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Kommentarer till analysen 
Analysen har gjorts genom att sammanställa kartskikt över kända naturvärden samt fornlämningar 

och övriga kulturhistoriska lämningar på och runt golfbanan vid Töreboda golfklubb. Kartskikten har 

hämtats från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Trafikverket och 

Riksantikvarieämbetet. I de fall det finns information om utförda artinventeringar (oftast från 

Länsstyrelsen) tas de upp som kända naturvärden. Information om observerade arter hämtas även 

från Artportalen (SLU Artdatabanken). 

Analysen av naturvärden har delats in i tre olika delar baserat på naturvärdenas närhet till golfbanan:  

• Del 1 omfattar kända naturvärden som finns på golfbanan. Dessa naturvärden har med andra 

ord golfklubben störst möjlighet att påverka.  

• Del 2 omfattar kända naturvärden inom ca 1 km från golfbanan. Dessa beskrivs utifrån 

möjligheten att anpassad skötsel på golfbanan skulle kunna förstärka naturvärdena.  

• I del 3 har naturvärden inom ca 5 km från golfbanan listats, detta för att sätta in golfbanan i 

ett större landskapsperspektiv. Värden inom ca 5 km beskrivs endast översiktligt. Tredje 

delen beskriver även golfbanan i förhållande till de analyser av grön infrastruktur som 

Länsstyrelsen har tagit fram.  

Naturvärdena beskrivs utifrån typ av värde, kommentarer kring det specifika området och därefter 

föreslås åtgärder. I förekommande fall finns länkar till mer information om naturvärdena. Sist i 

dokumentet finns förklaringar till t.ex. begrepp och inventeringar samt även en ordlista och en lista 

över använda förkortningar. 

Åtgärdsförslagen syftar till att förstärka de naturvärden som redan finns på och i närheten av 

golfbanan och som listas i analysen. Förslagen är framtagna ur ett naturvårdsperspektiv och utan 

någon djupare kunskap om skötsel av golfbanor. Det kan således finnas förslag som inte är lika 

relevanta ur banskötarperspektiv. 

Kända fornlämningar och kulturlämningar finns endast redovisade som en separat karta. Mer 

information om de lämningar som finns markerade i kartan går att hitta via tjänsten Fornsök på 

www.raa.se. 

Analyserna är endast skrivbordsprodukter och ska ses som underlag för fortsatt arbete med att 

detaljera och specificera de av åtgärderna som är lämpliga att gå vidare med. Detta förslagsvis 

genom fältbesök, samråd med personal och anställda på golfbanan för framtagande av skötselplan. 

Som bilagor ligger kartor som visar var de beskrivna naturvärdena är lokaliserade i och vid golfbanan.  

I vissa av kartorna är det mycket information, dessa bör tolkas mer översiktligt och syftet är inte att 

de ska läsas i detalj.

http://fornsök/
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TÖREBODA GOLFKLUBB – kända naturvärden samt åtgärdsförslag 

ANALYS TYP KOMMENTAR ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

DEL 1 – Befintliga 

naturvärden på 

golfbanan 

 
Karta 1a, 1b (med 
ortofoto) 
 

Dammar och våtmark (tolkat 
från kartor) 

Alldeles öster om parkeringen finns en damm, norr om vägen. 
Tillflödet kommer söderifrån och innan det rinner under vägen 
till dammen ser det ut att vara en mindre våtmark. 

Även nordost om byggnaderna finns en liten damm och 
dike/bäck i anslutning till sjön. 

Följ riktlinjer för bekämpnings- och gödselmedel. 

Utveckla dammarnas utformning för att gynna biologisk mångfald 
(grundpartier, djuphålor, stenar, död ved i vatten, 
undervattensvegetation, fisk- och kräftfria m.m.).  

Skapa eller bevara övervintringsplatser för groddjur, t.ex. 
närbelägna stenrösen och rishögar i lövskogsområdena på rimligt 
avstånd från dammen. 

Sjöstrand Golfbanans läge vid Månsarudssjön innebär att banan också 
omfattar en ganska lång och flikig strandlinje. Strandzoner 
utgör ofta födosöksområden, rastplats, reproduktionsområde 
eller uppväxtområde för fågel samt fisk och andra 
vattenlevande djur. De har därför ofta höga naturvärden. 
Flikiga stränder ger förutsättningar för en större variation av 
strandmiljöer och därmed utrymme för en högre biologisk 
mångfald. 

