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Naturvård – en kommunal verksamhet
Åmåls kommun utför en mängd olika verksamheter 
som berör naturen på olika sätt, direkt eller indirekt. 
Det handlar om samhällsplanering, förvaltning, sköt-
sel av mark och vatten, miljötillsyn, utbildning, kultur- 
och fritidsverksamhet.

Beslut som berör natur, ekologi och miljö kräver bra 
beslutsunderlag. Därför presenterar nu Åmåls kom-
mun sitt första naturvårdsprogram. Arbetet har tre hu-
vudsakliga syften: 

• att på ett samlat sätt beskriva kommunens naturvärden,
• att fungera som underlag för planering och beslut som berör 

användningen av mark och vatten samt
• att ligga till grund för olika naturvårdande åtgärder.

Naturvårdsprogrammet är en av de planer som utgör 
underlag för översiktsplaneringen. Programmet har ta-
gits fram i samråd med olika myndigheter, kommuna-
la nämnder, intresseorganisationer och enskilda. Den 
viktigaste delen är de naturområden som bedömts som 
särskilt värdefulla (kataloger i BILAGOR). Naturvårds-
programmet innehåller också ställningstaganden, för-
hållningssätt och åtgärder. Dessa presenteras i de olika 
temaavsnitten i denna rapport.

Urval och avgränsningar av naturområden grundar sig 
på nationella eller regionala inventeringar till exempel 
nyckelbiopinventeringen, lövskogsinventeringen, våt-
marksinventeringen, ängs- och hagmarksinventeringen 
samt ideella inventeringar, och andra uppgifter. Klas-
sificeringen (värderingen) har utförts med hjälp av en 
Naturvärdesinventering NVI (Swedish Standards Insti-
tute 2014) och den aktuella rödlistan (ArtDatabanken 

Naturvården i lagstiftningen

De två ramlagar som framförallt styr den operativa 
naturvården är miljöbalken och plan- och bygglagen. 

Miljöbalken som kom 1999 innehåller åtta kapi-
tel som rör mål och tillämpningsområden, allmänna 
hänsynsregler, grundläggande hushållningsbestäm-
melser, särskilda hus hållningsbestämmelser, miljökva-
litetsnormer, miljökonsekvensbeskrivningar, skydd av 
områden, samt skydd av djur och växter. Huvudsyftet 
med miljöbalken är att främja hållbar utveckling och 
på så sätt tillförsäkra nuvarande och kommande ge-
nerationer en god miljö.

Plan- och bygglagen innehåller idag förutom kopp-
lingar till miljöbalkens allmänna delar och avsnitt om 
resurshushållning, även icke bindande översiktlig pla-
nering, samt krav på detaljplaner, områdesbestäm-
melser, fastighetsplaner och konsekvensbeskrivning-
ar. Kommunens naturvårdsprogram fungerar därför 
också som underlag för prövning enligt plan- och 
bygglagen.

Utöver miljöbalken och plan- och bygglagen finns 
det en mängd lagar som fungerar som stöd för natur-
vården. Bland dessa återfinns skogsvårdslagen som 
betraktar produktion och miljö som lika viktiga. An-
dra lagar som där naturvård ingår är väglagen, fiske-
lagen, jaktlagen och terrängkörningslagen.

2015). Uppgifter om rödlistade arter kommer huvud-
sakligen från ArtDatabankens artfaktaregister och från 
ArtPortalen. 

Vision för Åmåls kommun
Åmåls kommuns vision är att vara Sveriges mest gäst-
vänliga stad. En förutsättning för att nå målsättningen 
är bland annat att erbjuda intressanta naturområden 
för motion, rekreation och naturupplevelser till kom-
muninvånare och besökare. För att göra detta behö-
ver kommunen värna om värdefull natur, lyfta och 
utveckla dess värden samt göra den tillgänglig för all-
mänheten. Kommunen ska använda mark- och vatte-

Blodnäva Geranium sanguineum förekommer på kalkrik 
mark i Åmåls kommun.
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nområden på bästa sätt och ta hänsyn till natur- och 
kulturvärden i landskapet såväl som i tätorterna. Att 
arbeta på detta sätt innebär inte bara en långsiktigt 
hållbar användning av mark- och vattenområden och 
en strävan mot de nationella miljömålen, utan påver-
kar även friluftslivet, folkhälsan och turismen positivt.

Naturvårdsprogrammet
Naturvårdsprogrammet skall skapa underlag för sam-
hällsplanering, ange riktlinjer och föreslå lokala åtgär-
der inom naturvårdsområdet. Programmet medverkar 
därmed till en hållbar utveckling inom kommunen. 

Naturvårdsprogrammet består av två delar:

– Bakgrund och åtgärder (denna del) beskriver syfte, 
koppling till Åmåls kommuns olika verksamheter, kort-
fattade beskrivningar av kommunens naturvärden och 
friluftsliv. Förslag till åtgärder presenteras i denna inle-
dande del, och utgörs av förslag på kommunala ställ-
ningstaganden och en del övergripande naturvårdsåt-
gärder. Förslagen presenteras i färgade rutor i de olika 
temakapitlen. Föreslagna åtgärder bör konkretiseras i 
en särskild plan där enskilda åtgärder, ansvarsfördel-
ning, tidsplaner och kostnader specificeras.

– Objektsdelen (kataloger och kartor i bilagor) inne-
håller korta beskrivningar av värdefulla naturområden, 
sjöar och vattendrag samt skyddade områden. I katalo-
gen förtecknas också de skyddade och rödlistade arter 
som registrerats inom kommunen. 

I framtiden är det önskvärt att samla all information, 
objekten och andra inventeringar, i ett gemensamt 
kommunalt, digitalt naturvårdsskikt (GIS). Genom re-
gelbunden uppdatering och kvalitetssäkring kan sedan 
informationen hållas aktuell. Informationen kan på så 
sätt snabbt och lätt nås av de förvaltningar och myn-
digheter som behöver veta var värdefulla naturmiljöer, 
och arter, finns.

Programmet har tagits fram av miljöenheten på upp-
drag av kommunstyrelsen med hjälp av LONA-bidrag 
från staten. Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) 

är ett bidrag som ska stimulera kommu-
ners och ideella föreningars långsik-
tiga naturvårdsengagemang.

De nationella mil-
jömålen
De nationella miljömå-
len beskriver kvalitén 
och tillståndet för Sveriges miljö och natur, samt vad 
som krävs för en långsiktigt hållbar utveckling. 

Kommunerna har det lokala ansvaret för att åstadkom-
ma en god livsmiljö. Kommunerna är betydelsefulla i 
arbetet med att uppnå målen genom sitt myndighets-
arbete, sitt ansvar för samhällsplaneringen och genom 
åtgärder i sin egen verksamhet.

Naturvården i Åmåls kommun berörs i huvudsak av 
de ”gröna” miljömålen Levande sjöar och vattendrag, 
Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlings-
landskap, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och 
djurliv. Naturvårdsprogrammet är ett viktigt verktyg i 
kommunens arbete med att uppnå miljömålen.

Grön infrastruktur
”Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar 
till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till 
människors välbefinnande”

Grön infrastruktur är ett nytt begrepp inom naturvår-
den. Det kan beskrivas som ett ekologiskt nätverk av 
områden som utformas, brukas och förvaltas på ett 
sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhäl-
let viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landska-
pet. Åmåls kommun är också angelägen om att bevara 
områden för biologisk mångfald och friluftsliv samti-
digt som staden expanderar. 

Under 2017– 2018 kommer landets länsstyrelser att ta 
fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. 
Från hösten 2018 ska grön infrastruktur vara en natur-
lig del av planering och prioritering av insatser i olika 
samhällsprocesser.  
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Artrikedomen i kommunen är imponerande, och inte 
mindre än 433 rödlistade arter har noterats inom kom-
munen (ca 10 % av alla i Sverige noterade rödlistade ar-
ter), vilket är en ovanligt hög siffra. Av dessa är 15 arter 
så ovanliga eller hotade att de förekommer i särskilda 
nationella åtgärdsprogram. Det tål att upprepas – den 
stora rikedomen av rödlistade arter är ett resultat av dra-
matisk topografi, det geografiska läget, klimatet, den va-
riationsrika berggrunden och förekomsten av äldre jord-
bruksformer.

I kommunen finns förstås också fina möjligheter till fri-
luftsliv genom strövtåg, kajak- och kanotpaddling samt 
utomordentliga sportfiskemöjligheter.

I denna översiktliga beskrivning av naturmiljöerna i 
Åmåls kommun bör ett axplock ur kommunens rika bu-
kett av naturområden lyftas fram särskilt. Tösse skär-
gård, en sötvattenskärgård, med flera hundra större 
och mindre öar, en mycket varierad berggrund, rik fau-
na och flora både över och under vattenytan är kanske 
kommunens finaste och mest mångfacetterade ädel-
sten. Bräcke ängar är ett framstående exempel på myck-
et värdefull natur i kommunen. Här hävdas markerna 
på gammalt sätt med slåtter och efterbete. Hävden, i 
samspel den kalkrika berggrunden, ger en sällan skå-
dad blomsterprakt under sommarmånaderna. Baljåsen, 
Dalslands högsta punkt belägen 301 meter över havet, 
och landskapet kring Edsle skog, är unika naturområden 
med kalkrika bergbranter, kalkbarrskogar, sumpskogar 
och ett vackert kulturlandskap. Baståsen, intill Sörknat-
ten, är en unikt orörd lindskog, med många hotade arter 
och dramatisk topografi, som är väl värd ett besök.

Naturen i Åmåls kommun
Dalsland har kallats ett Sverige i miniatyr, med sjöar, 
höga berg och djupa dalar, jordbruksslätter, kalk sten 
och urberg. Åmåls kommun kan i sin tur kalla sig ett 
Dalsland i miniatyr, och mycket av det som finns i Dals-
land kan också ses i Åmål. Naturen är varierande, artrik, 
vacker och innehåller många guldkorn. 

