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Landskap i långsiktig planering – Kapitel 6. Landkapets form

I detta kapitel kan du läsa om:
6.1 Berggrunden: sprickdalar och 

slätter
6.2 Isavsmältning och landhöjning
6.3 Sjöar och vattendrag
6.4 Människans bruk

6.. Landskapets.form

”Västra Götaland är Sverige i koncentrat; här finns allt utom den kala fjällhe-
den. Ett land av eggande kontraster – mörka barrskogar och blonda sädesfält, 
vresiga gnejsknallar och leende björkhult, saltkust och innanhav, storstads-
larm och glesbygdstystnad. En mosaik av mark, vatten och biologisk mångfald, 
som speglar människans förhållande till naturen genom årtusenden. En högst 
levande ”historiebok” att läsa och tyda – om odlarmöda och kamp för det goda 
livet, om rik och fattig, teknik och politik.” (Stefan Edman)

Landskapskaraktärsanalysen utgår från en beskrivning av landskapet idag: här och 
nu. Hur ser det ut? Vad karaktäriserar det? Landskapet i Västra Götaland formas 
i hög grad av topografin. Berg och dalar skapar gränser och rörelseriktningar. Det 
förstärks sedan av jordartsfördelningen, som utgör en viktig förutsättning för jord-
bruk och skogsbruk. Det som avgränsar de landskapsrum vi upplever är ofta just 
topografin, och i flacka landskap också växlingen mellan öppen och skogbevuxen 
mark.

6.1. Berggrunden:.sprickdalar.och.slätter

Västra Götalands geologi är omväxlande och spänner från de urgamla gnejserna 
under slätterna, de yngre graniterna i norra Bohuslän till de unga diabashattarna 
på platåbergen. Landskapets topografi har formats genom vulkanisk aktivitet, sam-
manpressning, nedvittring och sedimentering. De magmatiska bergarternas vittring 
har gett upphov till surare jordar medan de sedimentära kalkstenarna vittrat ner till 
bördiga leror.

Här ger ”teddykartan” (sidan 44 och nästa sida) en god överblick av de grundläg-
gande dragen. I Bohuslän och västra och södra delarna av Västergötland är det berg-
grundens sprickmönster som är den viktigaste formande faktorn. När terrängen 
höjer sig från havet i väster ser det ut som något gått fram med en bred kam: från 
Dalslands och Bullarebygdens nordsydliga sprickdalar och åsar vrider sig sprick-
orna mer mot sydväst i Bohuslän och Västergötland, för att längst ner mot Hallands-
gränsen övergå i en öst-västlig huvudriktning. Allt detta är resultat av berggrundens 
egenskaper. Svaghetszoner och sprickor i urberget har eroderats ner under årmiljo-
nerna och format grunden i detta landskap. 

Samma förlopp har skapat det något storskaligare nord-sydliga sprickdalslandska-
pet i södra delen av Västergötland. Här finns också regionens högsta berg. 

Terrängen kring Vänern och Västgötaslätterna har en helt annan grundform. Här 
finns en slät urbergsyta kvar (det s.k. subkambriska peneplanet) – det som formar 
slätterna. De karakäristiska platåbergen i Västergötland är rester av yngre, delvis 

Landskapets form är det första av tre avsnitt som tillsammans bildar den tematiska 
analysen för form–natur–kultur. Eftersom den regionala landskapskaraktärsanalysen 
(hur landskapet ser ut idag) och indelningen i landskapstyper i hög grad bygger på hur 
landskapet upplevs, ligger tyngdpunkten i detta kapitel på visuella och upplevelsebara 
delar. I kapitlet redogörs för huvuddragen i den främst geologiska utveckling som lett 
fram till de storformer som Västra Götaland består av – alltså ett försök att besvara 
frågan ”varför ser landskapet ut som det gör?”
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Högsta kustlinjen

Terrängtyper

Kartan är hämtad ur Sveriges 
Nationalatlas, bandet Sveriges geografi.

Kartan är hämtad ur Atlas över Sverige.
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kalkhaltiga sedimentbergarter som blivit kvar eftersom de skyddats från erosion 
av en hård bergart (diabas). Denna diabaskappa bildades i samband med vulkanisk 
aktivitet då magma trängde upp lade sig ovanpå sedimenten. 

Mot Vättern finns en bergrygg som också har sin grund i rörelser i jordskorpan. 
Vättern omges av förkastningar och horstar, bergryggar som i flera omgångar höjts 
ovanför omgivande terräng och skapat de relativt branta sluttningarna från Hö-
kensås ner mot Vättern. 

6.2. Isavsmältning.och.landhöjning.

Isen över Skandinavien var under senaste nedisningen som mest ca 3 000 meter 
tjock i de centrala delarna, och tunnare mot kanterna. Denna enorma ismassa pres-
sade ner berggrunden, som mest ca 800 meter. När isavsmältningen började, lätt-
tade detta tryck, men där den var som tjockast (vid Höga Kusten) var då fortfarande 
landytan nedtryckt. Den sjö som bildats i nuvarande Östersjöbäckenet (Baltiska is-
sjön) hade länge sitt utlopp via Öresund, men när isranden för ca 11 500 år sedan 
drog sig tillbaka från Billingens norra sluttning, tömdes denna sjö, eftersom ter-
rängen här var lägre än vid Öresund vid denna tid. 

Under avsmältningen och landhöjningen bildades och sorterades de jordar som 
täcker berggrunden. Det är intressant att morän – som är täcker större delen av 
Sveriges yta – saknas nästan helt i stora delar av Västergötland. Undantagen är dels 
de moränryggar (drumliner) som finns i norra Småland och sydöstra delarna av Väs-
tergötland och dels de kullar och åsar som finns vid det så kallade mellansvenska 
israndläget. Drumlinerna skapades ovan högsta kustlinjen och har gett upphov till 
ett särskilt bebyggelse – och odlingsmönster: de bästa jordarna finns på krönen, och 
uppe på åsarna finns det mesta av bebyggelse, öppna fält och det ursprungliga väg-
nätet. Se kartor över jordarter m.m. på nästa sida

Avsmältningen var ingen kontinuerlig process, utan varma och kalla perioder väx-
lade. När isranden var i trakterna av nuvarande Karlsborg–Kinnekulle förflyttade 
sig isranden fram och tillbaka – det så kallade mellansvenska israndläget – vilket 
skapat ett system av huvudsakligen öst-västliga kullar och åsar. I samband med 
detta tillfördes också enormt stora mängder sand och grus, som skapat ytformerna 
i stora delar av Hökensås och ner mot Jönköping samt också delarna runt Billingen. 
Sammantaget har det gett upphov till ett småkuperat landskap, delvis påverkat av 
kalk från platåbergen som nu utgör de mycket speciella odlingslandskapen i Valle 
härad och Falbygden. 

Sektion genom platåbergen Billingen och Borgundaberget. Illustrationen är hämtad ur Sveriges 
Nationalatlas, bandet Västra Götaland.

TvärsniTT genom Billingen och BorgundaBergeT
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Jordarter

Jordtäckets former

Kartorna är hämtade ur Sveriges 
Nationalatlas, bandet Västra Götaland.
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Vägar och bebyggelse följer dalgångarna i det småskaliga sprickdalslandskapet kring Göteborg. 
Smalare skogbevuxna åsträckor omväxlar med långsmala sjöar, kring vars stränder den huvudsakliga 
odlingen och bebyggelsen finns. Foto Bengt Schibbye.

Närmare havet avsattes leror i dalbottnarna, medan bergssidorna spolades rena. Le-
rorna och andra finkorniga jordar ger relativt plana och svagt sluttande ytor, som 
numera till stor del är uppodlade, och de kalspolade bergen och skogsklädda bergs-
sidorna är karaktäristiska för Bohuslän. 