Öppna strandängar är en miljö där flera fågelarter kan häcka. 
Detta kräver dock att de får vara ostörda. En åtgärd för 
naturvärdena skulle kunna vara att hävda gräsmarker på en del av 
stranden som samtidigt stängs av så att golfspelarna inte går där 
under häckningstid. Med rätt upplägg och information skulle det 
förhoppningsvis kunna ses som ett positivt inslag i miljön. 

Överhäng av träd, framförallt lövträd, är mycket värdefullt för 
djuren i vattnet. Från träden ramlar djur och växtrester ner som 
fiskar m.fl. kan äta. Trädens skugga bidrar även till att skapa en 
jämnare vattentemperatur. Ramlar det ner död ved i vattnet är 
det också positivt. Röj helst inte alls i kantzonerna utmed sjön och 
städa inte bort död ved. 

För vattenkvaliteten i sjön är det av vikt att följa riktlinjer för 
bekämpnings- och gödselmedel. 

Arter (Artportalen) Bland de arter som rapporterats från golfbanan finns flera 
rödlistade fågelarter (det bör noteras att det rör sig om 
rapporter från endast en dag i maj 2012): 

Fiskmås (NT) – rastande 
Tornseglare (EN) – födosökande 
Spillkråka (NT) 
Hussvala (VU) – födosökande 
Grönsångare (NT) – sång 
Stare (VU) – rastande 
Björktrast (VU) – rastande 
Svartvit flugsnappare (NT) – sång, födosökande 
Grönfink (EN) – rastande 
Gulsparv (NT) – sång 
 

Exempel på åtgärder för att gynna några av de noterade arterna: 

En enkel åtgärd för att gynna hålhäckande arter, t.ex. svartvit 
flugsnappare och stare, är att sätta upp holkar. Olika arter 
behöver olika storlek på ingångshålet. 

Tornseglare häckar ofta under kupade tegelpannor. Finns det 
tegeltak kvar på byggnader bör det behållas och inte bytas mot 
plåt, platta betongpannor el dyl. Likaså kan hängrännor hindra fri 
inflygning till boet så placeringen av dem kan ses över. Det finns 
även speciella holkar för tornseglare. 

 

 

https://www.nrm.se/utstallningarcosmonova/jourhavandeforskare/jourhavandebiolog/faglar/fagelholkar.4.18fc9baff6275048180004235.html
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ANALYS TYP KOMMENTAR ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

DEL 2 – Befintliga 

naturvärden 

utanför golfbanan, 

inom ca 1 km 

 
Karta 2  

Sumpskog (SKS) Det finns många sumpskogar i golfbanans närhet. Framförallt 
västerut där flera även ligger mycket nära golfbanan. Bland 
sumpskogarna finns de som är bevuxna med barrskog, lövskog 
eller blandskog. 

Alla objekt med sumpskog som finns inom 1 km enligt SKS 
enbart tolkade uppgifter, vilket kan innebära osäkerhet. 

För sumpskogarna i mer eller mindre direkt anslutning till 
golfbanan gäller att inte påverka deras hydrologi negativt. 

 

  

Våtmarksinventeringen (NV) I ytterkanten av 1 km-radien ligger en våtmark som fick klass 3 
i våtmarksinventeringen, dvs vissa naturvärden. 

 

Generellt ska aktsamhet vidtas vid åtgärder så att våtmarkers 
hydrologi och vattenkvalitet inte påverkas negativt. 

Lövskogsinventering (Lst) Alldeles nordväst om golfbanan finns ett bestånd med gles 
björkskog som är noterat med klass 4 i lövskogsinventeringen. 
Klass 4 innebär inget eller litet naturvärde. På grund av den 
kraftiga barrskogsdominansen i landet generellt så är ändå all 
lövskog positiv för landskapets naturvärden. 

Längre åt nordost finns ytterligare ett klass 4-objekt. Här finns 
enstaka grova aspar och björkar. 

Att öka lövinslaget i landskapet är positivt och något som kan 
prioriteras också på golfbanan. Grova träd av framförallt asp har 
hackspettar lätt att hacka ut bohål i, hål som sedan tas över av 
andra fåglar och djur. Det råder stor brist på hålträd i landskapet 
så låt gärna asp stå och bli gammal. 
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ANALYS TYP KOMMENTAR ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

DEL 3 – Befintliga 

naturvärden i 

trakten i stort (ca 5 

km från banan) 

samt identifierad 

grön infrastruktur 

 
Karta 3a, 3b, och 3c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturreservat (Lst) Nordost om golfbanan finns naturreservatet Myrhulta mosse. 
Reservatets naturvärden består av orörd myrmark.  
 

