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Förord 

I
ngenjörsvetenskapsakademiens Skredkommission har till uppgift
att initiera och samordna forskning samt sprida kunskap om slänt

stabilitet, jordskred och om metoder kring förebyggande åtgärder. 

Arbetsgruppen för förstärlmingsåtgärder har uppmärksammat den 
konflikt som ofta uppstår mellan olika miljöintressen och de telmiskt 
mest effektiva förstärkningsåtgärderna. Det finns som regel möjligheter 
att med godtagbart resultat tillfredsställa båda dessa intressen om 
problemen tacklas på rätt sätt och i tillräckligt god tid. För detta krävs 
en bred kunskap om vilka möjligheter som står till buds att bevara 
miljövärden utan att ge avkall på de tekniska aspekterna. Arbets
gruppen har därför funnit det angeläget att utarbeta en särskild rapport 
om naturmiljöfrågor i samband med stabilitetsförbättrande åtgärder. 

Rapporten vänder sig i första hand till personer som praktiskt hand
lägger frågor avseende förstärkningsåtgärder, såsom handläggare på 
kommunala och regionala myndigheter, geoteknik.er, fysiska planerare 
och miljösaldmnniga. Under arbetets gång har den emellertid visat sig 
kunna ha ett bredare intresse än så och kan vara till nytta även i annat 
miljöarbete vid sidan av stabilitetsfrågorna. 

Rapporten har utarbetats av biologerna Mats Lindqvist och 
Ola Sjöstedt vid GF Konsult AB. 

Värdefulla personliga synpunkter har under arbetet lämnats av 
Inge Lundh och Ulf Knape vid Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, Sven Göthe, Naturvårdsverket, Rolf Johansson, Fiskeri
verket och chefsjurist Conrad Stangdell, GF Konsult AB. 

Rapporten ingår i en serie rapporter avseende förstärkningsåtgärder. 
Tidigare har utgetts "Erosionsskydd i samband med färstärkningsåtgärder 
fljr slänter )) och "ÖVervakningssystem fljr slänteJt)'. 

Linköping i oktober 1995 

SKREDKOMMISSIONEN 

Arbetsgruppen för förstärkningsåtgärder 

Folke Ohlsson, ordf, GF Konsult AB 

Marianne Nyberg, Vägverket Region Väst 

Anders Hallingberg, Banverket Region Väst 

Lars Johansson, Statens Geotelmiska Institut 



Sammanfattning/Summary 

U apporten innehåller en redovisning av 
�ur olika värden i naturmiljön kan 
beskrivas och värderas inför förstärknings
åtgärder av marken. Vidare besla·ivs de 
ekologiska konsekvenserna i naturmiljön och 
för olika djur- och växtgrupper, vilka kan 
uppstå till följd av de telmiska åtgärderna. 
Stor vikt har lagts vid att beskriva vilka för 
naturmiljön positiva åtgärder som kan vidtas 
när förstärlmingsåtgärderna planeras och 
projekteras telmiskt. En rad exempel lyfts 
fram i text och bild. En kortare beskrivning 
av berörd lagstiftning lämnas också. Slutligen 
presenteras en tänkt arbetsmodell där miljö
hänsyn av olika slag ingår som en viktig 
integrerad del i det telmiska arbetet. 

T
his report contains a description of how
natura! environments can be described and 

evaluated in areas where technical measures to 
counteract landslides and slips etc are planned. It 
also contains a summary of ecological con
sequences for flora and fauna in natura! environ
ments as a result of these technical measures. The 
major part of the report deals with proposals to 
ameliorate or avoid a number of adverse eco
logical effects. By describing successful measures 
and examples this report underlines the impor
tance of ecological evaluation in projects concer
ning slope stability. Some legal aspects are also 
included. Finally the report proposes a model for 
this type of project that includes environmental 
consideration as an integrated and important 
part of each project. 

Förstärkningsåtgärders ekologiska konsekvenser i olika naturmiljöer och för 
olika djur- och växtgrupper beskrivs i rapporten. (Besebäcken, Partille) 
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2. N aturvärdesbedömningar

N
är en naturvärdesbedömning skall 
utföras går det att urskilja flera olika 

arbetsmoment. Det första steget är att från 
olika myndigheter inhämta naturinventering
ar och annat underlagsmaterial som berör det 
aktuella området. Muntliga kontakter med 
myndigheter, ideella föreningar och fastig
hetsägare kan också ge värdefulla uppgifter 
om området. Ett fältbesök på platsen krävs 
alltid för att en korrekt naturvärdes bedöm
ning skall kunna genomföras. Till slut görs en 
sammanvägd bedömning av alla de inhämta
de uppgifterna. 

Figur 2.1 
Principskiss över tillgängligt kunskapsunderlag inom naturvårdsområdet. 
Figuren skall läsas som att t ex en ängs- och hagmark kan ingå i ett 
riksintresse samtidigt som det utgör ett ekologiskt särskilt känsligt 
område och är skyddat som naturreservat. I princip ökar naturvärdena 
mot centrum i bilden. Flera län saknar fortfarande regionala naturvårds
planer och när det gäller kommunala naturvårdsprogram är det endast 
ett drygt 20-tal av landets kommuner som ännu upprättat sådana. 
Figuren visar således ett idealt förhållande. Den yttre delen av ESKO
området representeras av områden där naturvärdena spelar en under
ordnad roll i förhållande till känsligheten (se även figur 2.2). 

8 

All mark 

Kommunala naturvårdsprogram 
(saknas i de flesta kommuner) 

Regionala naturvårdsplaner 
(saknas i flera län) 

Områden av 
riksintresse för 
naturvården 

*Nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden,
naturminnen, djurskyddsområden, strandskydd, biotopskydd.

Tillgängligt underlag 
Vid bedömning av ett områdes naturvärden 
finns en mängd underlag på olika nivåer att 
tillgå. Underlagen ger olika typer av informa
tion och måste ofta tolkas för att en god 
helhetsbild av ett områdes naturvärden skall 
erhållas. lfigur 2.1 redovisas de viktigare 
naturvårdsunderlagen och hur de förhåller sig 
till varandra. 

Områden med förordnande enligt 
naturvårdslagen 
I områden med skydd enligt naturvårdslagen 
(NVL) har samhället i princip tagit ställning 
för att bevarandeintresset skall väga tyngre än 
andra intressen. Beroende på syftet med 
skyddet i det aktuella området kan dock andra 
verksamheter såsom jord- och skogsbruk vara 
tillåtna. Hittills skyddade områden i Sverige i 
form av nationalparker, naturreservat, natur
vårdsområden, naturminnen och djurskydds
områden har sammanställts av naturvårdsver
ket i en särskild rappport (Naturvårdsverket 
1991c). En skyddsform som nyligen trätt i 
kraft är det s k  biotopskyddet. I och med 
detta har vissa småbiotoper i jordbruksland
skapet såsom ålcerholmar, småvatten m m  
generellt skydd. Andra områden kan vara 
biotopskyddade genom särskilda beslut av 
skogsvårdsstyrelsen eller länsstyrelsen. 

Områden av riksintresse 
för naturvården 
N aturresurslagen (NRL): 

2 kap 6 § ))Mark- och vattenområden som 
har betydelse från allmän synpunkt på grund av 
områdenas naturvärden eller kulturvärden eller 
med hänsyn till friltiftslivet skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada 
natur- eller kulturmiljön. Behovet av områden 
for friluftsliv i närheten av tätorter skall särskilt 
beaktas. 

Områden som är av riksintresse for naturvården, 
kulturminnesvården eller friluftslivet skall 
skyddas mot åtgärder som avses i första stycke�). 

Områden av riksintresse för naturvården 
beslutades av naturvårdsverket 1987 i sam-



band med tillkomsten av naturresurslagen. 
Beslutet togs på grundval av underlags
material från länsstyrelserna. Materialet finns 
sammanställt i länsvisa rapporter, vilka är av 
stor vikt vid naturvärdes bedömningar. 
Samtliga riksintressen rörande naturvård och 
friluftsliv har redovisats i två rapporter från 
naturvårdsverket ( N at-urvårdsverket 1991 a & 
1992). 

Ett område av riksintresse för naturvården 
åtnjuter inte automatiskt ett skydd mot 
exploatering. I de fall t ex en konflikt med ett 
annat riksintresse uppstår skall en avvägning 
mellan de båda riksintressena göras. Skyddet 
blir mera definitivt (dock inte helt) genom 
bildning av naturreservat eller naturvårdsom
råde enligt naturvårdslagen. Endast en mindre 
del av riksintressena är idag skyddade enligt 
naturvårdslagen. 

Kommunerna är numera skyldiga att ha en 
antagen, aktuell översiktsplan (ÖP) som 
omfattar hela kommunen. I denna skall 
kommunen ta upp och behandla områden av 
riksintresse. I samband med att översikts
planerna upprättas är det länsstyrelsernas 
uppgift att bedöma om riksintressena tillgo
dosetts. Om så inte är fallet kan länsstyrelsen 
komma att överpröva efterföljande detaljpla
ner och områdesbestämmelser. I samband 
med tillståndsärenden och planering enligt 
olika lagar som är underställda NRL, t ex 
vattenlagen, naturvårdslagen, väglagen och 
plan- och bygglagen, skall NRL:s bestämmel
ser om bl a riksintressen tillämpas ( för när
mare beskrivning av lagregler m m, se kap 6). 

Regionala naturvårdsplaner 
Huvuddelen av länen i södra Sverige har 
upprättat naturvårdsplaner, som pekar ut de 
för regionen viktigare naturområdena. 
Områden av geovetenskapligt intresse har 
ofta vägts in i de regionala naturvårdsplaner
na. Flera av planerna är idag 15-20 år gamla 
och bygger i vissa fall på inventeringar som är 
ännu äldre. Trots behovet av revideringar 
fungerar naturvårdsplanerna som ett gott 
basmaterial och mycket av informationen 
gäller trots allt än idag. Områdena i natur
vårdsplanerna är oftast bedömda i tre ldasser 
där ldass 1 är högsta naturvärde, ldass 2 
mycket högt naturvärde och ldass 3 högt 
naturvärde. Många av de högst !<lassade 
områdena är bedömda som riksintressen för 
naturvården. 

I norra Sverige är förutsättningarna annorlun
da. Naturinventeringar och naturvårdsplaner 

FAKTARUTA 

Skyddsformer i naturvårdslagen (NVL): 

Nationalpark - 4-5 §§ NVL 
Avsätts på statens mark genom beslut av riksdagen. Nationalparkerna tillhör de 

mest värdefulla naturområdena i landet och är vanligen mycket stora till ytan. 

Naturreservat - 7-12 §§ NVL 
Beslutas av länssryrelsen, som dock sedan 1987 har möjlighet att - efter 
begäran av en kommun - genom delegation ge kommunen samma besluts
möjligheter. Naturreservat är den mest ut�ttjade skyddsformen och den kan 
användas på både privat och allmän mark. I den skötselplan som måste 
upprättas för reservatet bestäms närmare vilken skötsel området skall ha. 
Möjligheterna att inskränka markanvändningen är stora och markägaren har rätt 
till ersättning om pågående markanvändning avsevärt försvåras. 

Naturvårdsområde - 19 § NVL 
Beslutas av länssryrelsen, eller efter delegation av kommunen. Skyddsformen 
ger ett skydd mot exploatering. men är svagare än naturreservat i så motto att 
den pågående markanvändningen (t ex jordbruk och skogsbruk) inte kan 
inskränkas i lika stor utsträckning. 

Naturminne - 13 § NVL 
Beslutas av länssryrelsen, eller efter delegation av kommunen. Naturminnen 
utgörs av enskilda föremål, t ex gamla eller ovanliga träd, eller av mycket små 
områden med intressanta naturföreteelser. Skyddsformen används i mindre 

utsträckning idag. 

Djurskyddsområde - 14 § NVL 
Beslutas av länssryrelsen. Skyddsformen används i första hand för att skydda 
fåglar eller sälar mot jakt och störande friluftsliv på öar som är viktiga för 
häckning och reproduktion. I områdena finns dock inte samma skydd för 
marken och vattnet som i naturreservat eller naturvårdsområden. 

Skydd för våtmarker - 18d § NVL 
Generellt förbud mot våtmarksdikning gäller i stora delar av södra och mellersta 
Sverige. Där generellt förbud inte finns gäller alltid tillståndsplikt för mark
awattning enligt 18c § NVL.

B iotopskydd - 21 § NVL 
Generellt skydd gäller för olika småbiotoper i jordbrukslandskapet, d v s  alleer, 
källor med omgivande våtmark, odlingsrösen, pilevallar, småvatten och 
våtmarker, stenmurar samt åkerholmar. Skogsvårdssryrelsen har vidare möjlighet 
att i det enskilda fallet besluta om skydd för viktiga biotoper i skogslandskapet -
t ex naturskogsbestånd, ravinskogar, sumpskogar, alkärr etc - om området ifråga 
hotas av awerkning. Dessutom har länssryrelsen befogenhet att besluta om 
biotopskydd i ytterligare vissa biotoper, bl a naturbetesmarker, naturliga 

bäckfåror och rasbranter. 

Strandskydd - 15-16 §§ NVL 
Strandskydd omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från strand
linjen vid normalt vattenstånd. Det är till för att trygga tillgången till platser för 
bad och friluftsliv åt allmänheten och för att bevara goda livsvillkor på land och i 
vatten för växt- och djurlivet. Det senare syftet lades till i lagtexten 1994. 
Länssryrelsen har möjlighet att i vissa fall såväl undanta områden från strand
skydd som att utöka strandskyddet. Inom strandskyddat område får ny byggnad 
inte uppföras, inte heller annan anordning som hindrar allmänheten. 

är inte knutna till länsgränser på samma sätt 
som i södra Sverige. En särskild naturinvente
ring har t ex gjorts för hela fjällområdet. 
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Kommunala naturvårdsprogram 
Drygt ett 20-tal av Sveriges kommuner har 
utarbetat egna naturvårdsprogram. Dessa går 
i allmänhet ett steg djupare i redovisningen av 
värdefulla naturområden än de regionala 
naturvårdsplanerna och har oftast en större 

detaljeringsnivå. Variationen i redovisning
arna beträffande metoder och urval är dock 
stor. I vissa av programmen förekommer t ex 
ldassindelning av objekten medan detta 
saknas i andra. 

Ekologiskt särskilt känsliga 
områden 
N aturresurslagen: 

2 kap 3 § ))Mark- och vattenområden som ä1� 
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som lian 
skada naturmiljö'n )). 

Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) 
har inte beslutats av någon statlig myndighet 
till skillnad från områden av riksintresse . 
Många kommuner har dock i samband med 
sin översiktsplanering tagit fram förslag till 
avgränsningar av ESKO. På en del länsstyrel-

ser har ESKO lagts in i ekolo
giska register där informatio
nen efterhand avses digitalise
ras för geografisk presentation. 

Det finns ingen exakt defini
tion på vilka områden som 
skall betraktas som ESKO. En 
del studier har dock gjorts med 
syfte att konkretisera begreppet 
och lämna förslag på områdes
typer som det bör omfattas av. 
Ett tidigt arbete utfördes av 
länsstyrelsen i Östergötlands 
län (1986). Senast har Bygg
forskningsrådet i ett projekt 
tillsammans med några av 
Sveriges kommuner studerat 
ESKO i kommunal planering 
( B)!!J!Jforskningsrådet 1992). 
I projektet har ett antal kriteri
er föreslagits i samband med 
identifieringen av ESKO ( se 

figur 2.2). 

Många av de ekologiskt särskilt 
känsliga områdena täcks in av 
regionala nauu-vårdsplaner, 
kommunala naturvårdspro
gram ( där sådana finns), de 

särskilda naturt:ypsinven tering
arna eller nyckelbiotops
inventeringarna. ESKO har 
dock en direkt koppling till 
lagtexten i NRL, vilket skiljer 

Många av de värdefullaste natur
områdena är klassade som områ
den av riksintresse för naturvården. 
(Säveån, Göteborg) 



FAKTARUTA 

Inventeringar av särskilda naturryper i Sverige: 

Urskogar 
har inventerats av naturvårdsverket och skogsstyrelsen. De områden som avgränsats återfinns huvudsakligen i norra 
Sverige. 

Ängs- och hagmarker 
har inventerats av länsstyrelserna. Områdena redovisas kommunvis och är bedömda i tre klasser beroende på 

naturvärde. länsstyrelserna har även inventerat odlingslandskap som är värdefulla från kultur- och naturvårdssynpunkt. 

Ädel lövskogar 
berör södra och mellersta Sverige och har inventerats av länsstyrelserna, men förfarandesättet varierar från län till län. 

Våtmarker 
Myrmarker har inventerats av naturvårdsverket och länsstyrelserna. De har oftast bedömts i fyra klasser beroende på 
naturvärde. För närvarande pågår över landet inventeringar av andra våtmarkstyper såsom sumpskogar och stränder 

vid sjöar och vattendrag. 

Grusförekomster 
inventeras eller har inventerats av länsstyrelserna. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) gör nationella samman
ställningar. Inventeringarna bedömer områdena i olika klasser såväl utifrån naturvårdens aspekter som utifrån 

möjligheterna att bryta i framtiden. Grushushållningsplaner finns i ett antal regioner/kommuner. 

Sjöar och vattendrag 
har inventerats av fiskenämnderna/länsstyrelserna och vissa vattenvårdsförbund. Inventeringarna tar i första hand upp 

fiskeribiologiska värden och bedömningar görs i olika klasser. 