Vittringen av berggrunden har varit obetydlig sedan isen smälte bort över Västra 
Götaland. Kustens räfflade och blankslipade granit har haft samma form i tusen-
tals år. I vårt klimat är de stora temperaturväxlingarna utdragna mellan årstiderna 
vilket ger en långsam vittring. I t.ex. ökenområden med kraftiga temperaturfall har 
berggrunden vittrat relativt snabbt.

6.3. Sjöar.och.vattendrag

De stora sjöarna – Vänern omgiven av flacka slätter på tre sidor och Vättern som lig-
ger nedsänkt mellan förkastningar och horstar – utgör viktiga delar i landskapsupp-
levelsen. Men även i sprickdalslandskapen i Dalsland, Bullarebygden och ner mot 
Göteborg är det de öppna sjöarna som förstärker landskapets riktningar och skapar 
utblickar i oftast skogsdominerade områden. På slätterna och närmare kusten är 
terrängen sjöfattig. 

De åar och älvar som leder vattnet från höjderna i öster och söder följer de huvud-
sakliga sprickdalarna, och utgör viktiga kommunikationsstråk. Det är längs dessa vi 
finner huvuddelen av den odlingsbara marken, bebyggelse och infrastruktur.
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GöteborgGöteborg BoråsBorås
JönköpingJönköping

KarlstadKarlstad

MotaMota

KarlskogaKarlskoga

KinnaKinna

SkövdeSkövde

TrollhättanTrollhättan

LerumLerum

UddevallaUddevalla

NässjöNässjö

LidköpingLidköping

TranåsTranås

VarbergVarberg

SkoghallSkoghall

AlingsåsAlingsås
KungälvKungälv

OnsalaOnsala

VärnamoVärnamo

MM

ÖrÖr

MariestadMariestad

VetlaVetla

KristinehamnKristinehamn

VänersborgVänersborg

KuKu

SkaraSkara

StenungsundStenungsund

LindomeLindome

GislavedGislaved

MölnlyckeMölnlycke

FalköpingFalköping

KungsbackaKungsbacka

1:1 500 000

Dagens huvudvägar följer de urgamla lederna längs åar och älvar från havet mot inlandet. I viktiga knutpunkter har många samhällen 
uppstått. Vägnätets täthet är störst i slättlandskapen och längs kusten. 

6.4. Människans.bruk

De naturgivna förutsättningarna för landskapets form har under de senaste årtu-
sendet påverkats mycket av främst jordbruket. De ursprungligen skogbevuxna 
slätterna och älvdalarna har odlats upp, och bosättningar och infrastruktur har 
förändrat det vi upplever idag. I storstaden Göteborg är det idag svårt att urskilja 
de ursprungliga landformerna, när bebyggelse och infrastruktur dominerar bilden. 
Men trots att Göta älvs dalgång till stora delar domineras av bebyggelse och infra-
struktur är det fortfarande älven, den svagt sluttande dalbotten och de skogklädda 
bergssidorna som skapar landskapsrummet. I flacka landskap med bördiga jordar 
spelar odling och bebyggelsemönster en större roll: i det öppna landskapet formar 
gårdarna, byarna och infrastrukturen landskapets visuella karaktär i högre grad än 
i sprickdalslandskapet och de skogsdominerade delarna.

©Lantmäteriet,.dnr.109-2010/2667

Väg- och järnvägsnät
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7.. Landskapets.ekologi

7.1. Grova.penseldrag.över.förutsättningar.för.Västra.Götalands.natur

Det är svårt att sammanfatta Västra Götaland. Gör man det mycket kort skulle man 
kanske nämna Bohuskusten och slätten med dess platåberg, eventuellt kryddat med 
Vänern och Vättern. Vidgar man beskrivningen något formligen exploderar den i 
begrepp som Göta älv, Hornborgarsjön, Kålland, Kynnefjäll, Ätrans dalgång osv. 
Detta för oss fram till den första slutsatsen: Västra Götaland är förmodligen det län 
som har störst variation av natur i hela Sverige!

Västra Götaland är visserligen ett stort län men det är inte på långt när hela förkla-
ringen till dess varierande natur. Istället får orsaken sökas i att en mängd faktorer 
varierar, bl.a. berggrundens sammansättning, klimatet, topografin, invandringen 
av växter och djur och inte minst människans skiftande markanvändning under 
historien.

Gränstrakter mellan barr och löv
I Västra Götaland möts den barrskogsdominerade taigan och de mellaneuropeiska 
tempererade lövskogarna som ofta har ett stort inslag av ädla lövträd som ek, alm, 
ask, bok och lind. På den stora skalan är det klimatet som styr utbredningen men 
lokalt kan det vara kombinationer av klimat och andra faktorer som brukande, jord-
mån och bördighet som avgör om det uppkommer lövskog, barrskog eller blandskog. 
Enbart lövskogar förväntar vi oss naturligt bara i en smal zon längs bohuskusten 
upp till Lysekil/Smögen. Här är årsmedeltemperaturen nära +8° jämfört med drygt 
+5° i stora delar av Dalsland och på småländska höglandet. I resterande Västra Göta-
land är barrskogen naturligt förekommande men då i varierande grad uppblandad 
med lövskog. Slättlandskapen i Västergötland har särskilt goda förutsättningar för 
lövskog eftersom jordmånen är näringsrik.

Surt och basiskt
En viktig förutsättning för vilken natur som uppstår på en plats är jordmånen. Le-
ror är naturligt näringsrika och har större förutsättningar för uppkomst av lövrika 
skogar medan moräner normalt är näringsfattigare och får ett ökat barrinnehåll. 
Typiskt för Västra Götaland är den kalkpåverkan som kommer av de sedimentära 
bergarterna i Västergötlands slättbygder, särskilt kring platåbergen men kalkpåver-
kan finns på grund av inlandsisen långt söder om slätten. Exempelvis i Ätrans dal-
gång finns särpräglade naturtyper som hör kalkrikedomen till såsom rikkärr och 
stäppartade torrängar.

Oceaniskt och kontinentalt
Vid sidan av temperatur och jordmån är nederbörd och fuktighet en viktig faktor 
för utbredningen av djur och växter. I Västra Götaland är variationen i nederbörd 
stor i relation till svenska förhållanden. Det finns en öst-västlig gradient i nederbörd 
där den är liten i de direkta kusttrakterna för att snabbt stiga när bergen/fjällen tar 
vid för att återigen sjunka mot inlandet. Trots liten nederbörd vid kusten är dock 
fuktigheten hög i dessa trakter vilket har gett förutsättningar för utvecklingen av 

I detta kapitel kan du läsa om:
7.1 Grova penseldrag över förut-

sättningar för Västra Götalands 
natur

7.2 Västra Götalands natur
7.3 Höjdpunkter av biologisk mång-

fald i Västra Götaland

I det här avsnittet är naturen och dess ekologiska förutsättningar i fokus. Vi får en bild 
av Västra Götalands varierande natur – hur den ser ut och orsaken till det, hur natur-
givna förutsättningar, ekologiska- och historiska orsaker och människans brukande 
tillsammans skapar det som är typiskt för Västra Götaland. På så sätt är kapitlet, till-
sammans med kapitel 6 Landskapets form och kapitel 8 Landskapets tidsdjup en bak-
grund till den regionala landskapskaraktäriseringen i kapitel 4.

