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7.1  Strandskydd
Bakgrund
Möjligheten att genom särskilda bestämmelser reglera 
stränd ernas användning infördes år 1950, men det var 
först 1975 som ett generellt strandskydd infördes. Den-
na lagstiftning avsåg endast att trygga allmänhetens till-
gång till stränder. En komplettering 1994 innebär att 
strand skyddet numera även omfattar ett skydd för djur- 
och växtarters livsmiljöer. Detta medför en betydelsefull 
för ändring vid bedömning av strandskyddsärenden. 

Strandskyddet är utformat som ett förbud, vilket gör 
att det inom strandskyddsområdet är olagligt att bl.a. 
uppföra nya byggnader och anläggning ar eller ändra 
byggnader så att de kan tillgodose ett väsentligen annat 
ändamål än de tidig are har använts till (om det hindrar 
eller avhåller allmänheten från att beträda ett område 
där den annars skulle ha fått färdas fritt). 

Omfattning
Generellt strandskydd gäller enligt 7 kap 13 §  miljöbal-
ken vid sjöar och vattendrag över en viss storlek (vatten-
dragen ska vara dubbelstreckade på topografi ska kartan 
i skala 1:50 000). Strandskyddet om fattar både land- och 
vattenområdet och är normalt 100 m från strandlinjen. 
För vissa områden gäller utvidgat strandskydd till 200 m 
( Skagern,  Unden,  Gårdsjön,  Vallsjön och  Narven) res-
pektive 300 m ( Vänern). 

Strandskyddsbestämmelserna ändrades 2009. Det 

utvidgade strandskyddet kommer att upphävas den 31 
december 2014 om inte Länsstyrelsen senast vid den-
na tidpunkt inte har omprövat omfattningen. Eftersom 
strandskyddet runt Vänern, Skagern och Unden har oli-
ka utbredning, beroende på vilket län som avses, är det 
enligt kommunen angeläget att strandskyddet runt dessa 
sjöar samordnas mellan berörda länsstyrelser. 

För områden som vid utgången av juni 1975 omfatta-
des av  stads- eller  byggnadsplan (dvs.  detaljplan med då-
varande terminologi) gäller att strand skydd et är upphävt 
inom hela planområdet. Om planen ändras eller upp-
hävs återinträder strandskydd igen. 

För planer antagna 1 juli 1975 eller senare ligger 
strandskyddet kvar även inom planlagt område, om inte 
Länsstyrelsen har upphävt strandskyddet i samband 
med att planen antogs. Van ligtvis är strandskyddet en-
dast upphävt inom begränsade delar av en plan. 

Sedan 1 juli 2009 kan kommunen själv upphäva 
strandskyddet inom planlagt område, förutsatt att det 
fi nns särskilda skäl. 

Dispens
Om det fi nns särskilda skäl kan kommunen bevilja dis-
pens från strandskyddsreglerna. Exempel på sär skilda 
skäl kan vara att anläggningen måste förläggas vid vatt-
net (t.ex. en hamnanläggning), redan har tagits i an-
språk på ett sätt som gör att området saknar betydelse 
för strandskyddets syften eller genom t.ex. en väg eller 
bebyggelse är väl avskilt från området närmast strand-
linjen. Hamnanläggningar måste dock så långt möjligt 
samlokaliseras till andra ianspråktagna strandområden. 
Ett annat särskilt skäl kan vara att området är lämpligt 
för s.k. landsbygdsutveckling. 

 
 Landsbygdsutveckling
Enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen ska över-
siktsplanen redovisa »sådana områden för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen« som avses i miljöbalken. 
Enligt bestämmelserna i 7 kap. 18e § miljöbalken avses 
med detta ett område som

• är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
• är av ett sådant slag och har en så begränsad omfatt-

ning att strandskyddets syften fortfarande tillgodo-
ses långsiktigt,

• endast har en liten betydelse för att tillgodose strand-
skyddets syften i eller i närheten av tätorter eller vid 
Vänern, om det råder stor efterfrågan på mark för 
bebyggelse i området. 

Kapitel 7

 NATUR- OCH KULTURVÄRDEN
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Enligt tredje punkten får ett område inte ha mer än en 
liten betydelse för strandskyddets syften i eller i närhe-
ten av tätorter eller vid Vänern. Bestämmelsen innebär 
att man beträff ande ett sådant område ska ha en mer res-
triktiv syn än vanligt.  

Vid prövningen av om det fi nns särskilda skäl för att 
upphäva eller ge dispens från strandskyddet får beaktas 
om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, an-
läggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av lands-
bygden. 

I det förslag till Vision 2020 som kommunen un-
der våren 2010 lät ställa ut redovisades sådana områden 
som kommunen ansåg utgöra områden för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen (s.k. LIS-områden). Läns-
styrelsen har dock i sitt granskningsyttrande (avsnitt 18) 
framfört uppfattningen att den i utställningshandling-
en föreslagna redovisningen strider mot strandskyddsbe-
stämmelserna. Länsstyrelsen ansåg bl.a. att de föreslag-
na LIS-områdena var för grovt redovisade, utan att visa 
på hur hänsyn tagits till naturvärden, värden för rörligt 
friluftsliv, terrängförhållanden, mängden kvarvarande 
ständer, hur just dessa områden skulle bidra till lands-
bygdsutveckling och på vilket sätt (bostäder, turism, 
fi sknäring eller liknande samt att motiveringar till de ut-
pekade områdena saknades. Vidare ansåg Länsstyrelsen 
att de utpekade områdena bl.a. berör som även sjöar som 
också fi nns inom andra kommuner och län. Länsstyrel-
sen ansåg att de utpekade LIS-områdena behöv vägas 
mot områden inom dessa kommuner och län. 

Eftersom Länsstyrelsen har befogenhet att upphäva 
kommunala beslut om strandskyddsdispenser m.m. är 
det i praktiken meningslöst att peka ut LIS-områden om 
Länsstyrelsen anser att dessa inte uppfyller kraven i mil-
jöbalken. Kommunen har bedömt att det inte är möjligt 
att efter utställningen revidera förslaget, på så sätt som 

Länsstyrelsen anser bör göras, eftersom det då blir frå-
gan om en sådan väsentlig ändring av översiktsplanen 
som enligt 4 kap. 10 § plan- och bygglagen medför att 
ny utställning måste ske. Kommunen avser därför att i 
annat sammanhang återkomma med ett s.k. tematiskt 
tillägg om strandskyddet för att därigenom åstadkom-
ma den redovisning som Länsstyrelsen efterfrågar. Det 
kommer då även att bli tillfälle att samråda med övri-
ga kommuner och länsstyrelser för att säkerställa att de 
LIS-områden som föreslås avgränsas på ett sätt som även 
blir lämpligt från mellankommunal synpunkt.  

På kartan på föregående sida redovisas de områden  
där kommunen bedömer att särskilda skäl för dispens 
generellt sett inte kan anses föreligga. Dessa stränder ska 
sparas för eftervärlden, vilket tryggar såväl allmänhetens 
möjligheter till friluftsliv som förutsättningarna att be-
vara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 
växtliv. 

Ställningstagande
► Kommunen anser att stränderna utgör en naturtillgång av 

mycket stort värde. Därför ska dispens ärenden prövas i en-
lighet med förarbetena till lagstiftningen och  Naturvårds-
verkets allmänna råd. 

► Utmed de stränder som markerats på kartan (på sidan 53) 
som angelägna att bevara bedömer kom mun en att det inte 
föreligger några särskilda skäl för nyetableringar utan för 
etablerad tomtplats. 

► Kommunen anser att strandskyddet för Skagern och Unden 
bör samordnas mellan länen. För dessa sjöar bör strand-
skyddet vara 200 m på land och i vatten. 

� Prop. 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av 
landsbygden. 

Åråsvikens delta sett från sydost...
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...och Åråsvikens delta sett från sydväst

7.2  Natura 2000
Om begreppet
EU:s medlemsländer bygger tillsammans upp ett nät-
verk av naturområden kallat Natura 2000. Områdena 
av sätts till skydd för vissa arter och naturtyper som EU-
länd erna har kommit överens om är av gemensamt intres-
se. Syftet är att bidra till bevarandet av den biologiska 
mång falden inom EU. Natura 2000 grundas på  EU:s  få-
gel- respektive   art- och habitatdirektiv. Direktiven fung-
erar som lagar som medlemsländerna är skyldiga att till-
lämpa på nationell nivå. 

Fågeldirektivet fastställdes 1979 för att bevara hotade 
fågelarter. För Västra Götalands län berörs 55 olika arter. 
Art- och habitatdirektivet fastställdes 1992 och syftar till 
att bevara vissa angivna livsmiljö er, djur och växter.

Beslutande myndighet
Regeringen beslutar vilka områden som ska ingå i nät-
verket enligt fågeldirektivet, medan EU- kom  missionen 
fastställer områden en ligt art- och habitat direktivet på 
för slag från regeringen. De områd en som föreslagits för 
Natura 2000 skall emellertid behandlas som om de re-
dan vore beslutade. Sedan 2001 skall Natura 2000-om-
råden även behandlas som riksintressen enligt 4 kap 8 § 
miljöbalken (avsnitt 6.2).