Landskapet i stort präglas av flera olika geomorfologiska 
storformer där Vänerskärgården, sprickdalssjöarna Ed-
slan, Ånimmen och Ärr, samt höglänta bergsområden, 
där Baljåsen och Sörknattenområdet (som delas med 
Bengtsfors kommun) är de mest framträdande. Berg-
grunden är delvis mycket gammal, drygt 1,5 miljarder 
år, och tillhör de äldsta i Sverige. Stora delar är dock 
yngre. Den välkända och för Åmåls kommun myck-
et kännetecknande ”Dalformationen” är ca 1 miljard år 
gammal. Denna är sammansatt av olika bergarter, varav 
några innehåller kalk. Detta påverkar naturvärdena på 
ett högst påtagligt sätt. Kalken gör nämligen att ett stort 
antal sällsynta arter gynnas, några så mycket att huvud-
delen av landets förekomst finns inom kommunen. Mer 
om detta under kapitlet ”Fauna och flora”.

Klimatologiskt och vegetationsmässigt befinner sig 
kommunen i ett mellanläge mellan borealt (nordligt), 
nemoralt (sydligt), oceaniskt (västligt) och kontinentalt 
(östligt). Dessa förutsättningar sätter stor prägel på växt- 
och djurlivet, som därigenom blivit extra rikt, med arter 
från flera olika vegetationszoner.

Odlingslandskapet innefattar jordbruk i större dalgångar 
mellan bergsryggar, men också småjordbruk i bergslutt-
ningar och i höjdlägen. Flera av dessa jordbruk hyser 
slåtterängar och artrika betesmarker. Några har biologis-
ka värden av nationell dignitet.

Utmed vattendrag och i anslutning till större sjöar finns 
värdefulla skogar. I högre liggande partier dominerar 
karga, talldominerade skogar. På kalkrik berggrund åter-
finns kalkbarrskogar med en särskilt rik flora av växter 
och svampar. De allra högsta naturvärdena finns i bergs-
branterna. Här påträffas naturskogsliknande miljöer med 
många sällsynta eller rödlistade arter. Några av kommu-
nens skogsmiljöer tillhör landets allra mest artrika. 

Även om Åmåls kommun innehåller ett kuperat och va-
rierat naturlandskap, så är det kanske det blå landska-
pet som är mest framträdande. Vänern med den örika 
Tösseskärgården, Ånimmen, Ärr och Edslan, omgivna av 
klippor, hällar och branta bergsluttningar är särskilt vik-
tiga element i kommunens natur. En stor andel av Sveri-
ges sötvattensfiskar lever också inom kommunens grän-
ser. Flertalet påträffas i Vänern och de stora sjöarna, en 
del i bäckar och åar och några arter nyttjar båda natur-
typerna. Vattenområdena omges av orörda skogar, bran-
ta berg, skärgårdsklippor med rik biologisk mångfald. Havsörn är numera en ganska vanlig syn i Åmåls skärgård 

och utmed de stora sjöarna.
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Översiktskarta som visar na-
turvärden i Åmåls kommun. 
Kartan visar land-, och vatten-
miljöer med höga naturvärden 
samt skyddsvärda träd och 
rödlistade arter.

I kommunen har 516 st 
värdefulla naturvårdsob-
jekt kartlagts, totalt ca 7 
500 ha. Detta motsvarar 
ca 15 % av kommunens 
landyta som är 48 900 ha 
(en del områden omfat-
tar både land och vatten). 
Vattenområdena omfattar 
ca 43 000 ha och utgörs 
nästan helt av höga natur-
värden.

Rödsyssla Cephalanthera rubra 
är en praktfull orkidé som fö-
rekommer i kommunen.

Almlav Gyalecta ulmi är en 
rödlistad lav som växer på 
gamla grova almar och askar.
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Sjöar och vattendrag
Våra sjöar och vattendrag fyller många viktiga funktio-
ner. Härifrån tar vi vårt dricksvatten, de är livsmiljöer 
för djur och växter, här sker transporter, fiske, rekrea-
tion och energiproduktion för att nämna några. Trots 
århundraden av sjösänkningar och utdikningar är Sve-
rige ett av världens sjörikaste länder. Idag när dikning-
arna upphört är det försurning, övergödning och olika 
dammbyggnationer som är de största hoten mot livet i 
sjöar och vattendrag.

Numera kan man trots allt konstatera att det blivit bätt-
re i sötvattenmiljön. Värdet av en ren vattenmiljö har 
fått en stor betydelse för samhället, till exempel i form 
av ett bättre grundvatten, en rikare fiskfauna och större 
möjligheter för friluftslivet. Nederbörden, tidigare för-
surad och förorenad, har blivit renare. Internationella, 
politiska överenskommelser om minskade utsläpp till 
luften har gjorts, och dikningar av våtmarker och my-
rar har i stort sett upphört. Forskare, politiker, myndig-
heter och allmänhet har förstått betydelsen av en frisk 
och levande vattenmiljö. Många vandringshinder för 
vandrande fiskar i form av gamla kvarnar och dammar 
har tagits bort eller åtgärdats. Trots alla goda nyheter 
om vattenmiljöernas förbättrade naturvärden, så krävs 
ytterligare åtgärder och stor försiktighet när det gäller 
hanteringen av sjöar och vattendrag. 

Landskapet i Åmåls kommun präglas av sin rikedom 
på sjöar och vattendrag. Det gäller såväl kommunen i 
stort som huvudorten Åmål. Andelen vatten är påfal-
lande stor och av kommunens totala yta på 88 900 
hektar utgörs ca 43 000 hektar (45 %) av vatten. Några 
stora vattendrag finns inte men däremot många min-
dre, bestående av åar och större bäckar. Deras totala 
längd i kommunen är 70 km.

Viktiga vattendrag
Här presenteras Åmåls viktigaste vattendrag samt de-
ras ekologiska status enligt VISS (se faktaruta). 

• Kasenbergsån (12 km i Åmåls kommun; måttlig status)
• Åmålsån (16 km; måttlig status)
• Forsnäsån (20 km; måttlig status)
• bäck från Furusjön till Vänern (6,3 km; måttlig status)
• Snäcke kanal (260 m; god status)
• Knarrbyån (ca 7 km; god status)
• Verkälven 4,5 km; dålig status)
• Ånebäcken (3 km; god status)
• bäckar från Djup till Malefjorden (6 km; god status)

Sjöar
Även om Vänern utgör en mycket central del av Åmål, 
så finns här många fler intressanta och biologiskt vär-
defulla sjöar. De största är;

• Ånimmen (1600 hektar inom kommunen; god status), 
• Ärr (520 ha; god status)

• Knarrbysjön (500 ha; god status)
• Edslan (360 ha; god status)
• Käppesjö (300 ha; måttlig status) 
• Ömmeln (250 ha; god status)

Det  finns sex sjöar till som är större än 100 hektar (1 
km2) och som presenteras i VISS (Vatteninformations-
system Sverige). Ytterligare ett stort antal mindre sjö-
ar finns. Tydjesjön är en lokalt välkänd fågelsjö, tillika 
grund slättsjö med höga halter av närsalter. Sjöns om-
givningar uppvisar en intressant blandning av slåtter-
marker, betesmarker och vasspartier runt sjön och det 
finns planer på restaureringar av kringliggande marker.

Fiskarter
De flesta svenska sötvattensfiskar, 38 av 52 arter, finns 
i kommunen. Flertalet av arterna återfinns i Vänern. 
Sprickdalssjöarna Ånimmen, Ärr, Knarrbysjön och Ed-
slan hyser bestånd av mört, abborre, gädda, gös, med 
flera. I några av sjöarna finns bestånd av öring. För-
teckning över kommunens fiskarter presenteras nedan.

Fiskarter i Åmåls kommun
Abborre
Asp
Aspsik
Bergsimpa
Björkna
Braxen
Bäcknejonöga
Elritsa
Faren
Flodnejonöga
Färna
Gädda
Gärs

Gös
Harr
Hornsimpa
Id
Lake
Lax
Löja
Mört 
Nissöga 
Nors 
Planktonsik 
Ruda 
Sandsik 

Sarv 
Siklöja 
Småspigg 
Stensimpa 
Storsik 
Storspigg 
Stäm 
Sutare 
Vimma 
Ål 
Älvsik 
Öring 

Ekologisk statusklassning av sjöar 
och vattendrag enligt VISS (Vat-
teninformationssystem).

VISS (VattenInformationsSystem 
Sverige) är en databas som har 
utvecklats av vattenmyndigheter-
na, länsstyrelserna och Havs och 
vattenmyndigheten. Här finns in-
formation om arter, vattenkemi, 
med mera samlat för ett stort an-
tal sjöar och vattendrag i Sverige. 

I VISS presenteras ett sammanfat-
tande omdöme som beskriver det 
nuvarande tillståndet, den ekolo-
giska statusen, för varje sjö och 
vattendrag. Se skalan här intill.
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Vad behöver göras?
• Värdefulla sjöar, vattendrag 

och anslutande värdefulla na-
turmiljöer behöver få ett lång-
siktigt skydd.

• Fysiskt påverkade vattendrag 
(till exempel vandringshinder) 
med höga naturvärden behö-
ver restaureras med omlöp, 
utrivningar av dammar, med 
flera åtgärder..

• Vägdragningar och kulverte-
ringar utformas så att de inte 
utgör hinder för vandrande 
fisk och andra djurarter.

• Vid utsättning av fisk eller an-
dra vattenlevande organis-
mer ska främmande arter eller 
främmande stammar undvi-
kas.

• Påverkan från giftiga, försuran-
de och övergödande ämnen 
måste minska och tillståndet 
behöver övervakas kontinuer-
ligt genom provtagningar.

Vad kan kommunen göra?
• Ta hänsyn till sjöar och vatten-

drag vid planering, samråd och 
tillståndsärenden.

• Använda planeringsunderla-
get, och se till att god känne-
dom om kommunens sjöar 
och vattendrag finns.

• Arbeta för att näringsbelast-
ningen på vattendragen mins-
kar från enskilda avlopp, jord-
bruk och verksamheter.

• Aktivt arbeta för att restaurera 
och återskapa goda vattenmil-
jöer.

• Genom tillsyn prioritera känsli-
ga avrinningsområden.

• Sjöar och vattendrag ska erbju-
da innevånare och besökare 
möjligheter till bad, fiske, fri-
luftsliv och fina naturupplevel-
ser.