De naturvärden som är knutna till Myrhulta mosse är svåra att 
förstärka genom åtgärder på golfbanan. Inte heller kan golfbanans 
verksamhet förväntas påverka reservatet negativt. 
 

Natura 2000 (Lst) Myrhulta mosse är även utpekat som Natura 2000-område i 

egenskap av orörd myrmark. 

 

Se ovan gällande naturreservat. 

Riksintresse Naturvård (Lst) Myrhulta mosse är även upptaget som ett riksintresse för 
naturvård tack vare myrkomplexets orördhet, mångformighet 
m.m. 

Öster om Myrhulat mosse ligger ytterligare ett område för 
riksintresse naturvård, det är Unden – Velen-området. 
Naturvärdena här är främst knutna till sjöarna, myrmarkerna 
och geologin. 

Se ovan gällande naturreservat, förutsättningarna är samma för 
båda riksintresseområdena. 

Skyddsvärda träd (Lst) Inom ca 5 km från golfbanan finns ca 45 skyddsvärda träd. Ek 
och ask dominerar men det finns även en del andra trädslag. 
Drygt hälften är jätteträd, dvs träd med en diameter på en 1 m 
eller mer, men flera är även hålträd. Den största 
koncentrationen finns söderut i trakterna runt Halna vilket är 
ca 5 km från golfbanan. 

Golfbanan ligger i ett område med få förekomster av skyddsvärda 
träd. Åtgärder för att förstärka trädvärdena är ändå positiva då de 
alltid bidrar med naturvärden. Just i detta fall kommer de dock 
inte ha någon funktion som förstärkande länk mellan andra 
områden med skyddsvärda träd. 

Åtgärder som stärker trädvärdena är t.ex. att spara gamla och 
grova träd. Frihugga ekar som står trängda. Även döda träd kan 
med fördel lämnas så länge de inte utgör en säkerhetsrisk. Om 
döda träd måste tas ner bör åtminstone de grövre stambitarna 
lämnas kvar som död ved och placeras så de blir solbelyst 
(faunadepå). Toppkapning och lämnandet av en del av stammen 
på rot minimerar säkerhetsrisker samtidigt som biologisk 
mångfald gynnas. 

Spar träd som kan bli efterträdare till de skyddsvärda träden, dvs 
skapa kontinuitet i trädskiktet genom att lämna träd som kan ta 
vid när de gamla dör. Det skapar förutsättningar för arter knutna 
till träden att fortleva i landskapet. 

Nyhamla eventuellt träd. 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/besoksmal/naturreservat/myrhulta-mosse.html
http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Naturvard/Skyddade_omr/nro14043.pdf
http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Naturvard/Skyddade_omr/nro14036.pdf
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Forts. Del 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYP KOMMENTAR ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Nyckelbiotop (SKS) I trakten finns åtta nyckelbiotoper. Sex av dem utgörs av 
barrskog, fem t.o.m. av barrnaturskog. De två övriga är 
lövnaturskog resp. ädellövnaturskog. 

Bland de strukturer som bidrar till områdenas naturvärden 
finns t.ex. rikligt med död ved och högstubbar, hällar, bäck och 
mosikartad skog.  

De skogliga värden som finns i nyckelbiotoper bildas till största del 
om skogen får stå orörd. Att lämna träden för fri utveckling på en 
golfbana är inte rimligt men det går att bidra genom att låta träd 
stå och bli gamla och att lämna döda träd, både stående och 
liggande, där de inte utgör en säkerhetsrisk. 

Naturvärdesområde (SKS) Det finns fem små naturvärdesområden i trakten, tre inom 
naturreservatet Myrhulta mosse. Barrskog och myrmark 
dominerar inom naturvärdesområdena. 

Naturvärdesområdena omfattar naturvärden som inte kan 
förstärkas genom åtgärder på golfbanan. 

Sumpskog (SKS) Golfbanan ligger i en trakt med mycket gott om sumpskogar. 
En stor del av dessa är knutna till naturreservatet Myrhulta 
mosse, men det finns även många andra sumpskogar 
därutöver. 

Var aktsam vid åtgärder på golfbanan som kan påverka hydrologin 
för de sumpskogar som finns i anslutning till banan.  