Enligt 16 § förordning (1998:1252) om om råd es skydd 
enligt miljöbalken ska myndighet erna prio  ritera skydds-

arbetet för dessa områden mot bakgrund av den betydel-
se området har för att möjliggöra att en gynnsam beva-
randestatus bibehålls eller återställs för berörda livsmil-
jöer och arter. Vidare ska en ligt förordningen stor res-
triktivitet iakttas för åtgärder som kan skada arter eller 
ett habitat. Om till stånd till intrång kan medges måste 
detta kompenseras på annan plats. 

Inom de områden som även omfattas av andra för-
ordnanden skall utöver de generella regler som gäller 
för Natura 2000-området även de bestämmelser och re-
kommendationer som följer av riks in tresset, naturreser-
vatsförordnandet eller andra bestämmelser vara vägle-
dande för tillstånds- och dis pens ärenden.

Utpekade områden
Inom kommunen fi nns (år 2011) fem Natura 2000-om-
råden med en sammanlagd areal på ca 970 ha.  Åråsvi-
ken- Vallholmen skyddas enligt fågeldirektivet, övriga 
(Gullspångsälven, Ribbingsfors, Karsmossen Store ö och 
Folkeberg) enligt art- och habi tat dir ek tivet. Fyra av ob-
jekten är redan idag naturreservat. 

Ställningstagande
► Riksintresset ska skyddas (avsnitt 6.1).
► Kommunen ska verka för att bevarandeplanerna följs inom 

de Natura 2000-områden som omfattar fastigheter som ägs 
av kommunen.
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7.3  Biotopskydd
Allmänt
Biotop är ett ekologiskt begrepp för ett område med en 
enhetlig miljö och med vissa bestämda djur och växter. 
Enligt 7 kap 11 § miljöbalken får regeringen eller den 
myn  dighet som regeringen bestäm mer förklara att min-
dre mark- eller vattenområde förklaras som biotopskydds-
om råde.  Skogs styrelsen och Länsstyrelsen är de myn  dig-
heter som får utfärda sådant skydd. Skogsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet över de biotopskyddsområden som 
myndigheten har pekat ut. Länsstyrelsen är tillsyns-
myndighet för övriga biotopskyddsområden, inklusive 
de områden som omfattas av den generella biotopskyd-
det enligt nedan. 

Inom biotopskyddsområde får inte verksamhet be-
drivas eller åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön. 
Som exempel på skadliga åtgärder nämns exploatering, 
markarbeten, uppodling samt an vänd ning av bekämp-
nings- och gödselmedel. Underhåll av befi ntliga anlägg-
ningar får dock ske, förutsatt att biotopen inte skadas. 

Generellt biotopskydd
Utöver de biotopskydd som Länsstyrelsen och Skogssty-
relsen fattar beslut om har följande land skaps element i 
jord brukslandskapet ett generellt biotopskydd enligt 5 § 
förordning (1998:1252) om om rådes skydd enligt miljö-
balken:

• Alléer, bestående av minst fem lövträd längs en väg 
eller i ett i övrigt öppet landskap

• Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
• Odlingsrösen i jordbruksmark
• Pilevallar (rad med hamlade pilar, huvudsakligen i 

södra Sverige)
• Småvatten, t.ex. öppna diken, och våtmarker i jord-

bruksmark (omfattar ej anlagda bevattnings dam-
mar)

• Stenmurar i jordbruksmark
• Åkerholmar med en storlek upp till 0,5 ha

Det generella biotopskyddet redovisas inte på kartan. 

Ställningstagande
► Vid exploatering intill de biotopskyddade områdena ska 

Skogsstyrelsen respektive Länsstyrelsen rådfrågas om hur 
om rådena påverkas om det inte är uppenbart obehövligt.

7.4 Nyckelbiotoper
Begreppet  nyckelbiotop
En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad 
bedömning av biotopens struktur, art inne håll, historik 
och fysiska miljö har mycket stor betydelse för skogens 
fl ora och fauna. Där fi nns eller kan förväntas fi nnas röd-
listade arter. Med »rödlistad« avses hotade och missgyn-
nade växter, svampar och djur vars framtid i landet är 
osäker utifrån fastställda kriterier. Denna förteckning 

be nämns i en ligh et med internationell terminologi för 
 »röd lista«. 

Med nyckelbiotop avses en biotop i vanlig mening, 
dvs. en relativt enhetlig och avgränsningsbar livsmiljö 
som dessutom har en avgörande betydelse, en nyckel-
roll, för den hotade och sällsynta delen av skogens fauna 
och fl ora. 

Nyckelbiotopsinventeringen är inte en artinvente-
ring. Enstaka före kom ster av rödlistade arter registre-
ras på annat sätt om de påträff as. Begreppet nyckelbio-
top är även stor leks oberoende. En nyckelbiotop kan vara 
allt från ett enskilt jätteträd eller en liten källa till ett 
urskogs lik nande område på 100 hektar. 

Begreppet nyckelbiotop har i sig ingen juridisk inne-
börd, och det föreligger således inget auto matiskt skydd 
för nyckelbiotoper. Att identifi era och avgränsa nyckel-
biotoper innebär inte att man samtidigt har utpekat att 
områden skall hanteras på ett visst, på förhand bestämt 
sätt. Inventeringen avser att på en så objektiv grund som 
möjligt ta fram kunskap om skogens naturvärden. 

Vid inventeringen av nyckelbiotoper noteras även på-
träff ade  »objekt med naturvärden«. Detta är biotoper 
som inte bedöms vara nyckelbiotoper men som ändå har 
på tagliga naturvärden.

När det gäller skogsbruksåtgärder i nyckelbiotoper rå-
der samrådsplikt med Skogsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken. Om åtgärden inte är en skogsbruksåtgärd 
utan kan hänföras till annan markanvändning, t.ex. 
omläggning till bete, breddning av kraftledningsgata, 
trädsäkring av kraftledning, byggande av vindkraftverk 
med anslutande väg m.m. är det Länsstyrelsen som är 
samrådsmyndighet och handläggare av ärendet. Samma 
sak gäller för objekt med naturvärden. 

 
Beslutade områden
I kommunen fi nns ca 90 nyckelbiotoper samt ca 60 ob-
jekt med naturvärden. I över sikts planen redovisas endast 
områdenas läge. Miljö- och byggnadsförvaltningen kan 
bistå med mer detaljerad in for  m ation om merparten av 
nyckel biotoperna inom kom mun  en.

Ställningstagande
► Värdet hos de nyckelbiotoper och objekt med naturvärden 

som redovisas bör om möjligt skyddas mot negativ påver-
kan. 

► Samråd bör genomföras med Skogsstyrelsen respektive 
Länsstyrelsen även vid nybyggnation, anläggande av väg 
och luftledning samt vid schaktning, fyllning och täkt inom 
och i anslutning till »objekt med na tur värden«.
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7.5  Naturreservat
Begreppet naturreservat
Ett mark- eller vattenområde får enligt 7 kap 4 § miljö-
balken förklaras som naturreservat av kommun en eller 
Läns styrelsen om det behövs för att bevara den biologis-
ka mång falden, vårda och bevara vär de  fulla naturmiljö-
er el ler tillgodose behovet av områden för friluftslivet. 

Inom naturreservaten fi nns bestämmelser för förfog-
andet över markanvändningen (t.ex. förbud mot uppför-
ande av byggnad, schaktning och ledningsdragning för 
bebyggelse), bestämmelser för all män heten (t.ex. förbud 
mot att skada vegetation, köra bil eller göra upp eld) och 
före  skrifter för reservatets skötsel (t.ex. att barrträd ska 
röj as för att gynna lövträdsbestånd). Skötselföreskrifter-
na är anpassade efter respektive reservat. 

Vid prövning av lov inom ett reservat skall åtgärden 
prövas mot reservatsbestämmelserna. Av vikelser prö v as 
av Länsstyrelsen när det gäller statliga reservat, annars 
av kommunen.

Beslutade områden
I Gullspångs kommun fi nns (år 2011) sex beslutade na-
turreservat. Om inget annat anges förvaltas res er vaten 
av Länsstyrelsen.

 Nötön- Åråsviken respektive  Vallholmen
Områdena är även utpekade som  Natura 2000-områden 
och av riksintresse för naturvården. Se avsnitt 6.2 för ut-
förligare beskrivningar.

 Karsmossen
Reservatet Karsmossen bildades år 2010 och är ett stort 
skogs- och myrområde som sträcker sig in i Mariestads 
kommun, där större delen utgörs av mossar och kärr. I 
reservatet fi nns även ett stort barrskogsområde i mosaik 
med blöta sumpskogar. Reservatet hyser även en stark 
tjäderpopulation. Skogen har i princip endast plockhug-
gits och är därför relativt opåverkad av sentida skogs-
bruk. Många bestånd är över 170 år gamla och på fl era 
myrholmar är skogen helt orörd med över 200 år gamla 
tallar. Utöver tjäder fi nns även hackspettar, kattfotslav, 
ullticka och många andra värdefulla arter. En mindre 
del av området är utpekat som Natura 2000-område.

 Folkeberg
Folkeberg är en urskogsartad barrblandskog med en ål-
der på ca 160 år. Många träd är ännu äldre och mycket 
grova. Området har stått orört från avverkning och an-
dra åtgärder sedan lång tid tillbaka. I den sydöstra delen 
fi nns fornåkrar. Vegetationen är artfattig och typisk för 
mager skogsmark. Områd et är även utpekat som Natura 
2000-område. Reservatet är privatägt och förvaltas av 
markägaren. Reservatet har fastställts av Länsstyrelsen. 

