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1. Inledning 

Områden som är utpekade som riksintresse enligt Miljöbalkens kapitel 3 och 4 har 

länge utgjort en svår fråga att hantera för kommuner, länsstyrelser, exploatörer av 

diverse slag och andra intressenter som på olika vis deltar i planering inför förändrad 

markanvändning i olika områden. Till skillnad från t.ex. naturreservat och andra 

områdesskydd så utgör riksintresseutpekandet inte i sig ett hinder för exploateringar 

inom ett markområde, utan det ska bara finnas med som en planeringsförutsättning. 

Därmed måste avvägningar göras i varje enskilt fall huruvida en exploatering står i 

konflikt med det utpekade riksintresset eller ej samt om, och i så fall i vilken mån, 

riksintresset skulle skadas vid en exploatering.  

Ännu mer komplicerat blir det när flera olika riksintresseområden sammanfaller. Det 

är inte ovanligt att så kallade ”bevarande” riksintressen, som t.ex. riksintresse för 

naturvård eller för friluftsliv, sammanfaller geografiskt med så 

kallade ”exploaterande” riksintressen som riksintresse för mineral eller 

energiutvinning. I dessa fall kan en förändrad markanvändning innebära att ett eller 

flera riksintressen måste stå tillbaka till förmån för ett annat. När det ska avgöras 

huruvida en förändrad markanvändning står i konflikt med ett eller flera riksintressen 

ska det tas ställning till huruvida riksintresset skulle lida ”påtaglig skada” vid 

exploateringens genomförande. Begreppet är svårfångat och öppnar för olika 

tolkningar beroende på vem som avgör frågan. I praktiken har riksintresseutpekanden 

många gånger hanterats ungefär som naturreservat, d.v.s. det har varit tvärstopp för 

exploateringar inom t.ex. riksintresse för naturvård. I andra fall har utfallet blivit det 

motsatta, d.v.s. att det har varit fritt fram att exploatera trots riksintresseutpekandet. 

Det är därför svårt att förutsäga vilka bedömningar som kommer att göras i olika fall 

och denna oförutsägbarhet, eller rättsosäkerhet om man så vill, är ett stort problem 

både för exploatörer som står och tvekar inför en stor investering och för 

kommunernas planering.  
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Det finns följaktligen behov av en metod eller ett konsekvent arbetssätt med vars 

hjälp de värden som utgör grunden för riksintresset kan identifieras, lokaliseras 

geografiskt och analyseras. 

Uppsatsen syftar till att ta fram just en sådan metod och tillämpa den på ett ”skarpt 

case” och mera specifikt besvara frågeställningarna: Hur ska man avgöra huruvida en 

förändrad markanvädning medför ”påtaglig skada” på ett riksintresse eller ej och hur 

går man till väga för att precisera och geografiskt lokalisera de värden som utgör 

grunden för ett riksintresse för naturvård? 

Fallet som jag studerat är ett kalkstensbrott vid Våmb, väster om tätorten Skövde i 

Skövde kommun, figur 1. Exploatören önskade utöka täktverksamheten och lägga 

om en intilliggande bäck. Riksintresseområdet för naturvård som berörs omfattar 

platåberget Nordbillingen och benämns med samma namn. Jag genomförde, i 

egenskap av naturvårdskonsult hos Enetjärn Natur AB, under 2015 en utredning som 

syftade till att presentera ett underlag för bedömning av hur riksintresseområdet 

skulle påverkas vid en utökad täktverksamhet. Utredningen utgjorde sedan underlag i 

tillståndsprövning av täkten. Uppsatsen som har sin utgångspunkt i utredningen 

slutfördes i mars 2016.  
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Figur 1. Översiktskarta som presenterar riksintresseområdets lokalisering. Den planerade 
utökade täktverksamheten skulle ianspråkta 0,2 % av riksintresseområdet för naturvård. 
©Lantmäteriet Diarienr 2012/892.  

RI för naturvård Nordbillingen

Befintligt verksamhetsområde

Utökat brytområde

0 5 Km
±
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2. Bakgrund riksintresseområden 

Under andra halvan av 1900-talet uppstod ett ökat behov av fysisk planering i 

Sverige i takt med att konkurrensen om mark och naturresurser hårdnade. Den 

svenska staten valde att lösa detta genom att peka ut det som vi idag kallar 

riksintresseområden. Dessa markområden har utpekats, reviderats och ritats om i 

flera steg under olika benämningar och baserat på olika lagar, men grundidén om 

bästa möjliga hushållning med landets resurser har bestått. 

2.1 Historik 

Grunden till dagens riksintresseområden lades under 1960- och 70-talen i och med 

arbetet med fysisk riksplanering (FRP). Vid denna tid var kunskapen om landets 

natur, miljöer, arter, mineraltillgångar etc. på en avsevärt lägre nivå än den är i 

dagsläget, men man hade insett behovet av kartläggning och planering. Arbetet med 

den fysiska riksplaneringen innebar dels kartläggning av resurser (t.ex. värdefulla 

naturområden och värdefulla fyndigheter av olika mineral) och dels framtagandet av 

riktlinjer för hur dessa skulle omhändertas på bästa sätt. I ett första skede tog länen 

fram ett material om olika naturtillgångar man kände till och vilka anspråk som fanns 

på dem, baserat på ett ganska bristfälligt underlag då t.ex. inga nationella 

inventeringar av olika naturtyper fanns att tillgå. Preliminära versioner av det som 

senare skulle bli riksintresseområden för naturvård och friluftsliv presenterades första 

gången i rapporten Hushållning med mark och vatten (SOU 1971:75). Därefter följde 

flera år av dialog mellan staten och kommunerna där både föreslagna geografiska 

områden och riktlinjerna för hur dessa skulle behandlas stöttes och blöttes och 

program för hur riktlinjerna skulle följas upprättades. Naturvårdsverket, som är den 

myndighet som ansvarar för att peka ut riksintresseområden för naturvård och 

friluftsliv, presenterade sedan ett genomarbetat förslag om riksintresseområden 1976. 

År 1987 när naturresurslagen gjorde sitt inträde ersattes ”riktlinjer för fysisk 

riksplanering” av riksintresseområden i laglig mening. I samband med det gjordes 
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också en översyn av de utpekade riksintresseområdena för naturvård och friluftsliv, 

varvid gränser ritades om - vissa områden utgick medan andra tillkom. En ny, men 

inte allomfattande, översyn av riksintresseområdena för naturvård gjordes även i 

slutet av 1990-talet då resultat av de nationella inventeringarna av bl.a. våtmarker 

samt ängs- och hagmarker fanns att tillgå. I dagsläget gäller de områden och de 

gränsdragningar för riksintresseområden för naturvård som presenterades efter denna 

genomgång (Naturvårdsverket 2003, Naturvårdsverket 2005a). 

2.2 Riksintresseområdenas syfte 

Syftet med riksintresseområden är att samhället ska använda mark- och 

vattenområden på ett hållbart vis. Lagen anger: 

Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka 

områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 

behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt 

god hushållning. (Miljöbalk 1998:808, 3 kap, 1§). 

och vidare att: 

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från en allmän 

synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till 

friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada 

natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av 

tätorter ska särskilt beaktas. 

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet 

skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. (Miljöbalk 1998:808, 3 kap, 

6§).  
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Naturvårdsverket skriver i sin handbok med allmäna råd om riksintressen att: 

Riksintresseområden ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada deras 

värden eller möjligheterna att använda dem för avsett ändamål. (Naturvårdsverket 

2005a). 

När ett område pekas ut som riksintresse innebär det således inte ett absolut skydd 

mot alla typer av verksamheter inom hela det utpekade området. Pågående 

markanvändning hindras t.ex. inte av att ett område pekas ut som riksintresse. 

Utpekandet innebär blott att det ska prövas huruvida en ny verksamhet kan 

genomföras utan att det medför påtaglig skada på de värden som riksintresset syftar 

till att skydda (Naturvårdsverket 2005a). Genom att peka ut riksintresseområden 

påpekar staten alltså för den kommun som berörs av ett riksintresseområde att när 

planer läggs för hur marken i det aktuella området ska nyttjas så ska det tas i 

beaktande att det ur en nationell synvinkel finns ett intresse av att de riksvärden (t.ex. 

utpekade naturmiljöer eller mineralfyndigheter) som finns inom området inte lider 

påtaglig skada. Detta gäller både för de bevarande riksintressena, t.ex. naturvård och 

friluftsliv och för de exploaterande, t.ex. vindbruk och mineralutvinning. 

Viktigt att understryka är att de geografiska gränserna för riksintresseområden ofta är 

ritade med grov penna. Gränserna följer inte exakt gränserna för de värden som 

riksintresseområdena avser att omfatta, utan är mer schablonmässigt markerade och 

följer ofta vägar, järnvägar eller andra av människan eller naturen skapade tydliga 

gränser i landskapet (Naturvårdsverket 2003). Ofta har skalan i den karta som 

områdena markerats på inte medgivit en noggrannare gränsdragning och tanken har 

varit att efterhand som mer kunskap, i form av inventeringar och andra 

undersökningar, framkommer ska områdesgränserna successivt revideras och ritas 

om för att göras mer precisa. Det ligger samtidigt i sakens natur att den geografiska 

gränsdragningen inte gjorts med större precision då syftet med riksintresseområden 

inte är detsamma som syftet med t.ex. naturreservat d.v.s. ett definitivt områdesskydd. 

Ett riksintresseområde innebär en planeringsförutsättning, inte ett definitivt stopp 
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mot exploatering eller en viss typ av markanvändning i området. Därmed finns det 

ingen direkt anledning att dra exakta geografiska gränser för området. I detta ligger 

också rimligen att vissa delar av det utritade området är viktigare än andra, d.v.s. att 

det finns värdekärnor inom riksintresseområdet där en viss typ av förändrad 

markanvändning medför större konsekvenser för riksintresset än vad den hade gjort 

om den förlagts utanför värdekärnan. 

Utgångspunkten att de utpekade riksvärdena inom området inte får lida påtaglig 

skada vid en ändrad markanvändning gäller oavsett om den tänkta exploateringen 

sker inom eller utom den geografiska gränsen för området (Naturvårdsverket 2005a). 

En verksamhet som är placerad strax utanför gränsen kan ha större påverkan på ett 

område än en annan typ av verksamhet som är belägen innanför gränsen, (vindbruk 

är ett klassiskt exempel på en verksamhet som kan påverka ett riksintresseområde 

även om det är placerat utanför gränsen). Av den anledningen behövs heller inga 

säkerhetszoner eller liknande runt riksintresseområdet. 

