverkan på miljön.

  Konsumtionsmönstren av varor och tjänster 

orsakar så små miljö- och hälsoproblem som 

möjligt.

DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN

MILJÖKVALITETSMÅLEN

Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål som riksdagen 
har beslutat om. Miljökvalitetsmålen och deras precise-
ringar ska utgöra en långsiktig målbild för miljöarbetet 
och fungerar som vägledning för hela samhällets miljö-
arbete. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den 
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Precisering-
arna förtydligar miljömålen och används som kriterier 
i det löpande uppföljningsarbetet. Miljömålen är det 
nationella genomförandet av de globala hållbarhetsmålens 
ekologiska dimension.

Miljömålen är inte juridiskt bindande men är viktigt för 
att nå miljömålen. Genom att översätta nationella och  
regionala miljömål till lokala mål och åtgärder blir miljö- 
målen verktyg för lokal politik.

DE 16 MILJÖMÅLEN
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ETAPPMÅLEN

Etappmålen är steg för att nå generationsmålet och ett 
eller flera av miljökvalitetsmålen. De identifierar en önskad 
samhällsomställning och tydliggör var insatser bör sättas 
in. Etappmålen anger inte önskade tillstånd för miljön,  
de läggs fast i miljökvalitetsmålen med preciseringar.

Etappmål finns för miljökvalitetsmålet Begränsad klimat-
påverkan och inom områdena avfall, biologisk mångfald, 
farliga ämnen, hållbar stadsutveckling och luftföroreningar. 
Etappmålen ersätter det som tidigare kallades delmål i 
miljömålssystemet.

LOKALA MILJÖMÅL

Skara kommun har tagit fram en miljöstrategi för åren 
2017 till 2025. I strategin presenteras Skara kommuns 
lokala miljömål samt kopplingen till de nationella och 
regionala miljömålen. De lokala miljömålen utgår från den 
önskade miljöstatus som finns angiven i de nationella och 
regionala miljömålen och Skara kommuns övergripande 
vision. Skara kommun har tagit fram en Miljöplan 2020–
2025 som innehåller konkreta åtgärder för att nå målen i 
miljöstrategin.

Skaras miljöstrategi är tematiskt indelade i sex fokusom-
råden. För varje fokusområde finns det ett huvudmål och 
ett antal delmål. Delmålen är preciseringar och anger mer 
konkret vad Skara kommun sätter för mål.

DE SEX FOKUSOMRÅDENA ÄR

FOKUSOMRÅDE 1 – KLIMAT, ENERGI OCH LUFT 

   Minskad energianvändning och minskade 

utsläpp av växthusgaser

FOKUSOMRÅDE 2 – TRANSPORTER 

   Minskade utsläpp från persontransporter 

samt fler som väljer cykel, gång eller  

kollektivtrafik

 
FOKUSOMRÅDE 3 – BEBYGGD MILJÖ 

   Hållbar bebyggd miljö i hela kommunen

FOKUSOMRÅDE 4 – MILJÖGIFTER 

   Minimerad risk för allvarlig skada på  

människors hälsa och natur

FOKUSOMRÅDE 5 – NATURVÅRD 

   Värdefulla natur-, vatten- och kulturmiljöer 

bevaras och förvaltas väl

FOKUSOMRÅDE 6 – INKÖP OCH LIVSMEDEL 

   Välja varor, kemikalier och byggmaterial  

med låg negativ miljöpåverkan 

DET FINNS TRE SORTERS DELMÅL KOPPLAT TILL  

FOKUSOMRÅDENA 

   Delmål för att utveckla:  

Mål som visar på områden som Skara  

kommun behöver utveckla

  Delmål för att uppnå:  

Mål som anger nivåer som Skara kommun 

ska arbeta för att uppnå

 Delmål för att upprätthålla:  

Mål för att vidmakthålla redan uppnådda 

resultat och nivåer

skara.se/strategier

UPPFÖLJNING

Skara kommun följer upp miljömålsarbetet med så kallade 
miljöindikatorer. Dessa visar utveckling och tendenser 
inom olika områden.

Uppföljning av åtgärder och miljömål i miljöstrategin 
sker årligen. Resultaten av uppföljningen sammanställs 
årsvis i en kortfattad rapport. En mer fördjupad uppfölj-
ning av hur det går med att uppnå de lokala miljömålen är 
planerad att genomföras, både som en träff  och som en 
rapport under 2022 och 2025.
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STATLIGA RIKSINTRESSEN

FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL RIKSINTRESSEN

Ett område med särskilda värden kan klassas som  
nationellt riksintresse och regleras då i miljöbalken. Att 
ett område har klassats som riksintresse betyder att det så 
långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada dess värden. Riksintressen kan avse dels större 
geografiska områden som i sin helhet är av intresse och 
angivna i 4 kap. miljöbalken, dels områden som är riks- 
intressen för olika sektorer enligt 3 kap miljöbalken.  
Syftet med att peka ut riksintressen är att skydda och  
bevara eller att säkerställa en användning i framtiden.  
Planerad mark- och vattenanvändning får inte påtagligt 
skada ett riksintresse. Riksintressena skyddas på olika sätt 
bland annat genom naturreservat och antagna detaljplaner. 
I planeringssammanhang väger riksintressen tyngre än 
andra intressen och är ett verktyg i samhällsplaneringen 
för hur olika områden ska bevaras eller användas. Enligt 
3 kap. 5 § PBL ska det framgå av översiktsplanen hur 
kommunen avser att tillgodose riksintressen och i över-
siktsplanen ska rekommendationer anges som bidrar till 
att säkerställa riksintressena. Översiktsplanen spelar här 
en viktig roll eftersom det först är i översiktsplaneringen 
som det går att få en tydlig bild av hur olika riksintressen 
förhåller sig till varandra och till kommunens planerade 
utveckling. Det kan hända att ett område omfattas av flera 
riksintressen och avvägningar mellan dem kan då krävas. 
Riksintressen för totalförsvar ges dock alltid företräde.

Enligt 4 kap. 8 § miljöbalken är även alla Natura 
2000-områden av riksintresse. 

I Skara kommun finns riksintressen utpekade för natur-
vård, friluftsliv, kulturmiljövård, kommunikationer och för 

totalförsvarets anläggningar. Skara kommun omfattas inte 
av några riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken.

RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRD

Riksintressen för kulturmiljövården är sammanhängande 
kulturmiljöer av stor betydelse ur ett nationellt perspektiv. 
Det är områden som särskilt väl belyser viktiga historiska 
skeenden. Riksintressen för kulturmiljövård regleras av  
3 kap. 6 § miljöbalken. Områden av riksintresse skall skyd-
das mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön.

SKARA (KR25)

Skara stadskärna utgör riksintresse med motivering av att 
Skara utgör en stiftsstad med rötter i 1000-talet och  
centrum i en rik jordbruksbygd, med dominerande dom-
kyrkomiljö och bevarat medeltida stadsplanemönster.

Uttryck för riksintresset är gatunätets oregelbundna med-
eltida karaktär, medeltida infartsvägar samt den medeltida 
domkyrkan och andra domkyrko- och skolstadens karak-
tärsbyggnader. Stadskärnans mer småskaliga bebyggelse, 
bebyggelse från de expansiva årtiondena kring sekelskiftet 
1900, miljön kring den före detta veterinärinrättningen 
och det medeltida kulturlagret är också uttryck för riksin-
tresset.

BRUNSBO STORÄNG (KR26)

Området utgör riksintresse med motivering av att det är 
en fornlämningsmiljö som ovanligt tydligt påvisar land-
skapets och bebyggelsens förändringar under järnålder 
och medeltid och har haft stor betydelse för tolkningen av 

Teckenförklaring
Riksintresse
Kulturmiljövård
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bylandskapets framväxt i länet och andra delar av riket.
Uttryck för riksintresset är fossila åkrar, stensträngar, 

fägata, husgrunder, två gravfält och några spridda gravar 
troligen från äldre järnåldern och ett flatmarksgravfält från 
förromersk järnålder som finns Inom området. Uttryck 
för riksintresset är även Brunsbo biskopsgård med man-
byggnad från 1700-talet men vars källare utgör resterna 
efter det ursprungliga 1400-talshuset. Från 1400-talets slut 
brukas området som ängsmark under biskopsgården vilket 
skapat en slåtterpräglad flora. 

LEDSJÖ-VÄTTLÖSA-ISTRUM-LERDALA (KR14)

Området utgör riksintresse med motivering av att det är 
en av länets mest omfattande fornlämningsmiljöer med 
platser för lågteknisk järnframställning.

Uttryck för riksintresset innefattar ett drygt 100-tal 
platser med lämningar efter bland annat blästerugnar, 
kolningsgropar och slaggvarp av vilka några daterats till 
1000-talet. I området ingår också fångstgropar, gräns- 
stenar och stensträngar. Riksintresset berör även Götene 
och Skövde kommuner.