Havsmiljöer 
har i förekommande fall inventerats av bl a fiskeriverket och länsstyrelserna. lnventeringsmetoderna varierar betydligt. 

dem från många av områdena i det andra 
naturvårdsunderlaget enligt figur 2.1. 
I analogi med riksintressena har ESKO 
emellertid inget automatiskt skydd genom 
naturresurslagen, utan detta åstadkoms 
genom andra instrument såsom natur
vårdslagen (naturreservat, biotopskydd etc), 
fysisk planering (bevarandeområde i över
siktsplan, naturmark i detaljplan etc) eller 
beslut i NRL-anknuten lagstiftning (vatten
lagen, miljöskyddslagen m fl). 

Inventeringar av särskilda 
naturtyper 
Det senaste årtiondet har inventeringar 
utförts av särskilt värdefulla naturtyper såsom 
urskogar, ängs- och hagmarker, ädellövskogar 
och våtmarker. Inventeringarna har utförts i 
länsstyrelsernas eller andra statliga myndig
heters regi. En stor del av områdena, särskilt 
de högre !<lassade, är samtidigt bedömda som 
ekologiskt särskilt känsliga områden. Vanligen 
är områdena bedömda i tre eller fyra värde
ldasser där !dass 1 anger högsta skyddsvärde. 

Figur 2.2 
Byggforskningsrådets förslag till kriterier vid 
identifiering av ekologiskt särskilt känsliga områden. 
(Byggforskningsrådet 1992) 

Ekosystem i instabila och lättpåverkade stadier 
Ex: Mycket artrika eller artfattiga områden 

Försurningskänsliga områden 
Områden känsliga för övergödning 

Hotade ekosystem eller förekomst av hotade 
eller sällsynta arter 
Ex: Viktiga restbiotoper 

Värdefull ängs- och hagmark 
Urskogar och värdefulla naturskogar 

Förekomst av nyckelarter 

Ex: Mycket olika i olika delar av landet. Som 
exempel nämns gamla ekar (Mälardalen) 
respektive blåstång (Östersjön) 

Områden med speciellt viktiga nyckelfunktioner 
Ex: Viktiga häckningsområden 

Viktiga övervintringsplatser 
Viktiga spridningskorridorer 
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Hotade arter 
och signalarter 
Hotade arter i landet, eller mer riktigt s k 
rödlistade arter, har sammanställts av 
Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversi
tet. Till Artdatabanken finns ett antal specia
lister inom olika flora- och faunavårdskom
mitteer knutna. Även på länsnivå finns i vissa 
fall preliminära eller färdiga rödlistor sam
manställda av respektive länsstyrelse, medan 
det hos kommunerna sällan förekommer 
lokala listor. De nationellt rödlistade arterna 
är klassificerade i fem kategorier (figur 2.3). 

Rödlistor med dessa kategorier finns sam
manställda för kärlväxter, mossor, lavar, 
svampar, kransalger (Aronsson m fl 1995), 
ryggradsdjur (Ahlen &Tjernberg 1992) och 
1yggradslösa djur (Ehnström m fl 1993). När 
detta skrivs pågår en revidering av hotkatego
riindelningen. Hur man kan arbeta med 
rödlistade arter vid naturinventeringar 
beskrivs i Naturvårdsverket 1995. 

Uppgifter om huruvida det finns rödlistade 
arter i ett visst område kan erhållas direkt från 
Artdatabanken. Att mata in uppgifter om 
lokaler för rödlistade arter över hela landet är 
ett mycket omfattande arbete och det är 
omöjligt att ha kompletta, uppdaterade och 
tillgängliga uppgifter överallt. På grund av 
detta och på grund av att uppgifterna, t ex om 
växter, till stor del härstammar från äldre 
herbariematerial, är det inte säkert att de 
uppgifter man erhåller för ett område är 

0. Försvunna
Arter (taxa) som försvunnit eller betraktas som 
försvunna som reproducerande populationer. 

I. Akut hotade
Arter (taxa) som löper risk att försvinna som 
reproducerande populationer inom en nära 
framtid om hotfaktorerna inte snarast undanröjes. 

2. Sårbara
Arter (taxa) vars överlevnad inte är säkerställd på 
längre sikt. Innefattar bl a arter med allvarlig 
tillbakagång i numerär eller i geografisk utbred
ning och som möjligen snart kan behöva föras till 
kategori akut hotade. 

3. Sällsynta
Arter (taxa) som f n inte är akut hotade eller 
sårbara men som ändå är i risk.zonen på grund av 
en population som har en liten totalstorlek eller 
har en utbredning som antingen är mycket lokalt 
begränsad eller utglesad. 

4. Hänsyns krävande
Arter (taxa) som inte tillhör kategori 1-3 men 
som ändå kräver artvis utformad hänsyn. 

Figur 2.3 
Klassificering av rödlistade arter i hotkategorier. 

aktuella eller heltäckande. Eventuellt kan 
länsstyrelsen och kommunekologen ha 
ytterligare uppgifter. 

Ett komplement till de 
rödlistade arterna är de 
artförteckningar som finns 
över s k signalarter, d v s  arter 
som visar på värdefulla 
skogsmiljöer men som i sig 
inte behöver vara hotade 
( Skogsstyrelsen 1994a). De 
används vid kartläggningen av 
nyckelbiotoper ( se nedan 
under "Annat underlag"), 
men är även användbara i 
andra sammanhang då natur
värdet av ett område ska 
bedömas. 

Ormbär är en signalart, d v s den 
anger att ett område är värdefullt 
från naturvårdssynpunkt. 



Hydrologiska uppgifter 
I många fall finns olika typer av hydrologiska 
uppgifter i de tekniska eller geotekniska 
utredningar som gjorts inför ett stabilitetshö
jande arbetsföretag. Dessa har stor betydelse 
för utformningen av de tekniska åtgärderna, 
men kan även vara av nytta vid naturvärdes
bedömningen, bedömningen av konsekven
serna för naturen liksom i samband med de 
olika skadeförebyggande åtgärder som 
föreslås. 

Höjdsättning, vattennivåer och vattenföring 
är centrala vid behandling av ärenden i 
vattendomstolen och i de tekniska underlag 
som berör byggande i vatten. Vattenföringen 
är naturligtvis av stor betydelse för de fiskför
ande mindre vattendragens funktion från bl a 
reproduktionssynpunkt. Vattenföringsuppgif
ter är också det vanligaste sättet att karaktäri
sera ett vattendrag (Jig 2.4). 

Uppgifter om hydrologin kan fås från SMHI

om inte egna beräkningar utförs. För en del 
vattendrag finns s k PULS-data. PULS är en 
simuleringsmodell som använder nederbörds
och avdunstningsvärden m m för beräkning 
av vattenföringen. Begrepp och metodik 
bakom vattenföringsbestämningar m m  
beskrivs utförligt i en rapport om vatten
föring ( SMHI/N aturvårdsverket 19 79). 

Hydrologiska uppgifter finns även hos 
länsstyrelserna och i viss utsträckning hos 
kommunerna. Vissa länsstyrelser har särskilda 
vattendragsregister som kan utnyttjas. Många 
kommuner har tagit fram vattenöversikter, 
som ofta innehåller såväl hydrologiska som 
biologiska uppgifter. 

Annat underlag 
Utöver det ovan redovisade naturvårdsunder
laget finns även annat underlag med sinsemel
lan olika karaktär. En viktig del utgörs här av 
inventeringar som utförts i områden som 
av olika anledningar verkat intressanta 
från naturvårdssynpunkt och där syftet ofta 
varit att senare gå in med någon form av 
naturskydd. Det kan handla om speciella 
strandängar med intressant flora, vildmarks
områden med rikt djurliv etc. De flesta av 
dessa områden har senare redovisats i de 
regionala naturvårdsplanerna och har oftast• 
utförts på uppdrag av länsstyrelserna. 

I skogsvårdsstyrelsernas regi pågår invente
ring av s k nyckelbiotoper. Biotoperna är av 
särskilt värde för flora och fauna och kartlägg
ningen görs i skogslandskapet i syfte att ge ett 
underlag i samband med skogsbruk. Invente-

Smörbollar växer i ängsmarker med höga naturvärden. 
(Ranebo,Stenungsund) 

ringen ger också ett underlag till biotopskyd
det enligt 21 § naturvårdslagen (se faktaruta 
sid 9). Enligt detta kan skogsvårdsstyrelsen 
genom beslut i det enskilda fallet skydda en 
värdefull skogsmiljö då den hotas av awerk
ning. Många av nyckelbiotoperna omfattas 
också av 2 kap 3 § naturresurslagen ( eko
logiskt särskilt känsliga områden). Förutom 
inventering av nyckelbiotoper pågår för 
närvarande i skogsvårdsstyrelsernas regi även 
särskild inventering av sumpskogar. 

Figur 2.4 
Ett vattendrag karakteriseras ofta genom 
angivelse av vattenföring eller vattenstånd. 

Vattenföring Vattenstånd 

HHQ=högsta högvattenföring 

MHQ=medelhögvattenföring 

MQ= medelvatten för i ng 

MLQ= medel lågvatten för i ng 

LLQ= lägsta lågvattenföring 

HHW=högsta högvattenstånd 

MHW = medel högvattenstånd 

MW =medelvattenstånd 

MLW=medellågvattenstånd 

LLW=lägsta lågvattenstånd 
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FAKTARUTA 

Olika växt- och djurgruppers användbarhet vid 
naturvärdesbedömningar: 

Kärlväxter 
ger god vägledning vid ett enstaka fältbesök, särskilt under sommar
halvåret. Även under vinterhalvåret kan de vissna s k  vinterståndarna 
ge vägledning om vilken vegetation som är den dominerande. 
Förekomsten av olika träd- och buskarter liksom olika s k nyckel
element, t ex lågor och torrakor (döda liggande och stående träd) 
kan ge viktig information under hela året. 

Mossor, lavar och svampar 
Den s k lägre floran ger god information om naturvärdena under 
hela året. undantaget en stor del av svamparna som förekommer 
säsongsvis, t ex under hösten. Vissa svampar, t ex en del tickor, 
förekommer dock under hela året. Bland den lägre floran före
kommer många arter som är goda indikatorer på värdefull natur. 

Fisk 
De fiskeribiologiska förutsättningarna i t ex ett vattendrag kan 
bestämmas genom allmänna studier av bottenförhållanden, vatten
flöde, omgivande vegetation m m. Eventuellt kan man även rent 
okulärt konstatera att laxartad fisk förekommer. Verkar området 
intressant kan det finnas anledning att närmare studera fiskfaunan, 
vilket kan göras med hjälp av ett s k elfiske. Lax och öring är 
generellt bra indikatorer på värdefulla områden. 

Fåglar 
Fågelfaunan behöver studeras vid ett flertal tillfällen, särskilt under 
häckningstid, för att kunna ge en bra vägledning vid bedömningen av 
naturvärdena. Detta inryms vanligtvis inte i studierna vid behandling
en av ett ärende. Istället får denna kunskap - i den mån den finns -
inhämtas från befintligt naturvårdsunderlag, ideella föreningar eller 
enskilda personer. Enstaka observationer kan dock ge god vägled
ning vid bedömningen. Längs vattendrag är t ex förekomsten av arter 
som strömstare, forsärla och kungsfiskare värdefulla indikatorer. 

Däggdjur 
ger sällan god vägledning för bedömning av naturvärdena vid ett 
enstaka fältbesök. Många av arterna ger sig inte så lätt tillkänna 
samtidigt som det - i jämförelse med många andra organismgrupper 
- förekommer relativt få arter som är goda indikatorer på värdefulla
naturmiljöer. 

Grod- och kräldjur 
är liksom däggdjur mindre användbara för naturvärdesbedömningar 
vid ett enstaka fältbesök. Artantalet är begränsat och djuren är 
inaktiva under vinterhalvåret. Dessutom kan det krävas särskilda 
metoder för inventering. Flera av arterna kan dock sägas vara relativt 
goda indikatorer på värdefulla naturmiljöer, inte minst vattenmiljöer. 

Ryggradslösa djur 
För att kunna utnyttja ryggradslösa djur - främst olika insektsgrupper, 
men även t ex snäckor och sniglar - vid naturvärdesbedömningar 
krävs särskilda insamlingsmetoder. Detta inryms vanligen inte i 
studierna vid behandlingen av mindre ärenden. I speciella fall, då 
man kan misstänka att området har höga naturvärden i detta 
avseende, kan särskilda insamlingar göras. Till exempel ett botten
faunaprov i ett vattendrag kan ge god kunskap. såväl om naturvärde
na som om olika ryper av föroreningspåverkan. 

Länsstyrelserna har upprättat särskilda 
bevarandeprogram för odlingslandskapets 
natur- och kulturvärden. Höga naturvärden 
inom dessa täcks oftast in av de särskilda 
ängs- och hagmarksinventeringar som upprät
tats (se ovan), men bevarandeprogrammen 
behandlar större enheter och tar därmed mer 
hänsyn till helheten. 

I en del värdefulla naturområden domineras 
värdet av någon form av geovetenskapligt 
intresse. Det kan t ex gälla effekter av ned
isningarna som fortfarande kan spåras i 
landskapet. Olika typer av naturliga erosions
former finns ofta i områden som berörs av 
förstärkningsåtgärder. I den mån de geoveten
skapliga intressena inte täcks in av t ex de 
regionala naturvårdsplanerna har länsstyrelser
na, SGU och naturgeografiska institut på 
universitet kunskap om detta. 

I de kommunala översiktsplanerna finns 
ofta mycket av den information som redovi
sats i detta kapitel. Här kan också ha gjorts 
tollmingar av t ex hur gränsen för ett område 
av riksintresse skall dras. Av intresse kan även 
vara de rekommendationer för den framtida 
markanvändningen som översiktsplanen ger 
för olika områden. 

Ekonomiska kartor från 1800- och 1900-
talen och annat äldre kartmaterial, t ex äldre 
skifteskartor med skiftesbeskrivningar, kan ge 
värdefull information om markhistorik och 
naturvärden i ett område. Äldre kartmaterial 
m m finns på Lantmäteriverket i Gävle och de 
olika regionala kontoren. Om en viss naturtyp 
funnits på samma plats under lång tid, d v s 
har lång kontinuitet, betyder det ofta att den 
är skyddsvärd och rymmer hotade och 
sällsynta växt- och djurarter. 

Fältstudier 

Arbeten som handlar om stabilitetsförbättran
de åtgärder behandlar oftast områden med en 
begränsad geografisk utbredning. Det går då 
inte enbart att förlita sig till befintligt natur
vårdsunderlag eftersom detta i allmänhet inte 
har en tillräcldigt stor detaljeringsgrad för att 
fanga upp förekommande naturvärden. I 
många fall finns området över huvud taget 
inte dokumenterat i något naturvårdsunder
lag. 

Det finns därför alltid ett behov av att under
söka det aktuella områdets naturvärden i fält. 
Fältstudien skall syfta till att ge en säkrare 
bedömning av naturvärdena i området och 
utgöra grund för konsekvensbedömningar 



och skadeförebyggande åtgärder. 
Detta behov finns oftast även om 
området ingår i ett riksintresse eller 
annat högt värderat område. 

Vid naturvärdesbedömningar i fält 
vid ett enstaka eller ett fatal tillfällen 
är det i allmänhet områdets vegeta
tion, topografi och naturförhållan
den i stort som utgör grunden för 
bedömningen. Oftast kan en grov 
bedömning av naturvärdena göras 
utan att noggrannare studera vilka 
specifika arter som förekommer. 

Beroende på villcen tid på året 
fältbesöket görs kan dock t ex olika 
växtarter och förekomsten av 
speciella s k nyckelelement ( t ex 
gamla träd, mycket död ved, ras-
branter m m) ge värdefull informa-
tion om naturvärdena. Bäst är att göra 
fältbesöket under sommarhalvåret, 
men av olika anledningar är detta inte alltid 
möjligt. Djurlivet är svårare att omedelbart 
använda som indikator på naturvärdena utan 
kräver oftast fördjupade undersökningar vid 
flera tillfällen eller kontakter med personer/ 
grupper som är väl förtrogna med den lokala 
situationen. De olika växt- och djurgrupper
nas användbarhet vid naturvärdesbedömning
ar har sammanfattats i faktaruta på sidan 14. 
Särskilt användbara är rödlistade arter och 
signalarter, d v s  arter som indikerar värdefulla 
naturmiljöer. 

I<.ontakter 
med myndigheter, 
ideella föreningar 
och fastighetsägare 
För många områden saknas skriftlig dolm
mentation. Det behöver emellertid inte 
betyda att kunskap om dem saknas. Kunska
pen kan finnas hos olika personer i trakten, 
hos myndigheter eller ideella föreningar. 
Förhållandena varierar givetvis i olika delar av 
landet, men vissa generella drag går att 
skönja. 

Länsstyrelsens miljöenhet ( eller motsvar
ande) har kännedom om vilka natur
inventeringar som finns utförda. En del 
länsstyrelser har information om värdefulla 
naturområden införda i ekologiska register, 
som efterhand kommer att digitaliseras och 
presenteras geografiskt. Länsstyrelsen kan 
även ha vissa uppgifter som inte publicerats. 

Blomskägglav är exempel på en sällsynt rödlistad art. Den förekommer på 
ädellövträd, främst ek , i lövskogsmiljöer med höga naturvär den. 

Vidare kan de handläggande tjänstemännen 
ha kunskap om ett områdes potentiella 
naturvärden och vad en eventuell utförligare 
inventering bör inriktas på. Länsstyrelsen har 
också en formell ställning i de fall ett samråd 
enligt naturvårdslagen skall genomföras 
liksom i olika sammanhang då miljökon
sekvens beskrivningar behandlas ( se kap 6). 
Länsstyrelsens fiskeenhet ( eller fiskes ale -
kunniga inom annan enhet) har motsvarande 
kunskaper inom fiskeområdet som miljö
enheten inom allmän naturvård. 

Fiskeriverket har kunskaper om de fiskeri
biologiska värdena i vissa vattenområden. 
Bland annat finns ett register om utförda 
elfisken (provfisken) i olika områden. Fiskeri
verket deltar alltid i bedömningar av ansök
ningar i vattenmål och därmed också i de 
miljökonsekvensbeskrivningar som skall ingå i 
en ansökan. 

Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniver
sitet bedriver sitt arbete inom olika flora- och 
faunavårdskommitteer. I en databas finns 
uppgifter om förekomster av hotade arter. 
Mycket av uppgifterna bygger på äldre 
uppgifter i landskapsfloror m m. Artdata
banken kan på begäran bistå med de uppgifter 
som finns om hotade arter i ett visst område. 

Skogsvårdsstyrelserna har tidigare varit 
inriktade mest på brukningsmetoderna i 
skogen. Nu har deras ansvar för naturvården 
ökat väsentligt, bl a på grund av den på
började nyckelbiotopsinventeringen och 
ansvaret för biotopskyddet. Här kan därför 
finnas viktig kunskap om olika skogsmiljöers 
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Figur 2.5 

naturvärden. De flesta skogsvårdsstyrelser har 
numera anställda biologer. 

Även vissa kommuner har skaffat egen 
kompetens inom miljöområdet. Kommun
biologen eller person med motsvarande 
funktion har kunskap om naturen i den egna 
kommunen. 

Värdepyramid för bedömning av naturvärden 
(Utarbetad av GF Konsult AB) 

A. Områden av riksintresse för naturvården

B. Regionalt värdefulla områden

C. Områden med större
lokala naturvärden

D. Övriga områden
med lokala 

naturvärden 

A. OMRÅDEN AV RIKSINTRESSE FÖR NATURVÅRDEN 
Områden angivna som riksintresse för naturvården enligt beslut av Naturvårdsverket 1987-
12-21 på grundval av underlag från länssryrelserna. Områdena har ofta också behandlats i de 
kommunala översiktsplanerna. Riksintressena behandlas i naturresurslagen (NRL) 2 kap 6 §. 

B. REGIONALT VÄRDEFULLA NATUROMRÅDEN
Omfattar regionalt värdefulla områden enligt de länsvisa naturvårdsplaner som olika länssryrel
ser eller kommunalförbund utarbetat. Värdeklass 1-3 (-4) omfattas. Vidare ingår områden 
enligt naturrypsinventeringar av våtmarker, ädellövskogar, ängs- och hagmarker m m, grusföre
komster (värdeklass 1-2) liksom områden med hotade djur- och växtarter, hotklass 1-2 enligt 
fastställda listor. Hela eller delar av områdena får anses vara "ekologiskt särskilt känsliga 
områden" enligt NRL. Områdena omfattas i stort av 2 kap 3 och 6 §§ NRL och 21 § NVL. 

C. OMRÅDEN MED STÖRRE LOKALA NATURVÄRDEN
Områden enligt kommunala naturvårdsprogram, områden enligt naturrypsinventeringar av 
våtmarker, ädellövskogar, ängs- och hagmarker m m  (värdeklass 3-4). Vidare ingår sådana 
arealmässigt mindre områden som kan klassas som nyckelbiotoper och sådana som hyser 
hotade djur och växter, hotklass 3-4 enligt fastställda listor. Områdena kan tillhöra kategorin 
"ekologiskt särskilt känsliga områden". Områdena kan även omfattas av 2 kap 3 § NRL och i 
vissa fall 21 § NVL. 

D. ÖVRIGA OMRÅDEN MED LOKALA NATURVÄRDEN
Omfattar områden, ofta av arealmässigt mindre utsträckning, med lokala naturvärden. Detta 
omfattar t ex restbiotoper i odlingslandskapet, skogsbestånd med intressanta karaktärer eller 
hög ålder, punktobjekt som äldre grova träd, vissa vattenmiljöer och i övrigt intressanta na
turryper eller lokaler med mindre vanliga växter och djur som inte inryms under kategori A-C. 
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Hos lokala ideella föreningarna finns ofta 
mycket kunskap om den egna trakten. Natur
skyddsföreningen har ett stort antal lokala 
kretsar över hela landet. I kretsarna finns ofta 
stor kunskap om de lokala naturförhållande
na. Även en del lokala och regionala ornito
logiska föreningar finns i landet. Här kan 
kunskaper finnas om viktiga fågelbiotoper 
m m. Inom olika typer av florainventerings
projekt finns uppgifter om artförekomster. 

Många landskap eller andra områden 
har inventerats med avseende på 
kärlväxter, lavar, mossor och svampar 
varvid en stor mängd uppgifter har 
samlats in. 

Sportfisket är utbrett och många lokala 
sportfiskeföreningar finns i landet. 
Hos föreningarna finns kunskaper om 
fiskeribiologiska värden lokalt, kunska
per som inte alltid finns hos myndig
heterna. För många sjöar och vatten
drag har fiskevårdsområden bildats i 
syfte att samordna komplicerade 
fiskerättsförhållanden. De fiskevårds
områdesföreningar som är knutna till 
områdena har kunskaper om en del 
lokala fiskeribiologiska förhållanden. 

Förutom myndigheter, ideella fören
ingar och andra organisationer kan 
fastighetsägare, närboende eller 
andra enskilda personer besitta 
mycket kunskap om ett områdes 
naturvärden. Uppgifterna kanske då 
inte är nedtecknade, men kan alltjämt 
vara värdefulla för den totala bedöm
ningen av området. 

Bedömning 
och redovisning 
av naturvärden 

Värdering 
Det tillgängliga naturvårdsunderlaget 
och kunskapen hos myndigheter och 
ideella föreningar speglar ett i viss mån 
komplext förhållande och att bara ange 
att ett område finns dokumenterat i ett 
visst underlag behöver inte ge en 
entydig bild av områdets naturvärden 
eller hur allvarligt ett ingrepp kommer 
att skada området. Vid en redovisning 
av naturvärdena är det viktigt att tolka 
underlaget tillsammans med inhämtad 
kunskap från egna fältstudier och 



, 

. 

' , 

, 

t 

\i,· 
,>,, ' 

\ 'i 

\'. 

'i ... 

tomt- :-.:' .·. 
mark 

� Blandlövskog 

0 Gammal bok. 

ffi Busk- och hög gräsvegetation under kraftledning 

LJ Gräsmatta/ Parkm�rk 

� Öppen mark, igenväxande med gräs, brännässle1, 
h�llon m.m. 

Figur 2.6 

) 

�. � �� (j-,J\/ 

WtlJ Branta strandbrinkar 

[Z] Stråkonde - lugnflytande 

!!'0
0

••0:I Strömmande 

� Forsar och fall 

Exempel på enkel redovisning av naturmiljöer i ett område berört av 
stabilitetsåtgärder. (Kåbäcken, Partille) 

kontakterna med sakkunniga. Det är viktigt 
att noga ange vilken nivå som beskrivs. Ett 
snävt lokalt intresse bör inte beskrivas i 
samma ordalag som ett riksintresse och vice 
versa. 

I figur 2.5 redovisas ett förslag på hur olika 
värderingsnivåer kan användas vid beskriv
ning av ett områdes naturvärden. Naturvårds
underlagen som beskrivits ovan och olika 
områdesklasser i dessa har placerats in i 
värderingsnivåerna för att möjliggöra en 
enhetlig bedömning. Den information som 
inhämtats via befintligt naturvårdsunderlag, 
fältstudier och kontakter sammanvägs och en 
bedömning görs av vilken värderingsnivå 
området tillhör. Även om området inte 
tidigare finns dokumenterat bör det inte 
automatiskt betyda att det hamnar i lägsta 
nivån eller helt utanför värdepyramiden. 
Naturligtvis måste det också finnas utrymme 
för egna tolkningar också då området ingår i 
något naturvårdsunderlag. Värdepyramiden 
kan vara lämplig att redovisa i samband med 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) där 
konsekvenser av ingrepp i naturmiljön 
redovisas. 

Användningen av rödlistade arter och 
indikatorarter är ett sätt att uttrycka natur
värden. Detta passar också in i den modell 
som presenterats ovan. 

Värdepyramiden bör fungera som en princip
skiss. I ett konkret fall måste alltid särskilda 
avvägningar och bedömningar göras, t ex när 
det gäller känsligheten för ingrepp. I princip 
kan t ex ett litet lokalt intresse vara känsligare 
för ingrepp än ett visst parti av ett område av 
riksintresse. Naturvärdesbedömningen och 
MKB :n måste därför all tid imymma rimliga 
bedömningar av ingreppens betydelse och 
behovet av skadeförebyggande åtgärder m 111. 

Redovisning 
När värderingen av naturvärdena gjorts och 
avgränsningen av det område som kan 
komma att beröras av förstärkningsåtgärder 
preciserats är det viktigt att en närmare 
besk.rivning av naturmiljön görs på karta. 
Genom att beskriva olika karaktäristiska drag 
hos mark, vegetation, djur- och växtliv erhålls 
en bild av rådande situation (Jig 2. 6). Denna 
bild utgör sedan ett viktigt underlag då olika 
typer av förstärkningsåtgärder skall diskuteras. 
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Kalk- och cementpelare m m
På senare år har det blivit mer vanligt att öka 
en lerjords hållfasthet genom inblandning av 
kalk eller cement. Inblandningen går till så att 
en skruv med 0,5-0,8 m diameter borras ned i 
jorden. Maximalt djup är idag ca 20 m. När 
skruven förts ned till avsett djup dras den upp 
under samtidig rotation och injektering av 
kalk eller cement. Leran blir då omrörd och 
kalken väl inblandad. Efter inblandningen 
sker en kemisk process i leran, vilken result
erar i en avsevärt ökad hållfasthet. Val av kalle, 
cement eller blandningar därav sker med 
hänsyn till jordens övriga egenskaper, vilka 
bestäms i laboratorium på upptagna prover. 
Sättet att blanda in kalken gör att den för
stärkta jorden far formen av pelare med ca 
0,5-0,8 m diameter. Pelarna sätts tätt, ofta så 
att de tangerar varandra, i formen av skivor 
vinkelrätt mot slänten. 

Från miljösynpunkt innebär metoden att de 
nedre delarna av en bäckfara kan sparas 
liksom i övrigt enstaka träd och annan 
vegetation på den plats åtgärderna utförs. 
Själva arbetsmetoden innebär dock en stor 
störning och påfrestning på miljön. Jordens 
egenskaper förändras, men hindrar inte 
framtida växtlighet. Den tillförda kalken kan 
innebära att floran i närheten helt ändrar 
karaktär på så sätt att mer kalkkrävande arter 
börjar uppträda. 

Ibland är det önskvärt eller t o m nödvändigt att bibehålla nivån i anslutning till 
släntkrönet. Den tunga jorden kan då bytas ut mot lättare material. Vid vägbygg
nader är det idag vanligt att använda cellplast av varierande ryp. (Säveån, Partille) 

20 

Sänkning av grundvatten
och portryck 
Stabiliteten påverkas av porvattentrycket i 
jorden. Ibland är det därför nödvändigt att 
hålla trycket under en viss bestämd nivå. 
Detta kan ske genom vertikaldränering eller 
med filterbrunnar som spolas ner till vatten
förande skikt i eller under leran. Vattnet kan 
pumpas bort eller, vilket är vanligast, ledas 
bort genom bräddning på vissa nivåer. 

Från miljösynpunkt innebär metoden ganska 
ringa påverkan lokalt. Man måste dock 
ldarlägga i vilken mån grundvattensänkningen 
kan påverka miljöer inom närliggande områ
den. 

Pålning, spontning 
Som förstärkningsmetod används pålning och 
spontning oftast inom mycket avgränsade 
ytor. Inte sällan är det en del i en större 
förstärkningsåtgärd, t ex för att ldara ut
förandeskedet. Bankpålning, kan från arbets
synpunkt mycket jämföras med installation av 
kalkpelare, bortsett från hanteringen med 
injekteringsmedlet. 

Övrigt 
Om man ser till hur de olika åtgärderna har 
använts, där utbetalning av statsbidrag till 
kommunerna för förebyggande åtgärder far 

vara en måttstock, så är de 
vanligaste åtgärderna erosions
skydd ( 2 5 % ) och stöd.fyllning
ar (28 %), följt av avschakt
ningar (23 % ) och kulverte-
ringar (13 %). 

Till dessa tekniska möjligheter 
kan läggas möjligheterna att 
lösa in fastigheter/byggnader, 
flytta dem eller på andra sätt 
ändra markanvändningen så att 
stabiliteten blir godtagbar för 
just det alctuella användnings
sättet på marken i 01m·ådet. 
Ytterligare en möjlighet är att 
inrätta ett övervakningssystem 
för att i tid kunna spåra 
förändringar i stabiliteten. 

Från naturvårdssynpunkt är det 
uppenbart att det mest fördel
aktiga är om godtagbar stabili
tet kan uppnås genom förutse
ende planering eller ändrad 
markanvändning, t ex genom 
att lösa in byggnader. 



4. Ekologiska konsekvenser

O
mråden med otillfredsställande stabilitet
i marken är ofta knutna till naturmiljöer 

i närheten av vattendrag. Även mark som 
sluttar kraftigt, t ex ravinmiljöer, berörs i 
många lägen. Vid vattendrag, raviner etc 
hittar vi också många av de biotoper som är 
bland de värdefullaste för flora och fauna och 
som har en hög biologisk produktion. 

De ekologiska konsekvenserna av olika 
tekniska ingrepp skall här beskrivas med 
avseende på inverkan på olika naturmiljöer 
(biotoper) och arter. Beskrivningarna är 
kortfattade, översiktliga och exempelin
riktade. Det berörda kunskapsområdet är 
vittomfattande och det finns mycket detalj
kunskaper som kan sökas i facklitteraturen. 

Hot mot den biologiska 
mångfalden 
Närmare 3 400 arter finns idag på Artdata
bankens s k rödlistor (Naturvårdsverket 
1994a). Av dessa räknas nästan 1 300 som 
akut hotade eller sårbara. Även om det inte 
finns några säkra belägg för att det totala 
artantalet skulle ha minskat sedan 1800-talet 
kan man konstatera att växt- och djurlivet 
genomgått en trivialisering. Flertalet av de 
arter som tillkommit var redan förut vanliga i 
många andra delar av världen, medan av de 
arter som försvunnit eller riskerar att försvin
na från Sverige är många hotade också på 
andra håll. En utarmning har också skett 
såtillvida att det genomsnittliga antalet arter 
per ytenhet har sjunkit markant på de flesta 
håll. 

Därtill finns det en tröghet i systemet. En 
individ av en hotad art kan kanske ldara av att 
leva länge på en plats, trots att artens möjlig
heter till reproduktion och överlevnad på sikt, 
för länge sedan gått förlorad. Risken finns 
därför att vi först nu står inför en kraftig 
minslming av artantal och genetisk variation 
som ett resultat av de omfattande förändring
ar av landskapet som redan skett det senaste 
århundradet. 

Såväl artrikedom som antalet rödlistade arter 
är störst i södra Sverige. Vissa organism-

grupper avviker dock från det generella 
mönstret, t ex finns en betydande andel av de 
rödlistade mossorna och lavarna i norra 
Sverige. Den främsta orsaken till artutarm
ningen som helhet går att spåra till föränd
ringar inom jord- och skogsbruk. Men det 
finns även andra verksamheter som hotar 
olika växt- och djurarters existens och ofta är 
det en kombination av olika orsaker som gör 
att en art hotas (figur 4.1). För arter som har 
sin livsmiljö i eller vid vattendrag utgör 
exploateringar i form av vägbyggen, tätorts
expansion och vattenkraftsutbyggnad reella 
hot liksom föroreningspåverkan i form av 
övergödning och försurning. 

Figur 4.1 
Orsak till hot för olika djurarter inom hotkategori
erna 0, I, 2 och 4. För många arter kan flera hot
orsaker finnas samtidigt. Tabellen kan ej avspegla 
varje hotfaktors absoluta tyngd eller betydelse. 
(Naturskyddsföreningen m fl 1988) 

Orsak till hot Antal arter 

Skogsbruk 38 

Jordbruk 35 

Störning, jakt 35 

Förorening och övergödning 17 

Exploatering, bebyggelse m m 15 

Miljögifter I 3 

Okänd 6 

Vattenreglering 6 

Predation, konkurrens, sjukdom 4 

Vasstäkt 4 

Försurning 3 

Fiskemetoder, överfiskning 3 

Torvtäkt 

Summa 180 
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I<änsliga naturmiljöer 
Bäckraviner och strandskogar kan vara 
svårutnyttjade miljöer för de areella näringar
na och har därför i många fall lämnats relativt 
opåverkade. I t  ex en intensivt utnyttjad 
jordbruksbygd kan ett vattendrag utgöra en 
av mycket få mer eller mindre naturliga 
miljöer som fortfarande finns kvar, trots att 
många bäckar och åar rätats eller påverkats på 
andra sätt, framför allt i södra Sveriges 
slättbygder. 

Vattendragen och i stor utsträckning dess 
närmiljöer har fungerat som brandrefugier i 
landskapet, d v s elden har inte nått fram hit. 
Framför allt i naturlandskapet - d v s det 
tidigare av människan i stort sett opåverkade 
landskapet - utgjorde elden en viktig s k 
störningsregim. Brandrefugierna utnyttjas av 
arter som kräver stabila, fuktiga och under 
lång tid relativt opåverkade förhållanden. 
Såvida miljöerna senare inte påverkats av 

Idag är människan den största störningsfaktorn i landskapet. Det gäller även för 
vattenmiljöerna. I södra Sveriges jordbruksbygder och i tätorterna har en mycket 
stor andel av vattendragen, våtmarkerna m m försvunnit eller kraftigt påverkats 
genom kulverteringar, utdikningar, utfyllningar etc. (Hållsdammsbäcken, Ale) 
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awerkning har de ofta blivit tillhåll för arter 
med dålig spridningsförmåga, som kräver 
områden med lång kontinuitet som träd
bärande mark. Miljöerna förnyas oftast 
genom s k intern beståndsdynamik, vilket 
innebär att enstaka träd eller mindre grupper 
av träd dör och lämnar plats för nya trädplan
tor. Många av de miljöer i södra Sverige som 
berörs av stabilitetsförbättrande åtgärder har 
dessa kvaliteter och de är då mycket känsliga 
för olika former av ingrepp. 