Gullspångsälven
Sedan 2006 är Gullspångsälven nedströms kraftverks-

dammen ett naturreservat. Området är utpekat som Na-
tura 2000-område och som riksintresse för naturvården 
(se avsnitt 6.2 för en utförligare beskrivning). 

Högsåsen
 Högsåsen är ett omväxlande kulturlandskap med åkrar, 
betesmarker och lövbackar. Reservatet förvaltas av Gull-
spångs kommun.

Ställningstagande
► Kommunen anser att skötselplanerna bör ses över för att an-

passa reservatens förvaltning till dag ens förhållanden. 
► Kommunen anser att delar av fastigheten Högsås 1:7 bör in-

kluderas i Högsåsens naturreservat så att den gamla asken 
med ovanliga lavar på nämnda fastighet omfattas av reser-
vatsbestämmelserna.

► Områden där reservatsbildning bör övervägas, förutom de 
ovan nämnda, är delar av  Hovaån, våtmarkerna  Val moss-
en,  Spåsjön,  Klämsjökärren,  Håhulteån samt slåtterängen 
i Nolby i  Södra Råda (se avsnitt 14.3).

7.6  Naturminnen
Begreppet naturminne
Enligt 7 kap 10 § miljöbalken kan ett särpräglat natur-
föremål förklaras som naturminne av kommunen eller 
Länsstyrelsen om det fi nns ett särskilt behov av skydd 
eller vård. 

Beslutade naturföremål
Länsstyrelsen inrättade under åren 1958-61 fyra natur-
minnen i kommunen, däribland två tallar (i folk mun be-
nämnda  Adam och Eva) på fastigheten Angsundet 3:3. 
Öv riga naturminnen i kommunen fram går av kartan på 
sidan 59. Av före skrift erna framgår att Länsstyrelsen har 
meddelat »förbud att fälla träden, att utöva skade görelse 
eller vidtaga annan åtgärd som kan äventyra deras triv-
sel«. 

Ställningstagande
► Länsstyrelsens föreskrifter anses ge tillräckligt skydd.
► Kommunen anser att den grupp lindar på fastig heten 

Storön 1:2 som markerats som skyddsvärda i detaljplanen 
bör ges status som naturminne.

7.7  Djurskyddsområden
Begreppet djurskyddsområde
Djurskyddsområden har ersatt det områdesskydd som 
tidigare benämndes fågelskyddsområden.

Enligt 7 kap 12 § miljöbalken får Länsstyrelsen eller 
kommunen meddela föreskrifter som in skränk er rätten 
till jakt och fi ske eller allmänhetens och markägarens 
rätt att uppehålla sig inom ett visst om råde om det be-
hövs särskilt skydd för en djur- eller växtart. 
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Beslutade områden
 Runnäsholmen, även benämnd  Fale Bure-holmen, avsat-
tes som fågelskyddsområde enligt ett Läns styrelsebeslut 
1965 med hänvisning till häckfågelfaunan och då främst 
en förhållandevis stor häger koloni. 

 Gudhammarsviken avsattes som fågelskyddsområde 
1987 med hänvisning till höga ornitologiska värden med 
häckande och rastande våtmarksfåglar.

 Vallholmen avsattes som fågelskyddsområde 1989 
med hänvisning till den hänsynskrävande och störnings-
känsliga häckfågelfaunan. Länsstyrelsen har i samband 
med en omprövning av reservatsföreskrifterna i april 
2007 beslutat att upphäva fågelskyddsområdet. 

Andra viktiga fågelområden
På kartan på sidan 59 sammanfaller område ST1 även 
med ett område som är särskilt betydelsefullt som rast- 
och häckningsområde. Delar av området är även viktigt 
för kolonihäckande sjöfågel. 

Ställningstagande
► Hägerkolonin på Runnäsholmen är borta sedan ett antal 

år. Kommunen anser att lokalens fågelfauna bör inventeras 
för att ge svar på frågan om motiv för fågelskydd fortfaran-
de föreligger. I annat fall bör beslutet upp hävas.

► Vid behov bör djurskyddsområden införas för de viktigaste 
skären för kolonihäckande sjöfåglar i  Vänern och Skagern.

7.8 Stora  opåverkade områden
Allmänt
Enligt 3 kap 2 §  miljöbalken ska »stora mark- och vatten-
områden som inte alls eller endast obetydligt är påver-
kade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön 
så långt möjligt skyddas mot åt gärd er som kan påtagligt 
påverka områdenas karaktär«. 

Det fi nns huvudsakligen två syften med bevarandet 
av stora opåverkade områden. Bevarandet bidrar dels till 
att bibehålla handlingsfriheten att vid senare tidpunkt 
nyttja området, dels till gagn för ekologiska funktioner, 
den biologiska mångfalden och för tillgången till ströv-
områden för rekreation. Att större sammanhängande 
landsbygdsområden kan skyddas från mer betydande 
ingrepp och mil jö förändringar är också av värde för bl.a. 
jord- och skogsbruket och för de människor som är verk-
sam ma på landsbygden.

Vad gäller ekologiska funktioner och den biologiska 
mångfalden är stora s.k. kärnområden en vik tig förut-
sättning. I ett internationellt perspektiv är landets stora 
opåverkade områden en unik tillgång.

Föreslagna områden
Fyra områden har bedömts ha sådan karaktär att de 
uppfyller kriterierna. Inom dessa områden bör därför 
exploateringar som väsentligt försämrar det rekreativa 
värdet och orördheten undvikas.

• Område ST1 sammanfaller med  Ramsar-området 
 Kilsviken (se avsnitt 7.13) som delvis ligger i  Kristi-
nehamns kommun.

• Område ST2 består av skogsområdet mellan Rib-
bingsfors, Delebäck och Mosstorp. Området av grän-
sas i söder av väg 200.

• Område ST3 är beläget mellan Unden och stamba-
nan.

• Område ST4 är beläget mellan Torvedsbanan och 
den 130 kV-ledning som löper parallellt med RV26. 

Ställningstagande
► Inom ST1, ST2, ST3 och ST4 skall inga större exploatering-

ar tillåtas, t.ex. större  vägar utanför befi ntliga stråk,  kraft-
ledningar,  master, industrier, motorbanor,  skjutbanor eller 
bulleralstrande anläggningar i övrigt.

► Inom ST1 skall endast bebyggelse och anläggningar som 
krävs för befi ntligt fi ske, jord- och skogs bruk och anlägg-
ningar som krävs för det rörliga friluftslivet tillåtas, under 
förutsättning att gällande reservatsbestämmelser medger åt-
gärden. 

► Inom ST2, ST3 och ST4 medges förtätning av befi ntlig be-
byggelse.

7.9  Naturvårdsprogram
Bakgrund
Kulturlandskapet förändras. Intensivare brukningsfor-
mer i jord- och skogsbruk, minskad areal som betas, 
igenväxning, igenplantering av åker-, ängs- och hagmar-
ker, överföring av lövskog till barrskog, dikning m.m. 
hotar på sikt fl era biotoper och livsmiljöer. I takt med att 
mångfalden av naturmiljöer reduceras försvinner också 
de arter som under lång tid anpassats till dessa miljöer.

Möjligheten att påverka denna utveckling är starkt 
begränsad eftersom den är kopplad till nation ella och 
globala faktorer som ekonomiska trender, införande av 
ny teknik och internationell kon kurr ens. Uppenbara eko-
logiska skäl talar dock för att det öppna och varierade 
kulturlandskapet om möj ligt bör bevaras.

Översiktlig naturvård
I samband med den fysiska riksplaneringen i slutet av 
1960-talet utarbetade  Natur vårdsverket råd och anvis-
ningar för översiktlig naturvårdsinventering, i syfte att 
öka kunskaps mass an och planerings under laget. Utifrån 
dessa centrala riktlinjer utförde länets kommuner och 
Läns styrelsen därefter natur vårds inventeringar. 

Fältarbetet i Gullspångs kommun genomfördes 1971-
72. Naturvärdet bedömdes uti från fl ora, fauna, ekologi, 
landskapsbild och friluftsliv.

Dessa inventeringar låg sedan till grund för det na-
turvårdsprogram för Skaraborgs län som Läns styrelsen 
gav ut 1984. Detta program bör brytas ned i ett kommu-
nalt naturvårdsprogram för att ta ställning till vilka om-
råden i övrigt som ska bevaras.
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Ställningstagande
► Klass 1- och klass 2-objekt enligt Länsstyrelsens inventering 

ska be var as.  
► Kommunen ska ta fram ett natur- och kulturvårdsprogram 

för att ta ställning till vilka områden i övrigt som ska beva-
ras.

� Naturvårdsprogram för Skaraborgs län, Länsstyrelsens 
meddelande 9/84.

7.10   Ängs- och hagmark
Inledande anmärkningar
Ängs- och hagmarker, dvs. naturliga, ogödslade foder-
marker, som hävdats under lång tid har myck et höga 
naturvärden och är oftast artrika. Arealen har minskat 
drastiskt de senaste decennierna på grund av lantbrukets 
modernisering. Många växter som är beroende av dessa 
miljöer har därigenom blivit sällsynta. 