• Tillse att tillgängligheten till 
Tösse skärgård förbättras både 
till sjöss och till lands (goda 
parkeringsmöjligheter).

• Se över förvaltningen av Tösse 
naturreservatet Tösse skärgård 
– ambitionsnivå, ansvars- och 
resursfördelning.

Värdefulla sjöar och vattendrag  
i Åmåls kommun (enligt VISS).
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Våtmarker innefattar allt från marker täckta med grunt 
vatten, fasta marker med ytligt grundvatten till marker 
som översvämmas under delar av året. Våtmarkerna 
har från 1800- och 1900-talen fram till idag utsatts för 
stora ingrepp i form av markavvattning, torvbrytning, 
överdämning, vägbyggen, med mera. På grund av in-
greppen är nu mindre än fem procent av de inven-
terade våtmarkerna i Västra Götalands län helt utan 
mänsklig påverkan. 

Trots påverkan är Sverige fortfarande ett av de våt-
marksrikaste länderna i världen och vi har därför ett 
internationellt ansvar att bevara våra våtmarker. Idag 
anläggs nya våtmarker och gamla restaureras, men en-
ligt uppgifter från Naturvårdsverket försvinner fortfa-
rande fler än vad som tillkommer.

Våtmarkerna har en vattenhållande funktion i land-
skapet. De fungerar som vattenreservoarer, men också 
som naturliga reningsverk. Näringsämnen som kväve 
och fosfor fångas upp i våtmarken istället för att rinna 
direkt ut i våra vattendrag, sjöar och hav och där bidra 
till övergödning. Dessutom är de viktiga livsmiljöer för 
växter, fåglar, fiskar, insekter och groddjur.  

I samarbete mellan Naturvårdsverket och länsstyrelser-
na gjordes en översiktlig inventering (VMI) av landets 
våtmarker. Av tidsskäl inventerades främst våtmarker 
större än 10 hektar.  Våtmarksinventeringen genom-
fördes i gamla Älvsborgs län i början av 1980-talet. I 
Åmåls kommun dokumenterades 90 våtmarker med 
en sammanlagd areal på ca 900 hektar vilket är en 
tämligen låg siffra (ca 2 % av landarealen), och kom-
munen hyser bara ett fåtal stora våtmarker. Kommu-
nen, liksom andra aktörer, har dock ett ansvar när det 
gäller att bevara och utveckla dessa ekologiskt och 
hydrologiskt viktiga miljöer. Ett exempel på åtgärder 
är restaureringarna och nyskapandet av våtmarker vid 
Mörtebolstjärnet. Här finns numera flera våtmarker 
som både genererar biologisk mångfald och fungerar 
som reningsverk.

Våtmarker i odlingslandskapet
Våtmarker i odlingslandskapet har ett stort värde. Na-
turtypen har minskat drastiskt de senast 200 åren, den 
har en viktig vattenhållande funktion och inrymmer en 
stor artrikedom. Odlingslandskapets våtmarker bidrar 
också i hög grad till att fånga upp eutrofierande (göds-
lande) ämnen, som annars skulle hamna i sjöar och 
hav. Inom Landsbygdsprogrammet finns investerings-
stöd för att anlägga våtmarker och småvatten, samt er-
sättning för skötsel i form av bete eller slåtter av anlag-
da småvatten och våtmarker. 

Myrar
Myr är ett gemensamt namn för skogslandskapets kärr 
och mossar, vilka byggs upp av så kallade vitmossor. I 

Våtmarker
Åmåls kommun finns flera större, men inga riktigt sto-
ra, myrar. Myrarna är spridda över hela kommunens 
yta.

Sumpskogar
Sumpskogar är våtmarker som är täcka av träd. 
Det kan röra sig om gamla tallbeväxta myrar, igen-
växande och försumpade kulturmarker, strandsko-
gar eller skogskärr av olika slag. I Åmåls kommun 
finns sumpskogarna spridda över hela kommunen. 
Sumpskogarna har inventerats översiktligt av Skogssty-
relsen. I kommunen registrerades 645 objekt omfat-
tande 1 334 hektar, vilket betyder att det finns många 
små objekt. Sumpskogarna är emellertid enbart fram-
tolkade från flygbilder och inte besökta i fält varför de 
flesta objekten saknar dokumenterade naturvärden. 
De överlappar till viss del de våtmarker som registre-
rats i kommunen i våtmarksinventeringen.

Småvatten
I kommunen finns otaliga småvatten. Det rör sig om 
naturliga vattensamlingar i skogsmarker, småbäckar, 
kulturskapade dammar och småvatten i odlingsland-
skapet. Småvattnen är hemvist för en artrik fauna och 
flora, och vattenbläddror, nateväxter, hårslingor och 
särvar, är de säregna namnen på växter som lever i så-
dana här miljöer. Men framförallt är småvattnen hem-
vist för flera olika arter av grod- och kräldjur samt en 
mängd insekter.  Vanlig padda, åkergroda, vanlig gro-
da, större och mindre vattensalamander och snok är 
arter som har småvatten som sin viktigaste livsmiljö. 
Samtliga groddjur är skyddade i artskyddsförordning-
en, vilket är viktigt att känna till vid planering av vägar 
och bebyggelse. 

Åkergrodan är en fridlyst art, liksom alla övriga i Sverige fö-
rekommande grod- och kräldjursarter.
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Vad behöver göras?
•  Långsiktigt skydda och sköta 

de mest värdefulla våtmar-
kerna.

•  Anlägga och återställa våt-
marker vid strategiska plat-
ser för att minska närings-
läckaget. När nya våtmarker 
anläggs behöver hänsyn tas 
till funktionen som närings-
fälla samtidigt som åtgärder 
görs för att gynna den biolo-
giska mångfalden. 

• Kunskaperna om våtmarker-
nas värden behöver förbätt-
ras.

• Stor hänsyn behöver tas till 
värdefulla våtmarker i explo-
ateringssammanhang så att 
ingen negativ påverkan sker.

Vad kan kommunen göra?
• Ta hänsyn till våtmarker vid 

planering, samråd och till-
ståndsärenden.

• Åmåls kommun skall ha 
ett bra planeringsunderlag 
för, och god kännedom om 
kommunens våtmarker och 
hur de förändras över tiden.

• Åmåls kommun bör arbeta 
för att arealen våtmark ökar 
i kommunen. Detta kan till 
exempel genom att aktivt 
stödja restaureringar av våt-
marker i odlingslandskap. 
Sådana områden kan exem-
pelvis vara Hängeleviken, 
öster om Ånimskog (Boda-
ne-området) samt slättsjön 
Tydjesjön vid Tösse.

Våtmarker  (enligt VMI) samt 
sumpskogar i Åmåls kommun.
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Skogslandskapet
Gamla skogar har ofta höga naturvärden. Ju äldre en 
skog blir desto fler livsmiljöer utvecklas, och ju fler 
livsmiljöer desto fler ovanliga och specialiserade arter. 
I trädens ved lever insektslarver och svampar, bland 
lövverk och barr frodas fågellivet, insekts- och spin-
delfaunan, och på trädens bark växer lavar och mos-
sor. Skogen är också en ovärderlig resurs för rekreation 
och friluftsliv samt en rik källa till upplevelser.  

Från att förr ha varit dominerat av odlingsmarker, be-
tesmarker, glesa blandskogar och lövskogar har land-
skapet förändrats starkt under de senaste hundra åren. 
Framförallt gäller detta odlingslandskapet som växt 
igen, och skogsmarken som förtätats med granskog. 
Detta beror på att skogen blivit en viktig ekonomisk 
resurs. Omkring 55 % av Sveriges yta är idag skogs-
mark, varav den största delen är brukade barrskogar. 
Det produktionsinriktade skogsbruket har fått till följd 
att lövskogar, gamla träd och död ved har blivit ovanli-
gare liksom en mångfald av arter knutna till dessa mil-
jöer. 

Produktions- och miljömål ska idag vara likställda 
inom skogsbruket och skogsnäringen har huvudansva-
ret för att den biologiska mångfalden i skogarna beva-
ras. 

2/3 av Sveriges landyta, 28 miljoner hektar, är täckt av 
skog. Av denna areal har cirka 3,6 % någon form av 
formellt skydd. I Åmåls kommun är andelen skog läg-
re, än i landet som helhet, men ett 50-tal skogsområ-
den i kommunen är naturreservat, biotopskyddade el-
ler omfattas av så kallade naturvårdsavtal. 

Åmåls kommun äger 324,1 hektar skogsmark varav 
29,6 hektar (9,7 %) har naturvårdsmålet ”orört” och 
23 hektar (7,5 %) består av skogar med naturvårdsmå-
let ”skötsel”. I 27 hektar (12,1 %) råder produktions-
mål med ”förstärkt naturhänsyn”. ”Naturvårdsmål” 
i ett bestånd betyder att naturvärdena är prioritera-
de medan produktionsmål betyder att produktion av 
skogsråvara är prioriterad.

Barrskogar
Åmåls kommun kan betraktas som en barrskogskom-
mun. Granskog dominerar i sänkor och sluttningar 
medan tallskogar förekommer på myrar, i bergsområ-
den och utmed Vänerns karga stränder. Ofta rör det 
sig om yngre granskogar, medan tallskogarna utmed 
Vänern och i bergsområdena i kommunens västra de-
lar är gamla, åtminstone lokalt. Naturvärdena i barr-
skogar dessvärre mer svårdefinierade. I barrskogar som 
växer på kalkfattig mark påträffas i regel många olika 
arter av mossor, lavar och svampar, men sällan några 
ovanliga arter. När markens innehåll av kalk är större, 
som på dalformationen, och när skogen är äldre, ökar 
till exempel antalet marklevande svamparter drama-

tiskt. Inte sällan påträffas många olika rödlistade arter. 
Naturtypen kallas kalkbarrskog och är en sällsynt och 
artrik naturtyp med högt bevarandevärde.