Naturvårdsavtal (SKS) En bit sydost om golfbanan finns två områden som omfattas 
av naturvårdsavtal. Det ena är en barrnaturskog och 
sammanfaller med en nyckelbiotop. Det andra är en 
tjäderspelplats. 

Naturvårdsavtalen omfattar naturvärden som inte kan förstärkas 
genom åtgärder på golfbanan. 

Lövskogsinventering (Lst) Spritt inom 5 km från golfbanan finns tio stycken 

lövskogsområden som identifierats i inventeringen. Av dessa 

har åtta stycken klass 4 och två stycken klass 3. 

I det ena klass 3-objektet, vid Halna kyrkogård, finns grov asp 

och grov björk. I det andra, vid sjön Gårälgen, består 

naturvärdena av ett mindre område med grov hassel och sälg. 

Se Lövskogsinventering i Del 2. 

Våtmarksinventeringen (NV) Framförallt öster om golfbanan men även åt nordväst och 
sydost finns stora våtmarksobjekt. Myrhulta mosse och alla 
intilliggande mossar inom naturreservatet är förstås det 
dominerande men det finns stora arealer våtmark utöver det. 

Våtmarksobjektens klassade naturvärden varierar från mycket 
höga till låga. Myrhulta mosse har mycket höga värden medan 
de flesta övriga har höga eller vissa naturvärden. 

Objekten i våtmarksinventeringen omfattar naturvärden som inte 
kan förstärkas genom åtgärder på golfbanan. 
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Forts. Del 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYP KOMMENTAR ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Betesmarker med allmänna 
och särskilda värden (SJV) 

Samlat i trakterna vid Trälket och Halna finns ett flertal 
naturbetesmarker varav de flesta är klassade som 
betesmarker med särskilda värden (dvs betesmarker med 
höga natur- och kulturvärden).  

I och med att betesmarkerna inte finns i golfbanans direkta närhet 
får åtgärder på banan som syftar till att öka mångfalden knutna till 
gräsmarker en mer begränsad effekt än om markerna hade haft 
ett tydligare utbyte.  

Att jobba med gräsmarksvärden är ändå något som är positivt då 
dessa har minskat väldigt mycket i landskapet det senaste 
århundradet. Golfbanor lämpar sig dessutom ofta för åtgärder av 
detta slag. Genom att sköta extensiva gräsytor på golfbanan med 
anpassad slåtter så kan de på sikt bli artrika marker med större 
inslag av blommande örter.  

Arbeta t.ex. utifrån råden för att ställa om marker till s.k. 
ängsvallar. Artrika och blommande marker gynnar pollinerande 
insekter. Finns det fuktiga partier som kan skötas med slåtter är 
det mycket positivt då dessa har en annan artsammansättning och 
därigenom bl.a. bidrar till en längre blomningssäsong, till nytta för 
pollinerande insekter. 

 

Ängs- och betesmarksobjekt 
(SJV) 

Inom området (5 km) finns 26 st objekt från ängs- och 
betesmarksinventeringen som har naturvärden knutna till 
slåtterängar eller betesmarker eller som kan restaureras till att 
återfå dessa värden. I grova drag är det samma marker som 
även är betesmarker med särskilda värden (se ovan). 

De allra flesta av markerna ligger vid Trälket och Halna. Det 
största objektet är ett skogsbete. 

OBS – de objekt som visas i karta 3a omfattar även objekt som 
inte bedömts aktuella pga igenväxning eller stark 
näringspåverkan. 

Se förslag ovan gällande betesmarker. 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c7ec56/1526068323551/angsvallar-skotselinformation.pdf
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Forts. Del 3. 

TYP KOMMENTAR ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Regionalt värdefulla 
odlingslandskap (Lst) 

Två områden i närheten av golfbanan är utpekade som 
regionalt värdefulla odlingslandskap och det är Trälket sydväst 
om golfbanan samt Brännhult österut. 

Golfbanor har likheter med det öppna odlingslandskapet på så sätt 
att de utgörs av skötta gräsmarker i mosaik med träddungar m.m.  
samt att de ofta är anlagda på gammal åkermark vilket gör att 
värden knutna till odlingslandskapet kan finnas kvar. Åtgärder som 
lyfts för att bevara och förstärka odlingslandskapet värden kan 
således passa och på golfbanor för att höja naturvärdena. Bland 
dessa åtgärder finns t.ex. att: 

• skapa artrika slåttermarker. 
• lyfta fram eventuella kulturlämningar som i sin tur är viktiga 

biotoper för djur och växter. T.ex. är solbelysta stenmurar och 
odlingsrösen värdefulla miljöer för den biologiska mångfalden. 