Mycket ofta sammanfaller natur- och kulturvärdet i 
dessa marker. Många ängar och hagar inne håll er fornläm-
ningar, men kan också själva sägas vara fornlämningar 
i den betydelsen att de utgör rest er av ett gammalt od-
lingslandskap.

Länsstyrelsens inventering
Länsstyrelsen inventerade ängs- och hagmarkerna under 
1987-90 i syfte att kartlägga de mest vär de fulla mark er-
na. De uppgifter som redovisas på kartan på sidan 63 här-
rör från denna inventer ing. 

Bedömningen har gjorts i fyra värdeklasser, där klass 
1 har högsta naturvärde och klass 4 har ett visst bevaran-
devärde. De viktigaste kriterierna för bedömningen har 
varit kontinuiteten och repre sen ta tiviteten som foder-
mark, artrik fl ora och innehåll av sällsynta vegetations-
typer och arter. 

Enligt inventeringen fi nns 71 områden som omfattar 
ca 345 ha. Områden under 1 ha ingår inte i stati stiken. 

Klass 1 2 objekt 32,5 ha

Klass 2 8 objekt 60,0 ha

Klass 3 27 objekt 107,1 ha

Klass 4 34 objekt 146,0 ha
    
 Nationellt utpekade ängar och hagar
Den nationella bevarandeplanen har tagits fram av Na-
turvårdsverket på uppdrag av regeringen. Planen omfat-
tar de mest värdefulla ängs- och hagmarkerna i landet 
och baseras i denna del på den riksomfattande ängs- och 
hag marksinventeringen.  De nationellt utpekade marker-
na utgörs av ett för landet represen ta tivt urval.

Att en äng eller hage ingår i bevarandeplanen utgör 
inget skydd, men planens uppgift är bl.a. att den ska lig-
ga till grund för olika säkerställandeåtgärder. I bevaran-
deplanen poängteras att »de ingå ende objekten har så 
höga naturvärden att ett säkerställande med stöd av [mil-

jö balken] är befogat om andra styrmedel inte är tillräck-
liga för att nå kvalitetsmålen«. Enligt Naturvårdsverket 
bör alltså dessa områden bevaras oavsett deras egentliga 
juridiska status.

Ställningstagande
► Kommunen ska verka för att nationellt utpekade ängs- och 

hagmarker och klass 1-objekt enligt Länsstyrelsens invente-
ring ska be var as.

► Kommunen ska ta fram ett natur- och kulturvårdsprogram 
för att ta ställning till vilka områden i övrigt som ska beva-
ras (avsnitt 7.9).

� Ängs- och hagmarker i Gullspångs kommun. Länsstyrelsen 
i Skaraborgs län 1992, del av sammanställning gjord 1997.

7.11  Areella näringar
Kommunens ansvar
Enligt de grundläggande bestämmelserna för hushåll-
ning med mark- och vattenområden är både jord- och 
skogsbruket av nationell betydelse (3 kap 4 § miljöbal-
ken). Kommunen ska därigenom tillse att jord- och 
skogsbrukets intressen beaktas i den fysiska planering-
en. 

  Jordbruket
Gullspångs kommun är ingen utpräglad jordbrukskom-
mun, men jordbruket spelar ändå en viktig roll i kom-
munens näringsliv. Näringen har dessutom stor inverkan 
på landskapsbild och naturmiljö. Det är därför angelä-
get att näringen kan utvecklas på ett rationellt och för 
miljön godtagbart sätt. Jord bruket bidrar till att land-
skapet hålls öppet, samtidigt som det storskaliga jord-
bruket i vissa områden medfört läckage av näringsäm-
nen till närliggande vatten drag.

Öppna marker
Jordbruksnäringen fyller en viktig funktion för att beva-
ra kulturlandskapet i form av t.ex. ängar och  hagar. Ut-
vecklingen pekar emellertid mot en fortsatt rationalise-
ring inom jordbruket, vilket leder till att mindre enheter 
slås samman eller läggs ner. Samtidigt försvinner arbets-
intensiva moment vilket ofta leder till ökad igenväxt. 

Brukningsvärd jordbruksmark får enligt bestämmel-
serna i 3 kap 2 § miljöbalken endast tas i anspråk för be-
byggelse eller anläggningar om det be hövs för att tillgo-
dose västenliga samhällsintressen och om dessa inte kan 
tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. 

 Skogsbruket
Även skogsbruket är en viktig näring som skapar syssel-
sättning och bidrar till energiförsörjning, fri luftsliv, bio-
logisk mångfald och en levande landsbygd. Större delen 
av skogsarealen i kommunen är i privat ägo.

Mark som har betydelse för skogsnäringen ska så 
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långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtag ligt kan 
försvåra ett rationellt skogsbruk, även om skogsbruket 
alltid måste bedrivas med ekologiska hänsyn.

Slutavverkningar större än 0,5 ha ska anmälas till 
  Skogsstyrelsen. Gallring av skog behöver ej anmälas. 

Den skog som ägs av den kommunala organisationen 
är certifi erad av  Skogssällskapet enligt den svenska FSC-
stand arden för skogsbruk.

Ställningstagande
► Jord- och skogsbruket är en tillgång för kommunen och ska 

främjas. Kommunen anser att eko log iskt anpassade bruk-
ningsformer ska stimuleras ekonomiskt. Kommunen anser 
att det kulturhis tor iska skogs- och odlingslandskapet ska be-
varas.

► Kommunen ska bedriva ett ekologiskt skogsbruk i den egna 
skogen i enlighet med vad som anges i kommunens »Grön 
skogsbruksplan«.

► För att främja de areella näringarna bör inte enstaka nytill-
kommande bebyggelse lokaliseras så att krav på inskränk-
ningar i jord- och skogsbruket kan uppstå. I begränsad om-
fattning kan mark för jord- och skogsbruk komma att tas i 
anspråk för utbyggnad av tätorterna eller för nya vägpro-
jekt.

► Kommunen ska genomföra en  lövskogsinventering.

7.12  Odlingslandskapet
Bakgrund
Länsstyrelsen har upprättat ett program för att bevara 
od lingslandskapets natur- och kultur miljö värden. De 
över gripande målen med bevarandeprogrammet är att

• skapa förutsättningar för en levande landsbygd i 
skyd ds värda områden

• tillse att jordbruket bedrivs så att natur- och kultur-
miljövärden bevaras

• så långt möjligt bevara sammanhängande miljöer 
och karaktärslandskap

• bevara naturliga fodermarker i syfte att förhindra ut-
armning av hävdvunna biotoper

• skydda hotade arters fortlevnad.
De inventerade områdena har klassats utifrån bedömt 
natur- och kulturmiljövärde. Utifrån bevar ande pro-
grammet har Länsstyrelsen tagit fram ett åtgärdspro-
gram, där de invent er ade områdena har delats upp i prio-
riterade områden och hänsynsområden. Här redovisas 
inte natur- och kulturmiljö värden.

Ställningstagande
► Kommunen ska motverka aktiva hot, t.ex. skogsplantering. 

Täktverksamhet,  vägbyggen (med undantag av ny sträck-
ning för E20) och oläm p lig ny bebyggelse ska inte tillåtas 
inom de områden som anges som prioriterade på kartan. 

► Kommunen anser att jordbrukare inom prioriterade områ-
den bör erbjudas statlig, alternativt över statlig, ersätt ning 

för att kunna bedriva jordbruket på ett sådant sätt så att 
natur- och kulturmil jö värden bevaras.

► Kommun ska verka för att de viktigaste betes- och slåtter-
markerna – t.ex. delar av  Ribbingsfors, Bråta-slätten och 
 Hovaåns dalgång – ges ett tillräckligt skydd och stöd för 
nödvändiga skötsel åt gärder (avsnitt 5.16).

� Bevarandeprogram och åtgärdsprogram för odlingsland-
skapets natur- och kulturmiljövärden i Skaraborgs län. Länsstyr-
el sens meddelande 8/92.

7.13  Våtmarker
Begreppet våtmark
Våtmark är ett samlingsnamn på ett stort antal naturty-
per som utgör gränszoner mellan land och vatten. Dessa 
livsmiljöer är grunt vattentäckta eller har vatten strax 
under markytan. 

Genom mänsklig påverkan under de senaste 200 
åren har större delen av tidigare våtmarker för svunnit, 
ofta för att ge möjlighet för jord- eller skogsbruk.

Den snabba avrinningen har emellertid fått negativa 
konsekvenser. På senare år har insikten om våtmarker-
nas betydelse för miljön – bland annat som näringsfäl-
lor, magasin vid översvämningar och som uppväxtområ-
den för en mängd arter – lett till att våtmarker restaure-
rats eller nyskapats. Utöver positiva eff ekter för ekosyste-
met har dessa åtgärder givit nya attraktiva områden för 
det rörliga friluftslivet.

För brytning av torv, se avsnitt 7.16.

Länsstyrelsens inventering
I syfte att skapa en god överblick över länets våtmarks-
tillgångar, beskriva och bedöma de olika våt markernas 
naturvärden och öka kännedomen om våtmarkerna i då-
varande Skaraborgs län har Läns styrelsen genomfört en 
inventering. De invent er ade och bedömda våtmarkerna 
redovisas på kartan på sidan 65. 