Lövskogar
Kommunen är inte särskilt lövträdsrik, och avsakna-
den av lövskog längs kommunens Vänerkust är an-
märkningsvärd. Hagmarker med lövträd är heller inte 
särskilt vanliga. De allra flesta lövskogarna är små och 
utgörs till stor del av ung skog på övergiven kultur-
mark. Större lövskogar påträffas främst i de områden 
där dalformationens kalkrika bergarter dominerar, till 
exempel vid sjöarna Ånimmen, Edslan och Ärr. Däre-
mot finns en hel del lövträd i bryn, som små isolerade 
dungar, på igenväxta inägor och åkerholmar samt som 
mindre bestånd inom tätt bebyggt område. Lövskogs-
inventeringen från 1980-talet redovisar 307 objekt 
som totalt omfattar 1 286 hektar (ca 2,6 % av kom-
munen landyta), flertalet utgörs av trivialt sammansatt 
lövskog (björk, al, asp).

Om kommunen generellt är fattig på lövskog så är ri-
kedomen på hotade och sällsynta arter desto större i 
de lövskogsområden som finns. Några av dessa hyser 
till och med naturvärden av nationell klass.

Några trädslag och skogstyper utmärker sig särskilt när 
det gäller kommunens biologiska mångfald. Trädsla-
get asp är påfallande vanligt och är mer dominant i 
bestånden än vad som är vanligt söderut i länet. Aspen 
är ett pionjärträd som snabbt koloniserar öppen mark, 
till exempel på gamla slåtter- och betesmarker, om 
det finns moderträd att spridas från. Unga bestånd blir 
mycket täta och självgallringen blir därför intensiv. I 
aspbestånd finns därför ofta många döda träd och gott 
om lågor. Asp är ett biologiskt viktigt trädslag som är 
näringskälla och boträd för hackspettar och livsmiljö 
för insekter och lavar. Skogsbestånd med aspar är inte 
ovanliga på dalformationen och de har ofta höga na-
turvärden. 

En annan, för den biologiska mångfalden värdefull 
skogstyp, är ädellövblandskog med alm, ask, lind och 
lönn. Bestånden är nästan alltid knutna till kulturmar-
ker, exempelvis i omedelbar närhet till gamla åkrar 
och ängar, och till kalkrika bergsbranter. Ädellövskog-
arna har stora biologiska värden. Bräcke ängar och 
branterna till Baljåsen hyser en lång rad sällsynta eller 
rödlistade arter, och de tillhör landets finaste ädellöv-
skogar. Lind bildar sällan rena bestånd och när det 
sker är de mycket värdefulla. I kommunen finns en 
lindskog vid Baståsen som har mycket höga biologis-
ka värden, framförallt för dess unika lavflora och rika 
fauna av landlevande snäckor. Beståndet bedöms vara 
naturligt, (ej kulturbetingat) vilket ytterligare ökar na-
turvärdet. 
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Vad behöver göras?
•  Långsiktigt skydda värdefull skogsmark genom naturreser-

vat, biotopskydd, naturvårdsavtal och frivilliga avsättning-
ar.

•  Förstärka den biologiska mångfalden i skogen genom att 
man inom skogsbruket framförallt sparar och tar större 
hänsyn till död ved, gammal skog, äldre lövrik skog och 
lövskogar generellt.

•  Öka kunskapen om den biologiska mångfalden och kultur-
miljön i skogen. 

Vad kan Åmåls kommun göra?
•  Åmåls kommun ska ha ett bra planeringsunderlag för, och 

god kännedom om kommunens skogsmiljöer.
•  Ta hänsyn till skogar med naturvärden vid planering, sam-

råd och tillståndsärenden.
•  Åmåls kommun ska erbjuda goda möjligheter till tät-

ortsnära rekreation och naturupplevelser.
• Arbeta för öka andelen skyddad skog i kommunen som 

helhet. Detta kan göras genom att avsätta kommunala 
skogsmarker med naturvärden och sociala värden som 
kommunala naturreservat. Ett sådant område som före-
slagits är Jungfruudden öster om Åmål. 

• Åmåls kommuns skogsinnehav ska skötas på ett föredöm-
ligt sätt både när det gäller natur- som friluftsvärden.

• Öka allmänhetens kunskap och intresse för skogen och 
dess naturvärden.

Nyckelbiotoper och naturvärden
En nyckelbiotop är ett område som har en viktig roll 
för skogens hotade flora och fauna. Nyckelbiotoper 
har inget lagligt skydd, men markägare är skyldiga att 
samråda med skogsstyrelsen om åtgärder som föränd-
rar miljön i en nyckelbiotop. Alla nyckelbiotoper har 
höga naturvärden och undantas i regel från traditio-
nellt skogsbruk eftersom sådant kan äventyra naturvär-
dena. Skogsstyrelsen har också identifierat ”naturvär-
den” – vilka kan liknas vid nyckelbiotoper med något 
lägre klass. I Åmål har 207 nyckelbiotoper och 141 
naturvärden med en sammanlagd areal om cirka 738 
hektar identifierats. Se kartan på nästa sida. 

Mindre hackspett är en rödlistad 
hackspett som förekommer i kom-
munens lövskogar. Samtliga i Sverige 
häckande hackspettsarter kan ses i 
Åmåls kommun, de flesta som häck-
fåglar och några tillfälliga besökare. 

Lindskogen på Baståsen (till höger) är 
skyddad som naturreservat, och en 
av länets få ”riktiga” urskogar. I sko-
gen finns bland annat blylav Pectenia 
plumbea (ovan) som också är Dals-
lands landskapslav.
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Olika typer av skogsmiljöer i 
Åmåls kommun. Kartan visar 
dokumenterade skogstyper 
och livsmiljöer som lövsko-
gar, nyckelbiotoper, skogs-
objekt med naturvärden och 
sumpskogar. Den sistnämnda 
naturtypen är mestadels fram-
tolkad från kartor och flygbil-
der och innehåller därför en 
hel del objekt som saknar na-
turvärden.  
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Odlingslandskap – kulturskapad natur
Odlingens viktigaste funktion har alltid varit att fram-
ställa livsmedel. Under de årtusenden som jordbruk 
bedrivits i Sverige har odlingslandskapet vuxit fram i 
samspel mellan jordbrukaren och naturen, ett sam-
spel som resulterat i en stor biologisk mångfald och 
en rikedom av historiska lämningar och spår. Den bio-
logiska mångfalden i odlingslandskapet kan ses som 
odlingshistoriska fornminnen. Att bevara, återställa, 
nyskapa och bevara de traditionella värdena är idag 
en del av jordbruket och jordbrukaren är förstås den 
viktigaste aktören i detta arbete. Idag kan man som 
jordbrukare få miljöersättningar om man vårdar och 
utvecklar det svenska odlingslandskapet. Men trots 
miljöersättningar krävs ännu mer insatser för att rädda 
de arter och miljöer som lever här.

Flera av våra mest sällsynta och hotade arter är knutna 
till livsmiljöer som det ålderdomliga jordbruket skapat. 
Exempel på sådana miljöer är slåtterängar, naturbetes-
marker, gamla grova träd, dammar, öppna diken och 
åkerholmar. Sådana naturtyper var mycket vanligare 
förr. 

Betesmarkerna tillhör de viktigaste naturtyperna för 
odlingslandskapets biologiska mångfald, och förekom-
sten av betande djur är naturligtvis den avgörande fak-
torn för bevarandet av värdena i dessa marker. 

Odlingslandskapet innefattar även åkrar och andra 
kringliggande marker, och för att bredda kunskaps-
underlaget tog länsstyrelsen i det dåvarande Älvs-
borgs län på 1990-talet fram en plan för bevarande 
av hela odlingslandskap. I Åmåls kommun finns det 
20 sådana värdefulla odlingslandskap omfattande to-
talt 3 017 hektar. I kommunens centrala delar finns 
det flacka slättlandskapet kring Tösse och Tydjesjön. 
Utmed Ånimmen finns många gårdar  med artrika, 
kalkpåverkade betesmarker och vid Bräcke ängar och 
Strand-Skackerud finns några av landets finaste, äldre 
odlingslandskap.

Ängar
Ängen, i ursprunglig bemärkelse, är en ogödslad, 
okultiverad slåttermark där bonden hämtade vinterfo-
der till sina djur. Ängarna har en unik artrikedom som 
är beroende av traditionell hävd. I Sverige finns det 
endast något tusental hektar kvar av detta markslag 
vilket präglat det svenska odlingslandskapet under fle-
ra tusen år. I Västra Götaland finns ett hundratal äng-
ar kvar, och dessa täcker ungefär lika många hektar. 
Den skrämmande jämförelsen är att det på 1800-talet 
var vanligt med enskilda gårdar som hade hundra hek-
tar slåtterängar. Det är svårt att hitta ett passande ord 
för minskningens omfattning.  I Åmåls kommun finns 
idag, enligt ängs- och betesmarksinventeringen som 
genomfördes 2002–2004, 16 slåtterängar som omfat-

tar 21 hektar (0,4 ‰ av kommunens landyta). En ex-
tremt låg siffra om man jämför med förr i tiden, men 
en för vår tid tämligen hög siffra. 

Betesmarker
Betesmarkerna är näst efter ängarna det viktigaste 
markslaget i odlingslandskapet när det gäller biologisk 
mångfald. Många av de marker som idag betas har en 
historia som ängsmark. Förr betade djuren på utmarken 
som i våra trakter ofta bestod av skog och vidsträckta, 
öppna ljunghedar. På dessa marker växer  det nume-
ra vanligen tät skog. Under ängs- och betesmarksin-
venteringen (TUVA) som genomfördes under början av 
2000-talet registrerades i kommunen 75 områden, om 
totalt 243 ha, med naturvärden knutna till slåtter- och 
beteshävd. 37 betesmarker hade höga naturvärden och 
bra hävd. I inventeringen finns också 20 objekt som an-
sågs vara möjliga att restaurera. Sammanlagt omfattar 
de hävdade betesmarkerna i kommunen ca 90 ha, vil-
ket förstås är en mycket låg siffra, enbart 1,8 ‰ av kom-
munens landyta. Betesmarkerna utmed Ånimmen är 
emellertid mycket artrika, med mycket höga naturvär-
den och nationell bevarandestatus.