KAMBROSILUROMRÅDET (KR100)

Kambrosilurområdet utgör riksintresse med motivering av 
att det utgör en kulturhistorisk region kring de västgötska 
platåbergen vars breda innehåll speglar väsentliga skeden i 
landets agrara och förindustriella landsbygdshistoria  från  
jordbrukande stenålderskulturer till 1700- och 1800-talets 
agrara revolution. Området har här genom sina gynn-
samma naturgeografiska förhållanden bidragit till en 
landskapsutveckling av rent kontinentala mått, exempelvis 
ovanligt stora byar. Detta utgjorde också basen för en 

medeltida stadsbildning vars fortsatta utveckling präglades 
av järnvägens tillkomst. Området, som har sin tyngdpunkt 
på Falbygden, har mycket höga pedagogiska och veten-
skapliga värden som tydligt kan avläsas genom landskapets 
öppenhet och speciella topografi.

Uttryck för riksintresset ut utgörs av fornlämnings-
miljöer från sten-, brons- och järnåldern såväl som från 
historisk tid, Varnhems kyrka och klosterruin som utgör 
landets bäst bevarade cistersiensanläggning samt Öglunda 
kyrkby med en ovanligt väl bibehållen bebyggelsestruktur 
och delvis bevarade åkerformer och stenmurar från tiden 
före laga skiftet. Valleområdet med herrgårdslandskap, till 
exempel Höjentorps herrgård och slottsruin, utgör också 
uttryck för riksintresset. Likaså ruinerna efter det medelti-
da Axevalla hus, samt Axevalla exercished med välbevarad 
bebyggelse. Riksintresseområdet är stort och sträcker sig 
även över Falköpings och Tidaholms kommuner. 

RIKSINTRESSE FÖR NATURVÅRD OCH FRILUFTSLIV

Riksintresse för naturvård och friluftsliv regleras båda i  
3 kap. miljöbalken. I Skara finns nio riksintressen för  
naturmiljö och ett område av riksintresse för friluftslivet

Riksintressen för naturvård utgör avgränsade områden 
som är skyddade med särskilda regler. Dessa områden är 
värdefulla för hela nationens utveckling och ska skyddas 
från förändringar som kan skada naturvärdena. De nio 
områdena är av olika karaktär och de har alla säregna  
karaktärsdrag med höga naturmiljövärden.

Områden som pekas ut som riksintresse för friluftsliv 
har stor betydelse för människors utevistelse. I dessa  
områden ska kommunerna ta hänsyn till friluftslivet i över-
sikts- och detaljplanering. Pågående jord- och skogsbruk 
påverkas inte av utpekande av riksintressen.

Teckenförklaring
Riksintresse Naturvård
Riksintresse Friluftsliv
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NATURVÅRD

LIDANS RAVINSYSTEM

Lidans ravinsystem är det största och bäst utvecklade 
ravinsystemet i länet. Det är till största delen beläget i  
Lidköpings och Vara kommuner. Riksintresset utgörs av 
ådalar i slättbygd med delvis meandrande vattendrag och 
ganska djupt nerskurna raviner med branta sluttningar 
som mestadels är öppna och välhävdade. Inom området 
finns representativa odlingslandskap och representativa 
naturbetesmarker i form av öppen hagmark. Bitvis art- 
och individrika växtsamhällen i naturbetesmarkerna med 
arter som slåttergubbe, slåtterfibbla, backsmörblomma 
och stagg. Lidans och Flians nedre delar utgör lek- 
områden för ett flertal fiskarter från Vänern, bland annat 
asp. Kungsfiskare och strömstare observeras årligen.

Sammantaget utgör meandrande å- och bäckgrenarna 
med dalgångar viktiga och tilltalande landskapselement 
med botaniska, zoologiska, geovetenskapliga och kultur-
historiska naturvärden.

VÅTMARKER VID FLIAN

Flian är en meandrande å med tydliga levébildningar. 
Levéerna är vallar som har bildats i samband med upp- 
repade översvämningar i Flian. Några av länets största och 
mest opåverkade mader utmed rinnande vatten finns här. 
Riksintressets värden är kopplade till områdets madkom-
plex med vassar av starr och jättegröe vid rinnande vatten 
där stora naturvärden är knutna framför allt till de slagna 
strandängarna vid Botorp. Vid Botorp finns även represen-
tativa ängar och naturbetesmarker med lång kontinuitet. Av 
värde är också de bitvis art- och individrika växtsamhällen 
med arter som darrgräs, strandveronika, kärrvial, strandviol, 
krussilja och klockgentiana. Flian har rik fiskfauna och är 
lek- och uppväxtområde för strömlevande öring.

BRUNSBO - JÄRNSYSSLAOMRÅDET

Området utgörs av en herrgårds- och bondebygd belägen 
på en ändmorän, Skarabergsryggen, som tillhör den mel-
lansvenska israndzonen. Riksintressets värden är knutna 
till randmoränbildning som hör till den mellansvenska 
israndzonen, samt till det representativa odlingslandskapet 
med lång kontinuitet och förekomst av äng och naturbe-
tesmarker med bitvis art- och individrika växtsamhällen 
med arter som kattfot, darrgräs, slåttergubbe, ormrot, 
svinrot, smörbollar, borsttåg och granspira.

Naturreservatet Brunsbo äng är beläget på Skarabergs-
ryggens östra del och är mycket välbesökt. Skarabergs- 
området är västra Sveriges största och innehållsrikaste 
lokal vad gäller det fossila kulturlandskapet från för- 
historisk tid och medeltiden. Området är idag utmärkt 
som forsknings- och demonstrationsobjekt och har en 
tilltalande landskapsbild.

SKÅNINGS – ÅSAKA

Höjdryggen vid Skånings-Åsaka tillhör de nordligaste 
israndstråken i den mellansvenska israndzonen. Riks- 
intresset är av värde på grund av områdets välutbildade 
randmoräner ingående i den mellansvenska israndzonen. 
Riksintresset är även av värde på grund av ett ganska 
representativt odlingslandskap med öppna hagar och 
ekhagar, vilket innebär att området utgör ett bra exempel i 
landet på denna landskapstyp. I området bildar randmoräner 
en ås som genomkorsar odlingslandskap och öppna ekha-
gar. Viktiga landskapselement med spår av äldre kultur-
landskap märks särskilt mellan E20 och Munstorp. Stora 
delar av Skånings-Åsakaryggen är uppodlade, övriga delar 
har ett rikt lövträdsinslag med övervägande ek. I området 
finns även betesmarker och ängsvegetation. Området är av 
stort geovetenskapligt värde och utgör ett tilltalande inslag 
i landskapsbilden.

SANDURFÄLT NORR OM ISTRUM

Riksintresset utgörs av ett sandurfält av stort geoveten-
skapligt intresse avsatt mellan israndmoräner. Sandursfäl-
tet är ett av de bästa exemplen i länet. Sandurfälten indi-
kerar att det historiskt skett en påverkan på naturen och 
är värdefullt för tolkning av högsta kustlinjen. Sanduren är 
avlagringar efter glaciärernas smältvattensälvar från istiden 
där rännor kan följas västerut, fram mot kommungränsen. 
Idag utgörs området av skogsmark och på vissa delar finns 
inhägnande försöksodlingar. Stora delar har tidigare od-
lats, vilket bland annat märks på de många odlingsrösena. 
Närheten till Baltiska issjöns utlopp vid Nordbillingen är 
värdefullt.

VALLE

Valle domineras av ett välutvecklat kamelandskap med 
åskullar, åsar och sänkor. I sänkorna finns ett stort antal 
kalkoligotrofa sjöar med artrik vegetation. Andra svackor 
är uppfyllda med myrmarker som varierar från fattiga kärr 
och mossar till extremrikkärr. Inom området finns rika 
ädellövskogar, ekskogar och -hagar samt löv- och tall-
sumpskogar. I Valle finns ett representativt äldre odlings-
landskap med många mindre hagmarker och ängar. På 
Axevalla hed finns en stor naturbetesmark med lång konti-
nuitet. Valle har en enastående artrik flora. I lövskog finns 
bland annat guckusko, de artrika torrängarna hyser bland 
annat smalbladig lungört och rikkärren är representativa 
med stor artrikedom. Även kryptogamfloran är mycket 
rik. Vissa delar av odlingslandskapet har en ålderdomlig 
prägel med sällsynta och hotade åkerväxter som pukvete 
och riddarsporre. Området har också ett rikt fågelliv och 
en artrik insektsfauna.

Valleområdet är en bonde- och småbrukarbygd med 
förhistorisk förankring och ett värdefullt kulturlandskap 
där bland annat de många fornlämningarna karaktäriserar 
landskapet. Inom Valle finns sammantaget ett stort antal 
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naturtyper där ängar, betesmarker och åkrar växlar med 
sjöar och ädellövskog. Detta ger ett mosaiklandskap med 
hög artrikedom och biologisk mångfald. Området är att-
raktivt för friluftslivet. Naturreservaten Bockaskede- 
åsen-Toran,Jättadalen-Öglunda grotta, Eahagen-Öglunda 
ängar, Torp samt Höjentorp-Drottningkullen ligger alla 
inom Valleområdet och besöks årligen av en stor mängd 
människor.