Jorden brukar delas upp i ett an-
tal vegetationszoner eller biom. I 
Sverige finns tre av dessa: alpin 
vegetation, barrskogar och tem-
pererade lövskogar. Ibland ur-
skiljs också en övergångszon 
mellan barrskogar och tempere-
rade lövskogar: barrskogar med 
stort lövinslag. Barrskogarna på 
norra halvklotet brukar benäm-
nas taigan. Typiskt för de tempe-
rerade.lövskogarna är att de fäl-
ler sina löv på vintern. Större 
delen av Västra Götaland ligger 
inom barrskogar med stort lövin-
slag. Kusten upp till ungefär hal-
va Bohuslän ligger inom den tem-
pererade lövskogszonen.

Större delen av Sverige består av 
urberg (graniter och gnejsrar) 
och det gäller även Västra Göta-
land. Till sin natur är urberggrun-
den svårvittrad och släpper ifrån 
sig små mängder näringsämnen. 
Av den anledningen brukar gnejs 
och granit kallas för sura.bergar-
ter. I delar av Västra Götaland,  
t.ex. Falbygden, finns yngre berg-
arter som är uppbyggda av sedi-
ment från leror eller kalkskal/
kalkslam, s.k. sedimentära.berg-
arter. De är generellt mer lätt-
vittrade och ger en kontinuerlig 
näringstillförsel och benämns 
därför som basiska.bergarter.
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fuktighetskrävande vegetation, exempelvis av lavar. Den höga nederbörden kring 
Borås och Ulricehamn är förutsättningen för de stora mossarna där Komosse står i 
en klass för sig.

Istiden
För cirka 11 500 år skapades den natur som är grunden för landskapet i Västra Göta-
land. Det var kring denna tid som klimatet kraftigt förbättrades och istiden abrupt 
avslutades. I och med detta avtappades Baltiska issjön snabbt och en landbrygga till 
kontinenten öppnades vid Billingen i Västergötland istället för vid Öresund. Följden 
blev att hela södra Sverige förbands med Danmark och Tyskland, vilket underlät-
tade invandringen av växter och djur från syd. Från att ha varit en ogästvänlig ark-
tisk tundra vandrade växter och djur successivt in i området och skogar etablerades 
i Skåne. Naturtypen som växte fram kallas för mammutstäpp eller stäpptundra och 
kännetecknar en miljö med artrik stäpp- och fjälliknande vegetation med en bland-
ning av nordliga fjällväxter och sydliga stäppväxter. 

Utmärkande för mammutstäppen är att den hade en mycket artrik flora där för-
utsättningen var det gynnsamma klimatet med varma somrar och kalla vintrar. På 
mammutstäppen växte bl.a. viden, fjällbjörk och havtorn liksom örter som fjällsippa, 
blåklint, solvända och olika malörter. En av huvudorsakerna till att mammutarna 
dog ut var att klimatet förändrades och den typiska vegetationen i miljön försvann. 
För 11 000 år sedan bildades Ancylussjön och då hade sannolikt redan hälften av 
våra naturligt förekommande arter vandrat in i landet. För cirka 9 800 år öppnas 
Stora Bält och landbryggan till kontinenten försvinner och Littorinahavet bildas. 
Under den tid som landbryggan hölls öppen och klimatet var tillräckligt gynnsamt 
hann större delen av vår kärlväxtflora och däggdjursfauna etablera sig i Sydsverige 
vilket fick en avgörande betydelse för hur vår natur ter sig än idag. Av liknande 
orsaker har spridningen av sötvattensarter vi finner i dagens sjöar och vattendrag 
sin historia i tidpunkten för bildandet av Baltiska issjön och Ancylussjön. I och med 
landhöjningen isolerades sedan de olika sjö- och vattensystem i sina nuvarande 
avrinningsområden. 

Förståelsen för spridning och invandring är perspektiv som är viktiga att beakta när 
det gäller barriäreffekter av befintlig eller planerad infrastruktur. De flesta arterna 
från mammutstäppen har redan utrotats men dock inte alla. I länet hittar vi t.ex. 
fjällarten svarthö och stäpparterna luddvedel och fjädergräs. Stäpparterna kan näs-
tan alltid knytas till kalkpåverkade miljöer medan öppna mossar påminner mycket 
om fjällmiljöer med nordliga arter som fjällbjörk och ljungpipare, där åtminstone 
fjällbjörken kan betraktas som istidsrelikt. I klara och djupa sjöar finns arter som 
tillhörde de tidiga sötvattenstadierna av Östersjön, t.ex. röding, harr, sik, stensimpa 
och kräftdjuren skorv och ismärla som alla förekommer i Vättern. 

Klimatets utveckling av olika miljöer
För 9 000 år och fram till cirka 5 000 år sedan började den s.k. värmetiden. På min-
dre än 1 000 år ersattes i rasande takt det välutvecklade tundraklimatet med ett be-
tydligt varmare klimat än idag och successivt vandrade ädellövskogar dominerade 
av ek och lind in på torrare platser och alm och ask in i fuktigare lägen. Endast de 
högst belägna delarna dominerades av tall-björkskogen. Det är också från denna 
tid som många värmekrävande arter härstammar. För ca 5 000 år sedan förändras 
återigen klimatet, denna gång till det sämre och klimatet blir fuktigare och kallare 
vilket resulterar i att myrmarkerna börjar växa till. Ungefär samtidigt övergår jä-
garsamhället i den äldre stenåldern till jordbrukarsamhället i den yngre stenåldern. 
Sakta börjar så odlingslandskapet växa fram. Till en början är det betesdjur och 
svedjebruk som öppnar landskapet men från järnåldern (400 f.Kr.) permanentas 
inägor och utmarker och på vissa platser är dessa i bruk fram till 1900-talet. Öpp-
nandet och den ökande exploateringen av landskapet medförde en positiv expan-
sion av artrika naturliga gräsmarker och framförallt solföredragande arter knutna 
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till lövträd. Till inägorna hörde ängsmarkerna som ofta innehöll träd som hamlats 
för lövtäkt. Sådana ängsmiljöer med hamlade träd är några av de mest artrika mil-
jöerna vi känner i Sverige idag. Utmarkerna användes som betesmark för djuren 
och till gagnvirke, vilket i sig skapade ganska olikåldriga, öppna och luckiga skogar 
med gläntor och heterogena bestånd. Skogsbetet förbjöds i lag i och med den för-
sta skogsvårdslagens tillkomst i början på 1900-talet och skogsbete är den markan-
vändning som minskat mest i Sverige i modern tid. För ca 2 000 år sedan vandrar 
granen in i Västra Götalandsområdet efter att ha gynnats av klimatförsämringen i 
början av järnåldern. På endast tusen år omdanar granen mycket snabbt landskapet 
och blir det dominerande trädslaget i större delen av södra Sverige.

Relationen människa–natur
Människan har alltid påverkat ekosystemen i sin omgivning men under stenåldern 
skiljs successivt människan och ekosystemen åt. Ett exempel är utdöendet av flera 
stora däggdjur som mammuten, uroxen och jättehjorten som tillskrivs det hårda 
jakttrycket från människan. Trots detta levde människan i stort sett på naturens vill-
kor ända fram till 1700–1800-talet. Det är först vid denna tid som ett antal storskaliga 
jordbruksreformer t.ex. utdikningar, sjösänkningar, konstgödsling, vallodling samt 
industrialismens framväxt startar i stor skala. Dessa processer kom att utgöra själva 
startskottet för utarmningen av den biologiska mångfalden och artutrotningen som 
vi idag ser resultatet av. Under 1900-talet accelererade den storskaliga landskaps-
omvandlingen i stort sett i alla miljötyper, med undantag av fjällkedjan.