Månlåsbräken Botrychium lunaria är en liten orm-
bunksväxt som främst förekommer i öppna, kalkrika betes-
marker och slåtterängar. Arten är numera rödlistad.
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Småbiotoper
Vid sidan om ängar och betesmarker finns odlings-
landskapets småbiotoper. Begreppet används om na-
turmiljöer som åkerholmar, stenmurar, odlingsrösen, 
öppna diken, källor, småvatten och alléer. 

Åkerholmar erbjuder skydd för allehanda djur och de 
var en gång i tiden ängs- eller betesmarker. Stenmu-
rar och odlingsrösen är spår från äldre tiders odling 
som erbjuder skydd för ormar, ödlor, insekter och fåg-
lar. Vatten är mycket viktigt i landskapet, och det är 
en livsnödvändighet för grodor, salamandrar och en 
mängd småkryp. Alléernas gamla ihåliga träd är värde-
fulla för fåglar, insekter, mossor och lavar. 

De vanligast förekommande småbiotoperna i Åmåls 
kommun är åkerholmar, öppna diken och småvatten. 

De småbiotoper som vi idag ser i landskapet utgör 
bara en bråkdel av vad som tidigare förekommit. Där-
för krävs stor hänsyn till dessa miljöer. Många av små-
biotoperna anses så viktiga att de omfattas av ett gene-
rellt biotopskydd (se tabellen ovan). Mer information 
om biotopskyddet finns på Naturvårdsverkets hemsida 
(www.naturvardsverket.se) och i kapitlet ”Skyddad na-
tur” i denna rapport.

Följande sju biotoptyper är skyddade i hela landet
• Allé
• Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
• Odlingsröse i jordbruksmark
• Pilevall
• Småvatten och våtmark i jordbruksmark
• Stenmur i jordbruksmark
• Åkerholme

Särskilt skyddsvärda träd
Gamla träd tillhör också odlingslandskapets mest art-
rika och hotade miljöer. Det rör sig om gamla gro-
va ekar, hamlade lövträd, vårdträd och träd i alléer. 
Gamla och grova träd är fascinerande att se på, men 
de utgör också hemvist för många djur och växter. 
De grova träden har så många hotade arter knutna till 
sig att Naturvårdsverket upprättat ett särskilt åtgärds-
program för dessa träd – åtgärdsprogram för särskilt 
skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Ett skyddsvärt 
träd skall vara >1 meter i diameter i brösthöjd,  > 200 
år gammalt eller ett hålträd (diameter > 40 cm). De 
flesta av de skyddsvärda träden har uppstått i odlings-
landskapet och de finns vanligen i äldre övergivna, el-
ler hävdade odlingslandskap, men också i parker och 
på kyrkogårdar.

Åtgärdsprogrammet har sammanställts av experter och 
de beslutade åtgärderna genomförs på, nationell, regi-
onal och lokal nivå. Åmåls kommuns ansvar är i första 
hand kunskapsinsamling, skötselåtgärder samt infor-
mation och rådgivning. 

Dokumentationen av  kommunens skyddsvärda träd 
(se karta), både i skogs- och odlingslandskapet, omfat-
tar 676 träd, av vilka 176 är att betrakta som ”jätte-
träd” med en stamdiameter > 1 meter samt 118 hål-
träd. Det största trädet i kommunen är en ek som är 
817 cm i omkrets (i brösthöjd). Den växer tillsammans 
med flera andra grova ekar söder om Fröskog. Stora 
förekomster med särskilt skyddsvärda träd finns kring 
Edsle skogs kyrka, vid Bräcketorpet och Bräcke ängar, i 
Baståsens naturreservat, vid Kednäs, kring Fröskog och 
vid Ånimskogs gård och Salebol.

Ersättningar för skötsel och utbildning
Länsstyrelsen erbjuder miljöersättningar genom Lands-
bygdsprogrammet samt rådgivning om skötsel av od-
lingslandskapets natur- och kulturmiljöer. Det gäl-
ler till exempel ängar och betesmarker, småbiotoper, 
ekologisk produktion, bevarande av äldre byggnader, 
gamla husdjursraser, med mera. Utöver miljöersätt-
ningar finns särskild ersättning för skötsel av skydda-
de områden/naturreservat och Natura 2000-områden, 
LONA-bidrag med mera. De olika ersättningsformerna 
administreras av Länsstyrelsen, Jordbruksverket och till 
viss del av kommunerna. Ersättningarna är föränderli-
ga och kan komma att ändras. 

Kommunen kan spela en viktig roll genom att sprida 
information och ta initiativ och stötta lokala projekt.

På gamla ekar lever många arter. Både på barken och i trä-
dens ved lever svampar, och i de omgivande gräsmarkerna 
finns arter som lever i samliv med ekens rötter. På bilden 
syns en oxtungsvamp Fistulina hepatica NT.



17

Vad behöver göras?
•  Arealen naturliga gräsmarker – 

slåtterängar och betesmarker 
behöver öka.

•  Variation i odlingslandskapet 
ska eftersträvas genom att be-
vara, nyskapa och sköta små-
biotoper.

Vad kan Åmåls kommun göra?
•  Ta särskild hänsyn till ängar, 

hagmarker och småbiotoper 
vid planering, samråd och till-
ståndsärenden.

•  Ha ett bra planeringsunderlag 
och en god kännedom om det 
lokala odlingslandskapet och 
dess naturvärden.

•  Öka medvetenheten om be-
tydelsen av närproducerade, 
ekologiska livsmedel.

•  Aktivt arbeta för att säkerställa 
och stödja hävden av de mest 
värdefulla ängs- och betesmar-
kerna, samt brukandet av tra-
ditionellt skötta åkrar.

•  Bidra till att inhemska hus-
djursraser och kulturväxter be-
varas.

•  Den regionala handlingspla-
nen för grön infrastruktur (se 
sid. 5) kan få stor betydelse för 
kommunens odlingslandskap 
och bidra till att ängar, hagar 
och hotad fauna och flora kan 
bevaras och utvecklas. 

• Ingå i mellankommunala pro-
jekt, till exempel med Melle-
ruds kommun, för att utveckla 
odlingslandskapets naturvär-
den på kalkrika marker utmed 
sjösystemet Edslan - Håverud - 
Köpmannebro.

Värdefulla ängar, betesmar-
ker och odlingslandskap i Åmåls 
kommun. Kartan innehåller också 
skyddsvärda träd (grova träd, hål-
träd, och mycket gamla träd).

Vildlin Linum catharticum påträf-
fas i kalkrika ängsmarker.
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de dör ut. Arter som bedöms uppfylla kriterierna för 
någon av rödlistekategorierna kallas rödlistade arter. 
I Åmåls kommun har 433 rödlistade arter med olika 
grad av hot (se faktaruta nedan) påträffats. En förteck-
ning över dessa arter presenteras i BILAGA 6. Arterna 
i bilagan grupperas i hotkategorier samt nu förekom-
mande (rapporterade efter 1980), tidigare förekomst 
(ej rapporterade efter 1980), nationellt utdöda, tillfälli-
ga besökare eller osäker bestämning (se nedan). 

  Hotkategorier
  RE - Nationellt utdöd (Regionally Extinct)
  CR - Akut hotad (Critically Endangered)
  EN - Starkt hotad (Endangered)
  VU - Sårbar (Vulnerable)
  NT - Missgynnad (Near Threatened)
  DD - Kunskapsbrist (Data Deficient)

Skyddade arter – artskyddsförordningen
Inom lagstiftningen – artskyddsförordningen – skyddas 
en lång rad arter. Det rör sig om arter som är fridlysta, 
upptagna i EU:s art- habitat- eller fågeldirektiv. Sådana 
arter som finns eller har funnits i Åmåls kommun för-
tecknas tillsammans med rödlistade arter i BILAGA 5.

Arter med särskilda åtgärdsprogram – ÅGP
Flera av de arter som finns i Åmåls kommun finns ock-
så upptagna på Naturvårdsverkets förteckning över 
arter som inte kan klaras med ”vanliga” bevarandein-
satser som reservat, allmänna hänsynstaganden, nyck-
elbiotoper eller miljöersättningar inom lantbruket. 
Särskilda insatser behövs för att klara dessa arter. Där-
för har regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att 
kraftsamla genom att ta fram särskilda åtgärdsprogram. 
En del program berör hela livsmiljöer och flera arter. 
Totalt omfattar satsningen drygt 200 program och över 
500 arter. I Åmåls kommun finns (eller har funnits) 15 
arter som omfattas av sådana program. Se vidare för-
teckningen nedan till höger.

Begreppet “biologisk mångfald” kan kännas abstrakt 
och teoretiskt. Men det omfattar alla de djur och väx-
ter som finns runt omkring oss i vår vardag, tillsam-
mans med alla de djur och växter som är så ovanliga 
att vi troligen aldrig kommer att träffa på dem. Biolo-
gisk mångfald innefattar också den mosaik av natur-
typer och livsmiljöer som finns i landskapet – odlad 
mark, vattendrag, sjöar, våtmarker och skogar.  Förlus-
ten av livsmiljöer och arter runt om på vår jord är ett 
faktum och ett av vår tids största miljöproblem. Arter 
försvinner i en våldsam hastighet. Under det senas-
te 20 åren har närmare 3 000 arter försvunnit årligen 
från jordens yta.

Många hotade arter är knutna till naturliga, opåverka-
de marker men också till åldriga, kulturskapade miljö-
er. Sådana livsmiljöer kan vara svåra eller till och med 
omöjliga att återskapa om de förstörs. De är också ofta 
artrika och finns kvar som små öar i ett för övrigt kraf-
tigt förändrat landskap. När dessa miljöer försvinner 
har organismerna ingenstans att ta vägen, vilket leder 
till att de dör ut. I Sverige finns det kvar populationer 
av arter som håller på att försvinna i andra delar av 
världen. Kanske främst för att vi är så glest befolkade 
och att oexploaterad natur fortfarande utgör en så pass 
stor del av vårt land. Vi behöver därför ta ansvar för 
dessa arter både nationellt, regionalt och lokalt.