2.3 Riksintressen i praktiken 

I praktiken har riksintresseområdena ibland medfört onödiga inskränkningar i 

användningen av mark- och vattenområden på grund av svårigheterna med att tolka 

bestämmelserna. Inte minst då hela 46 % av Sveriges landyta har kommit att 

omfattas av riksintresseutpekanden (SOU 2015:99). Vad som avses med påtaglig 

skada är inte tydligt definierat i lagtexterna, men i Naturvårdsverkets allmänna råd 

om tillämpning av regelverken kring riksintresseområden för naturvård anges bl.a. 

följande angående påtaglig skada: 

 

Påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön kan uppstå om en åtgärd kan mer än 

obetydligt skada något eller några av de natur-, kultur- eller friluftsvärden som utgör 

grunden för riksintresset. 
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samt 

 

Vid bedömning av om en åtgärd kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön i ett 

område av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet bör det 

analyseras hur mycket, på vilka sätt och för hur lång tid åtgärden kan inverka 

negativt på de värden som utgör grund för att området har bedömts vara av 

riksintresse. (Naturvårdsverket 2005a & Naturvårdsverket 2005b). 

Vidare underlag för bedömning av vad som kan anses utgöra ”påtaglig skada” finns 

genom rättslig praxis. I ett beslut från 2004 har Mark- och Miljööverdomstolen 

klargjort att för att det ska vara möjligt att bedöma huruvida en ny verksamhet 

medför påtaglig skada på ett riksintresse eller ej så krävs underlag i form av en 

närmare beskrivning av de värden som området syftar till att skydda, samt en analys 

av verksamhetens konsekvenser för dessa värden (M 9120-03, beslut 2004-10-29). 

För att underlätta myndigheters bedömningar i dessa frågor har registerblad 

upprättats där riksintresseområdenas storlek, geografiska avgränsning, 

förutsättningar för bevarande etc. redovisas. I registerbladen för riksintresseområden 

för naturvård ska framgå vilka riksvärden som riksintresseområdet syftar till att 

skydda, d.v.s. det ska preciseras t.ex. vilka naturtyper, särskilda områden och 

särskilda arter som finns inom området vilka gemensamt ligger till grund för 

utpekandet (Naturvårdsverket 2005a). 

Kritik har riktats mot regelverkets utformning från flera håll, bl.a. Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL 2011), Länsstyrelsena (Länsstyrelserna 2012) och 

Riksrevisionen (Riksrevisionen 2013). Riksrevisionen framhåller bl.a. att 

riksintresseområdena inte revideras tillräckligt ofta efterhand som ny fakta 

tillkommer utan vissa områden är helt oförändrade sedan 1970-talet, att de 

värdebeskrivningar som hör till riksintresseområdena inte är tillräckligt tydliga vilket 

försvårar tolkningen av vad som utgör områdenas kärnvärden samt att vägledningen 

om vad som ska räknas som ”påtaglig skada” är otydlig (Riksrevisionen 2013). Detta 
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problem mynnade år 2013 ut i en statlig utredning med uppdrag från regeringen att 

se över bestämmelserna i Miljöbalkens kapitel 3 och delar av kapitel 4 och föreslå 

förändringar som gör regelverket mer rättssäkert, enkelt, överskådlig och begripligt 

för att underlätta en enhetlig tillämpning i hela landet (SOU 2015:99). 

Det är inte ovanligt att olika riksintressen överlappar varandra. Flertalet riksintresse-

områden för friluftsliv sammanfaller exempelvis med dito för naturvård, men det är 

också vanligt att exploaterande riksintressen överlappar de bevarande. Så är fallet vid 

Våmb där kalktäkten är belägen. Det område vid Skövde som är tilltänkt för utökad 

täktverksamhet är utpekat som riksintresse för dels naturvård, dels friluftsliv och dels 

mineralutvinning. Å ena sidan ska det då vid en tillståndsprövning tas hänsyn till att 

en eventuell utökad täktverksamhet inte får påtagligt skada de riksvärden som 

områdena för naturvård och friluftsliv är utpekade för. Å andra sidan ska det tas 

hänsyn till att fyndigheten av kalksten är riksintressant och att en ändrad 

markanvändning inte får försvåra utvinningen av denna tillgång. Detta paradoxala 

tillstånd föreligger på flera olika platser i landet och lagstiftaren har givetvis förutsett 

att så kan bli fallet. I miljöbalken anges därför att: 

Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall 

företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig 

hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. (Miljöbalk 1998:808, 

3 kap, 10§) 

För att tillståndsmyndigheten vid en tillståndsprövning ska ta ställning till huruvida 

ett riksintresseområde ska väga tyngre än ett annat behöver det alltså först klargöras 

huruvida ändamålen är oförenliga, d.v.s. om det är möjligt att tillvarata alla riks-

intressen utan att något av dem lider påtaglig skada. Ifall det inte är möjligt tvingas 

man väga intressena mot varandra och prioritera det som innebär bästa möjliga hus-

hållning med nationens resurser. 
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3. Det undersökta fallet 

3.1 Riksintresse för naturvård Nordbillingen 

Min utgångspunkt för att fördjupa mig i frågan om ”påtaglig skada” har varit ett 

aktuellt fall där ett bolag planerar att utöka sin kalktäkt. Området där verksamheten 

bedrivs är utpekat som riksintresse för mineralutvinning, men även för såväl 

friluftsliv som naturvård. I mål M 4418-12 fastslog Mark- och Miljödomstolen att 

riksintressena för friluftsliv och naturvård ska väga tyngre än riksintresset för mineral 

i det aktuella området (M 4418-12, beslut 2014-05-28) och bl.a. därför medgavs 

inget tillstånd för täktverksamheten. I domen angavs dock inte varför man ansåg att 

en avvägning av vilket riksintresse som skulle väga tyngst var nödvändig, d.v.s. det 

utreddes aldrig närmre huruvida något riksintresse verkligen skulle lida ”påtaglig 

skada” vid ett genomförande av den planerade exploateringen eller ej. Domen 

överklagades till Mark- och Miljööverdomstolen, men återförvisades till Mark- och 

Miljödomstolen med hänvisning till att bolaget borde ha givits tillfälle att utreda de 

frågor som domstolen inte ansåg tillräckligt utredda vid den första prövningen. Inför 

nästa prövning hade bolaget alltså tillfälle att utreda bl.a. huruvida riksintressena 

skulle lida ”påtaglig skada” vid exploateringens genomförande eller ej.  

Mot bakgrund av att riksintresse-

utpekanden inte innebär ett absolut 

områdesskydd och mot bakgrund av att det 

är vissa utpekade värden som ska skyddas 

inom ett riksintresseområde, snarare än att 

ett visst geografiskt område ska skyddas, 

tycks det således mer relevant att titta på 

de riksvärden som preciserats i 

registerbladet, hur de är fördelade 

geografiskt, hur de aggregeras i s.k. värdekärnor, vilken beskaffenhet de har etc. än 

att titta på gränserna som riksintresset har markerats med på en karta vid en 

Kärnvärden och värdekärnor 

Med kärnvärde avses t.ex. en plats eller 
en naturtyp som utpekats som viktig att 
bevara i just det aktuella 
riksintresseområdet.  

Med värdekärna avses en del av 
riksintresseområdet där det finns en hög 
koncentration av kärnvärden. Ett sådant 
område är rimligen mer känsligt för en 
förändrad markanvändning än en del av 
riksintresseområdet där inga kärnvärden 
finns representerade.  
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bedömning av huruvida en ny verksamhet riskerar att medföra påtaglig skada på ett 

riksintresseområde eller ej. Registerbladet finns till just för att ange vilka värden som 

riksintresseområdet syftar till att skydda (Naturvårdsverket 2005a). 

3.2 Material och metoder 

Den metodik som prövas i uppsatsen och som tagits fram för att lokalisera 

kärnvärden utgår ifrån vad som anges i riksintresseområdets registerblad och består i 

första hand av en GIS-analys och en litteraturstudie. Detta har dock även 

kompletterats med ett fältbesök. Befintlig georefererad information om naturtyper, 

skyddade områden etc. har inhämtats i digitalt format från Jordbruksverket, 

Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och länsstyrelserna genom länsstyrelsernas GIS-

portal. Information i textformat har hämtats från bl.a. Naturvårdsverket, 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS), Länsstyrelsen i Västra Götaland samt 

Skövde, Skara och Falköpings kommuner i en rad publikationer (reservatsbeslut, 

naturvårdsprogram, inventeringsresultat etc.) via deras respektive hemsidor. 

Dessutom har inrapporterade observationer av fåglar och kärlväxter inhämtats från 

ArtDatabanken, inklusive skyddsklassade fynd. Specifik och detaljerad information 

om naturvärden i och kring det tilltänkta utökade brytområdet har hämtats från de 

naturvärdesinventeringar som genomförts i området av Skövde Naturskyddsförening 

& Pro Natura samt Enetjärn Natur. 

De GIS-lager som ligger till grund för analyserna av riksintresseområdets kärnvärden 

presenteras i Tabell 1. Generellt kan sägas att flertalet använda GIS-lager är resultat 

från inventeringar av varierande omfattning och detaljeringsgrad. Flera av 

inventeringarna har omfattat hela Sverige och till stor del genomförts genom 

fjärranalys (flygbildstolkning etc.). Att jämföra resultatet av sådana inventeringar 

med specialinriktade naturvärdesinventeringar som utförs i fält inom små och 

väldefinierade områden kan medföra vissa svårigheter med avseende på skala och 

detaljeringsgrad. 
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Tabell 1. GIS-lager som använts i analysen av riksintresseområdets kärnvärden. 

Biotopskydd Inventering av lövskog 

Inventering av våtmarker Inventering av ängs- och betesmarker 

Inventering/övervakning av rikkärr Myrskyddsplan 

Natura 2000 Naturminne 

Naturreservat Naturvårdsavtal 

Naturvårdsprogram Naturvärde 

Nyckelbiotop Planerat naturskydd 

Sumpskog  

 

Beroende på i vilken skala en inventering genomförs kommer resultaten att få olika 

detaljeringsgrad. Små objekt med höga naturvärden riskerar att värderas lågt eller 

inte omfattas alls i en storskalig inventering, medan de värderas högre i en småskalig 

inventering. I denna utredning har utgångspunkten varit att naturvärdesobjekt som 

faktiskt är av nationellt intresse rimligen inte har missats i de stora nationella 

inventeringarna, även om små objekt med höga naturvärden kanske inte har fångats 

upp. 

För att undvika en bedömningsprocess där utförarens egna värderingar riskerar att 

påverka resultaten har de naturvärdesobjekt som påträffats inom riksintresseområdet 

redovisats utan urskiljning i GIS-analysen. Inga objekt har tagits bort p.g.a. lägre 

naturvärdesklassning eller någon annan värdering. Detta medför att även objekt med 

lägsta naturvärdesklass redovisas i kartorna, jämbördigt med objekt med högsta 

naturvärdesklass. Vid tolkning av kartorna är det därför viktigt att betänka att inte 

alla de objekt som är markerade i kartorna automatiskt är av nationellt intresse. 
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4. Resultat 

4.1 Riksintresseområdets kärnvärden 

Inom platåberget som utgör riksintresseområdet för naturvård Nordbillingen ryms en 

stor variation av naturtyper. Södra delen är näringsfattig och utgörs av en diabasplatå 

där barrskog och platåmossar dominerar, medan norra delen som främst utgörs av en 

kalkplatå är mer näringsrik och domineras av lövskog och jordbruksmark. Sjöar 

saknas närapå helt. 