Klimatförändringar av idag
När vi blickar tillbaka på vad som har omvandlat landskapet historiskt sett så har 
till synes ganska små skillnader i klimatet lett till väldigt tvära kast mellan istid och 
värmetid. De senaste 20 åren har inneburit ungefär en grad varmare medeltempe-
ratur i området vilket gör att vi i praktiken befinner oss ytterligare en till två grader 
från en ny värmetid. Avståndet till istiden är cirka sju grader. Klimatet har kontinu-
erligt förändrats i förstudieområdet och kommer troligen att fortsätta göra det även 
i framtiden. Vissa av klimatförändringarna har gått mycket snabbt och ekosystemen 
har då också tvingats anpassa sig till de nya förutsättningarna. Vad som skiljer ti-
digare förändringar i klimat från den nu pågående klimatförändringen, är att eko-
systemen redan är hårt ansträngda av dagens markanvändning. Inom skogsbruket 
t.ex. tillåter människan inte längre träd att åldras, död ved avlägsnas kontinuerligt 
och skogsbränder släcks varför skogen inte längre kan utvecklas i naturliga succes-
sionsstadier. Naturreservat med syfte att bevara naturliga successioner förekommer 
endast som solitära öar i ett matrix av likåldriga kloner av produktionsskog. Ett van-
ligt problem är därför att de skyddade miljöerna ofta är för små och fragmenterade 
för att kunna upprätthålla livskraftiga populationer och att nödvändigt utbyte av 
genmaterial mellan olika delområden omöjliggörs på grund av alltför stora sprid-
ningsavstånd mellan värdekärnor. Risken är därför stor att den nu pågående kli-
matförändringen blir ytterligare en negativ stressfaktor för dessa redan ansträngda 
ekosystem. Av den anledningen är det särskilt viktigt att befintlig och planerad in-
frastruktur i området planläggs på ett sätt som inte försämrar betingelserna för den 
biologiska mångfalden ytterligare.
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7.2. Västra.Götalands.natur

I detta avsnitt ges en översikt av olika typer av natur i Västra Götaland. Tanken har 
inte varit att ge en heltäckande bild utan avsnittet ska fungera som en översikt av 
natur som kan vara väsentlig sett ur infrastrukturperspektiv. Av den anledningen 
saknas exempelvis de stora värden som finns i Västerhavet, t.ex. Kosterhavet. Istäl-
let har mer utrymme givits åt naturtyper och arter som exempelvis har lätt för att 
bli bullerstörda eller få ökad mortalitetsrisk.

Skogslandskapet
Värdetrakter för skog har karterats genom GIS-analys av nyckelbiotoper. Sam-
manställningen gäller skog generellt oavsett om det är barrskog, sumpskog eller 
ädellövskog. Av nedanstående karta framgår större koncentrationer i ett stråk från 

Karta över tätheter för nyckelbiotoper. De starkast gröna områdena har en andel på >20% nyckelbiotop.
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Dalsland och söderöver ner till Göteborg. I detta stråk har exempelvis Kroppefjäll i 
Dalsland, Svartedalsområdet och Risveden så höga koncentrationer och tillräckligt 
stora arealer att de borde kunna betecknas som ekologiskt funktionella landskap. 
Det är inte en skogstyp som dominerar utan det finns både värdefulla barrskogar, 
lövskogar och sumpskogar i detta stråk.

Den andra stora förekomsten av värdetrakter för skog är kring platåbergen, t.ex. 
Kinnekulle och Billingen. Även dessa bör betraktas som funktionella landskap. Till 
skillnad från stråket Dalsland-Göteborg så består övervägande delen av värdefulla 
ädellövskogar. Länsstyrelsen har i en färsk rapport gjort en sammanställning av det 
material som hittills finns från den pågående trädinventeringen i länet. Den är inte 
fullständig men ger ändå en bild av viktiga värdetrakter. Av nedanstående karta 
framgår att Billingen och Kinnekulle är mycket viktiga men också att det finns ett 
stort sammanhängande stråk längs Vänern från Kålland och åt sydväst.

Karta med områden med minst 50 skyddsvärda lövträd där avståndet mellan två träd inte överstigar 200 m (röd), 800 m (gul) och 
1 500 m (grön). Bilden är hämtad ur Länsstyrelsens rapport ”Landskapsanalys av lövträdsmiljöer i Västra Götalands län”.

©Lantmäteriet,.dnr.109-2010/2667
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När det gäller trafikbuller i naturmiljöer så har ädellövskog varit en naturtyp som 
hamnat i fokus eftersom de generellt har en rik och bullerkänslig fågelfauna. På 
kartan nedan framgår bullerstörda ädellövskogar för både väg och järnväg i Västra 
Götaland. Av denna framgår att en stor andel av ädellövskogarna kring Storgöte-
borg och Lysekil–Smögen är bullerpåverkade och då särskilt av vägtrafiken. Något 
som sticker ut vad gäller järnväg är Kinnekullebanan som berör värdetrakten kring 
Kinnekulle.

Triviallövskogar (björk-asp-al) ligger vanligen längre bort från kusten oftast som 
kantzon runt sjöar, småvatten och åar och bäckar eller som inblandning i barrbland-
skogar i länets norra delar i t.ex. i Dalsland. 
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Karta över större kluster med ädellövskogar i Västra Götaland (>50 ha) som är bullerstörda av antingen väg eller järnvägstrafik.

Områden med vägbuller

Områden med järnvägsbuller

Områden utan bullerstörning

Bullerzon >45db

©Lantmäteriet,.dnr.109-2010/2667

Ädellövskogar
Bullerstörda



111

Landskap i långsiktig planering – Kapitel 7. Landskapets ekologi

Odlingslandskapet
Odlingslandskapet är något som är mycket karaktäristiskt för Västra Götaland och 
den viktigaste komponenten för biologisk mångfald i odlingslandskapet är hagmar-
ker och ängar. Västra Götaland är varierat och rymmer många olika miljöer, från 
ekhagar och stäppartade torrängar till de fattiga ljunghedarna i Bohuslän. Värde-
trakter för ängs- och betesmarker har tagits fram genom GIS-analys av Jordbruks-
verkets databas (TUVA) och uppvisar liknande drag som skogslandskapet med att 
det finns två viktiga stråk eller kärnområden. De utgörs av dels Bohuskustens od-
lingslandskap och dels centrala Skaraborg med Falbygden, Valle härad, Kinnekulle 
och Kålland.

Karta över tätheter för ängs och betesmarker i Västra Götaland. De starkast röda områdena har en andel på >20% hagmarker.
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Äng och bete

Äng och bete värdetrakter
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För odlingslandskapet har även en analys av bullerstörda hagmarker tagits fram och 
visas på kartan nedan. Av den är förhållandena nästan omvända jämfört med ädel-
lövskog. Det är förhållandevis liten andel bullerstörda hagmarker i Bohuslän och 
Storgöteborg medan det kring Falbygden är en stor andel. För järnvägens del sticker 
Kinnekulle ut även här.
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Karta över större kluster med ängs och betesmarker i Västra Götaland (>50 ha) som är bullerstörda av antingen väg eller järnvägstrafik.

Områden med vägbuller

Områden med järnvägsbuller

Områden utan bullerstörning

Bullerzon >45db
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I odlingslandskapet ingår också en rad s.k. småbiotoper som alléer, stenmurar och 
småvatten (dammar). Dessa är ofta viktiga för biologisk mångfald och har också 
hög relevans när det gäller infrastruktur. En av dessa, alléer, hör ihop med vägar 
och kan därför också sägas vara ett särskilt ansvarsområde för Trafikverket. Någon 
heltäckande kartering av alléer finns inte för Västra Götaland men genom en GIS-
analys har landskap med stor potential för alléer kunnat tas fram. Dessa framgår 
av kartan nedan som visar att det finns flest alléer kring Lidköping, Skara, Skövde, 
Falköping och Mariestad. Förekomsten sammanfaller med värdetrakter för ädel-
lövträd (se skogslandskapet i föregående avsnitt) vilket ökar betydelsen av alléer i 
dessa områden för biologisk mångfald. 
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Kartan visar var potentiella alléer finns i jordbrukslandskapet genom en täthetsanalys.