I Åmåls kommun finns en hel del värdefull natur och 
många ovanliga eller hotade arter. För att bevara na-
turmiljöerna och arterna så behövs åtgärder av oli-
ka slag. Vi behöver mer kunskap om de miljöer som 
är utmärkande för Åmåls kommun, som till exempel 
kalkbarrskogar, lövskogar av olika typer, kalkrika skif-
ferhällmarker samt gamla hällmarks tallskogar. Ett sär-
skilt kommunalt ansvar föreligger för dessa miljöer. I 
vardagslandskapet krävs både hänsyn kreativitet för att 
bevara och utveckla, och verksamma inom skogs- och 
jordbruket kan göra stor skillnad vid val av bruknings-
metoder. Åmåls kommun har också ett omfattande an-
svar för vardagslandskapet. Både som markägare och 
som ansvarig för samhällsplaneringen. Andra åtgärder 
kan vara att skydda speciellt värdefulla områden som 
kommunala naturreservat, men insatser som att till-
handahålla ett arbetslag för praktiska naturvårdsåtgär-
der eller att skapa nya livsmiljöer för växter och djur, 
är också mycket betydelsefulla.

Hotade och rödlistade arter
Cirka fem procent av Sveriges djur, växter och svam-
par är så hotade att de riskerar att dö ut. Deras livs-
miljöer har påverkats av miljöförstörelse och av att 
jordbruket, skogsbruket och fisket har rationaliserats. 
Sverige tar liksom många andra länder fram rödlistor 
över hotade och sällsynta växt- och djurarter. I rödlis-
torna grupperas arterna efter hur stor risken är för att 

Växt- och djurlivet

Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe är rödlistad 
(NT) och påträffas i ängs- och betesmarker i kommunen.
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Vad behöver göras?
•  Förlusten av biologisk mångfald behöver hejdas.
•  Antalet hotade arter behöver minska, och deras före-

komster behöver stärkas.
•  Våra rika biologiska tillgångar behöver användas på ett 

långsiktigt hållbart sätt.
Vad kan kommunen göra?
•  Ta hänsyn till områden med rödlistade arter vid plane-

ring, samråd och tillståndsärenden.
•  Ta fram bra planeringsunderlag för, och sprida känne-

dom om kommunens hotade arter.
•  Ha kännedom om och ta ett särskilt ansvar för de särskilt 

utmärkande arter och miljöer som är kännetecknande 
för kommunen.

•  Arbeta för att inga arter ska försvinna från kommunen.
•  Implementera ”grön infrastruktur” i översiktsplaner och 

andra långsiktiga ställningstaganden. Kan omfatta att 
utveckla det ”gröna infrastrukturområdet” som omfat-
tar de kalkrika odlingsmarkerna och sjöstränderna som 
sträcker sig längs hela kommunen (även Melleruds kom-
mun), från norr till söder. Området har nationellt beva-
randevärde och omfattar Ånimmen, Ärr, Knarrbysjön och 
Edslan.

Exempel på arter med särskilda åtgärdsprogram, som 
finns i Åmåls kommun är klottegellav Psora globife-
ra (även kalklerskiffermarker), hällebräcka Saxifraga 
osloensis, vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos, 
fältgentiana Gentianella campestris (gentianor i slåtte-
rängar), flodkräfta Astacus astacus och flodpärlmuss-
la Margaritifera margaritifera. Dessutom finns det flera 
fina trädmiljöer i kommunen som berörs av åtgärds-
programmet för skyddsvärda träd i kulturlandskapet.

Ansvarsarter – Åmåls kommun
Flera av arterna på den nationella rödlistan har särskilt 
stora förekomster inom Åmåls kommun, och för dessa 
arter har kommunen därför ett särskilt ansvar. Det 
handlar främst om arter med särskilda åtgärdsprogram, 
till exempel fältgentiana, hällebräcka, klottegellav, vit-
ryggig hackspett och flodkräfta, men också om arter 
som delvis faller mellan stolarna i bevarandesamman-
hang – exempelvis trollsmultron, blylav och ett flertal 
mycket sällsynta mossarter.

Den sistnämnda gruppen, mossorna, har en alldeles 
speciell koppling till Åmåls kommun genom Per-Adolf 
Larsson – ”mosskungen”. Per Adolf Larsson (född 14 
januari 1872, död 20 maj 1957) levde hela sitt liv på 
gården Öjersbyn. Han var inte bara en skicklig bota-
nist utan också riksdagsman, jordbrukare och hängi-
ven naturvårdare. 1953 utnämndes han till hedersdok-
tor vid Göteborgs högskola. Larsson saknade arvingar 
och han testamenterade därför sina skogsägor till 
Svenska kyrkan (Mo församling), som 2013 inrättade 
naturreservatet Öjersbyns gammelskog av delar av ar-
vet från 1957. Per Adolf Larsson bidrog till att sprida 
intresset för mossor och han gjorde många intressanta 
fynd. Några arter, till exempel pyramidmossa Pyrami-
dula tetragona och kärröronmossa Jamesoniella undu-
lifolia, som han fann i Åmål, anses numera vara utdö-
da RE i Sverige.

Särskilda åtgärdsprogram för arter som har 
viktiga förekomster i Åmåls kommun 
Grahn, J. & Andersson, Å. (red.) 2017. Åtgärdsprogram för vit-

ryggig hackspett, 2017–2021. Rapport 6770. Naturvårdsver-
ket, Stockholm. 

Hultengren, S. 2012. Åtgärdsprogram för öppna, kalkrika häll-
marker i Dalsland 2013–2017. Rapport 6530. Naturvårdsver-
ket, Stockholm.

Hultengren, S. 2014. Kunskapssammanställning för kudd-
gelélav. – Rapport 6606. Naturvårdsverket, Stockholm.

Höjer, O. & Hultengren, S. 2004. Åtgärdsprogram för särskilt 
skyddsvärda träd. Rapport 5411. Naturvårdsverket. 

Kindvall, O. 2011. Åtgärdsprogram för trumgräshoppa, 2011–
2015. Rapport 6443. Naturvårdsverket. 

Lennartsson, T. 2015. Åtgärdsprogram för fältgentianor i na-
turliga fodermarker, 2015–2019. Rapport 6681. Naturvårds-
verket, Stockholm. 

Naturvårdsverket 2012. Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvär-
da träd. Mål och åtgärder. Rapport 6496. Naturvårdsverket. 

Schreiber, H., Tranvik, L. & Henriksson, L. 2005. Åtgärdspro-
gram för bevarande av flodpärlmussla. Rapport 5429. Na-
turvårdsverket, Stockholm.

Svensson, A., Holst, I. & Sallmén, N. 2014. Åtgärdsprogram för 
hällebräcka, 2014–2018. Rapport 6681. Naturvårdsverket, 
Stockholm.

Söderbeck, B., Edsman, L. & Schröder, S. 2009. Åtgärdspro-
gram för flodkräfta 2008–2013. Rapport 5955. Naturvårds-
verket, Stockholm.

Weibull, H. 2014. Åtgärdsprogram för sällsynta skapanior på 
tidvis översvämmad ved, 2015–2019. Rapport 6655. Natur-
vårdsverket, Stockholm. 

Lunglav Lobaria pulmonaria är rödlistad (NT) och före-
kommer på olika lövträd i bergbranter och på gamla träd i 
ålderdomliga odlingslandskap.
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Figuren till vänster visar att tre fjärde-
delar av de 433 rödlistade arter som 
påträffats inom kommunens fortfaran-
de finns kvar (noterade efter 1980). 
Resterande arter utgörs av försvunna 
arter, tillfälliga gäster (främst fåglar) och 
av osäkra bestämningar.

För många av grupperna, möjligen un-
dantaget fåglar och kärlväxter, saknas 
tillräckliga kunskaper för att ge en rätt-
visande bild av vilka arter som verkli-
gen finns i kommunen. Antalet rödlis-
tade arter skulle sannolikt vara mycket 
högre om det fanns lika många skickliga 
insektssamlare som fågelskådare och 
botanister i kommunen (se nedersta fi-
guren).

Diagrammet till vänster visar påträffa-
de, rödlistade arter inom kommunens 
gränser fördelade på olika hotkatego-
rier (RE = nationellt utdöda; CR = akut 
hotade; EN = starkt hotade;  VU = sår-
bara och NT = missgynnade, nära ho-
tade arter). Drygt hälften av arterna 
tillhör kategorin NT – som är den läg-
sta. DD betyder att arten sannolikt till-
hör någon hotkategori men att brister 
i kunskapsunderlaget gör det svårt att 
placera den i rätt grupp. 

Diagrammet till vänster visar påträffa-
de, rödlistade arter inom kommunens 
gränser fördelade på olika organism-
grupper. Kärlväxter, storsvampar, fåglar, 
mossor och lavar är de grupper som, 
med befintlig kunskap, hyser flest röd-
listade arter i Åmåls kommun.
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Översiktskarta över fynd av röd-
listade arter i Åmåls kommun – 
totalt rör det sig om 8 051 note-
ringar av 433 olika arter. 

Fetörtsblåvinge Scolitantides orion 
EN – försvunnen från kommunen.

Backtimjan Thymus serpyllum NT – 
förr vanlig, nu rödlistad.

Gulsparv Emberiza citrinella VU – förr 
vanlig, nu rödlistad.

Klottegellav Psora globifera EN – en 
ansvarsart för Åmåls kommun.
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Vad behöver göras?
• Stadens grönområden och tätortsnära naturmiljöer 

innehåller en rik biologisk mångfald och behöver bevaras 
och utvecklas.  

Vad kan Åmåls kommun göra?
•  Ta hänsyn till grönstrukturen vid planering, samråd och 

tillståndsärenden.
•  Arbeta med grönområden utgående från både socia-

la och biologiska värden, och utveckla grön infrastruktur 
och skapa gröna (eller blå) korridorer i tätorten.

•  Fördjupa kunskaperna om tätortens naturvärden genom 
undersökningar av ”stadens naturmiljöer”.

•  Sprida kunskaper om tätortens naturvärden.
• Kommunalt ägda, tätortsnära eller inom tätorten beläg-

na skogsmarker skulle kunna avsättas som ”skolskogar”. 
Sådana områden har en viktig funktion i undervisningen, 
som strövområden och som ”gröna korridorer.” 