Nedan presenteras de riksvärden som utpekas i registerbladet för riksintresseområdet 

Nordbillingen. (Observera att värdena är kategoriserade på ett annat vis i 

registerbladet.). 

Riksvärde knutet till geologi: 

Platåberg 

Travertinbildning 

 

Riksvärde knutet till odlingslandskap: 

Äng 

Naturbetesmark 

 

Riksvärde knutet till sjöar och våtmarker: 

Soligent kärr 

Rikt soligent kärr 

Topogent kärr 

Platåformigt välvd mosse 

Sumpskog 

Limnogen strandsumpskog 

Kalkoligotrofa sjöar 
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Riksvärde knutet till skog: 

Ädellövskog 

Granskog 

 

Riksvärde knutet till arter: 

Flora 

I registerbladet presenteras också områdets huvuddrag samt redogörs för vilka 

kriterier som områdets pekats ut med, vilka förutsättningarna för bevarande bedöms 

vara, vilka skyddade eller på andra sätt utpekade naturområden som finns inom 

riksintresset samt ges ett värdeomdöme. I värdeomdömet utvecklas vilka delområden 

som innehåller de aktuella riksvärdena, d.v.s. riksvärdena presenteras lite mer 

ingående och i löpande text istället för i tabellform. 

I värdeomdömet för Nordbillingen framhålls följande områden, vilka således får 

anses utgöra de objekt som huvudsakligen uppbär riksintresseområdets kärnvärden 

(Id-nummer hänvisar till figur 2 på sid. 19): 

• Platåberg med diabastäckta kambrosiluravlagringar 

• Välbevarat odlingslandskap på kalkstensplatån vid Berg, Id-

nummer 1 

• Vallar och andra geologiska bildningar som sätts i samband 

med tappningen av Baltiska issjön, vid Nordbillingens 

nordspets och vid Timmersdala, Id-nummer 2 

• Myrkomplex vid Blängsmossen uppe på diabasplatån, med 

välutvecklade laggar, några mindre orörda barrskogar samt 

andra våtmarker, t.ex. Sjömossen, Id-nummer 3 

• Ädellövskogar med lång skoglig kontinuitet och enastående rik 

kryptogamflora i diabasbranterna, Id-nummer 4 

• Kalktuffbildningar med extremrikkärr och enastående rika 
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ädellövskogar och granskogar på kalk i kalkstensbranten i 

Melldalaområdet, Id-nummer 5 

• Representativ äng och naturbetesmark vid Högsböla äng. Id-

nummer 6 

• Extremrikkärr i Berg, i Säter och vid Skåningstorp 

Slutligen anges att naturvärdena främst är knutna till den enastående rika floran med 

många sällsynta och hotade arter, samt att även fågellivet är rikt. 

I figur 2 på sid. 19 presenteras de områden samt den naturtyp som pekas ut i 

värdeomdömet översiktligt. Observera att objektsgränserna är ungefärliga, att 

platåberget som sådant inte är markerat, samt att alla rikkärr (d.v.s. våtmarker som 

klassats till rikkärr, medelrikkärr eller extremrikkärr) inom riksintresseområdet är 

markerade. Flera av rikkärren har överdrivits något i storlek för att synas på kartan. 

Underlag till presentationen av rikkärr kommer dels från våtmarksinventeringen (se 

sid. 23) och dels från Länsstyrelsen i Västra Götalands miljöövervakning av rikkärr 

och deras inventeringar av organismer knutna till den aktuella miljön (Länsstyrelsen i 

Västra Götlands län 2005a, 2011a, 2011b, 2012, 2013, 2014 & 2015). Detta material 

har tillhandahållits i digitalt format (shapefiler) av Länsstyrelsen Västra Götaland. 
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Figur 2. Översiktskarta som visar riksintresseområdets värdekärnor så som de presenterats i 

registerbladets värdeomdöme. Objektens numrering hänvisar till beskrivning på s. 14-15. 

©Lantmäteriet Diarienr 2012/892. 
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4.2 Kärnvärdenas fördelning inom riksintresseområdet 

För att mer i detalj redogöra för kärnvärdenas fördelning inom riksintresseområdet 

presenteras nedan en genomgång av respektive utpekat riksvärde. De utpekade 

riksvärdena har här, liksom ovan, grupperats i kategorierna Geologi, 

Odlingslandskap, Sjöar- och våtmarker, Skog respektive Arter. 

4.2.1 Geologi 

Platåberg och travertinbildning 

Hela riksintresseområdet utgörs av 

platåberget Billingen. De travertinliknande 

bildningar som finns inom riksintresse-

området är knutna till Melldalakärret i 

områdets nordvästra del (Länsstyrelsen i 

Skaraborgs län 1991). 

4.2.2 Odlingslandskap 

Äng och naturbetesmark 

Sveriges mest värdefulla ängs- och 

betesmarker har inventerats och kartlagts av 

Jordbruksverket i Ängs- och Betesmarks-

inventeringen 2002-2004 (Jordbruksverket 

2005). Inventeringens syfte var att ge en 

aktuell och heltäckande redovisning av 

betesmarker och slåtterängar som är 

värdefulla ur naturvårds- och kulturmiljösynpunkt. Inventeringen omfattade alla 

objekt större än 0,1 ha som då användes i jordbruksdrift som ängs- och betesmark 

och som hade betydande innehåll av natur- och/eller kulturvärden. I redovisningen av 

Geologi 

Platåberg är ett relativt väldefinierat 
höjdområde med flack topp. Grovt 
förenklat kan man säga att platåberg 
som Billingen har bildats där en yta av 
en hård och svårvittrad bergart (t.ex. 
diabas) ligger som ett lock över 
mjukare och mer lättvittrade bergarter. 
Efterhand som omgivande marker 
eroderat bort har den mark som täcks 
av en hårdare bergart blivit kvar och till 
slut sticker den upp som en höjd. 

Travertinbildningar är ett geologiskt 
fenomen som innebär att 
terassliknande former och strukturer 
bildas av utfälld kalk. 

 

Äng och naturbetesmark 

Naturbetesmarker och ängar är 
ogödslade marker med lång kontinuitet 
av bete eller slåtter. Naturbetesmark 
betas under hela eller delar av 
växtsäsongen, medan det för 
ängsmark gäller att den första åtgärden 
under en växtsäsong skall vara slåtter 
med skärande redskap, först därefter 
kan marken i betas. Gemensamt för 
dem är att det ofta finns en artrik flora 
knuten till dessa marker då mer 
näringskrävande arter trängs undan. 
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inventeringsresultatet har objekten delats upp i fyra klasser; Bete, Äng, Restaurerbar 

respektive Ej aktuell. De två senare avser marker som klassats som värdefulla ängs- 

eller betesmarker vid tidigare inventeringar, men som vid fältbesök i samband med 

aktuell inventering bedömdes ha förlorat dessa värden, oftast p.g.a. upphörd hävd 

med påföljande igenväxning. I klassen Restaurerbar återfinns objekt där 

inventeraren bedömt det möjligt att återställa markerna med en rimlig 

restaureringsinsats, medan degraderingen ansetts ha gått så långt att en restaurering 

inte bedöms rimlig för objekt i klassen Ej aktuell. 

De objekt inom riksintresseområdet som ingick i Ängs- och Betesmarks-

inventeringen redovisas i figur 3 på sid. 22. Totalt handlar det om 128 objekt, helt 

eller delvis inom riksintresseområdet, fördelade enligt följande; Bete 81 st, Äng 4 st, 

Restaurerbar 26 st respektive Ej aktuell 17 st. Av objekten i klassen bete har 19 st 

dessutom fått tillägget möjlig äng. Objekten är i första hand koncentrerade till 

odlingsmarkerna på kalkplatån kring Berg i norra delen av området samt på 

Billingens östsluttning norr om Skövde, men det finns också enstaka objekt utspridda 

sydost om Lerdala samt i södra delen av området. Inget objekt finns i direkta 

närheten av platsen där den utökade täktverksamheten planeras. 
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Figur 3. Objekt inom riksintresseområdet som registrerats i samband med Jordbruksverkets 
Ängs- och betesmarksinventering. Förklaring till de olika klasserna finns i avsnittet Äng och 
naturbetesmark på sid. 20-21. Observera att endast objekt som ligger helt eller delvis inom 
riksintresseområdet visas i kartan. ©Lantmäteriet Diarienr 2012/892. 
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4.2.3 Sjöar och våtmarker 

Soligent kärr, rikt soligent kärr, topogent kärr, platåformigt välvd mosse, sumpskog 

och limnogen strandsumpskog 

Sveriges våtmarker nedanför fjällvärlden har 

kartlagts i en omfattande inventering under 

1980-, 1990- och 2000-talen (Naturvårdsverket 

2009). Inventeringen syftade till att samla in ett 

kunskapsunderlag kring Sveriges våtmarker att 

använda vid bl.a. miljöövervakning och fysisk 

planering samt för att identifiera skyddsvärda 

objekt. Arbetet genomfördes av länsstyrelserna 

och koordinerades av Naturvårdsverket. 

Inventeringen gick till så att våtmarker av en 

viss storlek identifierades och värderades genom 

flygbildstolkning varvid ett urval (ca 12%) av 

de identifierade objekten besöktes i fält. 

Resultatet av inventeringen finns i en samlad 

databas där varje objekts lokalisering, 

naturvärdesklassning och specifika ID-nummer 

presenteras. Knutet till dessa ID-nummer finns 

beskrivningar för vart och ett av objekten 

avseeende våtmarkstyp, påverkansgrad etc. 

publicerat i rapporter. För Västra Götalands del 

genomfördes inventeringen under perioden 

1981-1985. Generellt inventerades våtmarker 

större än 10 ha, men på platåbergen omfattade 

inventeringen samtliga våtmarker 

(Länsstyrelsen i Skaraborgs län 1991). 

Våtmarker 

Kärr är en våtmark som i viss mån 
tar upp vatten och därmed även 
näring från kringliggande fastmark. 

Rikkärr är ett kärr som är rikt på 
mineraler (t.ex. kalk) men fattigt på 
näringsämnen. 

Soligent kärr är ett kärr som sluttar 
(lutning 3-8 %). 

Rikt soligent kärr är ett sluttande 
rikkärr. 

Topogent kärr är ett kärr som är 
plant eller endast mycket svagt 
lutande. 