Idag är människan den största störnings
faktorn i landskapet. Det gäller även för 
vattenmiljöerna. I södra Sveriges jordbruks
bygder har en mycket stor andel av vatten -
dragen, våtmarkerna m m  försvunnit eller 
kraftigt påverkats genom kulverteringar, 
utdikningar, utfyllningar och annat. De 
återstående vattenmiljöerna är i dessa om
råden en rest av vad som en gång fanns och 
utgör idag mycket viktiga miljöer för växt
och djurlivet. 



A- och bäckmiljöernas betydelse som
spridningskorridorer i landskapet har också
uppmärksammats mer på senare tid. För fisk
som lax och havsöring är vattnets betydelse
som spridningsväg uppenbar, men det gäller
även många andra organismer. Växter låter
frön och andra växtdelar bäras av vattnet för
att flyta i land och gro eller slå rot på andra
ställen. Många insekter lever sitt larvstadium i
vattnet, dras med av vattenströmmarna,
utvecldas till flygande insekter som så små
ningom flyger tillbaka till platsen uppströms
där de ger upphov till nya larver. Däggdjur
har ofta vandringsvägar i strandmiljöerna
längs vattendrag. Där finns gott om föda och
under vintern är snötäcket inte lika djupt här
som i övriga delar av landskapet. Även för
andra djurgrupper är troligen vattendragen
med strandmiljöer viktiga spridnings
korridorer.

Naturvärdena varierar beroende 
på markfuktighet, markens 
näringsrikedom, trädens ålder, 
trädkontinuitet, 
förekomst av 
död ved och en 
rad andra faktorer : 
eller egenskaper 
i naturmiljön. 
(Lärjeåns dalgång, 
Göteborg) 

Typmiljöer som påverkas 
Vissa naturmiljöer påverkas oftare än andra av 
åtgärder för att förbättra stabiliteten i marken. 
Ofta ligger dessa alldeles vid eller i nära 
anslutning och förbindelse med olika vatten
miljöer. Framställningen kommer därför att 
koncentreras till dessa. 

Åar, bäckar, diken och raviner 
Många åar och större bäckar har periodvis en 
kraftig vattenföring där strandbrinkarna 
ständigt påverkas av erosion. Ofta finns 
bebyggelse, vägar, järnvägar etc i sådan närhet 
att åtgärder anses nödvändiga för att höja 
stabiliteten av slänterna. Det innebär en 
påverkan på strandbrinkar, bottnar och oftast 
markområden i vattendragets närhet. Beroen
de på vattenkvalitet och avrinningsområdets 
karaktär innehåller vattendragen större eller 
mindre näringsrikedom, vilket påverkar 
faunans och florans sammansättning. 

För det mesta kantas vattendragen - utom i 
jordbruksområden med helåkerslandskap - av 
lövträd och lövbuskar. Många av dessa är 
utbildade som fukt- eller sumpskogar och 
domineras i södra Sverige av ldibbalen Alnus 
glutinosa, längre norrut även med gråal Alnus 
incana. Andra vanliga träd längs vattendrag i 
södra Sverige är hägg Prunus padus, knäckepil 
Salix fragilis och ask Fraxinus excelsior. 
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Laxens och havsöringens livscykel är i princip 
densamma även om havsöringens vandringar 
inte är så vidsträckta (figur 4.4). De första 
levnadsåren - vanligen mellan ett och tre år -
tillbringas i sötvatten varefter utvandringen 
till havet sker. Där tillbringar fisken ytterligare 
något eller några år och växer sig stor. Där
efter sker lekvandringarna tillbaks till söt
vatten. Leken inträffar under hösten. För 
havsöringen sker leken ofta högre upp i 
vattensystemet, gärna i de mindre biflödena. 
Livscykeln sluts när äggen kläckts på våren. 
De flesta havsöringar leker igen nästa år till 
skillnad från laxen där de flesta individer 
antingen dör direkt efter leken eller vandrar 
ut till havet igen utan att komma tillbaka. 

Laxen och havsöringen har under modern tid 
utsatts för många typer av påverkan, vilket 
decimerat bestånden högst väsentligt. Den 
svenska laxen har sedan sekelskiftet förlorat ca 
80 % av sina reproduktionslokaler ( Lindgren 
1991). Allvarliga hot idag utgörs av: 

Figur 4.4 Schematisk bild av havsöringens livscykel. 
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Den påverkan som är aktuell att beskriva i 
detta sammanhang är den sista. De olika 
typer av ingrepp som beskrivits i kapitel 3 kan 
påverka laxen och havsöringen på i huvudsak 
två olika sätt: 

• Vandringshinder uppstår

• Reprodulztionsområden påverlzas

Vandringshinder kan uppkomma i samband 
med t ex kulverteringar. Vandringshindret 
försvårar - eller i värsta fall omöjliggör - för 
fisken att nå uppströms belägna reproduk
tionsområden. Man brukar här skilja på 
definitiva vandringshinder och sådana som är 
svåra att forcera. En kulvert blir sällan ett 
definitivt vandringshinder, men är många 
gånger svårforcerad, beroende på kulvertens 
längd och lutning. Är kulverten lång och 
dessutom har en kraftig lutning innebär det 
att vissa fiskar inte orkar ta sig igenom den. 
Här finns oftast inga möjligheter att "vila på 
halva vägen". En lång mörk kulvert har också 
den effekten att många fiskar drar sig för att 
över huvud taget simma in i den. Trots dessa 
negativa effekter finns samtidigt erfarenheter 
av att t ex öringen kan vandra upp genom 
flera hundra meter långa kulvertar. 

De direkta fysiska ingreppen i samband med 
kulverteringar, omgrävningar m m kan 
innebära att laxens eller havsöringens upp
växt- och lekområden påverkas. Grunda 
vattenstråk med bottensubstrat av sten och 
grus är lämpliga lekområden. Påverkan i 
själva vattenmiljön kan i dessa områden leda 
till att viktiga reproduktionsområden förstörs. 
Dessutom riskerar nedströms belägna repro
duktionsområden att påverkas genom grum
ling av vattnet under tiden för åtgärderna. 
Borttagning av träd- och buskskikt kan vara 
mycket negativt eftersom fisken är beroende 
av dessa för en låg vattentemperatur, gömstäl
len i vattnet p g a nedfallande grenar m m och 
som näringsunderlag för insekter och annan 
bottenfauna. 

Ett flertal olika skadeförebyggande åtgärder 
är möjliga för att undvika allvarlig påverkan 



på laxens och havsöringens reproduktion, 
vilket beskrivs närmare i kapitel 5. 

Det finns också mindre kända fiskar, mer eller 
mindre hotade av olika förändringar i miljön, 
som kan påverkas av stabilitetsförbättrande 
åtgärder. Hit kan t ex grönlingen, nissögat 
och havsnejonögat räknas (figur 4.5). Den 
sistnämnda arten leker i åar och bäckar under 
våren-sommaren, och är en vandringsfisk. 
Även ålen är en vandringsfisk vars förbindelse 
med lek- och uppväxtområdena inte bör 
störas. Via s k  ålledare har man länge hjälpt 
ålen förbi olika vandringshinder. 

Fåglar 
Många ragelarter finner goda livsmiljöer i å
och bäckdalgångar. Vissa arter lever inte 
någon annanstans såsom strömstare, forsärla 
och kungsfiskare. Samtliga dessa arter är 
relativt ovanliga och det krävs därför alltid 
särskild hänsyn till deras häckningsplatser. 
Kungsfiskaren räknas som en nationellt hotad 
art (kategori 2; sårbara arter) medan ström
stare och forsärla inte finns med på den 
nationella rödlistan, men ofta anges som 
hänsynskrävande regionalt. 

Kungsfiskaren har anpassat sig till de speciel
la förhållanden som småskred ger upphov till 
i å- och bäckraviner. Den häckar i lodräta 
strandbrinkar där den bygger en gång på 0,5-
1 meters djup och ca 6 cm diameter. Den är 
samtidigt beroende av långsamflytande vatten 
för att kunna fiska. I Sverige förekommer den 
på nordgränsen av sitt utbredningsområde 
och häckar sällsynt vid större vattendrag i 
Götaland. 

Eftersom kungsfiskaren är beroende av 
strandbrinkar där den kan bygga sitt bo, är 
den känslig för åtgärder som förhindrar 
bildningen av lämpliga strandbrinkar. De 
flesta stabilitetsförbättrande åtgärder i skred
riskområden är negativa i det avseendet, 
särskilt strandförstärkningar med sten
skoning. Det finns vissa möjligheter att skapa 
konstgjorda häckningsmiljöer för kungsfiskare 
(se kapitel 5 ), men annars kan artens häck
ningsmöjligheter endast upprätthållas genom 
en fysisk planering som syftar till att undvika 
behovet av stabilitetsförbättrande åtgärder i 
framtiden. 

Strömstaren med sitt karakteristiska nigande, 
livnär sig på att fanga olika bottendjur i åar 
och bäckar. Boet placerar den i någon hålig
het vid vattendraget, gärna i en ldippavsats 
under ett vattenfall. Negativa åtgärder för 
strömstaren vid stabilitetsförbättringar är t ex 

om trädvegetationen längs 
vattendraget avverkas, om 
naturliga forsar och stränder 
görs om till onaturliga kanaler, 
och naturligtvis om själva 
boplatsen förstörs. I samband 
med stabilitetsförbättrande 
åtgärder bör man vara vaksam 
på var boplatser kan finnas och 
försöka bevara dessa. 

Forsärlan, som är knuten till 
rinnande vatten huvudsaldigen 
i västra Sverige, rangar insekter 
bland stenar och rännilar längs 
vattendragens stränder. Boplat
sen kan vara på en klippavsats, 
i ett prång i en kvarnvägg eller 

Strömstaren indikerar att en å- eller 
bäckmiljö har höga naturvärden. 
(Säveån, Lerum) 

under en stenbro. Inte sällan 
har den strömstaren som granne. Negativa 
åtgärder för forsärlan är i stort sett desamma 
som för strömstaren. 

I de ofta näringsrika lundmiljöerna som 
förekommer där skogen ratt utvecldas kring 
vattendrag, trivs ett stort antal småfågelarter. 
Ofta kan en bäckravin innehålla en del död 
ved, vilket annars är en stor bristvara i övriga 
landskapet. Det attraherar bl a flera av våra 
olika hackspettsarter. I den mån skredföre
byggande åtgärder innebär att dessa miljöer 
eller kvaliteter försvinner är det naturligtvis 
negativt för fagellivet. 

Våtmarker som kärr, dammar, alsumpskogar 
m m i anslutning till områden som berörs av 
stabilitetsåtgärder, är också av mycket stort 
värde för ragellivet. Alsumpskogar är mycket 
artrika miljöer bland annat p g a den rildiga 
insektsproduktionen och förekomsten av 
boplatser i form av hålträd. Öppna kärr och 
dammar är tillhåll för olika andfåglar och 
även här är insektsproduktionen stor, vilket 
utnyttjas av en stor 
mängd arter bland 
tättingar. Ingrepp i 
form av utfyllnader 
m m  i dessa miljöer är 
självldart negativt för 
ragellivet. 

Figur 4.5 
Berörda rödlistade fiskarter 
(hotkategori 0-4). 
(Ahlen & Tjernberg 1992) I de fall grunda havs

vikar påverkas kan 
näringsunderlaget för 
många vadarfåglar 
försämras. Ett flertal av 
dessa har dessutom 
sina häckningsplatser i 
angränsande strand
miljöer. 

Art Hot kategori 

Grönling 2 

Nissöga 3 

Havsnejonöga 4 

Lax 4 

Öring 4 
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Flodpärlmusslan lever i näringsfattiga vattendrag delvis nedgrävd i 
bottenmaterial av grus och sten. Livscykeln är lika komplicerad som 
fascinerande. (Ljungaån, Mark) 
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Däggdjur 
Kunskapen om stabilitetsförbättrande åtgärd
ers konsekvenser för däggdjm är inte särskilt 
stor. Oftast är inte däggdjursfaunan särskilt 
inventerad inför en planering av stabilitetsför
bättrande åtgärder och de närmare effekterna 
har därmed inte följts upp. 

A- och bäckmiljöer är emellertid viktiga
biotoper för många däggdjur, bl a som
vandrings- och spridningskorridorer. Många
däggdjur besöker regelbundet vattenmiljöerna
för att dricka vatten, söka föda eller jaga.

Vissa däggdjur gräver sina bohålor i strand
brinkarna. Bävern kan vid större åar bygga en 
typ av bäverhus som är ett mellanting mellan 
en jordkula och ett ordinärt bäverhus. Sten
skoning och andra förstärkningsåtgärder är 
naturligtvis negativt för bävern i dessa områ
den. Det har man kunnat konstatera bl a vid 
de större åarna i Tyskland. Detsamma kan 
antas gälla för andra däggdjur med bohål i 
strandmiljöerna längs vattendrag. Även uttern 
är en art som lever utefter vattendrag och som 
idag är mycket hotad i södra och västra 
Sverige. Påverkan på livsmiljön är en av flera 
orsaker till dess tillbakagång. 

Grod- och kräldjur 
I den mån mindre vattensamlingar och 
våtmarker påverkas av stabilitetsåtgärder kan 
det ge negativa effekter för olika grod- och 
kräldjursarter. Sex av våra svenska grodarter 
räknas som hotade och ytterligare tre finns 
med på den nationella rödlistan. De flesta av 

dessa arter har en begränsad sydlig 
utbredning i landet. 

Bland kräldjuren är snoken en art som 
påträffas vid olika typer av vatten- och 
våtmarksmiljöer, även åar och bäckar. 
Den livnär sig på grodor, paddor och/ 
eller fisk. Utfyllnader eller andra 
ingrepp i småvatten och våtmarker 
minskar snokens födotillgång. 

Ryggradslösa djur 
Kunskapen om konsekvenserna för 
ryggradslösa djur p g a stabilitetsför
bättrande åtgärder är inte särskilt stor. 
Insektslivet eller t ex snäck- och 
snigelfaunan i strandmiljön inventeras 
sällan inför planeringen av skredföre
byggande åtgärder eller andra liknande 
åtgärder. I vissa fall undersöks botten
faunan i vattenmiljön. 

Det finns en utvecklad inventeringsmetodilc 
beträffande bottenfauna som ger god infor
mation om vilka naturvärden ett vattendrag 
har, om det är påverkat av försurning, över
gödning etc. Bottenfaunainventeringar 
utnyttjas därför ofta inom miljöövervaknings
program. I åtskilliga vattendrag har botten
faunaundersökningar utförts (Naturvårds
verket 1994b) och nya kan göras med relativt 
kort varsel, men vissa tider på året är ogynn
samma. Länsstyrelsernas fiskesakkunniga 
brukar veta var undersökningar har gjorts. 

Den kraftiga påverkan på strandbrinkar och 
bottenmaterial som ofta blir konsekvenserna 
av stabilitetsåtgärder ger motsvarande negati
va effekter på bottenfaunan, även om åter
kolonisation kan ske. Ett exempel på en 
känslig och betydelsefull art är flodpärlmuss

lan, som är starkt tillbakaträngd på många 
lokaler ( Naturskyddsfäreningen m fl 1992). 
Den lever i näringsfattiga vattendrag delvis 
nedgrävd i bottenmaterial av grus och sten. 
Livscykeln är lika komplicerad som fascine
rande. Hanen släpper ut spermier i vattnet 
som tas in med andningsvattnet av honan. De 
befruktade äggen utvecklas till små s k 
glochidielarver, vilka stöts ut i vattnet. De förs 
vidare med strömmen tills de når en fisk, 
oftast en öring, fäster sig på fiskens gälar och 
lever här som parasiter en tid. De utvecldas så 
småningom till små musslor och de musslor 
som hamnar på en lämplig botten överlever 
och tillväxer långsamt. Musslorna lär kunna 
bli upp till 150 år gamla. 

I strandskogar, sumpskogar, ravinskogar och 
rasbranter finns bl a till följd av de speciella 



mikroklimatbetingelserna ofta en rik fauna av 
insekter och snäckor. Många insektsarter, 
framför allt bland skalbaggar, kräver död ved i 
olika nedbrytningsstadier för sin överlevnad. I 
de nämnda naturtyperna finns ofta en högre 
andel död ved jämfört med annan skogsmark, 
varför även t ex skalbaggsfaunan är artrikare 
här. 

Påverkan på floran 
Det finns en omfattande ekologisk litteratur 
som behandlar växtmiljöer, olika växtarters 
värde som indikatorer, deras hotstatus m m. 
Här ska endast ges några exempel på arter 
som kan vara av intresse i samband med 
förstärkningsåtgärder. 

Kärl växter 

Å- och bäckraviner är ofta näringsrika miljöer 
eftersom marken oftast utgörs av finkorniga 
jordarter. I betespåverkade ravinmiljöer eller 
liknande områden i kulturlandskapet kan en 
värdefull ängsflora finnas, i synnerhet om 
beteshävden är god och marken inte gödslats. 
En rad olika gräs, halvgräs och örter avslöjar 
om marken påverkats av t ex gödsling. 