Att utveckla en god och hälsosam livsmiljö i städer, 
tätorter och andra bebyggda miljöer är en viktig del av 
samhällsplaneringen. Kommunen har förstås en nyck-
elroll i det arbetet. Genomtänkta program och stra-
tegier för natur- och kulturvärden, hushållning med 
grus, avfallshantering, miljöanpassad energiförsörj-
ning och hälsofrågor som buller ger underlag för ett 
samhällsbyggande som kan bidra till en god bebyggd 
miljö. Genom att ett brett spektrum av kompetenser 
involveras redan tidigt i planeringsprocessen så kan 
många intressekonflikter lösas på ett tidigt stadium. 
Miljömålet ”god bebyggd miljö” beskriver också vik-
ten av en god närmiljö för både människor, växer och 
djur i städer och tätorter.

Nära till naturen
Närrekreationen är viktig för människors livskvalitet. 
Ofta handlar det om att det skall finnas gröna stråk 
med parker och gräsytor som bryter mot byggnader 
och vägar. Promenader är mycket viktiga för den en-
skilda människans välbefinnande, men också för den 
allmänna folkhälsan och därmed också för den natio-
nella ekonomin. Om de gröna områdena fylls med in-
tressant och värdefullt innehåll blir värdet ännu större. 
Förekomsten av ovanliga arter inom tätorter har visat 
sig vara större än man tidigare trott. I parker och allé-
er, på öppna berghällar, i vägkanter och på grusplanar 
finns ibland en ovanligt rik mångfald av arter – som 
lever tillsammans med människan. Åmåls kommun 
har det väl förspänt när det gäller naturområden inom 
eller nära tätbebyggt område. Innanför kommunens 
gränser finns också många stora och mycket värdeful-
la natur- och friluftsområden. 

De främsta exemplen i Åmåls närhet är Örnäs och 
Hanebol. Inom de här områdena finns en blandning 
av naturtyper, arter och andra värden för friluftslivet.

Naturanpassat byggande
Att planera in byggnader i naturmiljön är en viktig 
kvalitetsaspekt. Men det kräver kunskap om de värden 
som finns på den aktuella platsen. En förutsättning är 
att man dokumenterar naturvärdena i ett tidigt ske-
de av planprocessen, till exempel i detaljplaneskedet. 
Genom att sedan se stenmuren, dammen, lövdungen, 
betesmarken eller det gamla trädet som en tillgång i 
bostadsbyggandet istället för ett hinder, kan man ska-
pa attraktiva boendemiljöer. Med ett sådant förhåll-
ningssätt finns också möjlighet att förstärka den lokala 
och historiska identiteten inom varje bostadsområde. 
Genom att utforma naturvårdsin-
riktade planbestämmelser gynnas 
inte bara biologisk mångfald utan 
också de boendes möjlighet att 
uppleva en rik närnatur.

Natur, bebyggelse och infrastruktur
Infrastruktur och biologisk mångfald
Sverige står bakom Agenda 2030 med de 17 målen för 
en omfattande och nödvändig global omställning som 
FN beslutat om. Transportsystemet är integrerat i de 
flesta målen och har potential att påverka det hållbara 
samhället i alla tre dimensionerna: socialt, ekonomiskt 
och ekologiskt. Trafikverket genomför en rad åtgärder 
och inventeringar med syftet att stärka ekologin kring 
vägnätet i Sverige.

Från Åmåls kommun uppger Trafikverket 10 alléer 
(främst i de västra delarna av kommunen), tre artrika 
järnvägsmiljöer, 12 artrika vägmiljöer (många kring 
sjön Ånimmen), två medelstora (E45) och tre stora fau-
napassager (två st E45 och en Norgebanan). Dessa 
områden ingår som objekt i objektsförteckningen 
(dock ej faunapassagerna).

Ekosystemtjänster
Ekosystemen bidrar med flera viktiga tjänster till 
människan. Naturen i staden ger renare luft, bättre lo-
kalklimat, ökad hälsa, klimatanpassning, bullerdämp-
ning och möjlighet till närodlad föda. Tätorternas grö-
nområden konkurrerar ofta med behovet av bostäder 
och vägar. Men parker och grönområden bidrar lokalt 
till ett gott klimat med renare luft och jämnare tem-
peratur. Gräsmattor och andra mjuka markytor renar 
regn- och smältvatten. Träd och buskar tar hand om 
ökad nederbörd, minskar bullernivåer och är boplats-
er för växter och djur. Vi människor lockas också röra 
oss mer i gröna områden.
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Friluftsliv och naturturism
En skogspromenad, en liten stunds vila i en örtrik 
ängsbacke, en fisketur eller en stillsam paddling i ett 
vattendrag, en båttur i skärgården. Vistelser i naturen 
har positiva effekter på vårt välbefinnande. Det kan 
tyckas självklart, men det är först de senaste åren som 
man vetenskapligt börjat studera varför vi mår bra av 
att vistas i naturen. En viktig aspekt, förutom det fak-
tum att naturen har lugnande, stärkande och läkande 
effekter, är att det är lätt att ta sig till variationsrika och 
stimulerande naturmiljöer. Studier visar att ju närmare 
ett grönområde man bor, desto oftare besöker man det 
och att de människor som oftast besöker ett grönområ-
de känner sig mindre stressade.

I Åmåls kommun är naturen alltid nära, och många 
fina områden ligger på gång- och cykelavstånd från 
tätorten. Runt Åmål finns flera fina friluftsområden, till 
exempel Hanebol. Lite längre bort ligger stora dals-
ländska sjöarna Ånimmen, Edslan och Ärr, med skrid-
skoåkning, fiske, bad och båtliv.

Det finns också god tillgång till natur med extraordi-
nära naturvärden och goda besöksanordningar. Na-
turreservaten Sörknatten, Bräcke ängar, Baljåsen, Yttre 
Bodane och Tösse skärgård ligger inom en halvtimmas 
bilfärd, eller ett par timmars cykelavstånd om man så 
vill. Och så, sist men inte minst, ligger ju hela Vänern 
granne till Åmåls kommun – med bad, fisketurer och 
fina naturupplevelser.

Vård och utveckling av de fina naturmiljöer som finns 
i Åmåls kommun är förstås betydelsefullt för frilufts-
livet, men det är också viktigt att informera invånare 
och tillfälliga gäster om att de här kvaliteterna finns, 
och att de är stort sett gratis. Kommunen är, med sin 
varierande natur, intressant för turister. Naturturismen 
är en viktig, expansiv och ekonomiskt betydelsefull 
verksamhet. Den kan utvecklas till att bli en viktig sys-
selsättning för många människor, men nyttjandet kan 
också medföra konflikter med känsliga naturvärden. 
Det är därför viktigt att planera för ett långsiktigt och 
hållbart nyttjande av kommunens naturmiljöer.

Närheten till ren och vacker närnatur är en viktig förutsätt-
ning för att kunna utöva ett givande och varierat frilufts-
liv. Höga naturkvalitéer, till exempel fiskrika vatten, artrika 
naturmiljöer och svamprika skogar, ger ofta fina naturupp-
levelser.

trattkantarell

botaniska studier på kalkhällar vid Ånimmen

abborre

Vad kan Åmåls kommun göra?
• Utveckla besöksnäringen i de kommunala åtagandena – i 

först hand naturreservatet Tösse skärgård. Skärgårdsområ-
det är unikt med goda förutsättningar för fiske, naturstu-
dier, båtturism, bad, med mera. Relevanta åtgärder kan ut-
göras av förbättrade vägar, parkeringsmöjligheter för bilar 
och båttrailers, förbättrade av stigar och skyltar. Det årliga 
underhållet behöver också ses över. Se även åtgärdsruta 
under kapitlet ”sjöar och vattendrag”.
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Det finns många olika lagskydd för värdefull natur. De 
olika skyddsformerna redovisas kortfattat i detta av-
snitt.

Naturreservat
Naturreservat bildas i enlighet med miljöbalken med 
”syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av om-
råden för friluftslivet. Ett område som behövs för att 
skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer 
eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förkla-
ras som naturreservat.”

Länsstyrelserna och kommunerna kan bilda naturre-
servat enligt miljöbalken. Naturreservat kan bildas på 
mark som ägs av staten, kommuner, bolag, enskilda 
personer, med mera. Markägarna ersätts för intrånget, 
alternativt köper staten eller kommunen marken innan 
reservatet bildas. 

Reservat används för att skydda olika typer av natur, 
och det kan röra sig om allt från små växtlokaler till 
vidsträckta fjällområden. Våtmarker, odlingslandskap, 
skogar, vattenmiljöer, geologiska bildningar och tät-
ortsnära friluftsområden kan också skyddas som reser-
vat. Naturreservat är ett mycket starkt skydd som inne-
fattar restriktioner och reglering av markanvändningen 
i ett område. Ändamål och restriktioner i reservaten 
framgår av särskilda beslut och skötselplan. 

I Åmåls kommun finns 14 områden som är naturreser-
vat enligt miljöbalken 7 kap 4§. 4 769 hektar är skyd-
dat som naturreservat i Åmåls kommun.

Naturminnen
”Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen eller 
kommunen förklaras som naturminne, om det behöver 
skyddas eller vårdas särskilt.”  Miljöbalken.

Naturminnen lyder under samma lagparagraf som na-
turreservat och är, kan man säga, naturreservat i mi-
niatyr. Skyddsformen tillämpas inte så ofta idag. De 
naturminnen som finns utgörs ofta av gamla träd eller 
geologiska formationer. I Åmåls kommun finns två na-
turminnen. Lilla Bräcke (ek) 3:2 och Byn södra (ett tio-
tal idegranar vid Sörknatten).

Landskapsskydd
Landskapsbildsskydd är också en äldre skyddsform 
(som bildades med stöd av 19 § naturvårdslagen) och 
är ett begrepp som inte finns i miljöbalken. Befintliga 
landskapsskydd ersätts successivt med andra skydds-
former, men fram tills dess gäller bestämmelserna i 
landskapsskyddsområdena.