Mosse är en våtmark/myr som 
endast får vatten och näring från 
nederbörd, d.v.s. ej från 
kringliggande fastmark. 

Platåformigt välvd mosse är en 
mosse som har en platå centralt 
men där kanten har en tydlig 
sluttning. 

Sumpskog är skog som växer på 
fuktig/sank/blöt mark, t.ex. längs 
stränder eller i våtmarker. 

Limnogen strandsumpskog är 
skog som växer på blöt mark längs 
sötvattenstränder. 

Kalkoligotrof sjö är en sjö som är 
rik på kalk men mycket fattig på 
näringsämnen. 
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Även i naturvårdsprogrammen för Skövde, Falköpings och Skara kommuner pekas 

diverse våtmarker ut (Skövde kommun 1998, Skara kommun 2007, Falköpings 

kommun 2008). 

Sveriges sumpskogar inventerades av Skogsstyrelsen 1991-1998 (Skogsstyrelsen 

1999). Syftet med inventeringen var att ta fram ett kunskapsunderlag för att kunna 

överblicka landets sumpskogsarealer och planera framtida skydd, virkesuttag etc. 

Likt våtmarksinventeringen genomfördes sumpskogsinventeringen huvudsakligen 

genom flygbildstolkning, men ett urval av objekten besöktes i fält. Generellt 

registrerades objekt större än 2 ha i södra Sverige. Resultatet finns sammanställt i en 

databas och kartskikt med de utpekade objekten finns tillgängliga via Skogsstyrelsen. 

Gemensamt har dessa tre informationskällor legat till grund för figur 4, sid. 26. 

Observera att objekt från flera olika källor sammanfaller i kartan (samma objekt kan 

t.ex. ha betraktats som våtmark i våtmarksinventeringen och som sumpskog i 

sumpskogsinventeringen). Vissa objekt är dessutom uppdelade i delområden med 

olika klassningar. I dessa fall har objektet förts till den kategori av våtmark som har 

störst utbredning inom objektet. 

Av kartan framgår att olika typer av våtmarksobjekt förekommer utspritt i hela 

området, om än med en viss västlig slagsida, och det är i söder uppe på diabasplatån 

som de större våtmarkerna förekommer. Sumpskogsobjekt är den till antalet mest 

förekommande våtmarkstypen, medan platåmossarna på diabasplatån täcker störst 

yta. Inga våtmarksobjekt är utpekade i närheten av det tilltänkta utökade brytområdet.  

Kalkoligotrofa sjöar 

För att lokalisera förekomster av kalkoligotrofa sjöar har information om 

vattenförekomsterna inom riksintresseområdet hämtats från Vatteninformations-

system Sverige (VISS 2015). I VISS, som sköts och utvecklas av Havs- och 

vattenmyndigheten i samverkan med vattenmyndigheterna och VISS-centrum i 
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Jönköping, samlas och registreras uppgifter om Sveriges vattenförekomster och deras 

status från en lång rad olika myndigheter. Vidare har en genomgång gjorts av 

rapporter från Länsstyrelsen i Västra Götalands inventeringar av kransalger i länet 

(Länsstyrelsen i Västra Götaland 2007), då dessa är knutna till just kalkoligotrofa 

vatten. Slutligen har en genomgång gjorts av tillgänglig information, 

(beslutsdokument, områdesbeskrivningar, informationsblad etc.), om naturtyperna 

inom samtliga Natura 2000-områden och naturreservat inom riksintresseområdet 

(Länsstyrelsen i Västra Götalands län webbsida 2015 & information i GIS-lager om 

respektive objekt). 

Trots dessa genomgångar har inga indikationer på att kalkoligotrofa sjöar 

förekommer inom riksintresseområdet kunnat hittas. Sjöar förekommer knappt inom 

området och ingen av de befintliga vattenförekomsterna beskrivs som näringsfattig 

och kalkrik i VISS eller är utpekad som intressant i samband med 

kransalgsinventeringarna. Inte för något av de Natura 2000-områden eller 

naturreservat som helt eller delvis ligger inom riksintresseområdet nämns 

kalkoligotrofa sjöar som en förekommande naturtyp. Det är således oklart hur det 

kommer sig att naturtypen pekats ut som ett riksvärde inom området. Såväl väster 

som öster om området förekommer kalkrika näringsfattiga sjöar med kransalger. 

Möjligen har något av dessa objekt ingått i riksintresseområdet före de revideringar 

av områdets gränser som genomfördes i slutet av 1980- och 1990-talet och sedan av 

misstag fortsatt hänga med i registerbladet. Klart är hur som helst att inga 

kalkoligotrofa sjöar förekommer i närheten av det tilltänkta utökade brytområdet. 
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Figur 4. Våtmarksobjekt inom riksintresseområdet som registrerats i samband med 
våtmarksinventeringen, sumpskogsinventeringen eller i de berörda kommunernas 
naturvårdsprogram. Förklaring till de olika klasserna finns i avsnittet Sjöar och våtmarker på 
sid. 23-24. Observera att endast objekt som ligger helt eller delvis inom riksintresseområdet 
visas i kartan. ©Lantmäteriet Diarienr 2012/892.  
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4.2.4 Skog 

Ädellövskog 

Lövskog inventerades i Skövde kommun 1991, i Skara 

kommun 2003-2004 och i Falköpings kommun 2002-

2003 (Skövde kommun 1991 resp. Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län 2004 & 2005b). 

Inventeringsmetodiken varierade något kommunerna 

emellan, men alla inventeringarna bestod i stora drag av 

kartläggning genom fjärranalys med uppföljande 

fältbesök i flertalet objekt. Vid inventeringarna 

identifierades bestånd större än 2 ha varvid de 

karterades, naturvärdesbedömdes och klassades utifrån 

artsammansättning, trädålder, stammarnas grovlek, 

fältskiktstyp, mm. I Skara och Falköpings kommuner 

karterades dessutom ädellövskog större än 1 ha och i 

Skövde alla bestånd som antogs hysa högre naturvärden. 

Inventeringsresultaten publicerades i rapporter (Skövde 

kommun 1991 resp. Länsstyrelsen i Västra Götalands 

län 2004 & 2005b), samt digitaliserats och de finns att 

tillgå i digitalt format (shapefiler) via Länsstyrelsernas 

GIS-portal.  

I figur 5 på sid. 30 visas områden med ren ädellövskog 

inom riksintresseområdet på en karta. Ädellövskogen är knuten till platåbergets östra 

och västra sluttningar. Övriga skogsklädda delar av Nordbillingen domineras av 

trivial lövskog med inslag av ädellöv (norra halvan), respektive trivial barrskog 

(södra halvan). Som framgår av kartan finns inga utpekade bestånd av ädellövskog 

inom det tilltänkta utökade brytområdet. 

Skog 

Lövskog är skog som till mer än 
50 % består av lövträd (definition 
från lövskogsinventeringarna i 
Skövde, Skara och Falköping). 

Trivial lövskog är skog som till 
minst 50 % består av triviala 
lövträd, t.ex. asp, rönn, björk, sälg 
eller al (definition från 
lövskogsinventeringarna i Skövde, 
Skara och Falköping). 

Ädellövskog är skog som till mer 
än 50 % består av ädla lövträd, 
d.v.s. ek, ask, alm, lönn, lind, 
avenbok, bok och fågelbär. En 
ädellövskog kan således vara t.ex. 
en ren ekskog eller en ask-
almlund (definition från 
lövskogsinventeringarna i Skövde, 
Skara och Falköping) 

Kalkgranskog är granskog som 
växer på kalkrik berggrund. 

Ängsgranskog är granskog som 
växer på näringsrik mark i mullrik 
jord - ofta på kalkrik mark - och 
därför har en speciell örtrik flora. 
Ofta utgör de rester av igenväxta 
hagmarker och lövängar där 
hävden har upphört men där delar 
av den artrika floran bestått. 
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Granskog 

I registerbladet för riksintresseområdet framhålls granskog som ett riksvärde inom 

området. Det preciseras dock inte vad som avses med detta, utöver att det i värde-

omdömet omnämns kalkgranskogar kring Melldalaområdet. Det torde vara uppenbart 

att inte all granskog på Nordbillingen kan anses som riksintressant. För att rätt kunna 

tolka vad för typ av granskog som avses som riksintressant har en naturinventering 

som genomfördes 1983, och som refereras till som bakgrundsmaterial i registerbladet, 

genomgåtts varvid bilden klarnat (Länsstyrelsen i Skaraborgs län 1986b). I 

inventeringsrapporten anges att granskogen på Nordbillingen generellt är av trivial 

karaktär utan högre naturvärden. Dock pekas två specifika objekt ut som värdefulla 

ängsgranskogar. Det handlar om två mindre objekt inom det då aktuella 

inventeringsområdet, som ungefärligen omfattade den nordligaste tredjedelen av det 

utpekade riksintresseområdet. Dels ett litet område norr om Högsböla ängar och dels 

ett område nordost om Lerdala. Båda är belägna i Melldalaområdet, där värdefulla 

kalkgranskogar också omnämns i värdeomdömet. Området norr om Högsböla ängar 

anses ha ett mycket högt naturvärde och föreslås bli naturreservat, främst p.g.a. att 

skogen är relativt ostörd och har uppnått en hög ålder. Området vid Lerdala har 

däremot ansetts ha ett medelhögt naturvärde och ingen reservatsbildning föreslås. I 

flera andra områden som beskrivs i inventeringen anses granen ha en negativ 

inverkan och föreslås avvecklas. 

Någon allomfattande inventering av kalk- eller ängsgranskog har inte genomförts i 

eller kring riksintresseområdet. För att kartlägga förekomsten av denna naturtyp även 

i de delar av riksintresseområdet som inte omfattades av inventeringen 1983 har 

istället en grundlig genomgång gjorts av annan befintlig kunskap om området. 

Således har beskrivningar av naturmiljöerna inom samtliga naturreservat, Natura 

2000, nyckelbiotoper, biotopsskydd, naturvårdsavtalsobjekt och Skogsstyrelsens 

naturvärdesobjekt samt inom de objekt som pekas ut i naturvårdsprogrammen för 

Skövde, Skara och Falköpings kommuner inom riksintresseområdet analyserats 
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(Länsstyrelsen i Västra Götalands län, webbsida, 2015, & information i GIS-lager 

om respektive objekt). 

Samtliga objekt där ängs- eller kalkgranskog nämns som ingående naturtyp har 

markerats i figur 5 på sid. 30. För att undvika subjektiva tolkningar har hela objekt 

markerats i kartan, trots att själva området med ängs- eller kalkgranskog i de flesta 

fall endast utgör en liten del av själva objektet. Vid tolkning av kartan är det därför 

av högsta vikt att betänka att markeringarna är betydligt mer omfattande än vad 

naturtypen i sig är. Kartan visar således endast en grov bild av i vilka delar av 

riksintresseområdet kalkgranskog återfinns, inte hur utbredd den är. Det ska också 

framhållas att den skogliga kontinuitet som framhålls som avgörande för värdet av de 

objekt som pekades ut i inventeringen 1983 inte nödvändigtvis gäller för de objekt 

som redovisas i kartan. Även yngre granplanteringar på kalkrik mark kan pekas ut 

som kalkgranskog, oavsett naturvärde. Eftersom det inte är tydligt förklarat i 

registerbladet vad som avses med riksintressant granskog är det således en 

tolkningsfråga vilka av objekten som bör anses som riksintressanta. 

