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Skyddad natur i Marks kommun

Skyddad natur i Marks kommun   
 

Skyddad natur            area (ha)    andel av kommunen 

Natura 2000 122* 0,12 % 
Naturreservat 284 0,28 % 
Biotopskyddsområde 60 0,06 % 
Djurskyddsområden 8 0,01 %

* Varav 79 ha (0,08%) inom naturreservat
 

Övriga regleringar        area (ha)    andel av kommunen
Naturvårdsavtal 169 0,17 % 
Riksintresse 12063 11,84 %
för naturvård   

Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av särskilt värdefulla 
naturområden inom EU som syftar till att bevara 
den biologiska mångfalden i ett europeiskt per-
spektiv. De flesta Natura 2000-områden är också 
naturreservat. Natura 2000 är en ytterligare för-

stärkning av skyddet. Natura 2000-områdena har 
valts ut för att de innehåller naturtyper och arter 
som är listade i EU:s fågeldirektiv (fågelarter) och 
EU:s habitatdirektiv (naturtyper och övriga arter). 
Bestämmelser om Natura 2000-områden finns i 
miljöbalken bland annat 7 kapitel 27 och 28 §§. 
För verksamheter eller åtgärder som på ett bety-
dande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-
område krävs tillstånd. Tillstånd hanteras i första 
hand av länsstyrelsen. Inom Marks kommun finns 
sex stycken Natura 2000-områden.

Naturreservat
Naturreservat har ett starkt skydd som både inne-
fattar restriktioner och reglering av markanvänd-
ning i ett område. En särskild skötselplan talar om 
hur området ska skötas och staten eller kommu-
nen ansvarar för skötsel och intrångsersättning till 
markägare. Bestämmelser om naturreservat finns i 
7 kapitlet i miljöbalken. 

Miljöbalken ger kommunerna rätt att bilda 
naturreservat. Vi har tre sådana kommunala 
naturreservat i Mark - Björkesbacka, Lekvad och 
Liagärde. Kommunen sköter dessutom ytterligare 
ett statligt naturreservat - Assbergs raviner.

Endast en liten del av kommunen har ett lagstadgat skydd enligt miljöbalken. De starkare 
skyddsformerna omfattar mindre än 0,5 % av kommunens yta. Ungefär 12 % av kommunen 
är utpekat som riksintresse för naturvård, vilket är ett skydd att ta i beaktande vid övergripan-
de planering. I följande text ges en kortfattad sammanfattning av vad de olika skydden står 
för.

Björkesbacka 52
Hyltenäs kulle 57
Ramhultafallet 26
Assbergs raviner 72
Årenäs-Tostakulla lövskogar 53
Lekvad 10
Liagärde 14

Nockakulla 2,4
Lunden 1,2
Sju Strömmar 5,5
Stoms Ås 33,3
Ramhultafallet 25,7
Årenäs-Tostakulla 53,4

Natura 2000
i Marks kommun (ha)

Naturreservat
 i Marks kommun (ha)
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Biotopskyddsområde
Mindre mark- eller vattenområden som utgör 
livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som 
annars är skyddsvärda, får enligt 7 kap 11 § miljö-
balken förklaras som biotopskyddsområde. Beslut 
fattas av länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen. 

Inom biotopskyddsområde får inte bedrivas 
verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada 
naturmiljön. Dispens får endast ges om det finns 
särskilda skäl. Dispens avseende det generella bio-
topskyddet ansöks hos länsstyrelsen.

Vissa typer av småbiotoper omfattas av ett 
generellt biotopskydd enligt 5 § i ”Förordning 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m.” Av praktiska skäl är det inte möjligt att i 
redovisa samtliga objekt som omfattas av det ge-
nerella biotopskyddet, men här nedan anges vilka 
typer det handlar om. 

• Allé
• Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
• Odlingsröse i jordbruksmark
• Pilevall
• Småvatten och våtmark i jordbruksmark
• Stenmur i jordbruksmark
• Åkerholme
• Naturliga bäckfåror

Strandskydd
Strandskyddet ska trygga förutsättningarna för all-
mänhetens friluftsliv och bevara goda livsmiljöer 
på land och i vatten för växt- och djurliv. Inom 
strandskyddat område råder förbud att uppföra, 
väsentligen ändra eller förbereda för ny byggnad. 
Det är också förbjudet att uppföra anläggningar 
eller utföra åtgärder som hindrar allmänhetens 
tillträde eller försämrar livsvillkoren för växt- och 
djurlivet. För att få dispens från förbuden krävs 
särskilda skäl. Bestämmelser om strandskydd finns 
i miljöbalken 7 kap 13–18 §§. Länsstyrelsen har i 
samband med ett beslut från 1975 utökat strand-
skyddet för vissa sjöar i kommunen men också 
upphävt det för en del mindre sjöar och vatten-
drag. (Se även sidan 16)

Djur- och växtskyddsområden 
Om det behövs särskilt skydd för en djur- eller 
växtart inom ett visst område kan länsstyrelsen 
eller kommunen meddela föreskrifter för området 
som inskränker rätten till jakt/fiske eller rätten att 
uppehålla sig inom området (7 kap 12 § miljöbal-
ken).

Naturminne
Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen 
eller kommunen förklaras som naturminne om det 
behöver skyddas eller vårdas särskilt. Förklaringen 
får omfatta även det område på marken som krävs 
för att bevara naturföremålet och ge det behövligt 
utrymme (7 kap 10 § miljöbalken). 

I Mark har till exempel kommunen utsett jät-
tegranen vid Navåsen som naturminne.

Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtalet är ett civilrättsligt avtal som i 
regel tecknas på 50 år mellan markägare som är 
intresserade av naturvård och länsstyrelsen/Skogs-
styrelsen/kommunen. Syftet med avtalet är att 
bevara, utveckla eller skapa områden med höga 
naturvärden. Naturvårdsavtalen ger markägaren 
ekonomisk ersättning för att ta tillvara markens 
naturvärden. Kommunen har slutit ett antal natur-
vårdsavtal med intresserade markägare.

Riksintresse för naturvård
Områden av riksintresse för naturvård ska repre-
sentera huvuddragen i svensk natur, belysa land-
skapets utveckling och visa mångfalden i naturen. 
Miljöbalken kräver att områden av riksintresse 
för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
natur- eller kulturmiljön (3 kap 6 § miljöbalken). 
Dessa s.k. hushållningsbestämmelser har emeller-
tid direkt verkan enbart via prövning enligt miljö-
balken, plan och bygglagen m.fl. lagar.

Om ett riksintresse står i konflikt med ett annat 
allmänt intresse ska generellt riksintresset ges före-
träde eftersom det väger tyngre än allmänna lokala 
intressen. Kommunen ska i sin fysiska planering 
visa på vilket sätt riksintressena kan tillgodoses. 
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Riksintresse för naturvård i Marks kommun

Viskan och Surtans dalgångar med Assbergsravi-
nerna  5381 ha
Skephult och Abborrås  863 ha
 

Vallsås  44 ha
Lunden-Älekulla  288 ha
Nockakulla  32 ha
De fem ovanstående riksintressena utgör representativa 
odlingslandskap med inslag av naturbete med annan 
träd- och buskbärande hagmark och äng med hackslått. 
Delvis art- och individrika växtsamhällen med arter 
som darrgräs, svinrot, rödklint, slåttergubbe, granspira, 
Jungfru Marie nycklar och jungfrulin. Viskan och Surtan 
med biflöden utgör lek och uppväxtområde för lax och 
havsöring.

Ubbhultsdrumlinen  458 ha
Framstående exempel på en stor drumlinbildning. Re-
presentativt odlingslandskap med förekomst av naturliga 
fodermarker och rikkärr med artrik flora.

Lygnern och Storåns dalgång  5495 ha
Lygnern har en mycket hög biologisk funktion med 
sällsynta arter och en artrika fiskfaunan. 
Storåns dalgång är ett representativt exempel på en 
meandrande å med en mångfald
erosions- och sedimentationsformer. Ädellövskogarna 
utmed Lygnern och i Storåns dalgång är omfattande och 
botaniskt rika. 

Uttermossen  344 ha
Uttermossen är en stor, mångformig och relativt orörd 
mosse.

Gode mosse  67 ha
Gode mosse är ett orört kärr.

Fävren-Valasjön  131 ha
Valasjön-Fävern har ett rikt fågelliv och hög fiskproduk-
tion. 

2007:845). Fridlysning innebär ett förbud mot 
att skada eller föra bort vilt levande exemplar av 
vissa arter. Det är främst ett skydd mot plockning, 
uppgrävning, samling, insamling för kommersiella 
syften och även mot viss markexploatering. Vissa 
arter som är speciellt sällsynta och/eller utsatta 
har ett mer omfattande skydd som även förbjuder 
att djurens fortplantningsområden eller viloplatser 
skadas eller förstörs. Detta gäller oavsett om ska-
dan sker avsiktligt eller oavsiktligt och berör även 
jord- och skogsbruk. Skyddade arter finns listade i 
artskyddsförordningen.

Frivilliga avsättningar
Utöver den natur som har ett lagstadgat skydd 
görs även frivilliga avsättningar genom att markä-
garen själv avsätter en bit av sin mark från pro-
duktion för att spara naturvärden. Certifierade 
skogsägare (enligt PEFC eller FSC) ska enligt 
reglerna ha gjort dokumenterade avsättningar som 
motsvarar minst 5 % av skogsmarken i bruknings-
enheten. De frivilliga avsättningarna är en betydel-
sefull del i skogsbrukets miljömålsarbete.

Ersättning till markägare
När länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller kommu-
nen beslutar om naturreservat, biotopskydd eller 
restriktioner som föranleds av Natura 2000 har 
markägaren rätt till intrångsersättning om för-
foganderätten eller pågående markanvändning 
begränsas. Detta regleras av miljöbalken och 
intrångsersättningen ska motsvara den minskning 
av fastighetens marknadsvärde som uppkommer. 
Vid frivilliga avsättningar ges ingen ersättning. 
Vid upprättande av naturvårdsavtal får markägare 
ersättning för att sköta marken på ett sådant sätt 
att naturvärdena bevaras och utvecklas.

Skötselbehov
För att bevara biologisk mångfald behövs inte bara 
skydd, många värdefulla biotoper kräver också 
skötsel för att naturvärdena ska bevaras. Detta 
gäller framförallt de värden som återfinns i od-
lingslandskapet, där bonden genom sin brukande 
av marken bibehållit den biologiska mångfalden. 
Dessa värden är beroende av ett hållbart jordbruk 
och fortsatt hävd av slåtter- och betesmarker.

Kommunen ska visa att det inte uppstår påtaglig 
skada vid ny planläggning. Det är länsstyrelsen 
som bevakar detta. Påtaglig skada på ett riksin-
tresse är ett av kriterierna för när länsstyrelsen kan 
överpröva till exempel en detaljplan.

Skyddade arter
Flera hundra arter av växter och djur är skyddade 
i Sverige antingen genom fridlysning eller genom 
att de finns upptagna i EU:s fågeldirektiv eller art- 
och habitatdirektiv. Lagstiftningen om skyddade 
arter finns samlad i artskyddsförordningen (SFS 