NORDBILLINGEN

Nordbillingen är den norra delen av Billingen som ligger  
i Skara, Falköping och Skövde kommuner. Riksintresset 
består av platåberg med diabastäckta kambrosiluravlag-
ringar. Inom området en kalkstensplatå med ett välbeva-
rat odlingslandskap samt erosionsdalar från den baltiska 
issjöns sänkning. Nordbillingen har stora naturvärden 
genom en mosaik av naturtyper. På diabasplatån finns 
bland annat Blängsmossen med ett stort myrkomplex med 
exempelvis välutvecklade laggar och några mindre orörda 
barrskogar samt andra våtmarker som Sjömossen. I slutt-
ningarna finns stora ädellövskogar med lång skoglig kon-
tinuitet och enastående rik flora. I kalkstensbranter finns 
stora kalktuffbildningar med extremrikkärr och enastående 
rika ädellövskogar och granskogar. Representativ äng och 
naturbetesmark finns inom området och naturvärdena 
är här främst knutna till den enastående rika floran med 
många sällsynta och hotade arter. Även fågellivet är rikt.

Området är attraktivt för friluftslivet och ett välbesökt 
utflyktsmål. Det ingår i ett större område av riksintresse 
för friluftslivet (Platåbergslandskapet Billingen). Inom 
Skara kommun berörs området av riksintresse för kultur-
miljövården (Kambrosilurområdet).

SYDBILLINGEN

Riksintresset omfattar den södra delen av Billingen, Tova- 
berget, Myggberget och Brunnhemsberget med tillhörande 
sluttningar. Riksintresset sträcker sig över Skara, Falkö-
pings och Skövde kommuner. Sydbillingen består av ett 
platåbergslandskap med diabastäcke på kambrosilur- 
avlagringar. Här finns urskogsartad skog och stora myr-
komplex på Sydbillingens diabaslager och ädellövskog med 
lång kontinuitet och rik flora i branterna. På Brunnhems-
bergets västsluttning finns gammal granskog på kalkmark 
med rik svampflora. Inom området finns flera extremrik-
kärr och ganska många representativa naturbetesmarker. 
Området har ett rikt fågelliv och stora botaniska värden 
som är knutna till naturbetesmarkerna, ädellövskogarna 
och rikkärren.

Inom Skara kommun berörs området av riksintresse för 
friluftslivet (Platåbergslandskapet Billingen) och riksintres-
se för kulturmiljövården (Kambrosilurområdet).

HORNBORGASJÖN, BJURUMOMRÅDET MED RÖSJÖ MOSSE

Hornborgasjön är en slättsjö på delvis kalkhaltigt material 
med enastående artrik häck- och rastfågelfauna i och i 
anslutning till de hävdade sötvattenstrandängarna. Rösjö-
mosse och Mårbysjöns naturvärden är knutna till det stora 
mossedominerade myrkomplexet, det rika fågellivet och 
Mårbysjöns botaniskt intressanta rikkärr.

Detta är ett stort, sammanhängande område med mycket 
varierande natur i Skara, Falköpings och Vara kommuner. 
Området utgörs av Hornborgasänkan och Rösjömosse 
med mellanliggande områden. Det innefattar sammantaget 
länets i särklass största våtmarksområde. Hornborgasjön 
är av stort värde för såväl häckande som rastande arter och 
är av internationellt intresse. Bjurum-området är riks- 
bekant för de stora mängder tranor som årligen framför 
allt under våren rastar på åkrar och betesmarker. Markerna 
vid Stora Bjurum och Dagsnäs binder ihop Rösjömosse 
med Hornborgasjön.

FRILUFTSLIV

Platåbergslandskapet Billingen utgör riksintresse för 
friluftsliv. Det är ett stort område som sträcker sig över 
Skara, Falköping och Skövde kommuner. Riksintresset är 
uppdelat i tre delområden: Valle, Billingen samt Hornborga- 
sjön. Enligt riksintressets värdebeskrivning är huvudkri-
terierna för hela området särskilt goda förutsättningar för 
friluftsaktiviteter samt berikande upplevelser i natur- och/
eller kulturmiljöer. Naturen är varierad och många delar är 
även skyddade som naturreservat eller Natura 2000-om- 
råden. Tillgängligheten är god inom vissa delar via vägar 
och vandringsleder. 

PLATÅBERGSLANDSKAPET BILLINGEN – DELOMRÅDET 
BILLINGEN.

Delområdet Billingen sträcker sig från Brunnhemsberget 
i söder till nordänden av platåberget Billingen inkluderande 
det höglänta odlingslandskapet i Bergs socken. Del- 
områdets kärnvärden utgörs av den varierade naturen, god 
tillgänglighet inom vissa delar via vägar och vandringsleder 
och att många delar är skyddade som naturreservat.

Området präglas av de barrskogsklädda platåerna och 
de mer lövskogsrika och delvis brukade branterna runt 
bergen. Genom sin storlek finns gott om ostörda områden 
där man som besökare kan få känsla av vildmark. Området 
erbjuder vackra utblickar över de omgivande och till stora 
delar öppna odlingslandskapen nedanför Billingen. Inom 
området finns många attraktiva och välbesökta utflyktsmål 
och flera bilvägar leder upp på bergsplatån. Runt Billingen 
och dess sydliga utlöpare finns ett stort antal naturreservat 
och många olika vandringsleder. På Billingen ligger exem-
pelvis naturreservatet Blängsmossen som är ett omtyckt 
utflyktsmål.
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PLATÅBERGSLANDSKAPET BILLINGEN – DELOMRÅDET 
VALLE

Det sjörika kamelandskapet Valle väster om Billingen 
sträcker sig från Varnhem och norrut och inkluderar även 
det vildmarksbetonade och mer otillgängliga Klyftamo-
området. Delområdets kärnvärden utgörs av den varierade 
naturen med ålderdomliga odlingslandskap, vildmarks- 
områden, intressanta kvartärgeologi och många sjöar och 
flera allmänna badplatser. Det är god tillgänglighet inom 
vissa delar via vägar och vandringsleder och många delar 
är skyddade som naturreservat. Kärnvärdena är också 
knutna till den rika kulturhistorien med bland annat  
Varnhems klosterkyrka, en riksklenod med anor från 
1100-talet.

Delområdet utgör ett omtyckt utflyktsmål och besöks 
årligen av ett stort antal människor. Området erbjuder 
bland annat ett rikt nätverk av stigar, informationstavlor 
och små parkeringar, men även golfbana, hotell och  
närhet till restauranger och caféer.

PLATÅBERGSLANDSKAPET BILLINGEN – DELOMRÅDET 
HORNBORGASJÖN

Delområdets kärnvärden utgörs av den varierade naturen 
med god tillgänglighet inom vissa delar via vägar och 
vandringsleder och där många delar är skyddade som 
naturreservat. Värdena är även knutna till området som 
internationellt känd fågellokal med bland annat stora 
mängder rastande tranor. Det är ett omtyckt utflyktsmål 
med många olika fågeltorn och utsiktsplatser, besöks- 
centra och naturum med naturvägledning och utställningar.

Hornborgasjön är en av Sveriges mest kända platser i na-
turvårdssammanhang. Det är ett storslaget landskap med 
vidsträckta vyer över sjön, Billingeområdet och herrgårds-
landskap. Inom området finns många vandringsleder och 
små vägar lämpliga för cykling och under högsäsong finns 
det gott om matställen, konst- och hantverksutställningar 
och olika evenemang. Området är lättillgängligt med bil 
från alla håll.

RIKSINTRESSE FÖR ENERGIPRODUKTION OCH 
DISTRIBUTION

RIKSINTRESSE FÖR ANLÄGGNINGAR FÖR ENERGI- 
PRODUKTION OCH ENERGIDISTRIBUTION

Det är Energimyndigheten som ansvarar för att peka ut 
områden som är av riksintressen för energidistribution 
och energiproduktion. Bestämmelser om riksintressen 
tillämpas på områden för anläggningar som är del i större 
sammanhängande system för energidistribution ur ett 
nationellt perspektiv.

Skara kommun har inga områden som är utpekade som 
riksintresse för anläggningar för energiproduktion och 
energidistribution. 

TOTALFÖRSVARET

RIKSINTRESSE FÖR TOTALFÖRSVARETS ANLÄGGNINGAR

Det är Försvarsmakten som ansvar för att identifiera 
områden av riksintresse för totalförsvarets militära del. 