Kartläggningarna av olika skogstyper har ett antal år på nacken vilket medför vissa 

begränsningar, skog där det bedrivs aktivt skogsbruk är ju en föränderlig miljö. Dock 

ges i figur 5 på sid. 30 åtminstone en översiktlig bild av den skog inom 

riksintresseområdet som anses utgöra ett riksvärde. Av kartan framgår att inget 

objekt sammanfaller med det tilltänkta utökade brytområdet. Ett kalkgranskogsobjekt 

sammanfaller däremot till viss del med den omläggning av Hållsdammsbäcken som 

föreslås i samband med den utökade täktverksamheten. Detta objekt presenteras 

närmre i kapitel 4.3. 
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Figur 5. Ädellövskog samt objekt med innehåll av ängs-/kalkgranskog inom RI-området som 

registrerats i lövskogsinventeringen respektive nämnts i naturtypsbeskrivningar inom 

utpekade naturområden. Endast objekt som ligger helt eller delvis inom RI-området visas. 

©Lantmäteriet Diarienr 2012/892. 
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4.2.5 Arter 

Flora och fågelliv 

I registerbladet för riksintresseområdet anges att den rika floran utgör ett riksvärde 

inom området. Med en mening i värdeomdömet nämns även att fågellivet inom 

riksintresseområdet är rikt. För att kunna analysera hur detta artanknutna riksvärde 

fördelar sig i riksintresseområdet har observationer rapporterade till ArtDatabanken 

studerats. Tack vare att en systematisk och omfattande inventering av Västra 

Götalands läns flora genomfördes 1984-1997 och att resultaten därifrån registrerats i 

Artportalen finns ett mycket gediget material att utgå ifrån (ArtDatabanken 2015b, 

Bertilsson, A. m.fl. 2002). Totalt förelåg 14 789 enskilda observationer av kärlväxter 

från riksintresseområdet i Artportalen i mars 2015 när uttaget gjordes. Även fåglarna 

är väl representerade i rapportmaterialet från riksintresseområdet. För fåglarnas del 

förelåg 4 422 rapporter där häckningskriterier angivits från riksintresseområdet 

(rastande och överflygande fåglar bedöms ej relevanta för analysen). 

Det är inte självklart hur värden som rik flora och rikt fågelliv ska bedömas, men den 

utgångspunkt som valts är att titta på fördelningen av rapporter om hotade arter 

eftersom förekomst av sådana kan visa på ett områdes unicitet. Givetvis kan ett 

område ha en rik flora i bemärkelsen hög artrikedom bestående av triviala och ej 

hotade arter, men det torde i första hand vara hotade arter som kan motivera olika 

typer av skydd och som kan ge ett område status av riksintresse. 

Med hotade arter avses här arter som utpekas som hotade i 2015 års upplaga av den 

svenska rödlistan (ArtDatabanken 2015a).  
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Det ska här framhållas att denna metod passar 

betydligt bättre för kärlväxter än för fåglar, dels 

då kärlväxter inventerats systematiskt i detta 

område, men också då fåglar normalt inte 

rapporteras med samma noggrannhet som växter, 

vilket hänger ihop med att de rör sig över större 

områden. En växt står där den står, medan fåglar 

kan färdas flera mil mellan boplats och platser 

för födosök. Då fåglar inte eftersökts 

systematiskt i riksintressområdet kan dessutom 

vissa platser felaktigt framstå som viktigare än 

andra  på grund av att en fågelskådare är bosatt i 

området och rapporterar mycket från sin 

närmsta omgivning, medan andra delar av 

området besöks betydligt mer sällan. I en så tätt 

befolkad del av Sverige som Västergötland och i 

ett så tätortsnära område som Nordbillingen 

torde dock de viktigaste fågellokalerna vara 

välkända, då många skickliga entusiaster vistats 

i och rapporterat från området i många år. 

I figur 6 på sid. 34 visas samtliga rapporter avseende hotade kärlväxter (335 

rapporter från 180 platser) och hotade fåglar (213 rapporter från 34 platser) inom 

riksintresseområdet. Koncentrationer av fynd (som t.ex. framträder i öster och väster 

ungefär mitt i riksintresseområdet) indikerar rikare och viktigare platser för endera 

kärlväxter eller fåglar, medan platser med endast enstaka fynd inte säger särskilt 

mycket då enstaka individer av vissa hotade arter (sådana som är vanligt 

förekommande, men snabbt minskande) ofta går att finna lite här och var utan att det 

är något speciellt med platsen där de uppträder. 

Rödlistan 

Rödlistan är en redovisning av 
arters relativa risk att dö ut från det 
område som rödlistan avser, i vårt 
fall Sverige. En art kan sättas upp 
på rödlistan t.ex. ifall populationen 
är liten eller ifall den endast 
förekommer på ett fåtal platser och 
därmed är sårbar för förändringar 
på dessa platser. Även en vanlig 
art som har stor utbredning kan 
dock bli rödlistad om dess 
population är stadd i snabb 
minskning. 

Rödlistan är uppdelad i sex olika 
kategorier, var och en med sin ofta 
använda förkortning: 
kunskapsbrist (DD), nationellt 
utdöd (RE), nära hotad (NT), 
sårbar (VU), starkt hotad (EN) och 
akut hotad (CR). Arter i de tre 
sistnämnda kategorierna kallas 
med en gemensam term för 
hotade arter. 

Den svenska rödlistan tas fram av 
Artdatabanken enligt 
internationella kriterier och 
revideras regelbundet. Den 
senaste rödlistan publicerades 
under våren 2015. 
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Kartan visar att fynden är relativt jämnt fördelade i den nordliga, mer näringsrika, 

delen med kalkberggrund, medan de är tydligt färre på den näringsfattiga 

diabasplatån i syd. Ingen koncentration av fynd finns inom det tilltänkta utökade 

brytområdet. Två fynd av hotade kärlväxter, ett vardera avseende ask och skogsalm, 

föreligger inom det utökade brytområdet och ett fynd, avseende ask, inom det 

befintliga verksamhetsområdet. Rapporter om hotade fåglar saknas helt. 
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Figur 6. Observationsplatser för hotade arter av kärlväxter och fåglar inom riksintresse-

området. Observera att endast observationer som är rapporterade från platser inom 

riksintresseområdet visas i kartan. ©Lantmäteriet Diarienr 2012/892. 
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4.2.6 Områdesskydd och andra utpekade naturvärden inom riksintresse-
området 

Ytterligare ett sätt att försöka identifiera 

riksintresseområdets kärnvärden är att 

analysera förekomsten av områden som på 

olika vis pekats ut som intressanta för 

naturvården och/eller försetts med någon typ 

av områdesskydd, restriktioner etc. Då 

utpekandet av riksintresseområde innebär en 

planeringsförutsättning snarare än ett strikt 

skydd så används starkare skyddsformer för 

de finaste naturområdena. 

För att analysera var de mest värdefulla 

naturområdena inom riksintresseområdet 

finns har därför en genomgång av olika 

utpekanden som finns registrerade i 

Länsstyrelsernas GIS-portal gjorts. Således 

presenteras naturreservat, Natura 2000, 

naturminnen, skogliga biotopskydd, 

naturvårdsavtal, nyckelbiotoper och objekt 

från myrskyddsplanen inom riksintresse-

området i figur 7 på sid. 36. 

Av kartan framgår att det finns ett flertal 

naturreservat och Natura 2000-områden 

inom riksintresseområdet, samt att ett stort 

antal andra typer av utpekanden förekommer spritt inom området. I den sydligaste 

delen är det dock relativt glest mellan objekten och inget objekt finns inom det 

tilltänkta utökade brytområdet. 

Områdesskydd 

Naturreservat är den vanligaste formen 
för skydd av naturområden i Sverige. Ett 
område som utpekats som naturreservat 
uppbär ett lagligt skydd mot ingrepp som 
strider mot reservatets syfte och 
reservatsbestämmeler. 

Natura 2000 är EU:s nätverk av 
skyddad värdefull natur. Sverige har 
åtagit sig att se till att dessa områden 
har god bevarandestatus och att hindra 
verksamheter som skadar de livsmiljöer 
eller stör de arter som områdena är 
utsedda för att skydda. 

Naturminne är särpräglade 
naturföremål (t.ex. speciella träd eller 
stora flyttblock) som enligt lag inte får 
skadas. 

Skogliga biotopskydd är mindre 
skogsområden med högt naturvärde där 
naturmiljön enligt lag inte får skadas. 

Naturvårdsavtal är ett avtal som 
upprättas mellan markägare och staten 
och som reglerar markanvändningen i 
ett område i syfte att bevara och stärka 
befintliga naturvärden. Avtalen löper 
som längst i 50 år. 

Nyckelbiotoper är områden med 
mycket högt naturvärde som spelar en 
nyckelroll i bevarandet av hotade arter. 
Nyckelbiotoper saknar lagligt skydd. 

Myrskyddsplan omfattar våtmarker av 
sådan dignitet för naturvården att 
Naturvårdsverket anser att någon form 
av områdesskydd (som t.ex. 
naturreservat) bör upprättas. 
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Figur 7. Platser med områdesskydd eller på annat vis utpekade naturvärden inom 
riksintresseområdet. Observera att endast objekt som ligger helt eller delvis inom 
riksintresseområdet visas i kartan. ©Lantmäteriet Diarienr 2012/892.  
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4.2.7 Sammanfattande analys 

För att identifiera riksintresseområdets värdekärnor görs här en samlad analys av de 

olika ingående delarna. I figur 8 på sid. 38 ges således en samlad presentation av alla 

de olika skikt som presenterats kategorivis ovan (figur 3-7). I kartan presenteras 

också de områden som i registerbladets värdeomdöme åtminstone antyds utgöra 

områdets värdekärnor, d.v.s. de ellipser och cirklar som tidigare visats i figur 2 på s. 

19.  

I kartan har alla objekt tillmätts samma betydelse, d.v.s. ett naturreservat räknas 

likbördigt med ett enskilt sumpskogsobjekt eller nyckelbiotop. Dock är färgen som 

objekten redovisas med transparent vilket medför att ju fler objekt som sammanfaller 

desto starkare blir färgen i kartan. På så vis går det ändå att urskilja en viss skillnad i 

objektens dignitet, ju fler objekt som sammanfaller desto starkare är rimligtvis skälen 

att anse området som intressant ur naturvårdsperspektiv. Dock kan givetvis även ett 

enskilt objekt vara nog så värdefullt. (Observera att i denna karta har objekten klippts 

utmed riksintresseområdets gräns i syfte att göra kartan med överskådlig och därmed 

underlätta tolkningen). 