Våtmarkerna har graderats efter fyra naturvärdes-
klasser, efter bl.a. våtmarksarea, orördhet av se en de från-
varo av ingrepp samt mångformighet avseende före-
komst av olika våtmarkstyper inom samma ob jekt, ra-
ritet och betydelse för växt- och djurliv. Klass 1 är objekt 
med särskilt höga natur värden, medan klass 4 är »utan 
nämnvärt naturvärde«.

 Ramsar-konventionen
Konventionen, eller våtmarkskonventionen som den ock-
så kallas, har fått sitt namn efter den iranska stad där 
den tillkom 1971. År 2010 omfattade konventionen 160 
länder. 

Medlemsländerna har bl.a. åtagit sig att främja beva-
randet av våtmarker och fågelarter som lever i våtmarker 
genom att skapa naturreservat och ordna tillsyn. 

Ett Ramsar-område ska vara av internationellt in-
tresse, vilket det anses vara om det förekommer sällsynta 
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våtmarkstyper, hotade växt- och djurarter eller om det 
hyser minst 20 000 våtmarksfåglar. Delar av Ramsar-
området   Kilsviken – som även omfattar Kolstrandsvi-
ken och Åråsviken – ligger i Gullspångs kommun. 

Ställningstagande
► Kommunen ska verka för att värdefulla våtmarker skyddas 

(avsnitt 7.5).
► Kommunen ska ej tillåta ingrepp som kan påverka klass 1-

områden negativt. Ingrepp som kan störa vattenbalansen i 
våtmarker av klass 1 och 2 ska ej tillåtas.

� Våtmarker i Skaraborgs län del 1, Länsstyrelsens medde-
lande 2/91.

7.14   Jordarter och  infi ltration
Allmänt
Jordytans sammansättning är av intresse ur byggnads-
teknisk synpunkt och när det gäller att bedöma konse-
kvenser av utsläpp av kemikalier m.m. Därigenom är det 
av betydelse för lokalisering av bl.a. in dustrier, bensin-
stationer och vägar. 

Som framgår av kartan domineras större delen av 
kommunen av berg med ett tunt moräntäcke. Runt Ho-
vaåns dalgång dominerar sand och grus, på vissa håll 
täckt av lera.

Risk för  föroreningar
De jordarter som har stor risk för infi ltration (dvs. torv, 
sand, grus och kalt berg respektive berg med tunt mo-
räntäcke) har ofta störst tillgång till  grundvatten. Regn-

vattnet når grundvattnet till stor del genom infi l tra tion/
rening genom dessa jordlager. En kemikalieolycka inom 
ett område som består av jordarter med stor känslighet 
för infi ltration med för således en stor risk för att grund-
vattnet föroren as. På liknande sätt har jordarten betydel-
se för föroreningsrisken vid anläggandet av enskilda av-
lopp. In fi l tra tionslösningar i jordarter med hög genom-
släpplighet kan sålunda leda till att grundvatten eller när-
liggande vattentäkter föroren as. 

Av det ovan sagda framgår att den fysiska planering-
en måste ta hänsyn till markens beskaff enhet. Vägar bör 
i möjligaste mån sålunda lokaliseras så att inte vatten-
täkter kan skadas vid olyckor eller av användandet av 
salt vid vinterväglag. Nuvarande sträckning av  väg 200 
är sålunda mycket olycklig i förhållande till den kom-
munala   vattentäkten i Hova. 

Ställningstagande
► Kommunen anser att Trafi kverket skyndsamt måste utfö-

ra skyddsåtgärder runt nuvarande sträckning av  väg 200 
för att förhindra skador på den kommunala vattentäkten 
– och därigenom hindra att både  Hovas och  Älgarås enda 
vattenförsörjning slås ut – i händelse av en olycka med ut-
släpp av olja eller annan för miljön farlig vara.

► Exploateringar av verksamheter där risk för olyckor med 
kemikalier eller där risk för läckage föreligger bör inte till-
låtas i områden med stor eller mycket stor genomsläpplighet, 
om inte åtgärder vidtas som reducerar riskerna.

► Byggande av allmänna vägar i områden med stor eller 
mycket stor genomsläpplighet ska föregås av en riskanalys 
och ett åtgärdsprogram som ska förebygga föroreningar och 
störningar i vatten försörjningen.

Riksintresset Valmossen en dag i juni 2005. En av få bilder som inte domineras av de fl ugsvärmar som förföljde fotografen.
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7.15  Grund- och  ytvatten
Grundvattenförekomst
Större delen av kommunen består av urberg med täm-
ligen goda uttagsmöjligheter med en median kapa citet 
på mellan 600-2000 l/h. Markerade större sprickzoner 
har sannolikt bättre möjligheter till grundvattenuttag än 
omgivande berggrund. De områden som enligt kartan 
domineras av morän har sådan utbildning att brunnar 
i jord kan vara ett alternativ till bergborrade brunnar. 
Markerade områd en runt Gullspång och Bråta har min-
dre goda uttagsmöjligheter, medan  Lokaåsen i Hovaåns 
dalgång sörjer för en mycket stor grundvattentillgång. 

De kontinuerligt uttagbara vattenmängderna i olika 
punkter eller delområden kan ej bestämmas enbart med 
hjälp av kartmaterialet utan måste baseras på särskilda 
undersökningar. 

För vattenförsörjning, se avsnitt 10.1. För miljökvali-
tetsnormer för vatten, se avsnitt 7.19. 

 Recipientkontroll
Den som har tillstånd att göra utsläpp i vatten måste 
kunna påvisa att utsläppet inte påverkar respek tive reci-
pient negativt.

Kommunen är medlem i   Gullspångsälvens vatten-
vårdsförbund som sköter recipientkontrollen. Mätpunk-
ter fi nns bl.a. i anslutning till avloppsreningsverken och 
råvattenintaget. 

Provtagningar har visat att  Hovaåns vatten har en 
onaturlig näringsbalans med mycket höga halter av bl.a. 
kväve- och fosforföroreningar men även av organiskt 
material (TOC). Dessutom uppvisar Ho va ån måttligt 
höga halter av bly och koppar och dessutom ett basiskt 
pH-värde som periodvis tan gerar 8,0. Detta indikerar att 
det fortfarande fi nns problem med övergödning och res-
ter av föroren ing ar i ån. Ytterligare åtgärder behövs för 
att komma till rätta med vatten kva li teten.

 Avrinningsområden
Ett avrinningsområde avgränsas från ett annat av en 
höjdpunkt som fungerar som  vattendelare. Indel ningen 
i avrinningsområden har betydelse för att bedöma vil-
ket eller vilka vatten drag som kan på ver k as av eventuella 
miljöföroreningar och/eller ändrad markanvändning på 
en viss plats eller inom ett visst område. 

Enligt EU:s   vattendirektiv påverkar avrinningsområ-
det även vilken miljödomstol som hand lägger tvist eller 
tillstånd. Tillstånd och domar inom de områden inom 
kommunen vars vatten mynnar i Vänern handläggs av 
 miljödomstolen i Vänersborg medan de delar som myn-
nar i Vättern handläggs av miljö domstolen i Växjö. 

Förbud mot  utsläpp av  avloppsvatten m.m.
Regeringen beslutade 1973 att meddela förbud »mot allt 
utsläppande från mark, byggnad eller an lägg ning av av-
loppsvatten, fast ämne eller gas« i sjöarna  Unden och Ve-
len med tillfl öden och käll sjöar »samt mot uppläggande 

av fast avfall så att nämnda vattenområden kan förore-
nas«. Förbudet innebär bl.a. att det är förbjudet att an-
lägga infi ltrationsanläggningar inom området. Som mo-
tiv till beslutet anges att det är mycket angeläget att Un-
dens höga vattenkvalitet bibehålls. Övriga värden som 
ska skyddas framgår av avsnitt 6.2. 

 Kalkning av sjöar
Tidigare har fl era sjöar inom kommunen kalkats, bl.a. 
 Vitebärn och  Vallsjön.  Kroksjön har vid tidigare mät-
ningar uppvisat låga pH-värden. 

Unden kalkas kontinuerligt med s.k. kalksiloanlägg-
ningar genom Länsstyrelsens i Örebro län försorg. Kom-
munen deltar inte aktivt i kalknings proj ekt et. 

Ställningstagande
► Kommunen ska inventera vattenbehovet, tillgången och bri-

s t erna i vattenförsörjningen och upp rätta ett kom mun alt 
 vat t enhushållningsprogram (avsnitt 5.12).

► Kommunen ska verka för att näringsbalansen i  Hova-
ån förbättras, i synnerhet vad gäller övergöd ning (avsnitt 
5.11).

► Kommunen ska undersöka vilka områden som kan påver-
kas negativt av en sänkt grundvatten ni vå. Resultaten av un-
dersökningarna ska redovisas i kommande uppdatering av 
över siktsplanen.