Om ravinen inte hållits efter genom bete eller 
annan påverkan, har istället en skogsmiljö 
utvecklats, många gånger i form av en lund
artad ädellövskog med rik örtflora. Här 
finner vi en mängd s k signalarter, d v s arter 
som indikerar att området har höga naturvär
den. Som exempel kan nämnas st:rutbräken 
Matteuccia struthiopteris, trolldruva Actaea 
spicata, ·1undarv Stellaria nemorum, ormbär 

Strutbräken indikerar att ett område kan ha 
höga naturvärden. (Bokedalen, Partille) 

För en del kärlväxter är själva förekomsten av småskred längs 
vattendrag en gynnsam förutsättning. Springkorn är exempel 
på en sådan art. (Säveån, Lerum) 

Paris quadrifolia och storrams Polygonatum 
multiflorum. Är skogen av sumpskogstyp kan 
den innehålla många arter som är gemen
samma med den lundartade lövskogen. 
Dessa förekommer då uppe på de torrare 
trädsocklarna. I de blötare partierna kan 
finnas signalarter av olika halvgräs, t ex 
skärmstarr Carex remota och rankstarr Carex 
elongata. 

De nämnda naturtyperna har alla höga 
skyddsvärden och ingrepp i dem i form av 
förstärkningsåtgärder m m är negativa. 
Särskilt områden som varit betade eller 
trädbevuxna under en lång obruten tids
period, d v s har lång betes- respektive 
trädkontinuitet, är känsliga för ingrepp. 

Ängsfloran påverkas mycket kraftigt av 
åtgärder som rör marken, t ex utfyllna
der. Den nya marken har oftast inga 
möjligheter att bära samma flora som 
den gamla. Om inga särskilda insatser 
görs, t ex i form av sådd med frön 
insamlade från vildpopulationer, 
kommer den nya marken att kolonise
ras av typiska s k  ruderatväxter, t ex 
kirskål Aegopodium podagraria, åkertis
tel Cirsium arvense, gråbo Artemisia 
vulgaris m fl. 
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För en del kärlväxter är själva förekomsten av 
småskred längs vattendrag en gynnsam 
förutsättning. Enbart de skredförebyggande 
åtgärderna i sig innebär för dessa arter att 
livsbetingelserna försämras. Ett exempel på en 
sådan art är springkorn Impatiens noli-tangere, 
som trivs i skuggiga, fuktiga och näringsrika 
områden. Den är ettårig och dess frön gror i 
områden med blottlagd mark. Det behöver 
dock inte nödvändigtvis vara i skredområden, 
utan kan också ske i områden där t ex tramp 
från kreatur blottlagt marken. 

Själva träden i en strandmiljö kan - förutom 
av direkta ingrepp - påverkas indirekt då 
massor påförs. Träden kan då skadas genom 
att det nödvändiga gasutbytet mellan trädröt
terna och atmosfären försvåras. En kraftig 
utfyllna d leder ofta till att träden dör. 

Mossor, lavar och svampar 
Många arter bland de luyptogama växterna, 
d v s främst mossor, lavar och svampar, är 
anpassade till förekomsten av död ved och 
gamla träd. Bristen på dessa kvaliteter i 
landskapet är en av de viktigare orsakerna till 
att så många arter idag räknas som hotade 
eller minskande. På gmnd av att å- och 
bäckraviner ibland är ganska svåråtlcomliga 
miljöer, har det inneburit att de ratt behålla 
jämförelsevis mer av kvaliteterna gamla och 
döda träd. Därför kan man inte sällan hitta 
hotade och sällsynta kryptogamer, t ex olika 
vedsvampar inom grupperna skinnsvampar 
och tickor just i bäckravinmiljöer eller liknan
de områden. 

Ett flertal arter bland luyptogamerna är goda 
indikatorer på värdefulla skogsmiljöer. Bland 
lavarna indikerar t ex arter som lunglav 

Lobaria pulmonaria, olika njurlavar 
Nephroma spp och almlav Gyalecta ulmi 
värdefulla lövskogsmiljöer med lång 
trädkontinuitet ( trädbevuxet under en 
lång obruten tidsperiod). På död ved 
är ofta olika knappnåls- och spildavar 
samt en rad andra skorplavar goda 
indikatorer på värdefulla miljöer. 

Vidare kan marksvampfloran vara rik i 
ravin- och skogskärrsmiljöer med god 
näringsrikedom i marken. Förstärk
ningsåtgärder som förutsätter awerk
ning i dessa områden kan t ex slå ut 
skyddsvärda svampar knutna till träden 
( mykhorrhizabildare). 

Stabilitetsförbättrande åtgärder som 
innebär att de beskrivna miljöerna och 
kvaliteterna minskar, riskerar att 
försämra förhållandena för redan 
hotade eller sällsynta arter bland 
kryptogamfloran. Det gäller i synner
het påverkan på kvaliteterna gamla 
träd, död ved och t:rädkontinuitet. 

Stabilitetsförbättrande åtgärder som innebär 
att värdefulla miljöer och kvaliteter minskar, 
riskerar att försämra förhållandena för redan 
hotade eller sällsynta arter bland olika 
mossor, lavar och svampar. Det gäller i 
synnerhet påverkan på kvaliteterna gamla 
träd, död ved och trädkontinuitet. (Säveån, 
Lerum) 



5. Sl(adeföreb
åtgärder

M
öjligheterna att undvika större ingrepp

och skador på naturmiljön vid 
utförande av stabilitetsåtgärder är många 
gånger stora, naturligtvis beroende på i vilket 
skede man befinner sig. Det gäller dock att 
verldigen iaktta dessa möjligheter och ra till 
stånd ett sådant "miljöarbete" i samband med 
den tekniska projekteringen så att rätt kun
skaper kommer fram. Genom en förutseende 
fysisk planering kan förstärkningsåtgärder 
många gånger helt undvikas. I andra fall är 
det möjligt att modifiera åtgärderna utan att 
de tekniska kraven behöver sänkas påtagligt. 

I detta avsnitt lämnas en rad exempel på och 
illustrationer över hur olika skadeförebyg
gande åtgärder kan användas och olika 
alternativa utformningar tas fram. 

Övergripande planering 
Behovet av stabilitetsåtgärder i skredrisk
områden går inte sällan att spåra till en fysisk 
planering som i ett tidigare skede inte varit 
tillräcldigt framsynt eller att stabilitetsförhål
landen i samband med planeringen varit en 
okänd faktor. Bostäder, vägar eller järnvägar 
har kommit att placeras nära skredbenägna 
områden vid bl a vattendrag, vilket först långt 
senare uppdagats som ett verldigt problem. 

Idag görs vanligen geotekniska undersök
ningar som underlag till detaljplaner, över
siktsplaner, inför vägbyggen och andra 
anläggningsarbeten. Kunskaperna om mar
kens stabilitetsförhållanden har således blivit 
bättre. Fortfarande förekommer dock- trots 
att alternativ ofta finns - att värdefulla natur
miljöer går förlorade p g a lokalisering av 
byggnader, vägar etc i instabila områden. En 
förutseende planering med alternativa 
platser och utformningar kan ofta ldara 
viktiga naturmiljövärden på ett tidigt stadium 
i arbetet. 

Det är naturligtvis eftersträvansvärt att den 
kommande planeringen i översikts- och 
detaljplaner tidigt har beaktat stabilitets
aspekterna. Därför behövs ibland översiktliga 
geotekniska bedömningar gjorda i rätt 
arbetsskede. 

En förutseende planering med alternativa lokaliseringar kan förhindra att behov 
av förstärkningsåtgärder uppstår i värdefulla naturmiljöer. Här placerades husen 
så nära att man i efterföljande skede blev tvungen att göra ingrepp i bäcken för 
att säkerställa god stabilitet. (Hållsdammsbäcken, Ale) 

Ätgärd 

Den fysiska planeringen bör inriktas mot att 
undvika behovet av stabilitetsåtgärder i värde
fulla naturmiljöer i framtiden. Tekniska och 
miljömässiga undersökningar bör därför 
samordnas i tiden och i fysiska planer bör detta 
utrönas i tidiga skeden. 

Alltjämt finns ett behov av att utföra stabilitets
åtgärder i många tidigare bebyggda områden där 
skredrisk nu finns. Även här behövs en genom
tänkt planering. Det finns oftast flera olika sätt att 
gå tillväga vid utförandet av åtgärderna och som 
dessutom innebär väsentliga skillnader i graden av 
miljöpåverkan och ibland även kostnader. Beroen
de på markanvändningsform kan man välja olika 
nivåer beträffande den sälcerhetsfaktor som 
rekommenderas. 

Ätgärd 

Vid planering av stabilitetsåtgärder i skred
risk.områden bör flera alternativa lösningar 
studeras, lämpligen inom ramen för en miljö
konsekvensbeskrivning (se kapitel 7). 

Vid val av alternativ bör miljöfrågorna väga 
tungt, d v s direkta ingrepp i t ex ett vattendrag 
såsom omgrävningar, utfyllnader, kulvertering
ar m m  bör i möjligaste mån undvikas. 

Val av nivå på vilken säkerhetsfaktor man 
eftersträvar bör göras beroende på alctuell 
markanvändning och en avvägning mot 
miljöintrången. 
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I<.ulverteringar 

I de fall en kulvertering är nödvändig 
att utföra finns några olika möjligheter 
att begränsa skadorna för t ex vandran
de fisk. Problemen för' vandringsfisk 
uppstår när kulverten är lång, mörk 
och har för kraftig lutning eller har en 
dålig tillpassning till bottenmiljön. 
Lösningen är korta kulvertar med 
tillräcldigt vida dimensioner. Det finns 
inget absolut mått på den längd på en 
kulvert då denna blir ett definitivt 
vandringshinder. Det har visat sig att 
vandringsfisk som havsöring går 
igenom även längre kulvertar. Man tar 
dock räkna med att varje kulvert är en "frik
tion" i fiskens vandring och att den utgör ett 
partiellt vandringshinder, som sänker antalet 
vandrande fiskar. Korta kulvertar med maxi
malt ljusinsläpp bör därför eftersträvas. 
Storleken på kulverten är naturligtvis också 
avhängig vattendragets storlek och vatten
föring. Större dimensioner ger mer ljusin
släpp, men kostar också mer. 

Om kulverten av olika anledningar måste 
göras lång är det värdefullt om man på 
lämpliga ställen avb1yter kulverten med 
ljusbrunnar och platser där fisken har möjlig
het att vila och söka skydd. En lämplig 
tumregel kan vara att skapa ljusbrunnar om 
kulverten är längre än 50 m. Dessa kan 
placeras med ca 25-30 m mellanrum. Vid en 
mindre diameter och/ eller större lutning på 
kulverten bör avståndet mellan ljusbrunnarna 
vara mindre. 

Om kulverten av olika anledningar måste göras lång är det 
värdefullt om man på lämpliga ställen avbryter kulverten med 
ljusbrunnar och platser där fisken har möjlighet att vila och söka 
skydd. En lämplig tumregel kan vara att skapa ljusbrunnar om 
kulverten är längre än 50 m. (Kåbäcken, Partille) 
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Kulvertens bottendel får inte vara högre än vattendragets botten. 
Om en högre eller lägre kant bildas, försvåras fiskens vandring. 
Genom att gräva ned kulverten i bottnen någon decimeter 
undviker man lätt detta problem. (Lodingebäcken, Ale) 

I långa kulvertar i vattendrag med fisk bör 
grövre stenmaterial läggas ut på botten inne i 
kulverten. Större stenar gör att fisken kan vila 
och söka skydd under vandringen. 

Det är också viktigt att det inte uppstår ett 
vandringshinder där den nedströms belägna 
delen av kulverten slutar. Kulvertens botten
del tar inte vara högre än vattendragets 
botten. Om en högre eller lägre kant bildas, 
försvåras fiskens vandring. Genom att gräva 
ned kulverten i bottnen någon decimeter 
undviker man lätt detta problem. En åtgärd 
som ökar ljusinsläppet i kulverten är om 
mynningens kanter är avfasade. 

Ett alternativ till kulverteringar kan i vissa fall 
vara att gräva om ett vattendrag i en ny 
sträckning. Genom denna åtgärd, som måste 
vägas mot nackdelarna med en kulvert, kan 
ett vattendrags naturliga funktioner återställas 
om omgrävningen sker på ett naturanpassat 
sätt (se nästa avsnitt). 

Ätgärd 

Om kulvertering är nödvändig bör 
kulverten göras så kort som möjligt, så att 
negativa konsekvenser för vandringsfisk 
undviks. I annat fall bör ljusbrunnar 
finnas. En lämplig tumregel kan vara att 
göra ljusbrunnar med 25-30 m mellanrum 
om kulverten är längre än 50 m. 

Kulverten bör grävas ned minst ett par 
decimeter i bottnen för att undvika att 
kulvertens ände bildar en kant som 
hindrar fisken. 

Kanterna vid mynningen kan avfasas och 
eventuellt kan en del större sten och grus 
läggas på bottnen inne i kulverten. 

Ett alternativ till kulvertering kan i vissa 
fall vara att gräva om vattendraget. 
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Omgrävningar, 
erosionsskydd 
och utfyllnader 

Omgrävningar och erosionsskydd 
När ett vattendrag påverkas så mycket att det 
behöver flyttas - kanske som alternativ till en 
kulvertering - är det viktigt att omgrävningen 
sker så att både landskapsestetiska och biolo
giska värden beaktas vid sidan om de tekniska 
och ekonomiska aspekterna. 

Det finns många sätt att mildra ingrepp i 
vattendragsmiljön även vid en omgrävning. 
Vattendragets naturliga utseende bör fungera 
som vägledning. Man bör t ex undvika att 
skapa spikraka makadamförsedda dilcen. 
Istället kan det - beroende på de naturliga 
förhållandena - vara lämpligt att låta den nya 
faran meandra något (figur 5.1). Det kan 
också vara lämpligt att låta markytans höjd 
runt vattendraget variera. Man bör försöka 
återskapa så mycket som möjligt av vatten
dragets naturliga funktioner, t ex magasine
ringsförmåga, livsmiljö för djur och växter, 
förmåga att ta upp närsalter m m. 

För att förhindra erosion av slänter kring ett 
vattendrag finns olika metoder med varieran
de grad av påverkan på naturmiljön. Tekniska 
aspekter på utförande av erosionsskydd i 
samband med förstärkningsåtgärder i slänter 
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har beskrivits av Skredkommissionen (1994b). 
De metoder som står till buds för erosions
kon troll i slänter anges i kapitel 3 (figur 3.1). 

Om man väljer vegetation som stabiliserare i 
en slänt så erhålls naturligtvis en mer tilltalan
de och naturligare utformning i miljön. Gräs 
och högre vegetation kan ibland tillräcldigt 
"armera" strandbrinkar. Skuggande träd- och 
buskvegetation är också positivt, bl a från 
fiskeribiologisk synpunkt (figur 5.2). För att 
ra vegetationen att etablera sig väl kan plastnät 
eller nät av kokosfibrer läggas ut. Nät av 
kokos är ett rent naturmaterial och multnar så 
småningom bort. Stålpinnar för att fästa näten 
bör ej användas. 

Det är emellertid mycket vanligt att olika 
typer av mekaniska skydd används ( makadam, 
gabioner, betong, block m m). Just de meka
niska erosionsskydden har en stor inverkan på 
den visuella miljön och på växters och djurs 
livsbetingelser i vattendraget. Dessutom 
minskar de vattendragens naturliga förmåga 
att reducera närsalter. Det har dock visat sig 
att samkross har goda egenskaper vid åter
etablering av växtlighet samtidigt som den 
fyller de flesta tekniska krav ( Skredkommissio
nen 1994b). 

X 

Figur 5.1 
Det finns många sätt att mildra ingrepp i vattendragsmiljön vid 
en omgrävning. Det kan t ex vara lämpligt att låta den nya fåran 
meandra något. (Boarpsbäcken, Falkenberg) 
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Vid utförande av erosionsskydd av sten kan 
det vara befogat av såväl biologiska som 
estetiska skäl att göra vissa anpassningar. Ofta 
används krossat berg med skarpa kanter, t ex 
makadam. Ett alternativ till detta är använd
ning av naturstenar av lämpliga dimensioner, 
t ex 150-200 mm. Kantiga stenar kan skada 
fiskarnas yttre slemlager, men det finns även 
allmänna landskapliga skäl till att välja natur
sten, trots att detta alternativ är mer kostsamt. 

Från fiskeribiologisk synpunkt är det särskilt 
viktigt att använda natursten och naturgrus då 
nytt bottenmaterial skall tillföras. Men det är 
även betydelsefullt att natursten används i de 
ytligare skikten av erosionsskydd i slänter ( se 
figur 5.3 och foto; se även avsnitt "Åtgärder
för fisk och annan fauna" på sidan 39). 

Följande skadeförebyggande åtgärder bör 
övervägas vid omgrävningar och/ eller vid 
utförande av erosionsskydd: 

Ätgärd 

Undvik kanalisering. Utgå från det 
ursprungliga naturliga utseendet. Låt 
eventuellt vattendraget meandra något. 

Variera markytans höjd runt vattendraget. 

Lämna kvar befintliga träd och buskar i så 
stor utsträckning som möjligt, även där 
erosionsskydd läggs ut. Om detta inte är 
möjligt, skapa så naturliga strandområden 
som möjligt och etablera träd och buskar 
som skuggar vattenytan. 

Minimera längden på erosionsskydden. 

Undvik strandskoning av makadam om 
det inte är ett nödvändigt tekniskt krav. 
Använd istället natursten till det ytligare 
skiktet, i synnerhet i känsliga och värde
fulla vattendrag. 

Kombinera med naturliga vegetations
skydd och kokosmatta. 

Undvik så långt möjligt att störa botten
miljön i fiskförande vattendrag. Lägg helst 
inte ut erosionsskydd på själva bäckbotten. 

Använd manuell utläggning av erosions
skydd i partier med känslig mark, t ex 
raviner, och undvik tunga fordon. 

Undvik att mekaniskt plana ut befintliga 
strandbrinkar. Lägg istället ut erosions
skyddet lokalt anpassat till terrängen. 