Av kartan framgår att de delområden som framhålls som mest intressanta i 

registerbladets värdeomdöme sammanfaller relativt väl med de värdefulla områden 

som utkristalliserat sig i analysen av inventeringar och annan tillgänglig information 

om områdets natur. Flertalet fynd av hotade kärlväxter och fåglar är dessutom gjorda 

inom dessa områden. Det torde således vara rimligt att peka ut dessa områden som 

riksintresseområdets värdekärnor. 
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Figur 8. Sammanvägd analys av riksintresseområdet kärnvärden och värdekärnor. Samtliga 
skikt som redovisats tidigare (figur 3-7) redovisas med likvärdig betydelse. Färgen på 
objekten är transparent vilket medför att ju fler objekt som sammanfaller, desto starkare blir 
färgen i kartan. Observera att endast objekt eller delar av objekt som ligger helt inom 
riksintresse-området visas i kartan. ©Lantmäteriet Diarienr 2012/892. 
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4.3 Naturvärden i det planerade brytområdet 

Det område som skulle påverkas vid en utökad täktverksamhet, inklusive 

omläggningen av Hållsdammsbäcken, har naturvärdesinventerats i olika omgångar 

och enligt olika metodiker av Naturskyddsföreningen i Skövde och Pro Natura 2005-

2007 (området norr om det tilltänkta brytområdet) samt av Enetjärn Natur under 

2010-2012 och ånyo under 2015. Under 2015 inventerades hela området enligt den 

nyligen framtagna standardiserade metodiken för naturvärdesinventeringar - SS 

199000:2014. Resultaten av inventeringarna har redogjorts för i detalj i rapporter 

efter varje avslutad inventeringsomgång. Nedan presenteras de objekt som förts till 

någon av de i registerbladet utpekade naturtyperna i samband med den senast utförda 

inventeringen. För mer detaljerade redogörelser för områdets naturvärden hänvisas 

till Johansson, K-A. & Carlsson, R-G., 2007, Enetjärn Natur 2011 Enetjärn Natur 

2012 och Enetjärn Natur 2015a. Generellt tecknas en bild av ett kulturlandskap som 

tidigare hållits öppet genom åkerbruk och bete men som p.g.a. upphörd hävd håller 

på att växa igen. Flera äldre betesmarker som numera är täckta av skog har 

identifierats och även de återstående betesmarkerna är på väg att växa igen. 

 

Objekt innehållande någon naturtyp som pekats ut i registerbladet, som identifierats 

2015, är:  

• En naturbetesmark i östra delen av det tilltänkta utökade brytområdet (Objekt 

I, Enetjärn Natur 2015a).  

• Två mindre objekt av sumpskogskaraktär i södra respektive västra delen av 

det tilltänkta utökade brytområdet (Objekt N respektive P, Enetjärn Natur 

2015a).  

Objekt som tidigare pekats ut som innehållande någon naturtyp som pekats ut i 

registerbladet är: 

• En granskog på kalkgrund, belägen utanför det tilltänkta utökade brytområdet 

men inom det område som möjligen kan påverkas av omläggningen av 

Hållsdammsbäcken (Objekt A2, Enetjärn Natur 2015a). 
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Objekten presenteras i figur 9 på sid. 41 tillsammans med närliggande biotopskydd, 

nyckelbiotoper, objekt med innehåll av ängsgranskog/kalkgranskog samt fynd av 

hotade kärlväxter. De här aktuella objekten med naturbetesmark och sumpskog har 

inte tagits upp i Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering eller i 

Skogsstyrelsens sumpskogsinventering, vilket framgår av figur 3 och 4 på sid. 22 

respektive 26. Nedan presenteras en sammanfattning av hur objektens status har 

beskrivits i den senast genomförda naturvärdesinventeringen. 

 

Naturbetesmark (1,4 ha, Objekt I, Enetjärn Natur 2015a) 

Området utgörs av öppna och igenväxande backar och centralt en trädbeväxt höjd. 

Västra delen utgörs av en västvänd sluttning som är helt öppen med enstaka stenar 

och nyponbuskar. Längs västra kanten löper en stenmur. Uppe på krönet finns en 

kortare stenmur med större kantiga stenar som tagits upp maskinellt. I östra delen av 

området sluttar marken mot öster och söder. Enetjärn Natur besökte området 2010, 

2011 och 2015. Vid de första besöken pågick fortfarande bete i området, dock med 

låg intensitet vilket innebar att igenväxning hade påbörjats. Vid besöket 2015 

bedömdes att inget bete hade skett i området de senaste åren och igenväxningen var 

allt mer påtaglig. Delar av området avfördes från objektet p.g.a. att igenväxningen 

gått för långt, och spår av igenväxning var påtaglig i alla delar av objektet på så vis 

att högvuxna och vanliga arter av gräs blivit vanligare och en del ovanligare 

hävdgynnade örter försvunnit. 

 

Bedömningen år 2015 var att objektet fördes till naturvärdesklass 2 - Högt 

naturvärde. 

 

Lövsumpskog/fuktig lövskog (1,1 ha, Objekt N, Enetjärn Natur 2015a) 

Objektet utgörs av ett fuktigare parti som stängslats bort från bete och därför tillåtits 

växa igen. Marken är fuktig till blöt, det finns några rejält blöta kärrpartier och det 

löper ett dike genom objektet. Närmast åkern är marken frisk och näringsrik med en  
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Figur 9. Objekt med naturtyper som är utpekade i registerbladet för riksintresseområdet och 
som är belägna helt eller delvis inom det tilltänkta utökade brytområdet, eller inom 
påverkansområdet för den nya dragningen av Hållsdammsbäcken. Även fyndplatser för 
hotade kärlväxter enligt ArtDatabanken redovisas. ©Lantmäteriet Diarienr 2012/892.  
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rik markflora. Skogen i objektet består av unga björkar, sälgar, granar och någon 

rönn. 

 

Bedömningen år 2015 var att objektet fördes till naturvärdesklass 3 - Påtagligt 

naturvärde. 

 

Alsumpskog/sumpstråk i Hjälpadalen (0,4 ha, Objekt P, Enetjärn Natur 2015a) 

Objektet består av en alsumpskog som växer i ett diffust surdråg som endast håller 

vatten periodvis. Marken är fuktig och mullrik. Objektet har tidigare betats men 2015 

sågs inga spår av bete eller tramp av betesdjur. 

 

Bedömningen år 2015 var att objektet fördes till naturvärdesklass 2 - Högt 

naturvärde. 

 

Granproduktionsskog på kalkgrund (1,28 ha, Objekt A2, Enetjärn Natur 2015a) 

Planterad granproduktionsskog på frisk mark. Beståndet är gallrat och här finns spår 

efter skogsbruksmaskiner. Endast få inslag av lövträd, busk- och fältskikt saknas 

nästan helt och är artfattigt. Marksvampfloran är dock rik med flera mycket sällsynta 

svamparter. 

 

Bedömningen år 2015 var att objektet förs till naturvärdesklass 3 - Påtagligt 

naturvärde. 

 

Övrigt 

Utöver dessa objekt finns flera objekt med naturtyper som gränsar till att kunna föras 

till någon av de naturtyper som pekas ut i registerbladet. Det handlar dels om två 

objekt som består av betesmark som håller på att växa igen till lövskog med inslag av 

ädellövträd (Objekt E och J, Enetjärn Natur 2015a, där E ligger norr om det tilltänkta 

utökade täktområdet). I dagsläget kvalar dessa objekt inte in som varken 

naturbetesmark eller ädellövskog, men de innehåller i varierande grad spår av båda 
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naturtyperna. Hade inventeringen gjorts för 10-20 år sedan hade objekten troligen 

varit att betrakta som naturbetesmarker och om inventeringen hade gjorts 10-20 år 

framåt i tiden hade de möjligen varit att betrakta som ädellövskogar, eller åtminstone 

triviallövskog med ädellövsinslag. Dels finns två mindre lövskogsobjekt som ligger 

någonstans i gränszonen mellan ädellövskog och triviallövskog med ädellövsinslag 

(Objekt G och H, Enetjärn Natur 2015a, där G ligger utanför det tilltänkta utökade 

brytområdet).  

 

De fynd av hotade kärlväxter som har 

rapporterats från det tilltänkta utökade 

brytområdet respektive från det befintliga 

verksamhetsområdet avser lövträden askEN 

och skogsalmCR, arter som inte är i behov av 

skydd i området. De fyra fynd som är gjorda 

strax utanför området avser en observation av 

askEN från 1993, en observation av skogsalm 

från 2015, två observationer av kvälls-

maskrosVU (Taraxacum praestans) från 1914 

och en observation av kranssalviaEN (Salvia 

verticillata) från 1943 (ArtDatabanken 2015b). 

Då inga nya fynd av de sistnämnda arterna 

gjordes i samband med inventeringen av 

Västergötlands flora får det hållas för troligt 

att de inte finns kvar i området (Bertilsson, A. 

m.fl. 2002). 

Vad gäller fåglar så har inga indikationer på 

att några hotade fågelarter förekommer inom 

det tilltänkta utökade brytområdet framkommit vid naturvärdesinventeringarna eller 

vid genomgången av observationer som rapporterats till Artportalen. 

  

Ask och skogsalm 

AskEN och skogsalmCR är de enda 
hotade kärlväxter som har en känd 
förekomst inom det tilltänkta utökade 
brytområdet, enligt rapporter i 
Artportalen och observationer som gjorts 
i samband med 
naturvärdesinventeringarna av området. 
AskEN och skogsalmCR förekommer på 
flera håll både inom det tilltänkta 
utökade brytområdet och inom det 
nuvarande brytområdet. 

Dessa båda lövträd är speciella på så 
vis att de inte är hotade p.g.a. att de har 
små och sårbara populationer eller att 
det råder brist på lämpliga livsmiljöer för 
dem. Istället drabbas träden av 
sjukdomar, askskottsjuka respektive 
almsjuka, vilket förväntas medföra att 
arterna kommer att gå kraftigt tillbaka 
och rentav försvinna från stora delar av 
Sverige inom en relativt snar framtid. 

Av denna anledning saknar förekomsten 
av enstaka askarEN eller almarCR (till 
skillnad från flertalet andra hotade arter), 
betydelse för naturvärdesbedömningen 
av ett område (SIS 2014). Arternas 
försvinnande fortgår oavsett om området 
skyddas eller ej. 
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5. Diskussion 
Diskussionskapitlet delas upp i två delar, en som avhandlar bedömningen kring 

huruvida den utökade täktverksamheten i det studerade fallet riskerar att medföra 

påtaglig skada på det aktuella riksintresseområdet och en som diskuterar för- och 

nackdelar med den metod som prövats för att ta fram underlaget för bedömningen. 