Potentiella alléer
Täthet
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Mosaiklandskap
Mosaiklandskap är områden som innehåller en blandning av betesmarker och 
olika skogstyper av varierande ålder. Mosaikartade miljöer är viktiga för den bio-
logiska mångfalden eftersom många arter utnyttjar både öppna och skogklädda 
miljöer samt zonerna däremellan. Värdetrakter för mosaiklandskap har tagits fram 
genom att kombinera data från ängs- och betesmarksmarksinventeringen med 
nyckelbiotopsinventeringen.

Även för mosaikmarker är det två huvudkoncentrationer som är tydliga och utseen-
det påminner mycket om analysen av odlingslandskapets värdetrakter. Falbygden, 
Valle härad och Kinnekulle är viktiga hotspots men därtill framstår Kålland som 
en värdetrakt med stor potential. Vad gäller Bohuslän så är det framför allt södra 
delarna som har mycket höga koncentrationer.
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Karta mosaiklandskap, dvs. tätheter för ängs och betesmarker i kombination med nyckelbiotoper i Västra Götaland.
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Vattendrag och sjöar
Västra Götaland inrymmer både Sveriges största sjöar, Vänern och Vättern och störs-
ta älv, Göta älv. Utöver dessa finns ett otal vattendrag och sjöar av varierande storlek 
och karaktär. Det är sällan infrastruktur påverkar sjöar direkt men desto vanligare 
vad gäller vattendrag. Därför har analyser av biologisk infrastruktur koncentrerats 
kring vattendragen och dess avrinningsområden. För en analys, fågelsjöar, har det 
varit relevant att ta med även sjöar. 

Av kartan nedan framgår de avrinningsområden som har vattendrag där >50% av 
avrinningsområdena har god eller mycket god ekologisk status (grön färg). Dessa 
är generellt mycket viktiga för biologisk mångfald och många av de nationellt ut-
pekade värdefulla vattendragen återfinns här, t.ex. Enningdalsälven, Rolfsån med 
Lygnern och flera vattendrag mot Vättern. Utöver de vattensystem som har god eko-
logisk status finns ytterligare några som bör uppmärksammas. Det är dels nationellt 
utpekade vattensystem, dels sådana som rymmer livskraftiga öring- och flodpärl-
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Karta över vattensystem med hög ekologisk vattenstatus och andra värdefulla värdesystem.

Tillkommande värdefulla vattensystem

Ekologisk vattenstatus (>50% god)
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musselbestånd. Dessa framgår som orange områden på kartan och innefattar exem-
pelvis Surtan vid Viskan, flera delar av Tidan, Grönån i Risvedenoch Häggån m.fl. 
vattendrag kring Viskan.

Utter uppmärksammas ofta när det gäller infrastruktur eftersom den löper stor risk 
att bli överkörd om det saknas bra passager vid vägar. Utterns förekomst i Västra 
Götaland har inventerats flera gånger och senast i början av 2000-talet. Mycket 
tyder på att utter förekommer i isolerade populationer i Västra Götaland med en 
population i öster mot Vättern/Tidan och en i väster, Alingsås–Lerum och norrut i 
Bohuslän. Dessa förekomster sammanfaller relativt väl med de utpekade vattensys-
temen på föregående sida.

Fågelsjöar och strandängar kring dem är mycket viktiga för fågellivet. De är också i 
hög grad utsatta för bullerstörning. Av den anledningen har en särskild analys gjorts 
av bullerpåverkade fågelsjöar, vilka framgår av nedanstående karta.
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Områden med vägbuller

Områden med järnvägsbuller

Områden utan bullerstörning

Bullerzon >45db

Karta över fågelsjöar som är bullerstörda av antingen väg eller järnvägstrafik.
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Myrar
Västra Götaland är rikt på myrar. Mest kända är höglandets högmossar som Komos-
se men myrar är vanliga även i andra delar av landskapet. Av nedanstående karta 
ser man att myrarealen är störst på höglandet men att det finns betydande arealer i 
både övergångsbygder, slättlandskap och i Dalsland.

De flesta bullerstörda myrar finns på höglandet mot Småland och i övrigt gan-
ska spritt i landskapet. I Dalsland finns ett par större myrkomplex som berörs av 
järnvägsbuller.
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Karta över myrar som är bullerstörda av antingen väg eller järnvägstrafik.

Områden med vägbuller

Områden med järnvägsbuller

Områden utan bullerstörning

Bullerzon >45db
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?

Vilt
Till vilt räknas i denna rapport våra större däggdjur som utmärker sig genom att de 
rör sig över större sträckor och ofta utsätts för olycksrisker genom påkörning. Till 
dessa hör älg och andra klövvilt, våra stora rovdjur, grävling, harar m.fl. I Västra Gö-
taland har en särskild studie genomförts som belyser var de största konfliktpunk-
terna finns vad gäller älg och trafik (se kartan nedan). E20 och E45 är de vägar som 
uppvisar störst brister och fungerar som allvarligaste barriärer.

Av kartan framgår också förmodat nationellt viktiga stråk 
där viltkännare särskilt lyfter fram det sydväst-nordostliga 
stråket tvärs över centrala Skaraborg från Tiveden till Herr-
ljungatrakten Ett annat stråk följer Vättern och Hökensås. 
Tillförlitliga data för dessa saknas dock men de kan antas 
ha betydelse för spridning av exempelvis lo och varg.

Ett potentiellt stråk kan finnas i väster men det är troligt att 
all utbyggd infrastruktur i Göta älvsdalen och själva Göta 
älv i dagsläget är att betrakta som en barriär.

Viltstråk och barriärer för viltet i den regionala skalan. Röda vägsträckor anger stora brister 
för vilt med stora barriäreffekter och hög mortalitet. De gula sträckorna visar också på brister 
men av lägre dignitet. Gröna sträckor anger tillfredställande situation.

De röda pilarna anger nationellt betydelsefulla stråk. Frågetecknet anger osäkerhet om 
stråkets betydelse. .

Viltstråk
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Skyddade områden
Länets alla skyddade områden med naturreservat, nationalparker och Natura 2000 
har beaktats och lagts in som grunddata i analyserna men redovisas också separat i 
nedanstående karta.

I Västra Götaland stämmer riksintressen och andra skyddade områden ganska väl 
med var hög biologisk mångfald förekommer på landskapsnivå. Det som täcks säm-
re är möjligen vattenmiljöer.

En typ av skyddad natur som inte redovisas nedan eftersom det är för små objekt 
för en skala på 1:500 000 är naturminnen. De utgörs ofta av grova träd och en stor 
andel av dessa förekommer som vägträd. Här finns alltså ett särskilt ansvar för 
Trafikverket.

GöteborgGöteborg BoråsBorås
JönköpingJönköping

KarlstadKarlstad

MotaMota

KarlskogaKarlskoga

KinnaKinna

SkövdeSkövde

TrollhättanTrollhättan

LerumLerum

UddevallaUddevalla

NässjöNässjö

LidköpingLidköping

TranåsTranås

VarbergVarberg

SkoghallSkoghall

AlingsåsAlingsås
KungälvKungälv

OnsalaOnsala

VärnamoVärnamo

MM

ÖrÖr

MariestadMariestad

VetlaVetla

KristinehamnKristinehamn

VänersborgVänersborg

KuKu

SkaraSkara

StenungsundStenungsund

LindomeLindome

GislavedGislaved

MölnlyckeMölnlycke

FalköpingFalköping

KungsbackaKungsbacka

1:1 500 000

Kartan visar läget för olika typer av skyddad natur i Västra Götaland.
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Skyddad natur
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Rödlistade arter och särskilda ansvarsarter
Denna rapport behandlar enskilda arter i liten utsträckning eftersom det i nuläget 
är svårt att arbeta med dem i tidiga skeden. Flera arter är dock mycket relevanta i 
infrastruktur sammanhang i senare planeringsskeden och vid driftsplanering.