RIKSINTRESSE, TOTALFÖRSVARET 
MSA-OMRÅDE
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Med totalförsvaret avses alla de myndigheter som deltar 
i Sveriges territoriella försvar De har var och en särskilda 
uppgifter för att hantera och avhjälpa faror som uppstår 
vid hot mot nationen.

Försvarsmaktens riksintressen består bland annat skjut- 
och övningsfält, flygplatser, tekniska system och anlägg-
ningar. Dessa består dels av riksintressen som kan redovi-
sas öppet och dels av riksintressen som inte kan redovisas 
öppet, med hänsyn till försvarssekretesskäl enligt  
15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).
Vid en avvägning mellan olika riksintresseanspråk och in-
tressen ska företräde ges till försvarsintresset om området 
eller del av området behövs för en anläggning för total- 
försvaret, enligt 3 kap. 10 § miljöbalken.

Bedömningen om en åtgärd medför påtaglig skada på 
ett riksintresse för totalförsvarets militära del görs endast 
av Försvarsmakten. Detta beror bland annat på tillgång 
till information som omfattas av försvarssekretess. I de 
flesta fall medför den verksamhet som utgör riksintresset 
en omgivningspåverkan, ett så kallat påverkansområde. 
Försvarsmakten måste genom granskning av planer och 
lovansökningar inom dessa områden säkerställa att ny 
bebyggelse och andra åtgärder inte utgör någon risk för 
påtaglig skada på riksintresset eller området av betydelse 
för totalförsvarets militära del. Exempel på påverkansfak-
torer är buller, luftturbulens, flyghinder, fysiska/skymman-
de hinder och elektromagnetisk störning.

Hela landet är samrådsområde för uppförande av höga 
objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggel-
se eller högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggels-

en enligt Luftfartsverkets definition. Alla ärenden som rör 
denna typ av objekt ska remitteras till Försvarsmakten.

MSA-OMRÅDEN

Inom Skara kommun finns tre områden med särskilt be-
hov av hinderfrihet (3 kap. 9 § miljöbalken). Dessa utgör 
så kallade MSA-områden som är ett område kring en  
militär flygplats där höga objekt kan påverka flygplat-
sens MSA (Minimum Safe Altitude). Militär MSA-yta är 
området inom en radie av 46 km från flygplatsens ARP 
(banornas mittpunkt). Ingen av de nedan nämnda militära 
flygplatserna ligger inom Skara kommun men MSA-om-
råde för flygbasen Såtenäs samt det oanvända flygfältet i 
Hasslösa sträcker sig in över Skara kommun.

SÅTENÄS FLOTTILJFLYGPLATS, LIDKÖPINGS KOMMUN

Såtenäs flygplats är belägen vid Vänerns södra strand i 
Lidköpings kommun. Enligt beslut tillåter verksamhet som 
maximalt omfattar 32 200 flygrörelser om året, varav 24 
000 rörelser med flygplan JAS 39 och 3 000 rörelser med 
transportflygplan. Som en del i Försvarsmaktens kvarva-
rande system av flottilj- och övningsflygplatser anpassade 
för militär verksamhet är flygplatsen av vital betydelse. 
För närvarande används den bland annat för den centra-
liserade utbildningen av flygförare för flygplan JAS 39. 
Då verksamhet pågår såväl dagtid som kvällstid påverkas 
därmed bebyggelseplaneringen i flygplatsens närhet, både 
beträffande hinderfrihet och flygbuller. Påverkansområdet 
avseende hinderfrihet har definierats särskilt efter om-
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fattande analys och området täcker även utflygningar på 
låg höjd samt visuella landningar vid låg molnbas. Såsom 
exempel på utflygning på låg höjd bör nämnas att miljö-
tillståndet medger utflygning på ca 200 m höjd i medeltal 
5 % av antalet starter. Flygplatsens MSA-område sträcker 
sig in i Skara kommun, varför kommunen berörs av riks- 
intresset. 

VÄRDEBESKRIVNING

Värdet av flygplatsen består i första hand av möjligheterna 
att fortsatt nyttja en av få kvarvarande militära flygplatser 
för grundläggande utbildning på enhetsflygplanet JAS 39, 
för transportflygförbanden och för övningar av krigsfunk-
tioner, men även av de mycket omfattande samhällsinves-
teringarna. Samtliga militära flygplatser utgör även reser-
vflygplatser vid pågående flygtjänst i händelse av otjänlig 
väderlek vid återgång till ordinarie flygplats för flygande 
enheter, eller vid nödsituationer. Det saknas såväl ekono-
miska förutsättningar som andra motiv för att överväga 
nyetablering av militära flygplatser enligt Försvarsmaktens 
bedömning. Av den anledningen är behovet av skydd för 
riksintresset mycket högt prioriterat.

RÅDA ÖVNINGSFLYGPLATS, LIDKÖPINGS KOMMUN

Råda är belägen 6 km väster om Lidköpings stad och 
öster om Såtenäs flottiljflygplats, i Lidköpings kommun. 
Idag används Råda övningsflygplats för övningar inom 
totalförsvaret med både mark och flygstridskrafter, för 
del av transportflygets taktiska träning liksom för delar av 
frivilligförsvarets flygverksamhet. Flygplatsen upplåts även 
vid vissa tillfällen för andra statliga verksamheter såsom 
förarträning för ambulans och polis. Flygplatsen är en av 
få kvarvarande övningsflygplatserna i det nationella  
systemet av militära flygplatser i landet. Flygplatsens 
MSA-område sträcker sig in i Skara kommun, varför  
kommunen berörs av riksintresset.

VÄRDEBESKRIVNING

Värdet med Råda övningsflygplats består i första hand av 
möjligheterna att fortsatt kunna använda en av få kvar- 
varande militära flygplatser för övningar utan infrastruktur. 
Flygplatsens omedelbara närhet till Såtenäs flottiljflygplats 
är också en mycket stor fördel då det ger synergieffekter. 
Det saknas såväl ekonomiska förutsättningar som andra 
motiv för att överväga nyetablering av militära flygplatser 
enligt Försvarsmaktens bedömning. Behovet av skydd för 
riksintresset är därför högt prioriterat. Risken för påverkan 
på riksintresset består i att höga objekt, såsom vindkraft-
verk och master kan utgöra flygsäkerhetsrisker vid  
placering inom de särskilt angivna områdena för hinder-
frihet enligt gällande luftfartsbestämmelser vid start och 
landning, samt vid flygning på låg höjd i flygplatsens när-
område. Även enstaka åtgärder kan därvid utgöra påtaglig 
skada genom lovbeslut eller miljötillstånd som kan antas 
få prejudicerande verkan.

RIKSINTRESSET KARLSBORG ÖVNINGSFLYGPLATS,  
KARLSBORGS KOMMUN 

Karlsborgs flygplats är belägen vid Vätterns västra strand 
i Karlsborgs kommun. Verksamhetsutövarna på Karls-
borgs flygplats är idag Skaraborgs flygflottilj, F 7, K 3, 
Helikopterflottiljen, flygskolan inom Luftstridsskolan och 
Försvarets Materielverk. Det förekommer även begränsad 
flygverksamhet med mindre flygplan för Hemvärnets och 
Frivilliga Flygkårens flygövningar, extrabeställda flygningar 
av K 3. Polisen utnyttjar även flygplatsen vid enstaka till-
fällen. Det hinderfria området täcker även utflygningar på 
låg höjd samt visuella landningar vid låg molnbas. Endast 
Karlsborgs kommun berörs. Flygplatsens MSA-område 
sträcker sig dock in i Skara kommun, varför kommunen 
berörs av riksintresset.

VÄRDEBESKRIVNING

Värdet av Karlsborgs flygplats består i första hand av 
möjligheterna att fortsatt nyttja en av få kvarvarande 
militära övningsflygplatser men även av de mycket om-
fattande samhällsinvesteringarna. Flygplatsen är numera 
en övningsflygplats i det nationella systemet av militära 
flygplatser i landet, vilket därmed utgör en väsentlig resurs 
för flygstridskrafternas totala verksamhet. Samtliga mili-
tära flygplatser utgör även reservflygplatser vid pågående 
flygtjänst i händelse av otjänlig väderlek vid återgång till 
ordinarie flygplats för flygande enheter, eller vid nödsitua-
tioner. Försvarsmakten bedömer att det saknas såväl eko-
nomiska förutsättningar som andra motiv för att överväga 
nyetablering av militära flygplatser. Behovet av skydd för 
riksintresset är därför mycket högt prioriterat. Exempel på 
åtgärder som kan medföra påtaglig skada på riksintresset 
är uppförandet av höga objekt inom område som utgör 
MSA-område. Höga objekt kan eventuellt uppföras inom 
MSA-ytan om totalhöjden över marken inte uppnår de 
höjdbegränsningarna som gäller samt om ingen annan 
konflikt med riksintresse eller påverkansområde föreligger.