5.1 Påverkan på riksintresse för naturvård – Nordbillingen  

Analyserna i kapitel 4 visar att ingen av riksintresseområdets värdekärnor 

sammanfaller med det tilltänkta utökade brytområdet. Ett fåtal objekt med de i 

registerbladet utpekade naturtyperna finns dock i det område som kommer att 

påverkas vid en utökad täktverksamhet och behöver diskuteras närmre:  

 

Naturbetesmarken 

Den naturbetesmark som pekats ut delvis inom det tilltänkta utökade brytområdet 

hyser ett högt naturvärde knutet till den artrika hävdgynnade floran. Det är oklart 

varför objektet inte pekats ut i den nationella ängs- och betesmarksinventeringen. 

Liksom för övriga betesmarker i området har hävden dock upphört i objektet varvid 

dess naturvärden snabbt är på väg att gå förlorade. Flera f.d. betesmarker i 

omgivningen visar på vad som händer vid upphörd hävd - busk- och trädvegetation 

tar snabbt över och den artrika hävdgynnade floran försvinner. Förlusten av detta 

objekt pågår således oavsett om området används för kalktäkt eller ej. Vidare finns 

fler, större, artrikare och mer värdefulla naturbetesmarker där hävden fortgår på 

andra håll i riksintresseområdet, främst i de nordliga delarna (se figur 3 på sid. 22), 

varför förlusten av detta objekt i sig - oavsett orsak - inte torde ha avgörande 

betydelse för riksintresseområdet i sin helhet. 

 

Sumpskogsobjekten 

Vad gäller sumpskogsobjekten handlar det om två objekt, 0,4 respektive 1,1 ha stora, 

där anmärkningsvärda artfynd saknas. Det mindre av dessa områden, där naturvärdet 
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bedöms vara högt (klass 2), kommer inte att vara föremål för täktverksamhet, utan 

påverkas endast av Hållsdammsbäckens nya dragning. Bedömningen är att objektets 

kvaliteter kommer att förstärkas av den nya bäckdragningen (Enetjärn Natur 2015b) 

genom att mer vatten rinner genom objektet och orsakar svämningar under en längre 

tid. Inga grävarbeten eller avverkning av träd kommer att ske. Naturtypen kommer 

således att finnas kvar och dess naturvärde kommer även framgent att vara högt.  

 

I det större objektet har naturvärdet bedömts som påtagligt (klass 3). I den aktuella 

naturvärdesinventeringen har naturvärdet bedömts i tre olika klasser (1-3, där klass 1 

är högsta naturvärde) samt lågt naturvärde. Klass 3 är således den lägsta 

naturvärdesklassen. Om objekt i klass 3 skrivs i metodiken för 

naturvärdesinventeringen att dessa ”inte behöver vara av särskild betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det 

bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls 

eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras” (SIS 

2014). Objektet uppbär således inte status av riksintresse i sig själv, utan har snarast 

ett lokalt värde. Södra delen av objektet kommer att ingå i Hållsdammsbäckens nya 

dragning medan norra delen kommer att ligga inom bolagets verksamhetsområde, 

fast utanför själva brytgränsen. Bedömningen är att objektets naturvärden kommer att 

öka i de södra delarna genom den förändring som den nya bäckdragningen medför 

(Enetjärn Natur 2015b) medan inga eller snarast negativa effekter kan väntas i de 

norra delarna. Sammantaget torde en utökad täktverksamhet inte medföra sådan 

påverkan på de aktuella objekten att det riskerar att påverka riksintresseområdet i sin 

helhet, oavsett om bedömningen att dess värden kommer att öka visar sig stämma 

eller ej. Totalt finns 462 ha sumpskog som pekats ut i den nationella 

sumpskogsinventeringen inom riksintresseområdet. 

 

Granskogen 

Det är inte självklart huruvida den produktionsgranskog på kalkgrund som finns strax 
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norr om det tilltänkta utökade brytområdet kan sägas ingå i de ”kalkgranskogar” som 

utpekas som ett av riksintresseområdets kärnvärden. Det är inte tydligt definierat i 

registerbladet vad för typ av granskog som avses, men sett till den 

naturvärdesinventering från 1986 som använts som bakgrundsmaterial handlar det 

om fritt utvecklad äldre granskog på kalkgrund med rik kärlväxtflora. Det aktuella 

objektet består av yngre granskog som förvaltas genom ett aktivt modernt skogsbruk 

och kärlväxtfloran är inte rik. Istället är det förekomsten av en rad ovanliga svampar 

som ger objektet dess status av påtagligt naturvärde. Svampar omnämns ingenstans i 

registerbladet som grund till utpekandet av riksintresset. Den påverkan som 

omläggningen av Hållsdammsbäcken medför på objektet är att enstaka träd kommer 

att avverkas för att ge plats åt den nya bäckfåran. Bäckfåran kommer här att göras tät 

vilket innebär att markhydrologin inte kommer att påverkas. Sammantaget torde 

därför en utökad täktverksamhet, inklusive omläggningen av Hållsdammsbäcken, ha 

en ytterst marginell påverkan på objektet, varför också den eventuella påverkan på 

riksintresseområdet i sin helhet får anses försumbar. 

 

Slutsats 

Mot bakgrund av att analysen i kapitel 4 visat att det tilltänkta brytområdet inte 

sammanfaller med någon av riksintresseområdets värdekärnor samt att de objekt som 

identifierats inom det tilltänkta brytområdet inte bedöms ha avgörande betydelse för 

riksintresseområdet i sin helhet finns det inget som indikerar att riksintresseområdet 

skulle lida påtaglig skada vid ett genomförande av den planerade verksamheten. Det 

ska framhållas att det förvisso finns naturvärden inom det utökade brytområdet, 

vilket har visats i de naturvärdesinventeringar som genomförts i området i flera 

omgångar. Här behandlas dock endast sådana naturtyper som ligger till grund för 

utpekandet av Nordbillingen som riksintresse för naturvård och som således ansetts 

särskilt värdefulla att skydda vid just Nordbillingen. Övriga naturvärden presenteras i 

rapporterna från naturvärdesinventeringarna och får bedömas och behandlas utifrån 

den lagstiftning som behandlar värdefull natur och skyddsvärda arter generellt. 
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5.2 Metodik för lokalisering av kärnvärden och värdekärnor 

I det fall som här har studerats har den prövade metodiken visat sig fungera väl. Tack 

vare rik tillgång på källmaterial i form av inventeringar, reservatsbeslut, rapporter i 

Artportalen mm. samt genomförda detaljerade naturvärdesinventeringar av det 

område som är tilltänkt för utökad täktverksamhet har det varit möjligt att presentera 

ett objektivt underlag för bedömningar kring eventuell påverkan på riksintresset för 

naturvård Nordbillingen vid en utökad täktverksamhet. Analysen visade att det var 

möjligt att identifiera och lokalisera tydliga värdekärnor i riksintresseområdet.  

För det aktuella fall som har studerats förs här ovan (kapitel 5.1) ett eget resonemang 

kring hur de objekt av utpekade naturtyper som finns i eller nära det tilltänkta 

brytområdet förhåller sig till motsvarande naturtyper inom riksintresseområdet i sin 

helhet. I en sådan del blir det upp till utredaren att göra objektiva bedömningar 

utifrån kända fakta. Den del som pekar ut kärnvärden och värdekärnor i 

riksintresseområdet har däremot kunnat göras helt utan bedömningar. Fakta insamlad 

av en stor mängd betrodda aktörer visar svart på vitt hur de kärnvärden som pekats ut 

faktiskt är belägna i terrängen. Fördelarna med att objektivt kunna redogöra för ett 

riksintresseområdes kärnvärden och värdekärnor är många. Det utgör ett gediget och 

trovärdigt beslutsunderlag för den som har att ta ställning till hur ett 

riksintresseområde påverkas vid en förändrad markanvändning. Hade kärnvärden 

istället pekats ut genom bedömningar och subjektiva värderingar vore det lättare att 

göra alternativa tolkningar och därigenom ifrågasätta materialet.  

Generellt vid riksintresseutredningar bedöms den använda metodiken kunna fungera 

väl, men endast under vissa förutsättningar. Analysens genomförande bygger på ett 

antal viktiga faktorer. I första hand måste källmaterialet vara rikt och allomfattande. I 

det studerade fallet fanns mycket god tillgång på kunskap om det berörda området i 

förväg. Tack vare områdets unicitet i kombination med dess belägenhet nära en stad i 

södra Sverige har många undersökningar och inventeringar gjorts där. Det är inte 

givet att det går att uppbringa motsvarande källmaterial för alla riksintresseområden, 
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snarast är det troligt att just Nordbillingen är ett av de mer välstuderade 

riksintresseområdena i landet. Detta är inget som förhindrar att metodiken används, 

saknas det uppgifter om förekomsten av t.ex. ädellövskog kan man ju genomföra en 

inventering som tar fram detta underlag. Men man bör ha i åtanke att det inte alltid 

finns lika omfattande och lättillgänglig kunskap om ett område som i fallet med 

Nordbillingen, och att en utredning av det slag som här gjorts därför kan bli mer tids- 

och kostnadskrävande i ett annat område. 

En svaghet med metodiken är att specifika värden som t.ex. en väldefinierad naturtyp 

eller en speciell lokal är avsevärt mycket lättare att peka ut på en karta än mer 

generella värden som t.ex. den helhet som sådana mer specifika värden utgör en del 

av. I det studerade fallen utgör ”platåberg” ett riksvärde enligt registerbladet. Alla de 

övriga riksvärdena är belägna på detta platåberg eftersom riksintresseområdet 

omfattar just en del av platåberget Nordbillingen. Innebär det att hela platåberget, 

avgränsat genom topografi, utgör ett kärnvärde i riksintresset? Och medför det att 

alla försök att närmre precisera kärnvärden är meningslösa eftersom hela 

riksintresseytan är täckt av kärnvärdet platåberg? Detta tycks tveksamt då de facto 

inte hela platåberget omfattas av riksintresset. Tätorten Skövde är tills dels belägen 

på platåbergets östra sluttning, en del av berget som inte omfattas av 

riksintresseområdet. Således tycks det vid riksintressets utpekande inte ha varit 

tillräckligt med den topografiska avgränsningen av platåberget, utan delar som 

saknar reella naturvärden har uteslutits. Men någonstans borde helheten ändå få 

betydelse. Våtmarkerna och skogarna hyser måhända höga naturvärden i sig, men det 

som gör dem unika, det som skiljer ut dem från andra motsvarande våtmarker och 

skogar i omgivningen, är ju just att de är belägna på ett platåberg. Denna typ av 

värden är svåra att fånga med den här prövade metodiken, vilket kan utgöra ett 

problem. Även andra mer övergripande värden såsom ekologiska samband mellan 

olika objekt, t.ex. möjliga spridningskorridorer för en art mellan två olika lämpliga 

habitat, är svåra att precisera och lokalisera med en såhär övergripande metodik. 