Undvik så långt möjligt grumling av 
nedströms liggande områden, framför allt 
i fiskförande vattendrag. 

Välj lämplig tidpunkt på året för arbetet 
om det finns fisk (se avsnitt "Åtgärder för 
fisk och annan fauna" på sidan 39). 

Figur 5.2 
Strandvegetation med träd och buskar ger fisken 
möjlighet att söka skydd och skugga. Det förhin
drar också att vattentemperaturen blir för hög. 



Utfyllnader 
Särskilda åtgärder för att skydda träd kan 
behöva utföras i samband med att utfyllnader 
görs. Hur träd kan skyddas och åtgärder 
utformas har beskrivits för olika situationer, 
t ex i form av typritningar ( Svensk Byggtjänst 
1983). 

Hänsyn till träd kan tas genom följande 
åtgärder: 

Ätgärd 

Undvik större utfyllnader. 

Om utfyllnad måste göras kan 
ändå vissa träd ldaras genom att 
luftkanaler etableras kring rötter 
och/ eller luftschakt görs vid 
stammen. 

I många miljöer kan det vara 
rimligt att spara träd även om de 
dör på sikt. Förekomsten av död 
ved är viktig för många organis
mer. 

Figur 5.3 

Undvik kanalisering. Utgå från det 
ursprungliga naturliga utseendet. Låt 
eventuellt vattendraget meandra 
något. Lämna kvar befintliga träd och 
buskar i så stor utsträckning som 
möjligt. (Hållsdammsbäcken, Ale) 

Schematisk bild av erosionsskydd med förslag till 
naturanpassning via användning av natursten. Undvik 
om möjligt att dra ner erosionsskyddet på bäckbotten 
i fiskförande vattendrag. 

Översta lager= natursten 150-200 mm 

Släntlutning = 1 :2, gärna max 1 :3 eller 
flackare. Slänterna ges en mjuk, naturlig 
och oregelbunden utformning 

Grovmakadam 1-200 mm 

Utsträckning anpassas till strand
brinkens utseende, dock minst 50 cm 
över HHW samt ner till bottenytan 

Tjockleken på stenlagren= 400-500 mm vid normala förhållanden i anslutning 
till ej strömförande vatten. Vid utsatta ställen bör exakta tjockleken beräknas. 
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Landskaps-
och planteringsåtgärder 
God vägledning och inspiration i arbetet med 
att utföra landskapsåtgärder, plantering etc 
finns i naturvårdsverkets häfte om "Nytt 
landskap" (Naturvårdsverket 1989) och i en 
utförlig beskrivning av "Det nya landskapet" 
(Skogsstyrelsen 1994b). 

Etablering av vegetation 

För att underlätta för etablering av vegetation 
i ett utfyllt område eller i en av stenslmning 
förstärkt strand kan man föra på växtjord och 
därefter så och/ eller plantera. Hur tjockt 
jordskiktet måste vara varierar beroende på 
vad området skall användas till ( skog, bete 
m m), hur klimatförhållandena är samt om de 
underliggande jordarterna är grov- eller 
finkorniga. Normalt behöver tjocl<leken vara 
mellan ca 10 cm och en halvmeter. Växt
etableringen är positiv från naturvårds
synpunkt, men bidrar också till att minska 
erosions benägenheten. 

Det är en fördel om växtjord med växtrester 
direkt från området kan användas, eventuellt 
jord som p g a åtgärder i området schaktats av 
( avbaningsjord). Strandförstärkningen och 
utläggningen av jordmassor bör utföras så att 
kraftigare packning undviks. 

Innan man tillför växtjord för växtetablering 
måste man definiera villcen miljö som skall 
skapas. Åtgärderna blir olika beroende på om 
det är en skog, äng eller annan miljö som 
eftersträvas. Här bör markhistoriken och de 
naturliga förutsättningarna vara vägledande 
samt vilka möjligheter till skötsel som finns 
fortsättningsvis. 

Ätgärd 

Ett utfyllt eller ett med strandskoning 
försett område bör förses med lämplig 
växtjord och därefter besås och/ eller 
planteras. Markhistorilcen, de naturliga 
förutsättningarna samt möjligheterna till 
skötselinsatser i framtiden bör vara 
vägledande för vilken miljö som skall 
skapas. 



Plantering och sådd 
av träd och buskar 
Återskapandet av en strandskogsmiljö har 
många positiva effekter, särskilt om vatten
draget är lax- eller öringförande. Träden ger 
skugga, vilket håller vattentemperaturen nere 
och minskar igenväxningen i åfaran. Dess
utom bidrar utväxande rötter och nedfallna 
grenar till att skapa gömställen för fisken. 
Nedfallande löv och annat växtmaterial blir 
till näring för bottendjur. 

Om inga åtgärder vidtas i strandmiljön 
kommer naturen själv så småningom att skapa 
en strandskog. I mindre avsnitt i anslutning 
till andra trädbestånd kan det vara lämpligt 
att låta naturen på detta sätt ha sin gång. I 
områden där det är längre till trädbestånd kan 
det dock ta lång tid för en strandskog att 
etablera sig. För att få upp skog inom rimlig 
tid kan det då vara motiverat med plantering. 

Vid val av trädarter bör sådana väljas som är 
naturliga för området, såväl i ett regionalt 
perspektiv som för den lokala växtplatsen. 
Även rätt proveniens (härkomst) bör efter
strävas, men sådana exemplar är inte alltid 
lätta att införskaffa. Planteringen bör göras 
ovanför medelvattenståndet. Den vanligaste 
metoden är plantering, men även sådd av träd 
och buskar är möjlig. Här är dock oftast 
erfarenheterna sämre än när det gäller gräs 
och örter. En möjlighet är att från omgivning
en ta grenar med nästan moget frö av t ex 
björk eller klibbal och lägga ut dem på den 
aktuella ytan. Riset bör då tas under juli
augusti. 

Ibland är det möjligt att ta plantor från ett 
avsnitt som ändå kommer att påverkas av 
kraftiga ingrepp såsom avschalctning m m. 
Över huvud taget bör man här överväga vilka 
kvaliteter som kan tas tillvara i ett sådant 
område. Förutom att flytta plantor av lövträd 
kan man tänka sig att t ex viktiga kvaliteter 
såsom lågor ( döda liggande träd) och speciel
la örter i området kan flyttas. Man har då 

Vid trädplantering bör arter väljas som är naturliga för 
regionen och den aktuella växtplatsen. Även rätt 
proveniens bör eftersträvas. Närmast vattnet är 
klibbalen ett lämpligt trädslag eftersom det utvecklar 
ett kraftigt rotsystem under vatten. Här har nät av 
kokos lagts ut för att få vegetationen att etablera sig 
väl. (Säveån, Lerum. Se även figur 5.4) 

större möjligheter att snabbare skapa ett 
ekologiskt funktionsmässigt område med 
arter anpassade till den nya platsen. 

Klibbalen Alnus glutinosa är lämplig att 
plantera närmast vattnet eftersom den utveck
lar ett kraftigt rotsystem under vatten. Den 
förekommer i en stor del av landet längs 
vattendrag och i andra områden med högt 
grundvattenstånd. Det finns goda erfaren
heter av att plantera klibbal. På mindre än tio 
år fås en relativt hög och tät trädridå. Knäcke
pil Salix fragilis, som också kan utveclda ett 
kraftigt rotsystem under vatten, kan eventuellt 
vara ett komplement till ldibbal i vissa om
råden. 

Längre upp i strandzonen kan andra trädarter 
planteras för att skapa variation i beståndet. 
Marken vid vattendrag är ofta näringsrik och 
utgör lämplig miljö för olika lövträd. Vanliga 
lövträd i närheten av vattendrag är förutom 
ldibbal, t ex ask Fraxinus excelsior, glasbjörk 
Betula pubescens, sälg Salix caprea och hägg 
Prunus padus. I norra Sverige ersätts ldibbalen 
av gråal Alnus incana. 

Vid planteringen bör man använda s k 
landskapsplantor. Lövplantor bör vara minst 
två år om man använder barrotade plantor 
medan 1 år räcker för täckrotsplantor. Bästa 
planteringstid för barrotplantor är våren t o m 
maj(-juni) och för täckrotsplantor slutet av 
juli till slutet av september. Problem med 
gnagare och betskador kan förekomma. 
Större plantor eller inhägnade planteringar är 
då möjliga åtgärder. 

Ätgärd 

Vid trädplantering bör arter väljas som är 
naturliga för regionen och den aktuella 
växtplatsen. Även rätt proveniens bör 
eftersträvas. 

Överväg om plantor och andra kvaliteter 
från ett avsnitt som ändå kommer att 
påverkas kraftigt av ingrepp, kan utnyttjas. 

Undersök också om det är möjligt att 
inom rimlig tid få upp en strandskog 
enbart genom självföryngring. 

Vid nyplantering bör landskapsplantor 
väljas och planteringen göras ovanför 
medelvattenlinjen. Närmast vattnet är 
ldibbal ett lämpligt trädslag, som tar sig 
bra och snabbt ger skydd åt vattnet. 

I vissa situationer kan utnyttjande av 
kokosmatta eller motsvarande vara effek
tivt för att få god etablering av gräs och 
samtidigt undvika erosion. 
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Sådd av gräs och örter 
I de fall en öppnare strandmiljö eftersträvas i 
form av betes- eller slåttermark kan marken 
besås. Möjligheter finns att så med frön 
insamlade från vildpopulationer och särskilt 
avsedda för den aktuella naturtypen. Dessa 
tillhandahålls idag via gräsfröföretagen och 
behöver inte insamlas för egen hand. Det är 
inte nödvändigt att välja enbart gräsfröbland
ningar utan idag är det också lätt att ra tag på 
gräs- och örtblandningar. Återigen är det 
värdefullt att studera markhistoriken och se 
till vilka arter som är naturliga. Det bästa vore 
förstås om det fanns insamlade frön från 
samma naturtyp i omgivningen. 

Det är viktigt att tänka på att olika arter har 
olika krav beträffande näringstillstånd och 
pH. Den utlagda växtjorden bör därför ha 
egenskaper som passar dessa krav. Några extra 
gödselgivor och kalkningar behövs sällan när 
växtsamhällen med en naturlig flora skall 
etableras. Sådden kan ske under hela året, 
men lämpliga månader att så gräsfrö är april 
till september. Bäst är att etablera under våren 
så att aktuell växtsäsong utnyttjas. De första 
åren kan man tillsammans med de sådda 
arterna rälma med en kraftig uppväxt av 
ettåriga ogräs. Denna effekt minskar dock 
ganska snabbt och de mer konkurrenskraftiga 
fleråriga växterna tar över. Mer om ängars 

skötsel står att läsa i skriften "Ängar" (Ekstam 
m fl 1988) och "Restaurering av ängs- och 
hagmarker" Uohansson & Hedin 1991). 

Längst ner, under medelvattenståndet kan 
man eventuellt, för att ytterligare stabilisera 
området, plantera vatten.växter. Då krävs 
emellertid att det är ett lugnflytande parti av 
vattendraget, annars har växterna ingen 
möjlighet att rota sig. Samma resonemang 
om naturligt förekommande arter gäller även 
här. Vanligtvis görs dock ingen särskild 
plantering av vatten.växter, utan dessa etable
rar sig efterhand spontant, i den mån växt
platsen är lämplig. 

Ätgärd 

Om en strandmiljö i form av en öppen 
ängs- eller betesmark eftersträvas besås 
marken om möjligt med frön insamlade 
från motsvarande naturtyp i omgivningen. 
Ett alternativ är att köpa in särskilt utvalda 
frösamlingar insamlade från vildpopulatio
n.er. 

Tänk på att olika arter har olika krav 
beträffande näring, pH m m! Extra 
gödselgivor och kallmingar behövs 
knappast om ett naturligt växtsamhälle 
eftersträvas . 

Vid omläggning av 
bäckar och åar i ny fåra 
bör man i åtminstone i 
öring- och laxförande 
vattendrag utforma en 
miljö som gynnar fisken. 
Bilden visar hur 
natursten har använts 
för att stabilisera 
bäcksidorna. I botten 
finns ett sand-, grus
och stenlager. En 
illustration finns också i 
figur 5.5. (Resteröds
bäcken, Uddevalla) 



Atgärder för fisk 
och annan fauna 
Diskussionen kring stabilitetsåtgärder utefter 
vattendrag handlar till stor del om den hänsyn 
och de skadeförebyggande åtgärder som kan 
vidtas till förmån för fiskfaunan. Även mycket 
små bäckar kan ha livskraftiga bestånd av 
t o m havsvandrande öring, varför säker 
kunskap måste tas fram innan projekteringen 
påbörjas. Enlda anvisningar i arbetet med fisk 
i rinnande vatten finns i Fiskeriverket (199 lb ), 
Sportftskarna (1985 ), Bodafors Fiskevårdssällskap 
(1986), Så'tvattenslaboratoriet (1983 och 1987) 
och Wegge (1981). 

Nya bottenmiljöer för fisk 
I vissa fall kan det vara nödvändigt att å- eller 
bäckfaran grävs om i ett nytt lopp, vilket -
särskilt på kort sikt - är negativt från fiskeri
biologi.sk synpunkt. Ett flertal möjligheter till 
skadeförebyggande åtgärder kan dock finnas, 
om förutsättningarna för lax- och/eller 
öringreproduktion är goda. I särskilt gynn
samma fall kan det till och med vara möjligt 
att i den nya faran skapa bättre reproduk
tionsmöjligheter än i den gamla. 

Lax och öring behöver såväl goda lekområden 
som uppväxtområden för en bra reproduk
tion. För att uppnå det behövs ett varierat 
utseende som innebär att områden med 
strömmande vatten omväxlar med långsam
flytande. I en sådan miljö hittar fisken både 
bra lekområden och lämpliga uppehållsplatser 
(ståndsplatser) där den kan fa skydd och lä. 

Innan man utför några åtgärder är det dock 
viktigt att ta reda på förutsättningarna. Har 
vattendraget tillräcl<lig vattenkvalitet, vatten
föring etc för att fungera som lax- eller 
öringbiotop idag? Finns det vandringshinder 
nedströms det aktuella området? Åtgärderna 
kan också bli olika beroende på om vattnet 
hyser vandrande havsöring eller stationär 
strömlevande öring. 

Generellt för fiskevårdande åtgärder i vatten
drag gäller att om nytt bottenmaterial skall 
tillföras, skall natursten användas. Krossgrus 
är onaturligt och kan innebära att fisken, som 
har ett känsligt ytterhölje, skadar sig eller att 
de rätta lekförutsättningarna inte uppstår. 
Som tidigare nämnts är det även viktigt att se 
till att en zon med trädvegetation etableras 
längs den nya faran. Det håller vattentempe
raturen nere, minskar igenväxningen i vattnet 
och bidrar till att skapa gömställen för fisken. 

Vid den detaljerade planeringen och i sam-

band med själva utförandet av åtgärderna är 
det viktigt att någon fiskeri.biologiskt kunnig 
person är med och anvisar. Det kan vara 
någon fiskesaldmnnig på länsstyrelsen, 
fiskeri.verket, eventuellt någon från den lokala 
sportfiskeföreningen, t ex Sportfiskarna, eller 
någon annan person med saldmnskap i 
ämnet . Hos dessa finns också ytterligare 
litteratur om fiskevårdande åtgärder i vatten
drag. 

Ätgärd 

Ta reda på förutsättningarna för reproduk
tion av lax och öring innan de fiskevårdan
de åtgärderna bestäms. 

Om nytt bottenmaterial tillförs skall ett 
sorterat naturgrus i olika storlekar använ
das, främst i dimensionerna 20-100 mm 
för öring, 20-200 mm för lax. Större block 
och stensträngar som skapar strömvirvlar 
och uppehållsplatser är också viktiga 
(se figur 5.4 och 5.5). 

En zon med skuggande trädvegetation är 
mycket viktig. 

Någon fiskeribiologiskt kunnig person bör 
vara med i samband med detaljplanering
en och utförandet av åtgärderna. 

Ytterligare information om lämpliga 
fiskevårdande åtgärder finns hos fiske
saldmnniga på länsstyrelsen och fiskeri
verket samt lokala och regionala 
sportfiskeorganisationer. 

Figur 5.4 
Exempel på skiss 
över utläggningen 
av strömkoncentra
torer, bottenstenar 
etc för fisk vid 
omgrävning av 
större å. 
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Åtgärder för att gynna 
produktion av lax/ 
havsöringungar och 
smolt 
För att gynna produktionen av 
lax/havsöringungar och smalt 
bör man inrikta sig mot, dels 
att förbättra lekområdena för 
den vuxna fisken och dels att 
förbättra uppväxtområdena för 
de yngsta stadierna ( 0-3 år). 
För en lekplats är idealet en 
botten som består av minst ett 
ca 20 cm tjockt lager av hassel
nöts- till valnötsstora natur
stenar uppblandade med större 
stenar (10-15 cm). Här bör 
vattnet strömma tillräckligt för 
att hålla gäddan borta och hålla 
en syrerik miljö. I delar där 

För en lekplats är idealet en botten som består av minst ett ca 20 cm 
tjockt lager av hasselnöts- till valnötsstora naturstenar uppblandade 
med större stenar (10-15 cm). 

man istället vill skapa uppehållsplatser där 
ungarna kan fa skydd och lä kan man med 
fördel använda ett antal större stenar ( upp till 
30 cm) tillsammans med övrigt grus. En 
variation av olika miljöer bör eftersträvas. 

Ätgärd 

Nya bottenmiljöer för produktion av lax
och/ eller havsöringungar bör inriktas mot 
att skapa lekområden (hasselnöts- till 
valnötsstora stenar uppblandade med 
större stenar på 10-15 cm) respektive 
uppväxtområden för de yngsta stadierna 
( olika fraktioner naturgrus ca 0-200 mm 
med stenar upp till 30-40 cm). 