VÄDERRADAR

Försvarsmaktens Vädertjänst och SMHI har en gemen-
samt finansierad meteorologisk infrastruktur som är en 
förutsättning för båda myndigheternas funktion inom sina 
ansvarsområden och måste fungera i samtliga beredskaps-
nivåer. Myndigheterna har redan idag ett från departemen-
ten uttalad vilja att ta ett långsiktigt gemensamt ansvar för 
den meteorologiska infrastrukturen i Sverige, i samtliga 
beredskapsnivåer. Väderradarer samt tillhörande anlägg-
ningar utgör därför riksintresse för totalförsvarets militära 
del.

Det är framförallt vindkraftsetableringar för nära väder-
radaranläggningarna som riskerar att skada riksintresset. 
Det kan medföra att störningarna på väderinformationen 
blir för stora för att kunna ta fram säkra väderprognoser. 
Inga vindkraftverk ska därför uppföras inom 5 km radie 
enligt internationell överenskommelse. I Sverige används 
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en bortre maxgräns på ca 50 km där särskilda analyser 
måste genomföras. I Sverige används denna överens-
kommelse sedan flera år och den förstärktes genom flera 
studier som utfördes under 2010-2014.

Inom Skara kommun finns det ett påverkansområde 
för väderradar som finns i Vara kommun (objekt-ID 
TM0094).

RIKSINTRESSE FÖR KOMMUNIKATIONER

Riksintresse för kommunikationer omfattar de fyra trafik-
slagen väg, järnväg, luftfart och sjöfart. Trafikverket be- 
dömer vilka områden som är av riksintresse för trafik- 
slagens anläggningar enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Riksin-
tresseområden för anläggningar för kommunikationer ska 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anlägg-
ningar.

Skara kommun berörs av väg och luftfart.

VÄG

Inom Skara kommun är Europaväg 20 (E20) och väg 49 
av nationell betydelse och har utpekats som riksintresse 
för väg.

Väg E20, sträckan Malmö-Göteborg-Stockholm, ingår 
i det nationella stamvägnätet som riksdagen fastställt och 
är genom detta av särskild nationell betydelse. E20 ingår i 
det av EU utpekade Trans-European Transport Network, 
TEN-T, med vägar av särskild internationell betydelse. 
Väg E20 utgör en viktig förbindelse mellan Stockholm, 
Göteborg och vidare söderut till Malmö och Köpenhamn. 
E20 har en viktig funktion för gods- och persontransporter 

både internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Sett ur 
ett regionalt perspektiv är E20 viktig för de regioner och 
kommuner som ligger i anslutning till vägen och har stor 
betydelse för näringslivet. Vägen omfattas även av pend-
lingstrafik och betydande turisttrafik.

Väg 49, sträckorna Lidköping - Skara-Skövde och 
Mölltorp-Askersund, är av särskild betydelse för regional 
eller interregional trafik. Väg 49 ingår bland annat i de av 
Region Västra Götaland utpekade stråk som är viktiga 
för regional utveckling och pendling. Den ingår också i 
huvudvägnätet för långväga godstransporter.

LUFTFART

En del av Skara kommun berörs av skyddsområde för 
Trollhättan-Vänersborgs flygplats i form av MSA-område 
(minimum safety altitude). MSA-ytan är en typ av skydds-
område som utgörs av en cirkel med radien 55 km räknat 
från flygplatsens landningshjälpmedel. MSA-område utgör 
den yta inom vilket det finns fastställda höjder för högsta 
tillåtna objekt som kan tillkomma i området runt en flyg-
plats. Höga fasta installationer som är högre än den fast-
ställda MSA-höjden får inte förekomma. För flygplatser 
som är utpekade som riksintresse ingår skyddsområdena i 
riksintresset och garanterar att det inte finns några hinder 
för flygtrafiken.

Flygplatsen är enligt Trafikverket en flygplats av funda-
mental regional betydelse. I beslut om förändrat riks- 
intresseanspråk 2018-03-23 är flygplatsen numera även  
utpekat eftersom behovet av flygkapacitet för att säker- 
ställa framtida utveckling av utrikestrafiken i Göteborgs- 
regionen motiverar att flygplatsen är av riksintresse.

RIKSINTRESSE, KKOMMUNIKATIONER
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AVFALLSHANTERING

RIKSINTRESSE FÖR ANLÄGGNINGAR FÖR  
AVFALLSHANTERING

Skara kommun har inga områden som är utpekade som 
riksintresse för anläggningar för avfallshantering.

VATTENFÖRSÖRJNING

RIKSINTRESSE FÖR ANLÄGGNINGAR FÖR  
VATTENFÖRSÖRJNING

Det är Havs- och vattenmyndigheten som pekar ut om- 
råden och anläggningar som är av riksintresse för vatten- 
försörjning för att stärka och tydliggöra vattenförsörj-
ningsintresset i samhällsplaneringen. Några anläggningar 
för vattenförsörjning bedöms vara så strategiskt viktiga att 
de är av riksintresse.

Skara kommun har inga områden som är utpekade som 
riksintresse för vattenförsörjning.

RIKSINTRESSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTION

RIKSINTRESSE FÖR ANLÄGGNINGAR FÖR INDUSTRIELL 
PRODUKTION

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för 
anläggningar för industriell produktion kan pekas ut som 
riksintresse. Bedömningen av vilka områden som är sär-
skilt lämpliga som riksintresse för industriell produktion 
görs av myndigheten Tillväxtverket. Områden som är av 
riksintresse för anläggningar för industriell produktion 
skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Områdena har inga geografiska avgränsningar eller om-
rådesbeskrivningar. En tolkning av riksintresseanspråkens 
avgränsning görs istället i kommunernas översiktsplaner, 
i samråd med Tillväxtverket och Länsstyrelsen. Överens-
kommelsen mellan stat och kommun om riksintressean-
språkets gränser i antagen översiktsplan är gällande för 
efterföljande beslutsprocesser.

 Skara kommun har inga områden som är utpekade som 
riksintresse för anläggningar för industriell produktion.

RIKSINTRESSE FÖR ANLÄGGNINGAR FÖR  
ENERGIPRODUKTION OCH ENERGIDISTRIBUTION

Det är Energimyndigheten som ansvarar för att peka ut 
områden som är av riksintressen för energidistribution 
och energiproduktion. Bestämmelser om riksintressen 
tillämpas på områden för anläggningar som är del i större 
sammanhängande system för energidistribution ur ett 
nationellt perspektiv.

Skara kommun har inga områden som är utpekade som 
riksintresse för anläggningar för energiproduktion och 
energidistribution.

OMRÅDESSKYDD

Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för 
områdesskyddet. Riksantikvarieämbetet har det centrala 
ansvaret i fråga om kulturreservat, Skogsstyrelsen det 
centrala ansvaret för biotopskyddsområden och Havs- och 
vattenmyndigheten det centrala ansvaret för vattenskydds 
områden samt vägledningsansvaret för områdesskydd- 
som syftar till bevarandet av havs- eller vattenmiljöer  
eller grundvatten. Länsstyrelsen ansvarar i länet för  
områdesskyddet. Kommunen ansvarar dock för det  
områdesskydd som den har förordnat om. Vingängen  
är ett kommunalt naturreservat.

NATURA 2000-OMRÅDEN

Natura 2000 är ett nätverk av de mest skyddsvärda natur-
områdena i EU. Syftet är att skydda arter eller naturtyper 
som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. 
Urvalet av Natura 2000-områden är en viktig grund för 
att bevara ett representativt urval av naturmiljöer i Sverige 
och flera områden är utvalda därför att de är viktiga livs-
miljöer för hotade arter. Områdena väljs ut av Länsstyrelsen 
och till varje område finns en bevarandeplan som ger en 
beskrivning av området och dess naturvärden.

Natura 2000-områden är skyddade enligt 7 kap. 27 § 
miljöbalken och med stöd av EU-direktiven fågeldirektivet 
samt art- och habitatdirektivet. Alla Natura 2000-områden 
utgör även riksintressen enligt 4 kap. 8 § miljöbalken. För 
verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan 
påverka miljön i ett Natura 2000-område krävs tillstånd 
från Länsstyrelsen. Även verksamheter som bedrivs utan-
för Natura 2000-området och som medför en betydande 
påverkan på naturområdet kräver tillstånd.

I Skara kommun finns 17 Natura 2000-områden varav 
fyra av dessa utgör Natura 2000-områden för fågel- 
direktivet. Samtliga redovisas nedan. Inom Skara kommun 
utgör vissa av områdena även naturreservat eller berörs av 
riksintressen.