I den senaste upplagan av rödlistan anges att 2 075 av Sveriges totalt 4 127 rödlis-
tade arter förekommer i Västra Götalands län. För att kunna prediktera hur känsliga 
arter kommer att påverkas av planerad infrastruktur användes fyndobservationer 
för hotade arter under de senaste 30 åren (1981–2011) i länet. De arter som valdes 
ut, baserat på deras störningskänslighet för trafik, var hotade groddjur- och reptiler 
samt Utter. Uppgifterna om fyndplatser hämtades via Artportalen och har beaktats 
i analyserna. Materialet är dock för bristfälligt för att kunna användas i denna rap-
port men bör på något sätt behandlas framöver.

2.1 Groddjur och reptiler: Av totalt 8 rödlistade amfibiearter förekommer 3 stycken i Västra 
Götaland (Stinkpadda, Bufo calamita, Sandödla, Lacerta agilis samt Hasselsnok, Coronella 
austriaca) och dessa tre valdes ut för analys. Att främst groddjur och reptiler valdes beror 
på att dessa har minskat kraftigt sedan 1800-talet och habiatförstörelse och trafik antas vara 
starkt bidragande orsaker till nedgången 

2.2 Utter (Lutra lutra) är fredad i Sverige sedan 1968 men inverkan från trafik tros vara en 
viktig orsak till varför arten har haft en negativ populationsutveckling under 1900-talet i hela 
landet och även i Västra Götalands län Rapporten noterar att utter historiskt sett har före-
kommit relativt frekvent i 11 av länets kommuner men vid inventeringen från 2001 återfanns 
Utter endast på fem lokaler i totalt tre kommuner. Frågan om huruvida utter i anslutning till 
planerad infrastruktur, ska betraktas som ett relativt lokalt och begränsat problem i länet el-
ler om artens begränsade utbredning faktiskt är ett resultat av befintlig exploatering i länet. 
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7.3. Höjdpunkter.av.biologisk.mångfald.i.Västra.Götaland

Detta avsnitt behandlar större sammanhängande områden som är att betrakta som 
funktionella landskap i någon mening. Det kan gälla skogslandskap eller odlings-
landskap men ofta är det flera olika naturtyper och arter som berörs. De utpekade 
landskapen har bollats med länsstyrelsen och framgår av nedanstående karta.

Skärgården mellan Strömstad och Göteborg
Hela området består av en karg och exponerad kuststräcka och här ingår den ex-
ponerade klippiga ytterskärgården längs Skagerrak som helt saknar träd och där 
vegetationen påminner om kalfjällsvegetation. Lite högre krypande buskvegetation 
och småträd som avlöses av riktig ädellövskog närmre land i den mer skyddade in-
nerskärgården och i dalgångarna i det dramatiska fjordlandskapet. Kobbar, skär, 
klippor och saltdränkta, exponerade betesmarker och strandängar utmed kusten 

Bruttolista
Namn

1 Skärgården mellan Strömstad och Göteborg

2 Svartedalsområdet med Diseröd

3 Kynnefjäll

4 Kroppefjäll

5 Halle- och Hunneberg Värnesnäs

6 Västra Mjörn- Floda- Sjövik

7 Kålland

8 Vårgårda- Herrljunga- Vedum

9 Kinnekulle och Vänerskärgård runt Mariestad

10 Viskadalen-Kinnabygden

11 Ätradalen och Åsunden

12 Nordbillingen och Valle

13 Hornborgasjön - Falbygden

14 Västra Vättern runt Tidaholm

Kartan visar ungefärlig avgränsning av områden som är av särskilt intresse vad gäller biologisk mångfald i Västra Götaland.
©Lantmäteriet,.dnr.109-2010/2667

Biologisk mångfald
Höjdpunkter
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är värdefulla livsmiljöer för bl.a. kustfåglarna. Som exempel kan nämnas att fler-
talet måsfåglar, alkor och tärnor förekommer längs hela kusten. På flera av skär-
gårdsöarna t.ex. runt Tjörn och Orust används fortfarande traditionella, småskaliga 
brukningsmetoder med en aktiv djurhållning ända ut på öarna och det finns stora 
naturvärden kopplat till naturbetesmarkerna i kustnära lägen. Inåt land finns både 
ädellöv- och triviallövskogar, framförallt i raviner och dalgångar. Ekskogarna längs 
kusten utgörs vanligen av vindpinad krattekskog i mer exponerade lägen, där jord-
täcket är tunnare och övergår i ekbestånd med medelgamla och medelgrova stam-
mar i frodigare trakter. Naturvärdena är framför allt knutna till ytterskärgården, de 
öppna betesmarkerna och ädellövskogarna. I stort sett hela området klassas som 
riksintresse för naturvård och här ingår ett stort antal reservat och även Kosterha-
vets Nationalpark, som är Sveriges första marina nationalpark.

Svartedalsområdet med Diseröd
Det speciella sprickdalslandskapet i området har uppstått genom rörelser i jord-
skorpan, vittringsprocesser och flera nedisningar. Svartedalsområdet är ett kuperat 
höjdområde bevuxet med naturskogsartad barrblandskog med stort rekreations- 
och bevarandevärde. Trots närheten till Göteborg är området relativt oexploate-
rat och här finns flera rödlistade arter t.ex. pulverädellav (Catillochroma pulverea), 
hedjohannesört (Hypericum pulchrum) och gransotdyna (Camarops tubulina). 
Sumpiga marker och värdefulla våtmarkskomplex förekommer i området liksom 
mossar med tillhörande fukthedar. Hållsungamyren, ett topogent kärr i områdets 
södra del, omges av naturbetesmarker, fuktängar, samt busk- och skogsbryn. Närva-
ron av skalgrus i marken har gett upphov till en rik och kalkpåverkad flora med flera 
orkidéarter och fuktängar med en värdefull fågelfauna. I närområdena till Götaälv 
finns en stor biologisk produktionsförmåga med förekomst av flera rödlistade och 
skyddsvärda häckfågelarter. Området är delvis klassat som riksintresse för natur-
vård och här ingår flera större skogsreservat.

Kynnefjäll
Kynnefjäll är en högplatå i länets norra del som sträcker sig genom tre kommuner 
(Tanums, Munkedals och Dals Eds kommuner). Kynnefjäll har karaktären av ett 
sprickdalsområde med omväxlande miljöer. Här möts skogar, mossar och öppna 
ljunghedar och även rikligt med bäckar, småvatten och sjöar varför området kallas 
ibland för vattenfjället. En stor del av Kynnefjällsområdet är bevuxet med granskog 
men även glesa och magra löv- och tallskogar förekommer. Fjällbjörk och gråal har 
sin sydligaste utbredning och i området möts växter från norr och söder. Brunrör 
och norrlandslav är nordliga fjällarter och som återfinns i området. I de relativt 
orörda och oexploaterade vildmarksområdena förekommer flera ovanliga skogsfå-
gelarter t.ex. tjäder, gråspett, nattskärra och flera olika ugglearter. I miljöerna runt 
de stora sjöarna återfinns bl.a. fiskgjuse, storlom, trana och ljungpipare. I området 
finns även rikligt med vilt såsom rådjur, älg, varg, lo och bäver. Stora delar av områ-
det är klassat som riksintresse för naturvård och här ingår flera skogsreservat.