Här har strängar av stenar lagts ut. Vattnet bör strömma tillräckligt för 
att hålla gäddan borta och hålla en syrerik miljö som gynnar öring och 
lax. En variation av olika miljöer bör eftersträvas. (Säveån, Partille) 
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Åtgärder för att gynna stationär 
strömlevande öring 
I vattendrag med stationär öring bör det 
finnas såväl avsnitt där produktionen av ungar 
gynnas som avsnitt där de vuxna fiskarna 
gynnas. Åtgärderna för produktionen av 
ungar blir likartade med dem som angivits 
ovan. I avsnitt där den vuxna fisken ska 
gynnas kan det vara lämpligt att på vissa 
ställen lägga ut stora block (0,3-2 m), vilka 
skapar goda ståndplatser för fisken. Att skapa 
djupa höljor (1-1,5 m) är också ett effektivt 
sätt att öka tillgången på större öring. Alltför 
stora höljor bör dock undvikas eftersom det 
istället skapar gynnsamma förhållanden för 
rovfiskar som gädda. Det kan också vara 
gynnsamt för öringen med s k strömkon
centratorer i dessa avsnitt (figur 5. 4). De kan 
t ex skapas i form av särskilda konstruktioner 
av stockar, som läggs ut i en viss vinkel mot 
stranden. 

Ätgärd 

Nya bottenmiljöer för stationär strömle
vande öring kan vara inriktad mot både 
att skapa miljöer för produktion av ungar 
och miljöer för den vuxna fisken. I det 
förstnämnda fallet utnyttjas samma metod 
som för lax och havsöring ( se ovan). I det 
senare fallet kan en variation av miljöer 
skapas genom att lägga ut stora block, 
göra strömkoncentratorer, gräva höljor 
m m. 



Lämpliga tidpunkter för arbete 
i vattendrag 
När det gäller utförande av tekniska åtgärder 
bör hänsyn tas till under vilken tid på året 
detta sker. Kombinationen av vattendrags
storlek, vattenföring och fiskens biologi bör 
styra val av tidpunkt. Särskilt känsliga perio
der för lax och öring i rinnande vattendrag är 
hösten när den vuxna fisken stiger för att leka 
på lekbottnarna och våren när äggen kläcks 
och ynglen kommer ut i vattnet. För ål är 
perioden maj-augusti känslig då ålynglen 
vandrar upp i sjöarna. 

Ätgärd 

Med viss reservation för att olika stammar 
av fisk kan variera något beträffande 
tidpunkter för lek, utvandring m m, kan 
följande generella rekommendationer om 
lämpliga tidpunkter för de tekniska 
arbetenas utförande med avseende på lax 
och öring ges: 

Vattendrag med lekmiljöer 
för lax och öring 

I första hand utföra arbetet: 15 augusti -
september. 

Häckningsmiljöer för kungsfiskare 
och strömstare 
För kungsfiskaren är alla stabilitetsförbätu·an
de åtgärder negativa eftersom de minskar 
sannolikheten för att nya häckningsmiljöer 
ska kunna skapas. Om stabilitetsförbättrande 
åtgärder ändå anses nödvändigt finns det 
dock vissa möjligheter att på konstgjord väg 
skapa häckningsmiljöer. Detta kan ske genom 
att naturliga strandbrinkar, som inte nödvän
digtvis behöver ligga alldeles vid vattnet, 
grävs fram från omgivningen och att hål 
borras i dessa. Kungsfiskaren gräver sedan 
själv ut själva boplatsen. I bland annat Tysk
land finns också försök gjorda med att bygga 
anordningar bestående av en blandning av 
sand, lera och osläckt kalle, där sidan mot 
vattendraget utgörs av en lodrät vägg. Kungs
fiskaren har sedan möjligheter att gräva sitt 
bohål in i den lodräta väggen. 

Figur 5.5 
I andra hand utföra arbetet: januari -
febn1tari. 

Vattendrag nedströms lekmiljöer 
för lax och öring 

Undvika lekperioden ( okt - nov). 

Undvika utvandringsperioden 
(mars-maj.) 

Exempel på utformning av ny bäckfåra som är fiskeri
biologiskt anpassad. Innanför de större stenarna utefter 
bäckstranden kan erosionsskydd också utläggas vid 
behov. Även andra utformningar som uppfyller de 
fiskeribiologiska behoven kan finnas. 
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Ytterligare en konstruktion, som utförts vid 
Säveån utanför Lerum i samband med en 
omgrävning av ån, går ut på att ett hölje av 
betong innesluter ett lager av specialsand. I 
betonghöljet finns hål där kungsfiskaren skall 
kunna gräva sig in genom sanden. 

Genom att sätta upp speciella holkar för 
strömstare kan man kompensera för eventuel
la förstörda häckningsplatser. Strömstaren 
häckar gärna i skydd under broar etc. 

Ätgärd 

Vid vattendrag med kungsfiskare och där 
stabilitetsförbättrande åtgärder anses 
nödvändiga kan konstgjorda häcknings
miljöer för kungsfiskaren skapas. 

En speciell typ av holk kan sättas upp för 
strömstare. 

Kontakt med ornitologer bör tas om dessa 
åtgärder överväges. 

Konstgjord häckningsplats för kungsfiskare. Ett hölje av betong inne
sluter ett lager av specialsand. I betonghöljet finns hål där kungsfiskaren 
skall kunna gräva sig in genom sanden. Konstruktionen övertäckes 
senare med jord. (Säveån, Lerum) 

42 

Atgärder 
under utbyggnadstiden 
Stabilitetsförbättrande åtgärder kan orsaka 
onödiga skador på den omkringliggande 
naturmiljön under utbyggnadstiden. Det 
gäller att inte glömma detta i MKB-arbetet, 
eftersom även utförandet kan regleras i t  ex en 
vattendom eller ett föreläggande enligt 
naturvårdslagen från länsstyrelsen. I vissa fall 
är det viktigt att i entreprenadavtal i detalj för 
entreprenören föreslaiva vilka arbetsmetoder 
som skall användas, vilka omlaingliggande 
ytor som inte rar användas, tider för arbetets 
utförande, eventuella viten på träd m m. 

Följande situationer och hänsyn bör övervä
gas vid bedömningen av själva arbetet: 

Ätgärd 

Val av lämpliga maskiner (små med lågt 
marktryck) och ibland ännu mer manuella 
metoder. 

Utläggande av markskydd till skydd för 
markvegetationen. 

Undvika köra i vattenfåror. 

Val av lämplig tidpunkt (se ovan). 

Förhindra att upplag av material eller 
dylikt sker i känsliga naturmiljöer. 

Skydda träd som skall sparas. 

Eventuellt bygga i torrhet för att undvika 
grumling. 

Skriva in miljövillkor i entreprenadavtal 
och upphandlingar. 

Biologisk besiktning i samband med 
utförandet är lämpligt, åtminstone vid 
svåra arbeten där särskild hänsyn till 
naturmiljön laävs. 



6. Juridiska aspekter

V
id planering och projektering av stabili
tetsförbättrande åtgärder måste hänsyn 

tas till de lagar och förordningar, som reglerar 
tillståndsfrågor och miljöaspekter. En i och 
för sig ur teknisk synvinkel bra lösning kanske 
inte är tillåten ur miljösynpunkt och måste 
därför modifieras för att bli tillåtlig. 

Man bör även på ett tidigt stadium söka 
bedöma vilka juridiska konsekvenser ett visst 
utförande kan medföra. 

Tillämpliga lagar 
Detta avsnitt behandlar främst de juridiska 
aspekterna på olika naturmiljöintressen. Även 
andra juridiska aspekter skall givetvis beaktas. 
Ras- och skredfrågorna i plan- och bygg
processen har beskrivits av Skredkommis
sionen i en rapport daterad februari 1990 
( Skredkomff!issionen 1990). Ansvars- och 
ersättningsfrågorna vid ras och skred har 
belysts i en särskild rapport ( Skredkommissio
nen 1994c). 

De lagar som från miljösynpunkt är mest 
intressanta i samband med utförande av 
stabilitetsåtgärder är: 

• Lag om hushållning med naturresurser,
Naturresurslagen, (SFS 1987:12)

• Plan- och bygglagen (SFS 1987:10)

• Vattenlagen (SFS 1983:291)

• Naturvårdslagen (SFS 1964:822)

• Väglagen ( SFS 1971 :948)

• Lag om kulturminnen m m
(SFS 1988:950)

Förändringar i gällande miljölagstiftning 
kommer troligtvis att ske i den miljöbalk, som 
för närvarande är under utarbetande och 
förväntas träda i kraft under 1996. 

N aturresurslagen 
Naturresurslagen (NRL) är en s k paraplylag. 
Den innehåller både allmänna och särskilda 
hushållningsbestämmelser som skall beaktas 
vid domstolars och myndigheters tillämpning 
av bl a plan- och bygglagen, vattenlagen och 
naturvårdslagen. 

Av särskilt intresse är de riksintressen i form av 
olika företeelser och värden, som anges i 
NRL. Dessa berör t ex yrkesfisket, kulturmin
nesvården, naturvården och friluftslivet inom 
specifikt angivna, geografiskt lokaliserade 
områden. Områden av riksintresse skall 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
natur- och kulturmiljön eller yrkesfisket, se 
även avsnittet "Områden av riksintresse för 
naturvården" i kapitel 2. 

Även s k  "ekologiskt särskilt känsliga om
råden" skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan skada naturmiljön (2 kap. 3 
§ NRL), se även avsnittet "Ekologiskt särskilt
känsliga områden" i kapitel 2.

Plan - och bygglagen 
Plan- och bygg/agen (PBL) reglerar mark
användning, planering och byggande. Om 
t ex utläggande av erosionsskydd berör ett 
detaljplanelagtområde måste det utredas 
huruvida det finns planbestämmelser som 
reglerar vilka åtgärder som far vidtagas på 
marken. Det finns möjligheter att genom 
planbestämmelser reglera hur erosionsskydd 
skall utföras (höjdsättning, material m m), 
och ange om marklov eller förbud mot 
trädfållning erfordras. En kontroll hos kom
munen av den aktuella plansituationen skall 
således alltid ske för bedömning av frågan om 
vattenföretaget strider mot gällande detalj
plan. 

Enligt PBL skall i varje kommun finnas en 
översiktsplan. I denna kan olika intressekon
flikter ha ldarlagts liksom kommunens syn på 
avgränsningen mellan olika riksintressen. 
Kommunens prioriteringar skall vara redo
visade. 
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Vattenlagen 
Vattenlagen (VL) är den lag som reglerar 
tillståndsfrågorna för ett vattenföretag dvs 
åtgärder som utföres inom områden som 
täcks av vatten vid högsta förutserbara vatten
stånd ( 1 kap. 3 § VL). Enligt VL erfordras 
tillstånd till ett vattenföretag såvida det inte är 
uppenbart att varken allmänna eller enskilda 
intressen skadas genom företagets inverkan på 
vattenförhållandena. I praktiken innebär detta 
att de flesta vattenföretag är tillståndspliktiga. 
Det ankommer på företagaren att själv göra 
denna bedömning. Utföres ett tillståndsplik
tigt vattenföretag utan tillstånd, åvilar det 
företagaren att - om företaget skulle medföra 
skada - bevisa hur förhållandena var innan 
företaget utfördes dvs företagaren har bevis
bördan i bl a vållandefrågan. I samband med 
att stabilitetsförbättrande åtgärder skall 
vidtagas erfordras ofta olika åtgärder såsom 
omgrävning och igenfyllning av bäckfara, 
kulvertering och anläggande av erosions-

Miljöer vid sjöar och vattendrag är be9'delsefulla från naturvårds
och fiskesynpunkt. Ett flertal olika lagar berörs om ingrepp i 
naturmiljön planeras. (Ljungaån, Mark) 
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skydd, vilka var för sig kan fordra tillstånd 
enligt vattenlagen. Skulle någon planerad 
åtgärd befinnas vara tillståndspliktig ansöker 
man givetvis om tillstånd att utföra samtliga 
åtgärder som berör vattenområdet. 

Ansökan om tillstånd till att utföra ett vatten
företag inges till vattendomstolen. I landet 
finns sex vattendomstolar var och en med sin 
speciella domkrets. Vattendomstolen medde
lar tillstånd till vattenföretaget genom dom, 
varvid även de villkor som vattendomstolen 
finner vara nödvändiga för företaget är 
angivna. Dessa villkor kan avse detaljerade 
anvisningar hur arbetena skall utföras eller vid 
vilka tider under året detta skall ske. Det skall 
också framhållas att vattenlagen stadgar böter 
eller fängelsestraff för den som utför ett 
vattenföretag utan erforderligt tillstånd. 

Under projekteringsstadiet, men innan 
ansökan inges till vattendomstolen, bör 
samråd ha skett med länsstyrelsen som är 
remissinstans i vissa tillståndsärenden. 



Eftersom miljöer vid sjöar och vattendrag är 
av betydelse från naturvårds- och fiskesyn
punkt, är bl a länsstyrelsen remissinstans i 
vattenmålen. Således inhämtas yttrande från 
länsstyrelsens miljövårdsenhet, fiskeriverket 
och fiskesakkunniga. Det skall även beaktas 
att sportfiskeintressen kan vara knutna till 
vattenområden som berörs av företaget. 

N aturvårdslagen 
Naturvårdslagen (NVL) är tillämplig i en rad 
situationer då större eller mindre ingrepp 
(arbetsföretag) skall göras i naturmiljön (se 
faktaruta på sidan 9). Om själva vattenmiljön 
påverkas i så liten omfattning att tillstånd 
enligt vattenlagen inte anses nödvändigt, kan 
det istället bli aktuellt med samråd enligt 20 §
NVL. En god regel är att alltid kontakta 
länsstyrelsen och "testa av" om samråd enligt 
deras mening bör ske eller ej. 

Enligt 20 § NVL skall samråd ske med 
länsstyrelsen om ett arbetsföretag väsentligt 
kan komma att ändra naturmiljön, såvida inte 
tillstånd måste sökas enligt 18, 18c eller 19 § 
NVL (grus-, bergtäkter, markavvattning 
m m). Bestämmelserna i 20 § NVL behöver 
inte heller tillämpas om tillståndsprövning av 
företaget skall ske enligt vattenlagen. 

Arbetsföretag som kräver samråd enligt 20 § 
NVL kan t ex vara avschaktningar, uppfyll
ningar och utläggning av erosionsskydd. Med 
stöd av 20 § NVL kan länsstyrelsen förelägga 
en utförare av ett arbetsföretag att vidta vissa 
åtgärder som begränsar eller motverkar 
skadorna på naturmiljön. Det kan t ex handla 
om att åtgärderna utförs under en begränsad 
tid under året med hänsyn till fiskeintressen 
eller att ett erosionsskydd utformas på ett 
visst sätt. Skulle länsstyrelsen finna att före
slagna åtgärder inte är tillräcldiga, kan läns
styrelsen då det är motiverat från naturvårds
synpunkt, t o m förbjuda ett arbetsföretag. 
Något förbud torde dock sannolikt sällan bli 
aktuellt i akuta skredrisksituationer. 

En nyhet i naturvårdslagen är det s k biotop
skyddet ( 21 §): ))arbetsforetag som kan skada 
naturmiljijn får inte uifdras inom sådana 
mindre mark- eller vattenområden (biotoper) 
som utgör livsmiljöfar utrotningshotade djur
eller växtarter eller som annars är särskilt 
skyddsvärda )). 

Inom jordbruksområden finns ett generellt 
skydd enligt 21 § NVL för småbiotoper som 
åkerholmar, småvatten, våtmarker, alleer, 
stenmurar, odlingsrösen m m. I skogsområ-

den avgör skogsvårdsstyrelsen vilka områden 
som skall anses som biotoper enligt 21 § 
NVL. Ett inventeringsprojekt pågår för 
närvarande kring s k  nyckelbiotoper. Dessa 
kan eventuellt skyddas med tillämpning av 21 
§ NVL. Berörda myndigheter ( skogsvårds
styrelsen och länsstyrelsen) kan lämna infor
mation om huruvida ett område kan komma
att bli ldassat som ett biotopskyddat område.

Väglagen 
Utbyggnad av vägar kan ofta innebära att 
vattendrag berörs av ingrepp i form av 
omgrävningar, kulverteringar och stabilitets
åtgärder. Även brobyggnation kan vara 
aktuell. Vid vägutbyggnader finns en väl 
utarbetad arbetsgång där syftet är att miljö
frågorna skall finnas med från förstudie 
genom vägutredning och arbetsplan till 
bygghandling och utförande. Åtgärder som 
berör vattenområden skall bedömas enligt 
vattenlagens tillståndsplikt enligt ovan. 

I(ulturminneslagen 
I lagen om kulturminnen m m anges bland 
annat att såväl enskilda som myndigheter skall 
visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. 
Utförande av erosionsskydd kan komma att 
påverka olika äldre lämningar utefter strand
linjen. Enligt lagen är fasta fornminnen och 
fornfynd skyddade. Det är således förbjudet 
att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, 
täcka över eller genom bebyggelse, plantering 
eller på annat sätt ändra eller skada en fast 
fornlämning. Inför ett arbetsföretag bör man 
därför alltid i god tid undersöka om fornläm
ningar förekommer i området. Vill man ändra 
eller ta bort en fast fornlämning skall ansökan 
om tillstånd inges till länsstyrelsen. 