Hovaån där den forsar förbi sågen vid Nolkvarn
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 Grund- och  ytvatten

Vattendelare

Större sprickzon

Kommunal vattentäkt

Tämligen goda uttagsmöjligheter
i berggrunden

Mycket stor grundvattentillgång
i jordlagren

Måttlig grundvattentillgång
i jordlagren

Liten eller ingen grundvatten-
tillgång i jordlagren

Torv

Morän

Område där salt grundvatten kan förekomma

Område med risk för höga fl ouridhalter
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7.16  Täktverksamhet
 Grus
Kommunen innehåller totalt cirka 22,3 miljoner fm3 (fast-
kubikmeter) sand och grus. Av detta material är endast 
omkring 200 000 fm3 exploaterbart. Det exploaterbara 
materialet utgör grus med grövre fraktioner. Den ovan-
ligt ogynnsamma fördelningen mellan total och ex plo a-
ter bar mängd material återspeglar främst förhållan d en 
som rör kommunens största grusförekomst,  Loka åsen. 
Åsen är i stora delar bebyggd. Vidare är åsens en gång be-
tydande materialreserv till stora delar redan exploaterad 
(genom täktområdet söder om Hova). 

Utöver Lokaåsen fi nns förekomster av grus- och sand-
material väster om Gullspång, t.ex. vid  Nun ne stad. Den-
na täkt har emellertid ett kraftigt begränsat djupgående. 
Exploatering av denna täkt är alltså inte önskvärd, efter-
som täktverksamhet här ger areellt utbredda täkter.

Enligt Länsstyrelsen, som genomfört inventeringen, 
representerar klass II ett högt geologiskt vär de. Klass III 
utgörs av bildningar med »måttligt« geologiskt värde. 
Täkt verk samhet kan godtas under förutsättning att det 
inte fi nns andra bevarandeintressen i området och att 
materialet kommer att användas till ändamål där bergs-
kross inte kan ersätta naturgruset. I de av Riksdagen 
fastställda miljö målen (avsnitt 5.17) anges att uttaget av 
naturgrus skall begränsas till att endast användas till de 
ändamål där bergkross inte kan nyttjas. Med anledning 
av detta bedömer Länsstyrelsen att de volymer som an-
givits ovan numera är inaktuella.  

Naturgrus skall numera endast användas där gruset 
inte kan ersättas med krossberg. Detta innebär att det 
främst är sand (fraktionen 0-2 mm) där brytning kan 
aktualiseras. 

  Krossberg
Utmed RV26 strax norr om Askevik fi nns en brytbar fö-
rekomst av granit och mylonit av tämligen god till god 

kvalitet, överstigande 4 miljoner fm3. Blottningsgraden 
är mindre än 10 . 

 Torv
Torvbrytning förekommer i Hult. Nuvarande tillstånd 
gäller fram till år 2016.  

Vissa begränsningar vad gäller täktverksamhet anges 
bl.a. i avsnitt 7.9 och 7.12.  

Ställningstagande
► Kommunen ska vara restriktiv mot nya grustäkter och täk-

ter för krossgrus i områden där friluftsliv och vattentäkter 
fi nns.

► Kommunen ska upprätta en ballastförsörjningsplan.
► Täkter kan tillåtas inom områden om det är lämpligt uti-

från allmän synpunkt och under förut sätt ning att de lig-
ger väl skyddade från allmänna vägar eller bostadsområ-
den. På kartan markerad fynd  i g het för bergkross kan ex-
ploateras under förutsättning att hänsyn tas till motståen-
de intress en. Täktverksamhet i den na fyndighet ska föregås 
av samråd med  Mariestads kommun. Lokal iser ing av nya 
byggnader och anläggningar i detta område ska inte tillåtas 
för att säkra den framtida tillgången av ballastmaterial.

► Skyddsavstånd för störningar ska räknas från täktplanens 
gränser, eftersom planen ofta är betyd ligt större än själva 
verksamhetsom rådet.

► Brytning av torv kan efter prövning tillåtas i  våtmarker 
med naturvärde klass 3 eller 4 där mot stående intressen sak-
nas (avsnitt 7.13). Detta under förutsättning att våtmar-
kerna efter avslutad brytning åter ställs så långt det är möj-
ligt.

� Grusinventering i Skaraborgs län, Länsstyrelsen 1982 • 
Grusinventering i Skaraborgs län, En sammanställning och upp-
dat er ing, SGU, rapport 1992:6 • Krossbergsinventering inom 
Skaraborgs län, SGU, rapport 1992:3
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Grusförekomst klass II

Grusförekomst klass III
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7.17 Kulturmiljövård
Bakgrund
Det av människan påverkade landskapet med sina läm-
ningar av brukningsformer, bebyggelse och an läggningar 
från gången tid är kulturmiljövårdens arbetsfält. Tyngd-
punkten i arbetet har förskjutits från de spektakulära, 
enskilda fornlämningarna, byggnaderna och kyrkorna 
till hela miljöer. Dagens struk turförändringar med fort-
satt avfolkning av landsbygden och igenväxande kultur-
landskap har kom mit att fokusera kulturmiljövårdens 
arbete på detta vidare fält. 

En av kulturmiljövårdens främsta uppgifter är att 
skydda och bevara befi ntliga kulturvärden. Den skall 
också göra kulturminnen och kulturmiljöer »levande« 
och lättillgängliga för alla. Kulturminnen är ofta se-
värdheter och därför viktiga delar i kulturturistiska sats-
ningar.

En för kommunen viktig kulturmiljö är riksintresset 
i Södra Råda. För en närmare beskrivning av det ta om-
råde hänvisas till avsnitt 6.6.

Övriga kulturrelaterade frågor behandlas i 11.9.

 Byggnadsminne
I kommunen fi nns endast ett byggnadsminne, nämli-
gen  Hova prästgård som byggnadsminnes för klar ades av 
Länsstyrelsen 2004. Skyddet innebär bl.a. att byggna-
derna inte får rivas, fl yttas eller byggas om eller på annat 
sätt förändras. Vidare skall området kring byggnaderna 
bevaras och får sålunda inte bebyggas ytterligare.

 Kulturminne
Enligt 4 kap kulturminneslagen får inte kyrkor och be-
gravningsplatser som tillkommit innan utgången av 1939 
än dras utan tillstånd från Länsstyrelsen. Bestämmelsen 
omfattar sålunda Södra Råda nya kyrka, Am ne härads 
kyrka, Hova kyrka och Gårdsjö kapell. Även kyrkogår-
dar och kyrkotomter omfattas av skyddet. 

Fornlämningar
Fasta fornlämningar skyddas enligt  kulturminneslagen. 
Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd 
»rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyg-
gelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada« en 
fornlämning.

Med fornlämning avses lämningar efter män niskors 
verksamhet under forna tider som har till kom mit genom 
äldre tiders bruk. Dessutom krävs att lämningarna ska 
vara övergivna. Hit räknas normalt bl.a.

• Gravar, gravfält och kyrkogårdar. 
• Resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter, 

symboler, märken eller bilder.
• Kors och minnesvårdar.
• Samlingsplatser för t.ex. kult, handel, rättskipning 

och andra allmänna ändamål.
• Lämningar efter bostäder, boplatser och arbetsplat-

ser. Till denna kategori räknas även kulturlager efter 
sådan verksamhet.

• Ruiner av borgar, slott, kyrkobyggnader och försvars-
anläggningar eller andra märkliga byggnadsverk.

• Färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, 
vägmärken, sjömärken och liknande, liksom gräns-
märken och labyrinter.

• Naturbildningar som givit upphov till sägner eller 
»märkliga historiska minnen«.

Till en fornlämning hör »ett så stort område på mar-
ken eller på sjöbotten som behövs för att bevara fornläm-
ningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hän-
syn till dess art eller betydelse«. I tvek samma fall avgör 
Länsstyrelsen dess avgränsning.

I Gullspångs kommun fi nns ett 90-tal kända forn-
lämningar, bl.a. gravfält, domarringar, off erstenar, mil -
sten ar, fångstgropar och treuddar. På kartan visas endast 
arealt utbredda lämningar. Mer information fi nns hos 
miljö- och byggnadsförvaltningen.

Hova prästbol



73

7

Natur- och kulturvärden

Kulturminnen, byggnadsminnen och fornlämningar

Byggnadsminne

Kulturminne

Fornlämningar
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Tivedsbron 

Ställningstagande
► Kommunen anser att äldre bebyggelse och kulturmiljöer ut-

gör en grundläggande resurs för att skapa identitet och at-
traktivitet.

► Kommunen ska verka för att kulturlandskapet, kulturhis-
toriskt värdefulla bebyggelsemiljöer och byggnader skall be-
varas och vårdas för framtiden. Kommunen anser emeller-
tid att det är positivt att kulturminnen levande- och  till-
gängliggörs, så att alla, inklusive personer med nedsatt rö-
relse- eller orienteringsförmåga, kan ta del av vårt gemen-
samma kulturarv.  

► Kommunen ska ta fram en  kulturmiljöanalys som underlag 
för kommunens kulturmiljöpolitik. 

► Kommunen ska ta fram ett  natur- och kulturvårdsprogram 
för att ta ställning till vilka kulturmiljöer som ska bevaras.

7.18   Miljökvalitetsnormer
Bakgrund
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrme-
del som infördes med miljöbalken 1999. De beskrivs när-
mare i 5 kap miljöbalken. Miljökvalitetsnormerna inför-
des för att komma till rätta med miljöpåverkan från dif-
fusa utsläppskällor som t.ex. trafi k och jordbruk.