Kroppefjäll
Kroppefjäll är en högplatå belägen i Dalsland och platån räknas som Sveriges sydli-
gaste fjäll (högsta topp når 240 m.ö.h.). Området centrala delar är planare och täcks 
till stor del av fattigkärr som omgärdas av en mosaikartad medelålders tallskog med 
uppstickande bergspartier här och där. Skogen är starkt påverkad av tidigare bruk-
ningsmetoder då Kroppefjällsplatån var nästintill skoglös under 1800-talet till följd 
av intensiv kolningsverksamhet under 1600- och 1700-talen samt svedjebruk och 
betesdrift. Merparten av skogen har därför uppkommit under 1900-talet men det 
finns förekomst av äldre träd (främst tall) som är äldre än 200 år. Lövrika skogsom-
råden med björk, asp och ek hittar man främst runt torpställena. I området finns 
sprickdalar med intressant sumpskog på blockmarker samt myrgölar och kärrstråk 
finns intressanta kärlväxter t.ex. klubbstarr, strängstarr, myggblomster och kärrbrä-
ken. Fynd av storlom och bäver har gjorts i området liksom av tjäder och järpe samt 
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pärluggla, sparvuggla, fiskgjuse och duvhök. Området har stort rekreationsvärde 
och besöks årligen av många fisketurister. Området är klassat som riksintresse för 
naturvård och här finns flera skogsreservat.

Halle- och Hunneberg och Vänersnäs
Halle- och Hunneberg ligger öster om Vänersborg invid Vänerns sydspets och tillhör 
de västgötska platåbergen. Halle- och Hunneberg har ett lite tjockare diabastäcke 
än övriga platåberg i länet vilket har gjort Halle- och Hunneberg mer motstånds-
kraftiga mot erosion som har resulterat i de karaktäristiska branterna. Det är i ädel-
lövskogarna längs dessa rasbranter som man finner områdets mest artrika miljöer. 
Trädskiktet i branterna består övervägande av ek men även av andra ädellövträd 
och inte sällan tall. Det speciella lokalklimatet har gjort att olika växter och djur 
som normalt har en nordlig- sydlig alternativt västlig utbredning möts i området 
t.ex. sällsynta oceaniska lavar. Områdets kulturhistoria har präglat miljön och spår 
av slåtter- och betesängar är ett vanligt inslag. Ljusa öppningar i landskapet skapar 
luckighet och har skapat ett mosaikartat landskap med en rik flora och fauna. Mark-
vegetationen varierar från mager kruståtel-renlavsvegetation till lundartad vegeta-
tion med hässlebrodd myskmadra, skogssvingel och blåsippa. Linden förekommer 
där bergsbranterna är mindre framträdande och mer lågsluttande och här finns de 
oceaniska lavarna och intressanta svamparter t.ex. svavelticka, saffransticka, kor-
allticka och oxtungesvamp. Området är känt för sin viltrikedom, framför älg och är 
ett välbesökt rekreationsområde för jakt- och fisketurism. 

Vänersnäs är den halvö som sticker ut i Vänern öster om Vargön och Vänersborg 
några kilometer norr om Halle- och Hunneberg. Öns yttre del är flack och övergår i 
ett skärgårdsområde med skogklädda öar, holmar och skär, närmast fastlandet finns 
vidsträckta vassområden. Strandskogarna har undsluppit omfattande ingrepp. Om-
rådet är mångformigt och mosaikartat med naturskogspräglade lövskogsbestånd 
med en rik lavflora, hällmarker, steniga stränder och högörtängar med renfana, li-
ten fetknopp, getväppling, ängsskallra, jungfrulin och strandviol. Den yttre arkipe-
lagen är viktiga häckplatser för sjöfåglar t.ex. havstrut, gråtrut, silltrut samt fiskmås, 
skrattmås och fisktärna. Till de bofasta arterna hör strandskata, småskrake, drill-
snäppa och storlom. Halle- och Hunneberg ingår i Sveaskogs ekopark. Hela områ-
det med Halle- och Hunneberg inklusive Vänersnäs är klassat som riksintresse för 
naturvård.

Västra Mjörn–Floda–Sjövik
Hela området runt Mjörn består av naturskogslika barrskogar i en varierande kupe-
rad terräng. Här finns rikligt med lövrika rasbranter med ek, bok och hassel med fö-
rekomst av arter som lundslok, långsvingel, blåsippa, storrams och tandrot i mark-
skiktet. Stora avverkningar har gjorts i hela området men relativt många mindre 
områden med äldre naturskogslika skogar finns ännu kvar. Mjörn är Västergötlands 
näst största sjö med drygt 60 öar och i stort sett alla öar i sjön har höga naturvärden 
med betesmarkshistorik och flertalet av öarna är fågelskyddsområden. Mjörn har 
ett rikt och speciellt fågelliv med flera maritima arter som t.ex. havstrut, strand-
skata och ejder samt häckande sjöfåglar som havstrut, mindre strandpipare, små-
skrake, storlom och fiskgjuse. Områdena runt sjön Mjörn är delvis klassade som 
riksintresse för naturvård och här finner man flera reservat.

Kålland
Kållandsö är den halvö som ligger i mitten av södra Vänern, med Läckö Slott på sin 
yttersta spets. Runt om halvön ligger det område som kallas Kållands skärgårdar 
med cirka 120 öar samt en mängd kala skär. Kållands skärgårdar inklusive vatten-
miljön utgör en mosaikartad miljö med allt från öppna odlingsbygder, ängar och ha-
gar, grunda näringsrika vikar till kala klippor och skär vilket har skapat livsmiljöer 
för en mängd olika växter och djur. Skärgården har bl.a. ett rikt fågelliv, där de kala 
skären är särskilt värdefulla. Stora orörda vassområden hyser arter som rördrom 
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och brun kärrhök men är även viktiga habitat för insekter, musslor och kräftdjur. 
Området är delvis klassat som riksintresse för naturvård och ingår sedan juni 2010 i 
Sveriges andra biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

Vårgårda–Herrljunga–Vedum
Området består av relativt orörda och oexploaterade barrnaturskogar med lövinslag 
i kombination med öppna småskaliga ängs- och hagmarker. Muntlig kommunika-
tion med länsstyrelsen visade att kunskapen om området i dagsläget är ofullständigt 
och behöver kompletteras. I en studie över tysta områden i länet faller 14 större 
områden ut som tysta i just denna trakt. Endast små delar av området är utpekade 
som riksintresse för naturvård i dagsläget. Småskaligheten i skogs- och jordbruket i 
området är troligen en bidragande orsak till att området faller ut som en värdetrakt 
för mosaikmark och skog i den utförda GIS-analysen.