1. SYDBILLINGENS PLATÅ 

2. HORNBORGASJÖN

3. EAHAGEN

4. BOCKASKEDE

5. BLÄNGSMOSSEN

6. BRUNSBO ÄNG

7. ÖKULL

8. AXEVALLA HED

9. HÖJENTORP-DROTTNINGKULLEN

10. BOTORP

11. HÖKABERG
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12. STENUM RUDERNA

13. RÖSJÖ MOSSE OCH MÅRBYSJÖN

14. TORP

15. STORA HÖJEN

16. VINGÄNGEN

17. MUNSTORP

NATURRESERVAT

Naturreservat är områden med värdefull natur och/eller 
värden för friluftslivet som skyddas genom 7 kap. 4–8 § 
miljöbalken. Naturreservat bildas och förvaltas av anting-
en länsstyrelse eller kommun. Det är en effektiv och viktig 
skyddsform och ett av de vanligaste sätten att långsiktigt 
skydda värdefull natur. Ett område får skyddas som natur-
reservat om det behövs för att bevara biologisk mångfald, 
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov 
av områden för friluftslivet eller om det behövs för att 
skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller 
livsmiljöer för skyddsvärda arter. Marken i ett naturreservat 
kan ingå i såväl ett privat som allmänt ägande. Till varje 
reservat finns föreskrifter och skötselplan som reglerar vad 
som gäller inom området. Länsstyrelsen eller kommunen 
kan lämna dispens från föreskrifterna beroende på vem 
som förvaltar naturreservatet.

I Skara kommun finns 14 naturreservat. Vingängen är 
ett kommunalt naturreservat bildat av Skara kommun. Här 
ansvarar kommunen för skötseln av området. De övriga 
13 naturreservaten förvaltas av Länsstyrelsen.

1. BOCKASKEDEÅSEN-TORAN

Bockaskedeåsen-Toran är ett av flera naturreservat beläget 
i Valleområdet, vilket präglas av det så kallade kameland-
skapet med sina kullar och sänkor och ett ålderdomligt 
kulturlandskap. Reservatet ligger i gränsen mellan kame-
landskapet och Billingens västsluttning. Det består dels 
av ett småkulligt landskap med små åkrar och värdefulla 
naturbetesmarker med rik flora, dels av branta sluttningar 
upp mot Billingens platå. Bockaskedeåsen i nordost är Val-
leområdets högsta ås. I platåbergsbranten växer en äldre 
blandskog med stora inslag av ädellöv samt en rik flora 
med bland annat lavar, den hotade vedtrappmossan och 
flera ovanliga svampar. Området är populärt och lättill-
gängligt för utflykter och vandring med strövområden och 
goda utblickar, delar av området är dock svårframkomliga. 
Det utgår en markerad stig från parkeringsplatsen.

Billingen och hela Valleområdet berörs även av riksin-
tresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård.

2. JÄTTADALEN – ÖGLUNDA GROTTA

Jättadalen – Öglunda grotta är en djupt nedskuren bäck-
ravin omgiven av diabasstup på västsidan av Billingen. 
Ovanför Jättadalen finns en utsiktspunkt med milsvid 
utsikt över Vallebygden. Inom området finns även  
Öglunda grotta som är ett grottliknande rum bildat av 
enorma diabasblock. Det finns också fristående pelare 
av diabas. Ängsgranskog dominerar i området utom i de 
lägst belägna delarna där inslaget av lövskog är betydande. 
Reservatet utgör ett attraktivt utflyktsmål.

NATURA 2020 
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NATURRESERVAT

3. EAHAGEN – ÖGLUNDA ÄNGAR

Inom naturreservatet finns ett stort antal naturtyper  
i form av olika typer av lövskog samt sjöar, rikkärr,  
naturbetesmarker och åkermark. Artrikedomen är hög till 
följd av den stora mångfalden. Själva Eahagen är en lund 
med ädellövskog där man om våren kan njuta av blåsippa, 
lungört och vårärt. Flera arter förekommer i området.  
Eahagen – Öglunda ängar är ett mycket vackert ströv- 
område med gott om stigar. Inom reservatet finns sjöarna 
Ämten, Flämsjön och Rommen. Vid Flämslätt finns en 
badplats med bryggor. Naturreservatet är ett lättillgängligt 
och attraktivt område för allmänheten.

4. TORP

Torp är beläget på gränsen mellan Vallebygden och  
Billingen. Naturreservatet består av ett vackert och mosaik- 
artat, småkulligt landskap med naturbetesmarker, små åk-
rar, frodiga lövskogar, sumpskogar och rikkärr. Reservatet 
utgör även en representativ, välbevarad del av Billingens 
sluttning med värdefulla landformer och landskaps- 
element. Inom reservatet finns typiska lundarter och gott 
om död ved vilket gynnar insekter, bland annat ovanliga 
vedskalbaggar. Svampfloran är rik med flera rödlistade 
arter. Området har en rik kulturhistoria med lämningar 
från sen bronsålder och fram till 1800-tal. Torps gård 
ligger mitt i reservatet och uppfördes under 1700-talet. 
Torp utgör ett lättillgängligt och attraktivt strövområde 
för allmänheten och en markerad stig löper genom det 
omväxlande landskapet.

5. HÖJENTORP – DROTTNINGKULLEN

Höjentorp-Drottningkullen är det största av naturreser-
vaten i Valleområdet. Reservatet har en varierad natur 
med åsar, kullar och gropar samt flera sjöar. Större delen 

av reservatet utgörs av ett välbevarat och värdefullt kultur-
landskap med öppna betes- och åkermarker omväxlande 
med mer sluten ädellövskog, I naturreservatet finns också 
myrmarker med alltifrån artfattiga tallmossar eller fattig-
kärr till extremrikkärr med en stor växtrikedom.

6. BRUNSBO ÄNG

Naturreservatet domineras av ängs- och betesmarker med 
ett mycket stort antal gamla och grova ekar. Här trivs 
mossor, lavar, svampar och insekter. Många fågelarter 
utnyttjar träden som boplats eller för födosök, exempel-
vis göktyta. Området utgjorde slåtteräng från 1400-talet 
fram till början av 1900-talet och idag är Brunsbo äng en 
av Sveriges största kvarvarande slåtterängar av äldre typ. 
Brunsbo äng är av mycket stort kulturvetenskapligt värde. 
Inom området finns rester av förhistoriska och medeltida 
kulturlandskap samt gravfält och lämningar efter be- 
byggelse. Reservatet är ett attraktivt och välbesökt ströv-
område och utflyktsmål.

7. SYDBILLINGENS PLATÅ

Sydbillingens platå är ett av södra Sveriges största  
sammanhängande vildmarksområden och är orört sedan 
mitten av 1800-talet. Naturreservatet innehåller ett värde-
fullt komplex av myr- och skogsmarker och sträcker sig 
in i Skara, Falköpings och Skövdes kommuner. Området 
har höga ekologiska naturvårdsvärden som framförallt är 
knutna till områdets höga grad av orördhet. Inom området 
bildar kärren ett nätverk i de skogspartier som omger 
mossarna. I gammelskogen finns älg, tjäder, pärluggla och 
nötkråka, på mossarna orre och ljungpipare.
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8. SYLTÄNGARNAS DOMÄNRESERVAT

Syltängarna är ett litet reservat med cirka 190 år gammal 
ekskog. I den västra delen är den något yngre. Här finns 
flera fågelarter och kattuggla häckar i området. Naturvär-
dena är knutna till den värdefulla ekskogen. Området har 
även betydelse för naturstudier och forskning. Naturreser-
vatet är ett attraktivt och välbesökt lokalt utflyktsmål och 
en vandringsslinga finns i området.

9. BJÖRNÖNS DOMÄNRESERVAT

Björnön är ett litet reservat med naturskog i form av 
gammal barrskog. En del av granarna kan vara upp till 170 
år gamla. Vegetationen domineras av mossor, exempel-
vis vågig sidenmossa, flarnlav och gammelgranlav. I den 
nordöstra delen finns bland annat vårfryle, ärenpris, skogs-
sallat och smultron. Orkidén knärot har en rik förekomst i 
reservatet och även linnéa växer längs en väg.

10. BLÄNGSMOSSEN

Blängsmossen är en av Skaraborgs största och mest ut-
vecklade högmossar. Mossen är relativt orörd och ligger 
på Billingeplatån. Huvuddelen av reservatet ligger i Skövde 
kommun, men sträcker sig även in i Skara och Falköpings 
kommuner. Bland mossvegetationen finns exempelvis 
dvärgbjörk och botaniskt intressanta arter som snip, ängs-
nycklar och myggblomster. Även fågellivet är rikt. Speciellt 
för Blängsmossen är så kallade sprickkärrsfönster som 
troligen bildats genom att näringsrikt vatten trängt upp 
från underliggande fastmark när mossen glidit isär. Detta 
fenomen är okänt hos andra svenska mossar. 

I området finns ett fågeltorn med fin utsikt och ett  
skidspår går runt mossen vinterntid.