Detta medför att man riskerar att missa eventuella barriäreffekter som en förändrad 
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markanvändning inom riksintresseområdet skulle kunna få. Detta är något som är 

viktigt att ha med sig för den som tänker sig att genomföra en motsvarande utredning.  

En annan aspekt som påverkar den prövade metodikens användbarhet är hur 

registerbladen för de olika riksintresseområdena är utformade och hur väl de 

preciserar vilka värden som utgör grunden för utpekandet. Ju mer specifikt 

registerbladet preciserar vilka värden det är som är värda att bevara i ett nationellt 

perspektiv desto lättare blir det att använda den här prövade metodiken. Långt ifrån 

alla registerblad är dock så specifika som det som utgjort utgångspunkt i det här 

aktuella fallet. Ju större riksintresseområdet är, desto mer generella blir ofta 

beskrivningarna av vilka värden det är som utgör grund för utpekandet (se t.ex. 

registerbladet för riksintresse för naturvård N 91 Måkläppen-Limhamnströskeln i 

Skåne län som finns tillgängligt via Länsstyrelsen i Skånes hemsida via följande 

länk: 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/publikationer/pluskatalogen/Pages/N_91.aspx?

keyword=N91+Måkläppen-Limhamnströskeln). Och det är ofta just på denna punkt 

som riksintressesystemet får kritik, att värdebeskrivningarna är otillräckliga och 

alltför allmänt hållna för att det ska gå att utläsa vilka specifika värden som avses att 

skyddas (bl.a. Riksrevisionen 2013). Den här prövade metodiken kan möjligen 

användas ändå, men resultatet av analyserna blir troligen mindre tydliga och det blir 

allt svårare att hålla analysen objektiv. Ju mindre tydliga resultat och desto mer 

bedömningar och olika ställningstaganden som ligger bakom analysen, desto mindre 

säker blir den och då är man tillbaka i problematiken med förutsägbarheten. Ju mer 

osäkra resultaten är, desto lättare är det ju för en meningsmotståndare att anmäla 

avvikande mening. 

Med detta sagt så har det här prövade fallet visat att metodiken kan vara användbar, 

åtminstone under vissa förutsättningar, och att det går att få fram starka resultat som 

är svåra att ifrågasätta. En kedja blir aldrig starkare än dess svagaste länk, och så är 

fallet även med denna metodik. Ifall värdebeskrivningen är vag blir analysen vag, 
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men där värdebeskrivningen är tydlig kan analysen bli stark och gedigen. Resultaten 

i det aktuella fallet skulle även kunna preciseras ännu mer ifall så vore nödvändigt. I 

den slutliga analys som väger ihop alla utpekade kärnvärden i riksintresseområdet 

har alla objekt tillåtits väga lika tungt. Detta är något som går att förfina. 

Naturreservat skulle t.ex. kunna viktas tyngre än nyckelbiotoper, en äng som har god 

bevarandestatus skulle kunna viktas tyngre än en som står i förfall, en äldre och 

större ädellövskog skulle kunna viktas tyngre än en yngre och mindre osv. Och 

genom fältbesök skulle gränserna för vissa objekt kunna justeras och bli mer exakta. 

Det finns följaktligen goda möjligheter till att vidareutveckla och anpassa metodiken 

för kommande utredningars behov. 

  



 51 

Referenser 

Tryckta källor 

ArtDatabanken 2015a. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken, SLU, 

Uppsala 2015. 

Bertilsson, A., Aronsson, L.-E., Bohlin, A., Börjesson, G., Geijer, M., Ivarsson, R., 

Janson, O. & Sahlin, E. 2002. Västergötlands flora. Lund 2002. 

Enetjärn Natur 2011. Inventering och bedömning av naturvärden Våmb. Planerad 

utökning av täktområde i Skövde kommun, Västra Götalands län. Elektronisk 

publikation 2011.  

Enetjärn Natur 2012. Naturvärdesinventering och bottenfaunaprovtagning Våmb 

östra. Planerad utökning av täktområde i Skövde kommun, Västra Götalands län. 

Elektronisk publikation 2012. 

Enetjärn Natur 2015a. Inventering och bedömning av naturvärde enligt 

SS199000:2014 Våmb. Planerad utökning av täktområde i Skövde kommun. 

Elektronisk publikation 2015. 

Enetjärn Natur 2015b. Påverkan på naturvärdesobjekt vid omdragning av 

Hållsdammsbäcken. Elektronisk publikation 2015. 

Falköpings kommun 2008. Naturvårdsprogram Falköpings kommun. 

Antagandedatum 2008-12-15. 

Gärdenfors, U. (ed.) 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010 - The 2010 Red List of 

Swedish Species. ArtDatabanken, SLU, Uppsala 2010. 

Johansson, K-A. & Carlsson, R-G., 2007. Naturinventering av skogsområdet mellan 

Alphyddevägen och Hållsdammsbäcken. Skövde Naturskyddsförening och Pro 



 52 

Natura. Skövde 2007. 

Jordbruksverket 2005. Ängs- och betesmarksinventeringen - inventeringsmetodik. 

Rapport 2005:2. Jönköping 2005. 

Länsstyrelsen i Skaraborgs län 1986a. Översyn av riksintressen för naturvård, 

kulturminnesvård och friluftsliv, förslag till avgränsningar av områden med 

geografiska bestämmelser. Meddelande 17/86, regionalt planeringsunderlag. 

Mariestad 1986. 

Länsstyrelsen i Skaraborgs län 1986b. Naturinventering av Nordbillingenområdet 

1983. (koncept). Mariestad 1986. 

Länsstyrelsen i Skaraborgs län 1991, del 1. Våtmarker i Skaraborgs län, del 1. 

Meddelande 2/91. Mariestad 1991. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2004. Lövskogar i Skara kommun. Rapport 

2004:59. Mariestad 2004. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2005a. Inventering av rikkärr i Västra 

Götalands län 2004. Rapport 2005:55. Mariestad 2005. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2005b. Lövskogar i Falköpings kommun. 

Rapport 2005:04. Mariestad 2005. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2007. Inventering av kransalger i sötvatten 

2007. Rapport 2007:91. Mariestad 2007. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2011a. Övervakning av rikkärr i Västra 

Götalands län 2010. Rapport 2011:04. Mariestad 2011. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2011b. Inventering av sällsynta grynsnäckor i 

Västra Götalands län 2007-2009. Rapport 2011:61. Mariestad 2011. 



 53 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012. Miljöövervakning av rikkärr i Västra 

Götalands län 2011. Rapport 2012:48. Mariestad 2012. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2013. Miljöövervakning av rikkärr 2012. 

Rapport 2013:17. Mariestad 2013. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2014. Miljöövervakning av rikkärr i Västra 

Götalands län 2011-2013. Rapport 2014:39. Mariestad 2014. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2015. Miljöövervakning av rikkärr 2014 i 

Västra Götalands län. Rapport 2015:11. Mariestad 2015. 

Länsstyrelserna 2012. Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med 

planeringsunderlag – redovisning av uppdrag 49 i regleringsbrev 2011. Rapport 

2012:4. Elektronisk publikation. 

Naturvårdsverket 2003. Riksintresse för naturvård - nationella prioriteringar i lokal 

planering. Utvärdering av ett styrmedel för hushållning med mark och vatten. 

Rapport 5309. Stockholm 2003. 

Naturvårdsverket 2005a. Handbok 2005:5 Riksintresse för naturvård och friluftsliv. 

Handbok med allmänna råd för tillämpningen av 3 kap. 6 §, andra stycket, 

Miljöbalken. Elektronisk publikation. Stockholm 2005. 

Naturvårdsverket 2005b. Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 2005:17, 

Naturvårdsverkets allmänna råd om påtaglig skada (till 3 kap. 6 §, andra stycket, 

miljöbalken). Stockholm 2005. 

Naturvårdsverket 2009. Våtmarksinventeringen - resultat från 25 års inventeringar. 

Nationell slutrapport för våtmarksinventeringen (VMI) i Sverige. Rapport 5925. 

Stockholm 2009. 



 54 

Riksrevisionen 2013. Statens hantering av riksintressen – ett hinder för 

bostadsbyggande. RIR 2013:21. Stockholm: Riksrevisionen. 

SIS 2014. Swedish Standards Institute. Naturvärdesinventering avseende biologisk 

mångfald (NVI) - Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning. Svensk 

standard SS 199000:2014. Fastställandedatum 2014-05-27, 

Skara kommun 2007. GPF/GMF 2007, Gemensamma Planerings- och 

MiljöFörutsättningar, del av Översiktsplan för Skara kommun. Antagandedatum 

2005-12-19. 

SKL 2011. Hanteringen av riksintressen. Stockholm: Sveriges Kommuner och 

Landsting. 

Skogsstyrelsen 1999. Sveriges sumpskogar - Resultat av sumpskogsinventeringen 

1990-1998. Meddelande 3-1999. Jönköping 1999. 

Skövde kommun 1991. Lövskogar i Skövde kommun. Christian Lundgren & Leif 

Andersson på uppdrag av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Skövde kommun. 

Skövde 1991. 

Skövde kommun 1998. Naturvårdsprogram för Skövde kommun - sammanställning 

av områden med naturvärden. Leif Andersson, Pro Natura och Miljö- och 

Hälsoskyddsnämnden i Skövde kommun. Skövde 1998. 

SOU 1971:75. Statens Offentliga Utredningar. Hushållning med mark och vatten. 

Rapport 1971 upprättad inom civildepartementet. Stockholm 1971. 

SOU 2015:99. Statens Offentliga Utredningar. Planering och beslut för hållbar 

utveckling - Miljöbalkens hushållningsbestämmelser. Slutbetänkande av 

riksintresseutredningen. Stockholm 2015. 



 55 

Observationer av arter 

ArtDatabanken 2015b. Utdrag ur ArtDatabankens fyndregister (2015-03-13). 

Regelverk 

Miljöbalk 1998:808. Miljö- och energidepartementet 1998. 

Rättsfall 

M 4418-12. Mark- och miljödomstolens dom den 28 maj 2014, mål nr M 4418-12. 

M9120-03. Miljööverdomstolens dom den 29 oktober 2004, mål nr M 9120-03. 

Webbsidor 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2015, webbsida. Beslutsdokument knutna till 

naturreservaten inom riksintresseområdet har hämtats från länksamlingen på 

Länsstyrelsens webbsida: 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-

natur/skyddad-natur/naturreservat-i-lanet/beslut-naturreservat.pdf 

VISS, Vatteninformationssystem Sverige, hemsida: www.viss.lansstyrelsen.se 

 