Kinnekulle och Vänerskärgård runt Mariestad
Kinnekulle är ett platåberg beläget vid Vänerns sydöstra strand och uppbyggt av se-
dimentära bergarter bl.a. sandsten, skiffer och kalksten. Den kalkrika berggrunden 
i kombination med ett gott lokalklimat har lett till en unik flora och fauna. Förutom 
rika ädellövskogar och frodiga barrskogar finns här öppna betesmarker, slåtteräng-
ar med t.ex. ramslök och murgröna och betade hedar med flera orkidéarter. Kinne-
kulles västsida är ett av Europas mest värdefulla ekområden med drygt 1 500 grova 
ekar. Vänerkusten med Torsö och Brommö norr och sydväst om Mariestad mot Kin-
nekulle ingår även i området. Torsö och Brommö och vänerskärgården har ett rikt 
djur- och fågelliv bl.a. rördrom flera arter av gäss, sångsvanar och tranor. Området 
är delvis riksintresse för naturvård och omfattas också av Natura 2000 och ingår 
sedan juni 2010 i Sveriges andra biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

Viskadalen–Kinnabygden
Viskans vattensystem är en av länets största åar och rinner som en livsnerv genom 
området. Tillsammans med alla dess biflöden, bäckar och småvatten och sjöar upp-
levs området som vattenrikt. Sjön Lygnern ingår delvis i det utpekade området och 
är en gammal havsfjord bildad efter inlandsisen tillbakagång. Sjön har en rik fisk-
fauna med bl.a. insjölevande öring och ädellövskogarna runt sjön är mycket artrika. 
Viskans många biflöden har skurit sig ner i de lösa sedimenten och bildat ravin-
system och i biflödena finner man både havsvandrande lax och öring, ål, bäck- och 
havsnejonöga. Flodpärlmusslor finns rikligt i småbäckarna med rent strömmande 
vatten. Viskadalen ligger i sina södra delar i ett småskaligt variationsrikt odlings-

Kalkstensbrott på Kinnekulle. Foto John Askling.
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landskap med hagmarker, lövdungar, dammar, åkerrenar, stenmurar som skapat en 
stor artrikedom både med avseende på däggdjur, fåglar och insekter och även väx-
ter, lavar, mossor och svampar. De största naturvärdena går att finna i anslutning 
till strömmande vatten samt i välhävdade ogödslade slåtter- och betesmarker med 
grova träd. Stora delar av området klassas som riksintresse för naturvård och har 
fallit ut som värdetrakt för mosaikmark och lövskog i GIS-analysen.

Ätradalen och Åsunden
Ätradalen norr om Ulricehamn utgörs av en sprickdal som omgärdas av ett omväx-
lande odlingslandskap, rikt på kulturhistoriskt intressanta miljöer av traditionell 
prägel. Landskapet är genomskuret av Ätran vars vattenkvalitet är mycket god jäm-
fört med omgivande vattendrag. Ätran har många exklusiva fiskarter såsom vildlax, 
havsöring, havsnejonöga, flodnejonöga, flodpärlmussla, ål, stor och allmän damm-
mussla, spetsig och allmän målarmussla samt en bottenfauna med höga naturvär-
den. Ätrans åfåra är slingrande vilket har skapat ”korvsjöar” i landskapet och biflö-
den i branta bäckraviner. Det finns ett visst kalkinslag i sprickdalen. Kalkinslaget i 
kombination med ett kontinuerligt slåtterbruk på åsarna t.ex. runt Timmelebygden, 
norr om Ulricehamn har gett upphov till vegetationstypen stäppartad torräng med 
arter som t.ex. drakblomma, trollsmultron, smalbladig lungört och vingvial. I områ-
det finns även fuktiga kärr med orkidéer och fjällskära. Delar av området är klassat 
som riksintresse för naturvård och faller ut som värdetrakt för mosaiklandskap i 
GIS-analysen.

Nordbillingen och Valle
Billingen är ett platåberg bestående av sedimentär sandsten, alunskiffer, kalksten 
och lerskiffer. Överst på Billingen ligger ett hårt täcke av diabas. På denna platta 
och näringsfattiga ”diabastopp” har urskogslika barrskogar och högmossar och 
myrmarker brett ut sig. I området finns flera bäckar som avvattnar mossarna på 
toppen och skapar mäktiga vattenfall nedför de lövrika rasbranterna. De kalkrika 
ängarna i området och inte minst alla rasbranter och sluttningar med rörligt vat-
ten har mycket höga naturvärden. Nedanför Billingen ligger Valle, ett kuperat s.k. 
kamelandskap med småsjöar och dödisgropar på höga åsar som bildades när isen 
drog sig tillbaka och lämnade kvar större isblock i landskapet. Då dessa block smäl-
te bildades åsar, platåer och små kullar vilket gett landskapet sitt böljande utseende. 
Marken är kalkrik även här och områdets ädellövskogar, hassellundar och småska-
liga jordbrukstrakter med traditionellt skötta betesmarker och torrängar hyser en 
mycket artrik flora och fauna. I stort sett hela området klassas som riksintresse för 
naturvård och här finns flera stora reservat och området faller ut som värdetrakter 
för mosaiklandskap, för äng- och betesmark samt för lövskog i analyserna.

Hornborgasjön–Falbygden
Hornborgasjön, belägen sydost om Skara, är en våtmarkssjö som bildades för unge-
fär 10 000 år sedan när inlandsisen drog sig tillbaka. Området räknas som en av lan-
dets rikaste och mest värdefulla rast- och häckplatser för ett stort antal fågelarter. 
Mest känd är sjön för den rikliga mängden tranor men här finns även flera arter av 
dykänder och doppingar t.ex. skäggdopping, gråhakedopping och svarthalsad dop-
ping. Här förekommer också ett stort antal vadare och simänder. I vassområdena 
som omgärdar sjön häckar både rördrom, vattenrall och trastsångare. I området 
finns rikligt med spår av människan t.ex. hamlade träd, stenmurar och traditionellt 
brukade ängar som alla utgör viktiga miljöer för en rad artgrupper t.ex. insekter, 
kärlväxter, mossor och lavar. 

I Falbygden ligger ”Falan” en högslätt på kalkstensberggrund. Inlandsisen efter-
lämnade i området kullar och åsar med alunskiffer och sandsten. Kalkrikedomen i 
kombination med lång tid av betesmarkshävd har skapat områdets unika flora och 
fauna. Falbygden är ett av landets äldsta jordbruksområden och de äldsta mänskliga 
fynden i området är ca 4 000–5 000 år gamla. Den långa kontinuiteten av bete, slåt-
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ter och traditionellt småskaligt åkerbruk på bördiga, kalkrika moränlerjordar har 
skapat en unik flora och fauna knuten till kalkrika torrbackar och alvarmarker och 
till rikkärren på bergssluttningarna. Hela området med Hornborgasjön och Falbyg-
den ingår i riksintresse för naturvård och faller ut i analyserna av värdetrakter för 
mosaikmarker och ängs- och betesmarker. 

Västra Vättern runt Tidaholm
Området närmast Vättern på dess västra sida mellan Hjo och Karlsborg är ett relativt 
orört lövskogsbälte med en rik flora och fauna knuten till lövskogsmiljöer och längs 
hela kuststräckan finns ett stort antal nyckelbiotoper. I t.ex. Hjoåns dalgång vid Hjo 
finns höga naturvärden knutna till ädellövskogarna och i ån finns bl.a. reproduce-
rande stammar av flera skyddsvärda fiskarter. Tidaholmsbygden har en speciell na-
tur med en lång kulturhistoria. Det här låglandsområdet beläget mellan platåbergen 
i väst och Hökensås i syd har fått sin karaktär av de tre åarna Tidan, Yan och Ösan 
med sina biflöden. Längs dessa åar ligger en småskalig och småbruten odlingsbygd 
omgärdat av flacka höjder med mosaikartad barrnaturskog. Tidan är störst av åarna 
och i den södra kuperade delen finns flera forssträckor med ett intressant växt- och 
djurliv. I åns flackare partier några kilometer norr om Tidaholm maderna, som är 
ett slags mångformigt, flackt våtmarksområde. Detta område är ett av länets största 
och mest betydelsefulla områden för våtmarksbete och strandängsslåtter. Mer än 
200 fågelarter har påträffats här varav ett 90-tal arter uppges häcka i området, i till-
lägg är området en viktig rastlokal för vadare och andfåglar. Vättern med delar av sin 
västra strand är utpekade som riksintresse för naturvård och hela området har även 
fallit ut som värdetrakt för skog och som värdetrakt för triviallöv i GIS-analysen.