11. HORNBORGASJÖN

Hornborgasjön är en av Europas viktigaste fågelsjöar.  
I sjön häckar och rastar ett stort antal våtmarksberoende 
fågelarter. Naturreservatet berör Skara och Falköpings 
kommuner. Områdena runt Stora Bjurum och Dagsnäs 
har sedan länge varit rastplats för tranor på våren. Horn-
borgasjön utgör ett viktigt besöksobjekt och naturreser-
vatet har nio olika besöksplatser runt sjön med fågeltorn, 
vandringsleder och informationstavlor. Inom reservatet 
finns informationscentralen Trandansen vid Dagsnäs samt 
naturum Hornborgasjön vid Fågeludden med utställningar, 
information och caféer. I reservatet ingår förutom sjön 
även strandområden och omgivande marker som är viktiga 
både för upplevelsen av sjön och för dess ekologi. Det är 
förbjudet att vistas i fågelskyddsområdet 20 mars–15 juli.

12. SKÅLLTORP

Naturreservatet Skålltorp består främst av en mosaik av 
fuktiga asp- och alskogar och torrare partier med ädellöv-
lund. Längs reservatets två bäckar växer fina sumpskogar 

med grova aspar och alar. Höga naturvärden finns sam-
mantaget knutna till denna lövskogsmiljö. I området finns 
värdefulla lundväxter. Stora delar av reservatet har tidigare 
varit betesmark och många grövre ekar uppvuxna i ett 
öppnare landskap än dagens finns kvar. Dessa har höga 
naturvärden och gamla och solbelysta ekar är viktiga för 
många hotade insekter och lavar. Inga stigar eller andra 
anordningar för besökare finns i området och skogen är 
svårframkomlig.

13. VINGÄNGEN

Vingängen är ett tätortsnära naturreservat strax söder om 
Axvalls samhälle. Området har höga natur- och kultur- 
värden samt ett rikt fågelliv. Reservatet karakteriseras av en 
ek- och björkdominerad hagmark som betas med nötdjur 
och hästar. Inom området finns sällsynta arter av lavar och 
mossor. Det finns även flera naturvårdsintressanta hävd- 
arter såsom backtimjan, slåttergubbe, ängsvädd, ormrot, 
stagg, och kattfot. I östra delen reservatet finns många 
fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar. 
Vingängen är ett populärt närrekreationsområde med spår 
och stigar och av stor betydelse för friluftslivet. Här finns 
ett elljusspår som vintertid blir ett skidspår.

14. ÖKULL-BORREGÅRDEN

Ökull-Borregården ligger ungefär två kilometer från 
Varnhem och är en del av Vallebygdens kamelandskap. 
De naturhistoriska värdena är starkt kopplade till männ-
iskans nyttjande av landskapet där bete och slåtter har 
förekommit i området under lång tid. I reservatet finns 
kalkfuktängar, rikkärr, naturbetesmarker och ädellövskog. 
Här trivs en rik flora av svampar, mossor och kärlväxter.   
I sjöarna finns kransalger, som kräver klart och kalkrikt 
vatten. Den mest markerade åsen i reservatets kameland-
skap heter Getaryggen. Naturreservatet ligger lättillgäng-
ligt och erbjuder goda möjligheter till rekreation. Området 
har ett högt pedagogiskt värde knutet till dess natur och 
kulturhistoria.

STRANDSKYDDSOMRÅDEN

Strandskydd gäller vid havet, kring insjöar och vattendrag. 
Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättning-
arna för allmänhetens tillgång till strandområden samt att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 
vatten. Stränder gränsar mellan två olika typer av biotoper 
och innehåller därför ofta dubbelt så många arter som 
omgivande biotoper. Skyddet gäller generellt 100 meter 
från strandkanten och strandskyddszonen omfattar både 
land, vatten och undervattensmiljö. Länsstyrelsen kan 
utvidga detta skydd upp till 300 meter om det behövs för 
att säkerställa något av strandskyddets syften.
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Inom strandskyddat område är det förbjudet att uppföra 
nya byggnader samt ändra byggnader eller sätta upp andra 
anläggningar eller anordningar som hindrar allmänheten 
från att röra sig där, till exempel bryggor eller staket. Det 
är inte heller tillåtet att utföra åtgärder som väsentligt för-
sämrar livsvillkoren för djur och växter, såsom muddring 
eller att fälla fler än något enstaka träd. Ekonomibyggnader 
och anordningar som behövs för till exempel jordbruk, 
fiske eller skogsbruk är undantagna från förbudet, om de 
måste ligga inom strandskyddat område för sin funktions 
skull.

Miljöbalken 7 kap. 18 c–d § anger sex särskilda skäl 
vilket kan ge dispens från strandskyddet. Kommunerna  
har det primära ansvaret för att hantera frågor om strand-
skydd och beslutar om upphävande av strandskydd. Läns-
styrelserna ska granska kommunens beslut. Inom detalj- 
planelagt område kan även strandskyddet vara upphävt 
enligt särskilda beslut.

Inom Skara kommun gäller 100 meter strandskydd  
generellt för sjöar och vattendrag. 100 meter strandskydd 
gäller också för: 

  RÅSTENSBÄCKEN NEDSTRÖMS VÄG 703

  MÄRSKABÄCKEN NEDSTRÖMS E20

  DOFSAN NEDSTRÖMS VÄG 184.

  TORPABÄCKEN NEDSTRÖMS VÄG 613

   AFSEN NEDSTRÖMS E20 OCH FLIAN

Inom Skara kommun gäller ett utökat strandskydd till 
200 meter för följande sjöar och vattendrag, vilka nästan 
samtliga ligger i Vallebygden:

  ACKSJÖN

  ANDDAMMEN

  BYSJÖN

  DÖJAN

  EGGBYSJÖN

  FLÄMSJÖN

  FURSJÖN

  GRÖNSJÖN (VID HÖJENTORP)

  GRÖNSJÖN (VID ÖKULL)

  GÅRDSSJÖN

  HATTAREN

  HUSGÄRDESSJÖN

  IGLASJÖN

  KAPPSÄCKEN

  KUSEN

  (LILLA) DYBERGSSJÖN

  LILLA LJUNGSJÖN

  LILLA NÄTERSÄTERSJÖN

  LÖVSJÖN

Teckenförklaring
Strandskydd
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  MÅSJÖN

  NYCKLASJÖN

  OFFICERSHATTEN

  ORMSJÖN

  PRINSHAGASJÖN

  ROMMEN

  RÖRSJÖN (SÖDRA DELEN)

  SKÄRVALÅNGEN

  STAKASJÖN

  STALLSJÖN

  HACKSJÖN (ST DYBERGSSJÖN)

  ST JUNGFRUSJÖN

  ST LJUNGSJÖN

  ST LÅNGHÄSSLASJÖN

  ST RÖDSJÖN (F D NÄTERSÄTERSJÖN)

  SVARTSJÖN (VID HÖJENTORP)

  TJURSBERGSSJÖN

  TRÄDGÅRDSSJÖN

  TÅSJÖN

  VAGNSJÖN

  VINGASJÖN (VINGSJÖN)

  ÄMTEN

  ÖKULLASJÖN

  ÖSTERSJÖN

DJUR OCH VÄXTSKYDDSOMRÅDEN

Djur- och växtskyddsområden avsätts för att skydda 
sällsynta eller störningskänsliga djur- och växtarter. Dessa 
inrättas av Länsstyrelsen eller kommunen med stöd av 
7 kap. 12 § miljöbalken. Ett vanligt motiv är att skydda 
fåglars häckningsområden och kallas i dagligt tal för  
fågelskyddsområden. Föreskrifterna innebär att allmän- 
heten, och i vissa fall även markägaren, inte får vistas 
inom området under en viss tid av året. De kan även  
begränsa rätten till jakt och fiske.

Inom Skara kommun finns ett sådant område, 
Bjurum-Dagsnäs. Det är ett fågelskyddsområde beläget i 
södra delen av kommunen och fortsätter över kommun-
gränsen in i Falköpings kommun. Fågelskyddsområdet 
ska ge rastande tranor en ostörd miljö under den tid de 
uppehåller sig runt markerna vid Bjurum-Dagsnäs och 
tillträdesförbud gäller under tiden 20 mars – 30 april. 

BIOTOPSKYDDSOMRÅDEN

Biotopskydd är en skyddsform som kan användas för s 
må mark- och vattenområden, så kallade biotoper, och 
regleras i 7 kap. 11 § miljöbalken. Syftet med ett bio-
topskyddsområde är att bevara områdets naturvärden, 
skog eller odlingslandskap. Skyddsformen liknar ett 
naturreservat men är mindre och gäller för utpekade bio-
toptyper. Skyddet innebär att det är förbjudet att bedriva 
verksamhet eller utföra åtgärder som kan skada naturmil-
jön. Dispens från biotopskydd kan sökas hos länsstyrelsen 
och medges enbart om det finns särskilda skäl.