Särskilda föreskrifter finns framtagna för varje land-
skapsbildsskydd. Skyddet reglerar bebyggelse, vägar 

Skydd av natur – miljöbalken och frivilliga avtal

och andra anläggningar som kan ha en negativ effekt 
på landskapsbilden. Det reglerar inte skogsbruk och 
jordbruk. I Åmåls kommun finns inga landskapsbilds-
skydd.

Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av skyddsvärda naturom-
råden inom EU. De flesta Natura 2000-områden är 
också naturreservat. Natura 2000 ger en ytterligare 
förstärkning av skyddet. Syftet är att bevara naturtyper 
och arter som EU-länderna har kommit överens om. 
För verksamheter eller åtgärder som på ett betydan-
de sätt kan påverka miljön i ett  sådant område krävs 
tillstånd. Tillstånd hanteras i första hand av länsstyrel-
sen, men i fall då ett Natura 2000-område riskerar att 
skadas kan frågan föras vidare till regeringen och EU. 
Inom Åmåls kommun finns 12 stycken Natura 2000 
områden (omfattande ca 3 800 ha i kommunen) Några 
baserar sig på EU:s Art- och habitatdirektiv och några 
på EU:s Fågeldirektiv.

Biotopskyddsområden
Biotopskyddsområde används för att bevara areellt sett 
små livsmiljöer som innehåller nationellt hotade arter 
och små skyddsvärda naturtyper i skogs- eller jord-
brukslandskapet. 

Den ena formen av biotopskydd liknar naturreser-
vat, men är mindre (ofta under fem ha). Länsstyrel-
sen, Skogsstyrelsen eller en kommun får besluta om 
ett område får utgöra ett biotopskyddsområde. Inom 
Åmåls kommun finns 18 sådana särskilt utpekade bio-
topskyddsområden.

Den andra formen utgörs av det så kallade generella 
biotopskyddet som bland annat omfattar alléer, källor 
med omgivande våtmarker, odlingsrösen, åkerholmar, 
pilevallar, småvatten och våtmarker, stenmurar, våt-
marker i jordbruksmark. Det finns en mängd sådana 
områden/objekt i Åmåls kommun. Läs mer om detta 
under rubriken ”småbiotoper” i kapitlet om odlings-
landskapet.

Dessa måste dokumenteras/inventeras i utrednings-
skedet inför exempelvis exploateringar. Finns sådana 
i området så måste anpassningar ske, alternativt skall 
dispens ansökas från länsstyrelsen.

Djur- och växtskyddsområden
Om det behövs särskilt skydd för en växt- eller djurart 
inom ett visst område får länsstyrelsen eller kommu-
nen inskränka rätten till jakt eller fiske, eller allmänhe-
tens eller markägarens rätt att uppehålla sig i området. 
I Åmåls kommun finns inga sådana områden.
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Naturreservat i Åmåls kommun

Natura 2000-områden i Åmåls 
kommun

• Baljåsen (296 hektar)
• Baståsen (63 ha)
• Brudkullen (13 ha)
• Brurmossen (264 ha)
• Bräcke ängar och lövskogar (107 ha)
• Grimsheden (73 ha)
• Hafsåsen (50 ha)
• Kednäs (46 ha)
• Orsberget (213 ha)
• Stora och Lilla Bräcke  (63 ha)
• Sörknatten (390 ha)
• Tösse skärgård (2 212 ha)
• Yttre Bodane (914 ha)

• Öjersbyn gammelskog (8 ha)

Naturvårdsavtal – för områden med särskilda 
värden
Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan staten/
kommunen och markägaren i syfte att bevara och ut-
veckla naturvärden. Det gäller ofta mark som kräver 
naturvårdsanpassad skötsel. Avtalen har främst an-
vänts av Skogsstyrelsen för skogar med särskilda natur-
värden eller skogar med sociala värden (skogar med 
höga rekreationsvärden). Avtalen löper vanligen på 50 
år och skall kompensera markägarens inkomstbortfall 
från skogsbruket. 

Områden av riksintresse
Områden av riksintresse för naturvård ska represente-
ra huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets ut-
veckling och visa mångfalden i naturen ur ett natio-
nellt perspektiv. Områden som pekats ut som Natura 
2000 områden blir automatiskt område av riksintresse 
för naturvården. Miljöbalken innehåller i kap 3 områ-
den som på grund av sina speciella förutsättningar är 
av nationellt intresse kan pekas ut som riksintressen. 
I kap 4 anges områden med stora natur- och kultur-
värden ut. Här har riksdagen avgjort deras status som 
riksintresse genom att peka ut dem i lagen. För de sist-
nämnda områdena har avvägningen mellan olika in-
tressen gjorts direkt i lagen.

Miljöbalken kräver att områden av riksintresse för na-
turvård, kulturmiljövård och friluftsliv ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kultur-
miljön.

Naturvårdsverket pekar ut områden som är av riksin-
tresse för naturvård eller friluftsliv i samarbete med 
länsstyrelserna och kommunerna. Om ett riksintresse 
står i konflikt med ett annat allmänt intresse ska gene-
rellt riksintresset ges företräde eftersom det väger tyng-
re än allmänna lokala intressen. Kommunen skall i sin 
fysiska planering visa på vilket sätt riksintressena kan 
tillgodoses. Det är Länsstyrelsen som bevakar att dessa 
riksintressen inte påtagligt skadas vid ny planläggning.

I Åmåls kommun finns sex områden som är utpekade 
som riksintressen för naturvård och friluftsliv (se fakta-
ruta på nästa sida).

Strandskydd
Strandskyddet ska långsiktigt trygga allmänhetens till-
gång till stränder för friluftsliv och bevara goda livsmil-
jöer på land och i vatten för växt- och djurliv. Strand-
skydd råder vid havet, samt alla insjöar och vattendrag 
100 meter från strandlinjen, såvida inte utvidgat 
strandskydd gäller (upp till 300 meter). Strandskyddet 
är oftast upphävt inom detaljplanlagt område. Det är 
förbjudet att inom strandskyddsområden vidta vissa åt-
gärder, som till exempel att anlägga, gräva eller bygga 
något. Bestämmelserna gäller både i tätort och i gles-
bygd, om det finns gott om sjöar och vattendrag eller 
inte och oavsett vilka naturtyper eller arter som finns. 

• Baljåsen
• Baståsen
• Bräcke ängar
• Grimsheden
• Hagarne
• Kingebol
• Salebol
• Tösse skärgård
• Sörknatten
• Strand
• Yttre Bodane-Kräklingarna
• Ängarna

Strandskydd i Åmåls kommun
•  Vänern har 300 meter strandskydd. 
• 200 meter strandskydd har Djup, Edslan, Furusjön, Kalven 

Nedre, Kalven Övre, Knarrbysjön, Käppesjön, Norra Viken, 
Tansjön, Ånimmen, Ärran, Ömmeln, Österbosjön 

• 100 meter strandskydd har övriga sjöar och tjärn i kom-
munen med större yta än ca 1 ha samt Vitlandaån, 
Forsnäsån och Åmålsån.

Kommunen har som uppgift att pröva ärenden och ut-
öva tillsyn. Länsstyrelsen granskar kommunens beslut.

Se även förteckningen över strandskyddsbestämmel-
ser ovan.
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Riksintressen för naturvård i Åmåls kom-
mun

Riksintressen friluftsliv enl 4 kap. 1–2 §§ MB
• Dalsland-Nordmarken
• Vänern
• Vänern – norra Dalsland
Riksintressen friluftsliv enl 3 kap. 6 § MB 
• Dalslands sjö och kanalsystem
• Höghedenområdet
• Vänern – Norra Dalsland
Riksintressen Naturvård enl. 3 kap. 6 § MB
• Högheden – Baljåsen
• Ljusebjörkmossen, Brunmossen m fl
• Tösse skärgård
• Yttre Bodane-Kräklingarna
• Sörknattenområdet

Ekologiskt särskilt känsliga områden
Vissa naturmiljöer är mer känsliga ur ekologisk syn-
punkt än andra. Sådana områden ska enligt miljöbal-
kens 3 kapitel 3 § skyddas mot åtgärder som kan ska-
da naturmiljön. Ekologiskt särskilt känsliga områden 
kan enligt förarbetena till lagstiftningen vara av tre ty-
per:

• Områden med instabila produktionsförhållanden och 
ogynnsamma återväxtförhållanden.

• Områden som inrymmer växt- och djurarter som är ut-
rotningshotade.

• Områden i övrigt som är särskilt ömtåliga och som samti-
digt inrymmer särskilda ekologiska värden.

Områden som anges enligt den första punkten saknas 
det kunskap om i Åmåls kommun. Områden som av-
ses i punkt 2 och 3 redovisas i naturvårdsprogrammets 
objektsdel (bilaga 2-4). De områden som i naturvårds-
programmet anges ha höga eller unika naturvärden 
(klass 1 och 2) bedöms också som ekologiskt särskilt 
känsliga enligt miljöbalkens 3 kap. 3 §. Se vidare i Bi-
laga 2.

Skyddet för ekologiskt särskilt känsliga områden skall 
i första hand tillgodoses vid tillståndsgivning och fy-
sisk planering. Att ett område bedömts som ekologiskt 
särskilt känsligt innebär inte restriktioner för pågående 
markanvändning. Vid fortsatt markanvändning av hit-
tillsvarande slag har bestämmelsen endast en rådgi-
vande funktion.

Skyddade arter
Med skyddad art avses en art som är upptagna art-
skyddsförordningen. Det rör sig dels om arter som krä-
ver noggrant skydd enligt EU:s art- och habitatdirektiv 
och finns upptagna i bilaga 4 till direktivet, dels av ar-
ter som kräver noggrant skydd enligt nationell svensk 
bedömning eller till följd av internationellt åtagande. 
Dessa arter ingår under begreppet fridlyst art. Skydda-
de arter som förekommer i Åmåls kommun förtecknas 
i Bilaga 6.

Vänerskärgården utanför Östra Bodane, 
mellan de båda naturreservaten Yttre Boda-
ne och Tösse skärgård.

Större vattensalamander (ovan) är både 
fridlyst enligt den nationella bestämmelser-
na och i EU:s art- och habitatdirektiv  
(bilaga 4).
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Översiktskarta över olika typer 
av förordnanden i Åmåls kom-
mun. 
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