På länsstyrelsernas kulturmiljöenheter finns 
inventeringsmaterial om värdefulla kulturmil
jöer, länsvis sammanställt på kartor över länet. 
Länsmuseerna kan ibland också vara behjälp
liga med underlagsmaterial och information 
om hur ett ingrepp påverkar naturmiljön. Det 
är inte ovanligt att naturvårdens och kultur
miljövårdens intresseområden överlappar eller 
sammanfaller med varandra. 
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Figur 6.1 

Miljökonsekvens
beskrivningar 

Betydelsen av mil.fäkonsekvensbeskrivningar 
(MKB) som ett sätt att förbättra beslutsunder
laget i situationer där olika miljövärden berörs 
har ökat kraftigt sedan början av 1990-talet 
(se figur 6.1). Förhoppningen är att "kvalite
ten" på de beslut som påverkar miljön därmed 
skall höjas och att hänsynen till väsentliga 
miljöintressen skall öka. 

Det finns ännu inga detaljerade bestämmelser 
för vad som skall ingå i en MKB. Dock kan 
hänvisas till bestämmelserna i 5 kap natur
resurslagen (NRL), som behandlar kravet på 
MKB för större anläggningar enligt 4 kap 
NRL. Krav på MKB eller möjlighet för 
myndigheterna att kräva MKB finns också i 
annan lagstiftning enligt figur 6 .1. 

I 5 kap 3 § NRL anges att "Miljäkonsekvensbe
skrivningen skall mäJ1iggära en samlad bedäm
ning av en planerad anläggnings

) 
verksamhets 

eller åtgärds inverkan på miljiin
) 
hälsan och 

hushållningen med naturresurser." 

Några centrala lagar och förordningar med bestämmelser om MKB. 

Naturresurslagen (NRL) 
5 kap (SFS 1991:650) ............... Bestämmelser om MKB. 

Förordning om miljö
konsekvensbeskrivningar 

2, 12 §§ (SFS 1991:738) .......... Bestämmelser om MKB. 

Plan- och bygglagen (PBL) 

Vidare anges följande i förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 
1991 :738 ): "En mil.fäkonsekvensbeskrivning 
skall innehålla en motiverad redovisning av 
alternativa lokaliseringar och utformningar samt 
uppgifter om lwnsekvenserna av att den säkta 
åtgärden inte vidtas. Om det är ändamålsenligt 
med hänsyn till syftet med mil_jiikonsekvens
beskrivningen och exploateringsfäretagets art 
behäver inte alternativa lokaliseringar redovisas." 
(12§). 

Särskilt bör framhållas att MKB-arbetet bör 
innehålla en arbetsprocess som verkligen leder 
fram till att olika alternativ beträffande 
lokalisering eller utformning av åtgärder 
redovisas. 

Ett informellt samråd med länsstyrelsen i ett 
tidigt stadium av projekteringsarbetet är 
värdefullt för att fa länsstyrelsens synpunkter 
på vad MKB:n bör innehålla. Beslutande 
myndigheter har i olika sammanhang möjlig
het att ange de krav som en MKB skall 
uppfylla i ett speciellt ärende. 

5 kap 18 § (SFS 1992:1769) ..... Vid berydande miljöpåverkan skall MKB utföras i programskedet till detaljplan. 

Vattenlagen (VL) 
13 kap 19 § (SFS 1991:649) ..... Bestämmelse att MKB skall fogas till ansökan till vattendomstolen. 

Naturvårdslagen (NVL) 
16a § (SFS 1991:641) ............... Dispens från strandskydd. Länssryrelsen kan kräva MKB. 
20 § (SFS 1991:641) ................ Krav på samråd med länssryrelsen. Länssryrelsen kan kräva MKB. 

Naturvårdsförordningen 
25 § (SFS 1991:1165) .............. Bestämmelse om MKB vid samråd enligt 20 § NVL, dispens från strandskydd m m. 

Väglagen (VL) 
15 § (SFS 1971:948) ............... Krav på MKB i arbetsplan. 
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En arbetsplan för utbyggnad av väg skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt väglagen. (Suseån, Halmstad) 

Enligt 13 kap 19 § punkt 1 vattenlagen skall 
en ansökan till vattendomstolen innehålla "de 
uppgifter

) 
ritningar och tekniska beskrivningar 

som behiivs fo'r att bedöma fo'retagets beskaffenhet
) 

omfattning och verkningar, däribland en 
mil.fökonsekvensbeskrivning''. 

Kravet på en MKB infördes 1991 och en 
sådan skall alltid upprättas för åtgärder i 
skredriskområden som berör vattenområden. 

Ett visst krav på MKB finns även beträffande 
arbetsföretag som kräver samråd enligt 20 § 
NVL. Enligt 25 § naturvårdsfo'rordningen 
skall anmälan om samråd enligt 20 § NVL 
"vara åtfal.fd av karta

) 
skiss eller ritning samt i 

den utsträckning som behövs i det ensleilda f atlet 
en mil_jökonsekvensbeskrivning [ .. .]". Länsstyrel
sen avgör från fall till fall om en MKB erfor
dras. I fråga om innehållet i MKB:n gäller att 
den skall möjliggöra en samlad bedömning av 
en planerad anläggnings, verksamhets eller 
åtgärds inverkan på miljön, hälsan och 
hushållningen med naturresurser. 

I en del fall kan detaljplaner och områdesbe
stämmelser enligt plan- och bygglagen (PBL) 
beröra områden där stabilitetsförbättrande 
åtgärder planeras. I 5 kap 18 § PBL anges att 
"Detal.fplanen bör grundas på ett prog1�am som 
anger utgångspunkter och mål for planen". Om 
detaljplanen medger användning av mark eller 
av byggnader eller andra anläggningar som 
innebär "betydande mil_jöpåverkan" skall en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas vid 
utarbetandet av programmet. På Boverket 
pågår ett omfattande arbete med att samman
ställa hittills gjorda erfarenheter av MKB, som 
också skall resultera i en särskild handbok om 
MKB. 

I 15 § väglagen anges att en arbetsplan även 
skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. 
I vägverkets föreskrifter (VVFS 199 3: 14) 
finns närmare beskrivet syftet med en MKB 
och dess innehåll. Vägverket sammanställer 
under 1995 en särskild skrift om miljökonse
kvensbeskrivningar för vägar, som ger en 
uttömmande beshivning av MKB :förfarandet 
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i olika skeden. Även på Banverket pågår ett 
arbete med att sammanställa en handledning 
för miljökonsekvensbeskrivningar för spårut
byggnader. 

Riksantikvarieämbetet har tillsammans med 
länsstyrelsen i Kronobergs län givit ut en 
särskild skrift om miljökonsekvensbeskriv
ningar för kulturmiljö ( Rilzsantikvarieämbetet 
& Länsstyrelsen i Kronobergs län 1994). 

Utöver ovan nämnda lagar finns ytterligare ett 
antal lagar som innehåller direkta eller indirek
ta krav på MKB. I de fall vattenområden 
berörs förutsättes att en ansökan till vatten-

domstolen inges och att miljöfrågorna 
behandlas utförligt i den MKB som biläggs 
ansökan. I andra naturområden torde samråd 
med länsstyrelsen enligt naturvårdslagen vara 
nödvändigt. 

MKB-kravet är ännu relativt nytt och erfaren
heter vinnes hela tiden. Ändringar i gällande 
lagstiftning och i de råd och anvisningar som 
centrala myndigheter utfärdar måste därför 
kontinuerligt kontrolleras. 

Exempel på huvudstrukturen i en MKB 
redovisas ifigur 7.3på sid 52. 

Exempel på större arbeten kring en å för att förbättra stabiliteten på omkringliggande mark. 
Den lägre delen av erosionssryddet utgörs av natursten istället för makadam. (Sköldsån, Ale) 
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7. Arbetsmodell
för naturmiljöstudier

U
pprinnelsen till en situation där man
bestämmer sig för att ett markområde 

behöver åtgärdas med olika stabilitetsförbätt
rande metoder kan variera. Behandlingen av 
ett sådant ärende kan också rent juridiskt 
variera betydligt beroende på i vilket sam
manhang som ärendet förekommer. Gemen
samt för alla fall och situationer där någon 
form av naturmark: är berörd bör dock vara 
att en bedömning- om än aldrig så översikt
lig- av milfiikonsekvenserna behöver göras. 

Om man iakttar de förslag till arbetsmetoder 
som redovisas i rapporten så ökar chansen att 
miljövärdena kommer in i god tid i de 
beslutsunderlag som föregår utförandet av de 
tekniska åtgärderna. 

Vid arbetet med redovisningen av miljökonse
kvenserna är integration ett nyckelbegrepp. 
Det innebär att tekniska och miljömässiga 
undersökningar bör starta samtidigt och att 
dessa bör ha en tydlig kontakt mellan varan
dra. Denna kontakt har som huvudsyfte att 
ldarlägga vilka tekniska och miljömässiga 
förutsättningar - och eventuella låsningar -
som finns i det fortsatta arbetet. Genom denna 
samkörning av respektive förutsättningar bör 
onödigt arbete på den tekniska sidan kunna 
undvikas och en rationell hushållning med 
ekonomiska resurser uppnås. 

De miljömässiga förutsättningarna bör alltså 
kunna fungera som tidiga varningsldockor. 
Med detta följer också att problem kan före-



Fältundersökningar är en del av arbetet med miljökonsekvens
beskrivningar. (Ljungaån, Mark) 
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byggas så att efterföljande kontakter med 
myndigheter, olika sakägare och allmänhet 
samt eventuella tillståndsprövningar går 
smidigt. Arbetsprocessen bör leda fram till att 
olika alternativa lokaliseringar eller utform
ningar verkligen studeras. 

I många fall kommer de stabiliserande 
åtgärder som skall utföras att vara föremål för 
någon form av prövning, företrädesvis enligt 
naturvårds/agen ( samråd enligt 20 § NVL, 
eventuellt inklusive en MKB efter särskilt 
föreläggande) eller vattenlagen ( vattendom 
inl<lusive MKB ). Detta innebär att viktiga 
kontakter behöver tas med olika myndigheter. 

D Uppfyllning och kulvertering (alt 1) 

� Kalkcementpelare och avschaktniri9 (alt 2) 

Detta gäller främst länsstyrelsen, vatten
domstolen, fiskeriverket och - i de fall kom
munen själv inte planerar åtgärderna - berörd 
kommun. 

I de fall en vattendomsprövning sker finns 
formellt krav på upprättande av en MKB. I 
samband med undersökning av ett område 
inför ett samråd enligt naturvårdslagen kan 
lämpligen samma arbetsmetodik användas 
även om de formella kraven här kan vara 
mindre. Länsstyrelsen har dock möjlighet att 
kräva MKB även för ett arbetsföretag enligt 
naturvårdslagen. Innebär stabilitetsåtgärderna 
betydande miljöpåverkan inom en detaljplan 
finns krav på att MKB skall upprättas i ett 
programskede till detaljplanen. 

Figur 7.1 
Exempel på alternativa utformningar för att 
uppnå tillfredsställande stabilitet. Alternativ 
I och 2 i den vänstra bilden genomfördes ej 
eftersom de innebar antingen mycket stora 
naturingrepp eller avsevärt högre kostnader. 
Istället togs ett nytt alternativ fram (högra 
bilden) i samarbete mellan geotekniker och 
biologer. (Kåbäcken, Partille) 

IA+BI Aw1chaktnin9ar} 
[I] Stödfy/lnin9 (alt 3) 

11l/l1,t Erosionse�dcf 



Oavsett de formella kraven är det viktigt att 
arbetsmodellen utnyttjas i alla de fall där 
stabilitetsåtgärderna initieras via någon form 
av fysisk planläggning, antingen det är en 
detaljplan enligt plan- och bygglagen, en 
arbetsplan enligt väglagen eller någon annan 
typ av plan. I många fall kommer prövning 
enligt vattenlagen ofta som en konsekvens av 
planläggningen. 

Det är viktigt att man redan i utrednings- och 
planskedena verkligen gör de miljökonse
kvens bedömningar som är nödvändiga. 
Kravet i MKB-sammanhang att ange alterna
tiva lokaliseringar och utformningar torde 
man inte kunna ldara om man inte beaktar 
miljöfrågorna på rätt sätt redan i olilca tidiga 
planskeden. I figur 7.1 återges ett exempel 
där den berörda bäcken helt kunde skonas 
efter det att de inledande alternativen avförts. 

Utförande av schaktningsarbeten till del A och C i figur 7.1. 

Dessa innebar antingen mycket stora natur
ingrepp eller avsevärt högre kostnader. 

MKB för vägobjekt är idag en etablerad 
verksamhet, som i stort funnit sina arbetsfor
mer. Problemet här är närmast att verldigen 
samköra den tekniska delen med MKB
arbetet. I detaljplanesammanhang är MKB
arbetet ännu inte särskilt utprövat och rutin
erna för dess utförande har inte riktigt funnit 
sina former. I de fördjupade översiktsplanerna 
prövas i många fall olika alternativa lokalise
ringar, vilka i olika grad :far konsekvenser för 
naturmiljön. Det är därför viktigt att inte 
glömma miljöfrågorna i detta planskede där 
möjligheterna att styra planeringen mot bra 
miljölösningar fortfarande är goda. 

MKB :n bör belysa inte bara de befintliga 
förhållandena i naturmiljön, utan naturligtvis 

Bäckfåran och de större lövträden i ravinen till höger i bilden skonas helt från ingrepp. (Kåbäcken, Partille) 
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även tydligt ange de miljö
mässiga konsekvenserna och 
föreslå skadeförebyggande 
åtgärder där det är möjligt 
( se vidare kapitel 5). De 
skadeförebyggande åtgärder
na bör preciseras så mycket 
som möjligt i tid och rum 
(figur 7.2). 

Dessutom: 

CN natur5ten, försiktigt 

utlagda under aug.-sept. 

Det finns ännu inte några 
tydliga centrala anvisningar 
om hur en MKB skall göras. 
Vattendomstolens och 
länsstyrelsens syn på hur 
ingående en MKB skall vara 
torde vara vägledande idag. 
Handledningar för MKB är 
emellertid på väg att tas fram 
hos flera statliga myndigheter 
såsom vägverket, banverket 
och boverket. En möjlig 
struktur till innehållet i en 
MKB återges i figur 7.3. 

• ln90 arbeten under april-juni

• Upplag, massor etc bör inte

I genomgången av effekterna 
på miljön av stabilitetsåtgär
der är det väsentligt med ett 
brett resonemang där de 
tekniska undersökningarnas 
detaljeringsgrad och kvalitet 
berörs. Om stora miljö-

laggas i känsliga avemitt

• Viss fortsatt ekologisk och fi5keribiologisk

r&dgivning vid genomförandet 

Figur 7.2 Exempel på skadeförebyggande åtgärder. (Kåbäcken, Partille) 

intressen berörs är det viktigt 
att det geotekniska under-
laget inte är för schablonmässigt eller 
innehåller förslag som enbart maximerar 
stabilitetsaspekterna, utan även behandlar 

Figur 7.3 
Möjlig struktur till innehållet i en MKB-rapport. 

MKB-avgränsn i ngar 
• Geografisk avgränsning (hur stort område behandlas?)
• Miljöeffektavgränsning (vilka miljöaspekter behandlas?)
• Alternativavgränsning (vilka alternativ finns eller har funnits?)

Beskrivning av befintliga förhållanden 
• Befintligt underlag
• Resultat av fältundersökningar och kontakter med myndigheter etc

Mi I jökonsekvenser 
• Konsekvensbeskrivning av olika alternativ, däribland noll

alternativet, d v s att inga åtgärder utförs

Skadeförebyggande åtgärder 

Referenser och källor 
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alternativa lösningar som medger att olika 
naturmiljövärden kan bibehållas. Ofta finns 
stora möjligheter att resonera om vilken 
säkerhet ett markområde behöver beroende 
på markanvändningen. Skredkommissionens 
nya anvisningar och rekommendationer bör 

här kunna tjäna som en god 
vägledning ( Skredkommissionen 
1994a). I Skredlcommissionens 
anvisningar finns också beskrivet 
hur geotekniska undersökningar 
bör utföras och redovisas. Redovis
ningen är viktig för att få till stånd 
en riktig dialog med de miljöunder
sökningar som förutsätts. 

Synpunkterna på de olika punkter
na i utförandet av miljöbedömning
ar i samband med stabilitetsåtgär
der utmynnar i den på nästa sida 
presenterade arbetsmodellen. 



ARBETS MODELL 
•• •• 0 •• 

FOR NATURMILJOSTUDIER VID STABILITETSATGARDER 

Inledande planering 
• Klarläggande av allmänna förutsättningar tillsammans med geotekniker och ekolog.
• Klarläggande av den kommunala markanvändnings- och plansituationen.
• Bedömning av vilka juridiska konsekvenser arbetsföretaget får. Skall formell MKB

göras till t ex ett vattenmål, eller är det andra formella prövningar som krävs?

� Fältarbete och insamling av underlag
• Insamling av underlag på miljösidan från myndigheter, sportfiske

och naturskyddsorganisationer m fl.
• Fältinventering för att komplettera det skriftliga underl

� 

Samråd och rapportskrivande 
• Upprättande av preliminär miljöutredning (MKB eller annan utredning).
• Alternativdiskussion med projektör.
• Samråd med länss9'relse (miljö- och fiskeenheter), eventuellt fiskeriverket, kommunala

myndigheter, kommunekologer och andra berörda (kan göras antingen innan eller efter
ett förslag till miljöutredning tagits fram).

• Eventuella justeringar av tekniska handlingar och miljöutredning.
• Upprättande av slutlig miljöutredning med förslag till skadeförebyggande åtgärder.

Utförande 

Prövning 
• Eventuella prövningar och beslut enligt plan- och

bygglagen, vattenlag
� 

naturvårdslagen etc. 

• Beställaren upphandlar och kontrakterar entreprenören och
viktiga miljövillkor enligt MKB:n skrivs in i förekommande avtal.

• Ibland behövs medverkan av ekolog eller fiskeribiolog i bygg-
skedet med råd, anvisningar och fältbesök.

�Uppföljning 
• Eventuella uppföljningsåtgärder,

t ex kontroll av planteringsåtgärder, elfisken etc.
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