Det finns olika typer av biotopskydd. Generellt bio-
topskydd gäller för alléer, stenmurar, åkerholmar, källor, 
odlingsrösen, pilvallar, småvatten och våtmarker. Dessa 
gäller över hela landet. Den andra formen av biotop- 
skyddsområde utgörs av biotoper som Länsstyrelsen, 
Skogsstyrelsen eller en kommun får besluta om. Beslutet 
gäller för det enskilda området med särskilda föreskrifter 
och skötselanvisningar. Dessa biotoper kan finnas i såväl 
skogs- och jordbrukslandskapet som i sjöar, vattendrag, 
kust och hav. Som kompensation för detta har markägaren 
rätt till viss ersättning.

I Skara kommun finns de generella biotopskydden på 
många ställen samt därtill 13 skogliga biotopskydd för  
vilka Skogsstyrelsen beslutat om biotopskydd. Biotop- 
skydden i skogsmark är främst belägna vid Vallebygden.

NATURMINNEN

Naturminnen är särpräglade naturföremål eller mycket 
små områden som är skyddade enligt 7 kap. 10 § miljö- 
balken för att de behöver särskilt skydd eller vård. Det kan 
till exempel vara enskilda värdefulla träd eller växtplatser för 
ovanliga växter. Beslut om naturminnen fattas av Länssty-
relsen eller kommun. Åtgärder som kan påverka ett natur-
minne kräver dispens från kommunen eller Länsstyrelsen.

I SKARA KOMMUN FINNS TRE OBJEKT:

1. NORRA VING EK

Naturminnet utgörs av en ek, Finnatorpseken. Det är en 
stor ek i fritt läge. Stammens omkrets är drygt fyra meter. 
För trädet gäller förbud mot all slags skadegörelse liksom 
mot andra åtgärder som kan utgöra hot mot dess växtbe-
tingelser.

2. VALLE EK

Naturminnet utgörs av en ek, den så kallade Tubbetorps- 
eken, belägen vid Kroken. Det är en imponerande ek med 
mycket vid krona och stamomfång på 6,5 meter. Eken får 
inte fällas eller skadas.
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3. NORRA LUNDBY

Naturminnet omfattar en Lönn och ett päronträd. För 
dessa träd gäller förbud mot all slags skadegörelse liksom 
mot andra åtgärder som kan försämra deras livsbetingelser. 
Runt varje träd skall ett område motsvarande drygt  
respektive träds krona lämnas fritt från störande föremål 
eller träd.

BYGGNADSMINNEN

En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt 
värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett 
synnerligen högt kulturhistoriskt värde kan skyddas som 
byggnadsminne. Det är länsstyrelsen som beslutar om en 
byggnad eller anläggning ska förklaras som byggnads- 
minne. I Skara kommun finns tio stycken (enskilda) 
byggnadsminnen enligt 3 kapitlet i Kulturmiljölagen 
(1988:950):

  BRUNNSBO 1:17 M.FL.: BRUNSBO BISKOPSGÅRD

  DAGSNÄS 1:3: DAGSNÄS HERRGÅRD

  GAMLA STADEN 2:1: SKARA BRANDMUSEUM

  HÄGGEN 2 OCH SKYTTEN 2:  

     SKARA VETERINÄRINRÄTTNING

  IRIS 1: DJÄKNESTALLET

  METES 3: SKARA STIFTS- OCH LANDSBIBLIOTEK

  OXBACKEN 2:1: SKARA VATTENTORN

  RÅDHUSET 11: RÅDHUSET

  TORP 1:2: TORPS FD. RYTTMÄSTAREBOSTÄLLE

  VENUS 11: SKARA DOMKAPITELHUS

Vidare finns det två statliga byggnadsminnen enligt  
förordning 2013:558:

  HÖJENTORP 1:2: HÖJENTORPS KUNGSGÅRD

  SKYTTEN 1: SKARA VETERINÄRINRÄTTNING

FORNLÄMNINGAR

Fornlämningar är lämningar efter människors verksamhet 
förr, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som 
är varaktigt övergivna och som kan antas ha tillkommit 
före år 1850. Fornlämningar är skyddade enligt 2 kapitlet 
Kulturmiljölagen (1988:950). Syftet med skyddet är att den 
som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på 
kulturmiljön undviks eller begränsas.

Till alla fornlämningar hör ett så stort område (forn-
lämningsområde) på marken, sjö- eller havsbotten som 
behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett 
tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydel-
se. Begränsningen för vissa fornlämningsområden har 
bestämts av länsstyrelse, eller, i vissa fall, genom fastighets-

bildningsbeslut. Oavsett om ett fornlämningsområde har 
bestämda gränser eller inte så skyddas alla fornlämnings-
områden enligt bestämmelserna i 2 kapitlet 2 § Kultur- 
miljölagen.
Kulturmiljölagen säger att du behöver tillstånd från Läns-
styrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra 
eller skada en fornlämning. Ett markområde runt varje 
fornlämning omfattas också av skyddet. Vissa fornläm-
ningar har en osäker utbredning i marken och dess storlek 
och läge kan behöva utredas innan tillstånd till ändring av 
fornlämning kan ges. Även en nyupptäckt fornlämning har 
ett omedelbart skydd.

En del av Skara stadskärna omfattar det så kallade Kul-
turlagret, alltså det övre markskikt som innehåller lämning-
ar från medeltidsstaden. Kulturlagret är fast fornlämning.

Med vetskap om den spridning som gravarna/gravfäl-
ten har inom Varnhemsområdet finns stor sannolikhet 
att fornlämningar som inte är synliga ovan mark påträffas 
nästan varhelst man gräver.
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KYRKLIGA KULTURMINNEN

Enligt 4 kapitlet i Kulturmiljölagen (1988:950) ska kyr-
kobyggnader och kyrkotomter vårdas och underhållas så 
att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras 
utseende och karaktär inte förvanskas. Som kyrkobyggnad 
räknas byggnader som före den 1 januari 2000 har invigts 
för Svenska kyrkans gudstjänst och den 1 januari 2000 
ägdes eller förvaltades av Svenska kyrkan eller någon av 
dess organisatoriska delar. I Skara kommun finns följande 
kyrkobyggnader:

 SKARA DOMKYRKA

 VARNHEMS KLOSTERKYRKA

 VÄSTRA GERUM

 VINKÖL

 MARUM

 HÄNDENE

 SKÅNINGS ÅSAKA

 BJÄRKLUNDA

 NORRA LUNDBY

 ISTRUMS KAPELL (OMBYGGD TILL BOSTAD)

 EGGBY

 ÖGLUNDA

 NORRA VING

 STENUM

 SKALLMEJA

 SYNNERBY

 SKÄRV

 FLÄMSLÄTT (BYGGD 1959)

Dessa kyrkobyggnader, utom Flämslätt, har tillkommit 
före 1940 och får inte på något väsentligt sätt ändras utan 
tillstånd av länsstyrelsen, enligt Kulturmiljölagen 4 kapitlet, 
3 §.

LANDSKAPSBILDSSKYDD

Landskapsbildsskydd är ett skydd som införts med stöd av 
19 § naturvårdslagen i dess lydelse före den 1 januari 1975. 
Enligt övergångsbestämmelser till miljöbalken gäller för-
ordnanden fortfarande. Syftet med skyddet är att skydda 
stora områden från större påverkan eller förändring.

För varje landskapsbildsskyddsområde finns ett beslut 
med föreskrifter. Föreskrifterna kan variera men innebär 
att det krävs tillstånd för att utföra vissa åtgärder som kan 
ha negativ effekt på landskapsbilden. Detta innebär att 
åtgärder som kräver bygglov också kräver tillstånd från 
länsstyrelsen i dessa områden. Det kan också innebära att 

åtgärder som inte kräver bygglov ändå kräver tillstånd av 
länsstyrelsen.

Vanligtvis krävs tillstånd från länsstyrelsen för:

BYGGNADSÅTGÄRDER

  NYBYGGNAD

  YTTRE OM-, TILL- OCH PÅBYGGNAD AV BEFINTLIGA  

      BYGGNADER

  MINDRE TILLBYGGNADER

  FRIGGEBODAR, VÄXTHUS OCH LIKNANDE

  OMFÄRGNING ELLER ÄNDRING AV FASAD- OCH  

     TAKBEKLÄDNAD ELLER UPPFÖRANDE AV PLANK

MARKÅTGÄRDER

  SCHAKTNING (GRÄVNING, SPRÄNGNING OCH  

     BORTTRANSPORT AV JORD), TIPPNING OCH FYLLNING

  ANLÄGGANDE AV VÄG

  UPPLAG

  TÄKTVERKSAMHET

  SKOGSPLANTERING OCH AVVERKNING

  LEDNINGSDRAGNING

  ANLÄGGANDE AV PARKERING OCH CAMPING FÖR ALL-

MÄNHETEN

I Västra Götaland finns över hundra områden som är 
skyddade med landskapsbildsskydd. Skara kommun berörs 
av följande två områden:

  VALLE 16-19-018  

     (beslut 19720104, senast reviderad 20070122)

  HORNBORGASJÖN, OMR ÖSTER OM 16-19-017  

     (beslut 19710628)