En miljökvalitetsnorm kan till exempel gälla högsta 
tillåtna halt av ett ämne i luft, mark eller vatten. Miljö-
kvalitetsnormer kan införas för hela landet eller för ett 
geografi skt område, till exempel ett län eller en kom-
mun. Utgångspunkten för en norm är kunskaper om 
vad människan och naturen tål.

Normerna kan även ses som styrmedel för att på sikt 
nå miljökvalitetsmålen. Ett ytterligare skäl till dem var 
styrande EG-direktiv för bland annat luftkvalitet. Luft-
kvaliteten redovisas särskilt i avsnitt 7.20.

 
Aktörer
I första hand är det regeringen som beslutar om mil-
jökvalitetsnormer, men om normerna är en följd av ett 
nytt EG-direktiv kan regeringen överlåta beslutet åt en 
myndighet.  Vattenmyndigheterna beslutar om miljökva-
litetsnormer för vatten.

Myndigheter och kommuner ska vid tillsyn, till-
ståndsprövning, planering m.m. se till att de normer 
som gäller verkligen uppfylls.

Åtgärdsprogram
Om det är nödvändigt för att uppfylla en norm, eller 
om EG-rätten kräver det, kan regeringen, en myndig-
het, en kommun eller ett kommunförbund besluta om 
ett åtgärdsprogram. F.n. (2011) fi nns inom Gullspångs 
kommunen endast  åtgärdsprogram som gäller miljökva-
litetsnormer för vatten.

Gällande normer
F.n. (2011) har miljökvalitetsnormer fastställts inom föl-
jande områden:

Kemiska föreningar i  fi sk- och musselvatten (SFS 2001:554)
Miljökvalitetsnormerna reglerar kvaliteten för vissa söt-
vattenområden där vattnet behöver skyddas eller förbätt-
ras för att upprätthålla. Miljökvalitetsnormerna avser 
dels värden som inte får överskridas eller underskridas 
annat än i viss angiven utsträckning, dels värden som 
skall eftersträvas. Hela Vänern samt Gullspångsälven 
upp till kraftverket omfattas av normen. 

 Omgivningsbuller (SFS 2004:675).
Miljökvalitetsnormerna syftar huvudsakligen till att 
kartlägga omgivningsbuller. Efter kartläggningen ska 
åtgärdsprogram fastställas så att omgivningsbullret inte 
medför skadliga eff ekter på människors hälsa. Normerna 
gäller främst vissa större kommuner och den verksam-
het som sorterar under  Transportstyrelsen. Inom Gull-
spångs kommun berörs främst omgivningsbuller från 
större  vägar och  järnvägar. Om buller, se avsnitt 8.5. 

  Vattenförvaltning (SFS 2004:660)
Normen redovisas närmare i avsnitt 7.19.

Föroreningar i utomhusluften (SFS 2001:527) 
Normen redovisas närmare i avsnitt 7.20.

Miljökvalitetsnormer i planeringen
Enligt bestämmelserna i 4 kap plan- och bygglagen ska 
översiktsplanen redovisa hur kommunen avser att följa 
gällande miljökvalitetsnormer. 

Den kommunala organisationen bedömer att kom-
munen f.n. (2011) inte överskrider någon miljökvalitets-
norm. 

7.19  Vattenkvalitet
Bakgrund
År 2000 antog  EU det s.k. ramdirektivet för vatten. Di-
rektivet bygger på insikten att våra gemensamma vatten 
måste vårdas bättre om inte framtida generationer ska få 
sänkt levnadsstandard. Direktivet bygger även på insik-
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ten att vatten rör sig oberoende av såväl kommun- som 
nationsgränser och att vi måste samarbeta över dessa 
gränser om vi ska kunna försäkra oss om en god tillgång 
på bra vatten i framtiden. 

Hur vattnet förvaltas och används berör en lång rad 
aktörer, t.ex. myndigheter, organisationer och enskilda. 
Kommuner, länsstyrelser,  vattenvårdsförbund, fi skesam-
fälligheter, enskilda fi skare, vattenverk, fastighetsägare, 
industrier, damm- och kraftverksägare är bara en liten 
del av alla som påverkar vattenförvaltningen. 

 Vattenförvaltningen är organiserad efter avrinnings-
områden (se avsnitt 7.15) eftersom vatten rör sig utan 
hänsyn till administrativa gränser. I landet fi nns fem oli-
ka vattendistrikt. Eftersom kommunen utgör en vatten-
delare tillhör kommunen både  Västerhavets och  Södra 
Östersjöns vattendistrikt. I varje  vattendistrikt har en av 
länsstyrelserna utsetts till  vattenmyndighet. Vattenmyn-
digheten leds av en s.k.  vattendelegation.  

Vattenmyndigheten svarar inte själva för vattenför-
valtningen, utan arbetar snarare för att få alla berörda 
aktörer att »dra åt samma håll« genom att att sätta upp 
mål i samråd med övriga aktörer och besluta om åtgärds-
program för hur målen ska nås. 

Vid sidan om vattenmyndigheterna fi nns även s.k. 
 vattenråd. Ett vattenråd är en samling vattenanknutna 
organisationer/intressen inom ett geografi skt område 
(t.ex. en sjö eller ett vattendrag) som är rådgivande till 
vattenmyndigheterna.  Vänerns vattenvårdsförbund, där 
kommunen är medlem, utgör t.ex. ett vattenråd.

Vattenförekomster
Det övergripande syftet med vattenförvaltningsarbetet 
är att nå god kvalitet och tillräcklig kvantitet för alla vat-
ten. Eftersom Sverige har så många vattenområden har i 
inledningsskedet de mest betydelsefulla vattnen valt ut. 
Dessa utgör s.k.  vattenförekomster.  En vattenförekomst 
är ett homogent vattenområde, exempelvis en sjö eller 
en viss å- eller älvsträcka. Det fi nns såväl  ytvatten- som 
 grundvattenförekomster. 

Vattenmyndigheten har bedömt statusen hos varje 
vattenförekomst, dvs. vilket miljötillstånd som vatten-
förekomsten ansågs ha år 2009 när miljökvalitetsnor-
merna infördes. Statusen har bedömts utifrån ett antal 
»kvalitetsfaktorer«, t.ex. förekomst av fi sk, vattenväxter, 
bottenlevande djur eller särskilt förorenade ämnen. Sta-
tusen indelas i olika klasser, t.ex. god eller otillfredsstäl-
lande. Statusen framgår av tabellen på sidan 76. 

Miljökvalitetsnormerna
För varje vattenförekomst har en  miljökvalitetsnorm be-
slutats. Huvudregeln är att planerade åtgärder ska bidra 
till att alla vattenförekomster ska uppnå god status år 
2015 och att statusen inte får försämras när miljökva-
litetsnormen har fastställts. Ibland kan det vara prak-
tiskt omöjligt att uppnå god status till år 2015 utan stora 
konfl ikter med andra samhällsintressen. Vattenmyndig-

heten har i vissa fall därför satt upp att god status ska 
uppnås först senare. 

Åtgärdsprogram
Vattendelegationen vid Västerhavets vattendistrikt fast-
ställde 2009-12-15 bl.a. ett  åtgärdsprogram för vattendi-
striktet. 

Av åtgärdsprogrammet framgår vilka åtgärder som 
behöver vidtas och när detta ska ske. Vissa av dessa åt-
gärder berör även Gullspångs kommun. Enligt 5 kap 3 
och 8 §§  miljöbalken ska myndigheter och kommuner 
vidta de åtgärder som behövs enligt ett åtgärdsprogram. 
De åtgärder som berör kommunerna återges nedan:

• Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksam-
heter och föroreningsskadade områden som kan ha ne-
gativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de områ-
den med vattenförekomster som inte uppnår, eller 
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god 
kemisk status.

• Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå 
för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenföre-
komst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god 
ekologisk status. 

• Kommunerna behöver inrätta  vattenskyddsområ-
den med föreskrifter för kommunala dricksvattentäk-
ter som behövs för  dricksvattenförsörjningen, så att 

Kroppfj ällsån 
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dricksvattentäkterna långsiktigt behåller en god ke-
misk status och god kvantitativ status. 

• Kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte 
är kommunala, men som försörjer fl er än 50 personer 
eller där vattentuttaget är mer än 10 m3/dag, har god 
kemisk status och god kvantitativ status och ett lång-
siktigt skydd. 

• Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och 
prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten 
uppnås och inte överträds. 

• Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrel-
serna, utveckla vatten- och avloppsvattenplaner, sär-
skilt i områden med vattenförekomster som inte 
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk 
status, god kemisk status eller god kvantitativ sta-
tus. 

• Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrel-
serna, ta fram underlag och genomföra åtgärder för att 

Ytvatten
Grundinformation Ekologisk status och potential Kemisk ytvattenstatus

Vattenförekomst Avrinnings-
område

Ekologisk status eller 
potential år 2009

Kvalitetskrav 
och tidpunkt

Kemisk ytvatten-
status år 2009

Kvalitetskrav 
och tidpunkt

 Gullspångsälven  Göta älv Måttlig ekologisk 
potential1

God ekologisk poten-
tial år 2021

God kemisk status God kemisk status 
år 2015

 Hovaån Göta älv Måttlig ekologisk 
status2

God ekologisk status 
år 2021

God kemisk status God kemisk status 
år 2015

 Kvarntorpsbäcken Göta älv Måttlig ekologisk 
status3 

God ekologisk status 
år 2021

God kemisk status God kemisk status 
år 2015

 Mossån  Motala 
ström

Måttlig ekologisk 
status3

God ekologisk status 
år 2015

God kemisk status God kemisk status 
år 2015

 Skagern Göta älv Måttlig ekologisk 
status1

God ekologisk status 
år 2015

God kemisk status God kemisk status 
år 2015

 Sågbäcken Göta älv Måttlig ekologisk 
status2

God ekologisk status 
år 2015

God kemisk status God kemisk status 
år 2015

 Unden Motala 
ström

God ekologisk
status

God ekologisk status 
år 2015

God kemisk status God kemisk status 
år 2015

 Kilsviken, inre  År-
åsviken

Göta älv Måttlig ekologisk 
status4

Måttlig ekologisk
status år 2015

God kemisk status God kemisk status 
år 2015

 Kolstrandsviken Göta älv Måttlig ekologisk 
status5

Måttlig ekologisk
status år 2015

Uppnår ej god
kemisk status6

God kemisk status 
år 2015

 Vänern
(Värmlandssjön)

Göta älv God ekologisk
status

God ekologisk status 
år 2015

God kemisk status God kemisk status 
år 2015

1) Problem kopplade till fl ödesregleringen. 2) Problem med övergödning. 3) Problem med försurning. 4) Problem med växtplankton (kloro-
fyll). 5) Problem med fi sk till följd av övergödning. 6) Problem med kadmium. 

Grundvatten
Grundinformation Kvantitativ status Kemisk grundvattenstatus

Vattenförekomst Avrinnings-
område

Kvantitativ status
år 2009

Kvalitetskrav 
och tidpunkt

Kemisk grund vat-
tenstatus år 2009

Kvalitetskrav och 
tidpunkt

 Lokaåsen-
Skagern- Värpe

Göta älv God status God status år 2015 God kemisk status God kemisk 
status år 2015

Lokaåsen-
Värpe-Fägre

Motala 
ström

God status God status år 2015 God kemisk status God kemisk
status år 2015

minska påverkan från de delar av det rörliga frilufts-
livet, exempelvis båtturism, som kan ha negativ inver-
kan på vattenmiljön, särskilt i områden med vatten-
förekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte 
uppnå, god ekologisk eller god kemisk status. 

• Samtliga statliga myndigheter och kommuner som 
omfattas av åtgärdsprogrammet ska varje år i februa-
ri (från 2011) rapportera till Vattenmyndigheterna vil-
ka åtgärder som genomförts under föregående ka-
lenderår i syfte att säkerställa miljökvalitetsnormer-
na som har föreskrivits för vattenförekomster inom 
kommunen.

Planerade åtgärder
Vattenförvaltningen berörs av fl era av de åtgärder som 
anges i Vision 2020. De åtgärder som planeras framgår 
framför allt av avsnitt 5.5, 5.6, 5.7, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.18, 
6.2, 6.3, 7.14, 7.15, 8.2, 8.7. 8.12, 8.14, 10.1 och 10.2
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7.20  Luftkvalitet
Bakgrund
De långväga luftföroreningarna har en avgörande be-
tydelse för  svaveldioxidhalterna (SO2) i kommun en, 
medan även de lokala källorna avgör  kvävedioxidhalten 
(NO2). I Gullspångs kommun är luft föroreningar utom-
hus i huvudsak ett problem som är kopplat till trafi ken. 
Halt erna förväntas sjunka i takt med att fordonspar-
ken får bättre avgasrening.  Koldioxid ut släpp en (CO2) 
är dock huvudsakligen relaterade till mängden använda 
  fossila bränslen och påverkas således inte av katalytisk 
avgasrening. 

Ett av de 16 nationella miljökvalitetsmålen som Riks-
dagen antagit är att luften ska vara så ren att männi skors 
hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas (av-
snitt 5.5).

 Miljökvalitetsnormen
Av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen följer 
även vissa gränsvärden för  luftföroreningar. EU:s ramdi-
rektiv om luftkvalitet (96/62/EG), som numera är upp-
hävt till följd av ett nytt luftdirektiv, innehåller fl era s.k. 
dotterdirektiv. Dessa anger bl.a. vilka luftföroreningar 
som kräver gränsvärden i form av miljökvalitetsnormer. 
I de första dotterdirektiven regleras kvävedioxid, kväve-
oxider, svaveldioxid, bly och partiklar respektive bensen 
och kolmonoxid. Det tredje dotterdirektivet om ozon i 
luft har implementerats i form av miljökvalitetsnormer 
som »ska eftersträvas«. 

Svaveldioxid 50 µg/m3 som års- och vinterhalv-
års medelvärde

Får ej överskridas

100 µg/m3 som dygnsmedelvärde För överskridas högst 7 gånger per kalenderår, dock max 125 µg/
m3 mer än 3 gånger per kal en  derår

200 µg/m3 som timmedelvärde För överskridas högst 175 gånger per kalen der år, dock max 350 
µg/m3 under en timme mer än 24 gånger per kalen derår

Kvävedioxid 40 µg/m3 som årsmedelvärde Får ej överskridas
60 µg/m3 som dygnsmedelvärde För överskridas högst 7 gånger per kalenderår
90 µg/m3 som timmedelvärde För överskridas högst 175 gånger per kalenderår, dock max 200 

µg/m3 under en timme mer än 18 gånger per kalen derår
Partiklar, PM10 40 µg/m3 som årsmedelvärde Får överskridas högst 35 gånger per kalenderår

50 µg/m3 som dygnsmedelvärde Får ej överskridas
 Bly 0,5 µg/m3 som årsmedelvärde Får ej överskridas
Normen för kväveoxider, bensen, kolmonoxider, ozon, arsenik, kadmium, kvicksilver och PAH redovisas inte här.

I slutet av 2007 genomfördes även det fj ärde dotter-
direktivet, som omfattar bestämmelser för arsenik, kad-
mium, nickel, kvicksilver och PAH (polycykliska aro-
matiska kolväten), i svensk lagstiftning. Detta innebär 
att förordningen nu utökats med miljökvalitetsnormer 
som »ska eftersträvas«, för arsenik, kadmium, nickel och 
bens(a)pyren. 

Gullspångs kommun ingår i  luftvårdsförbundet för 
västra Sverige, Luft i Väst. Av de mätningar som gjorts 
av kvävedioxidhalten i kommunen framgår att nuvar-
an de nivå ligger långt under gällande miljö kvali tets-
normer. Mätningar saknas för SO2, CO2, bly och PM10, 
men kom mer att mätas framöver. PM10 är dock främst 
ett stor  stads problem. 

Ställningstagande
► Så länge  transportsektorn genererar skadliga luftföroren-

ingar skall kommunen sträva efter att ska pa en bebyggelse-
struktur som gör det möjligt att begränsa biltrafi ken och ver-
ka för att öka till gång en till alternativa transportmedel.

► Kommunen ska vidare sträva efter att förkorta arbetsresor-
na och att placera industrier och an läggningar som medför 
skadliga utsläpp så att luftföroreningarnas inverkan på mil-
jön reduceras.

► Nya anläggningar som ökar användandet av fossila bräns-
len ska inte tillåtas annat än för hus behov. Kommunen ska 
dock verka för att även enskilda väljer förnyelsebara ener-
giformer.

� Mätningar av luftföroreningar i Västra Götaland, IVL-
rapport U-909
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Normal nederbörd och  medelsnödjup för Gullspång1

Månad jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Nederbörd, mm 43 30 32 38 40 53 58 72 64 61 61 48
Snödjup2, cm 16,4 20,2 16,2 7,5 0 0 0 0 0 03 4,8 10,5
1) Nederbörd för perioden 1961-90, snödjup 1969-95  2) Uppmätt maximum 70 cm  3) Enstaka mätvärden

 Molndata från  Åtorp, 1974-95
Ingen av väderstationerna i Gullspångs kommun mäter molndata. De mätvärden som uppmätts vid sta tionen i Åtorp, 13 
km söder om Degerfors, bedöms emellertid vara tillämpliga även i Gullspångs kom m un.
Månad jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Klara dagar1 4,5 3,6 4,6 4,3 6,9 4,2 3,9 2,9 3,1 3,5 3,5 4,3
Mulna dagar2 18,3 16,8 18,0 14,4 11,0 12,1 12,2 14,2 16,2 18,4 19,4 18,5
1) Högst 25 av himlen molntäkt  2) Mer än 75 av himlen molntäkt

Normala månadstemperatur samt max- och minvärden för Gårdsjö, 1995-2003

7.21  Klimat
Allmänt
 Temperaturvariationerna under dygnet är störst under 
våren och sommaren.  Nederbördens årsvariation kara k-
teriseras av ett minimum under våren och ett fl ackt maxi-
mum från högsommaren till slutet av hösten. Årsneder-
börden ligger runt 600 mm per år, även om skill nad erna 
är betydande mellan olika år. 

 Väderinformationen är framtagen av SMHI. 

 Vindros för Gårdsjö 1999-2003
Vindrosen visar dels hur stor andel av tiden det blåser 
från olika håll (sektorer), dels hur stor an del av tiden vin-
den har olika vindstyrka. Av vind rosen framgår alltså 
att kommunen domi neras av vindar mell an sydväst och 
väst: denna vind riktning är förhärskande under ca 40 
av tiden.

   

 

 

 