• gynna ett varierat träd- och buskskikt med stort inslag av löv, 
ädellöv samt bärande och blommande arter. 

• skapa/bevara flikiga, varierade brynmiljöer med stort inslag av 
blommande och bärande träd och buskar. 

• sätta ut fågel- och fladdermusholkar. 

Artrik vägmiljö (TV) Inom det regionalt värdefulla odlingslandskapet Trälket finns 
en kort vägbit som har identifierat som artrik. Den har fått 
klass 3 på en fyrgradig skala, vilket motsvarar påtagligt 
naturvärde.  

Se ovan gällande betesmarker. 

Grön infrastruktur 
 
För kartor se Länsstyrelsens 
WebbGIS för Grön 
infrastruktur 

I Länsstyrelsens analys av grön infrastruktur är betesmarkerna 
vid Trälket och Halna utpekade som värdenätverk och 
värdetrakt för gräsmarker.  

Värdetrakter är stora områden som översiktligt visar var det finns 
en högre koncentration av vissa värden. Då golfbanan inte ligger i 
direkt närhet till värdetrakten och inte heller mellan värdetrakter 
för gräsmark har den mindre betydelse för att skapa grön 
infrastruktur för arter knutna till hävdade gräsmarker. 

Som nämnts ovan kan åtgärder ändå ha positiv effekt på den 
biologiska mångfalden lokalt. 

Både tillflödet till Månsarudssjön i norr och frånflödet söderut 
via Kronosågbäcken ända ner till sjön Viken är noterade som 
ekologiska kantzoner av betydelse som spridningskorridorer.  

Sjöns utlopp ligger precis öster om golfbanan och det är viktigt att 
sjöns vattenkvalitet inte påverkas negativt då det även kommer få 
genomslag i Kronosågbäcken och därigenom försämra dess värde 
för växt- och djurlivet. För att förhindra eventuella läckage av 
näringsämnen är det viktigt att bevara kantzonen med träd och 
växter som fångar upp en del av näringsämnena. 

Öster om golfbanan, främst i anslutning till våtmarkerna, går 
ett stort stråk med skogliga värdekärnor, dvs skogar med 
högra naturvärden. Till största del utgörs de av ospecificerade 
barrskogar men det finns även inslag av värdekärnor med bl.a. 
triviallövskog och tallskog.  

Då de skogliga värdena i golfbanans närhet främst är knutna till 
barrskog kan inslaget av barrträd på golfbanan gärna få vara stort 
och att träden tillåts få stå och bli gamla och grova. 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7ec425abc6af4398b86cdd9d0df40153
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7ec425abc6af4398b86cdd9d0df40153


Summering Töreboda Golfklubb 
De kända naturvärden som finns på Töreboda Golfklubb är framförallt värden knutna till 

vattenmiljöer såsom strandkanten och dammar. Även utanför golfbanan är trakten präglad av vatten 

men där finns de registrerade naturvärdena i form av våtmarker och sumpskogar. 

Golfbanan ligger i ett gränsland med våtmarker och skog österut och jordbruksmark västerut. Skogen 

inom 5 km från golfbanan är tydligt barrdominerad. Stora arealer öppen och skogsbevuxen myrmark 

är skyddad öster om golfbanan men utöver det är det relativt små arealer skog som identifierats med 

höga naturvärden. Det finns dock många områden som identifierats som sumpskogar och dessa har 

troligtvis åtminstone vissa naturvärden. 

För naturvärdena knutna till vattenmiljöer handlar det främst om att minimera golfbanans negativa 

effekter. Detta dels genom en varsam hantering och användning av bekämpnings- och gödselmedel, 

dels genom att inte vidta åtgärder som kan påverka hydrologin. Här gäller att vara uppmärksam då 

åtgärder kan påverka hydrologin även för områden en bra bit bort. 

Även om det är få kända naturvärden i direkt anslutning till golfbanan finns det åtgärder som kan 

göras för att öka den biologiska mångfalden lokalt. Bland dessa finns åtgärder för fågellivet, åtgärder 

för groddjur, anpassad skötsel av gräsmarker och att förvalta träden på banan så att de får höga 

naturvärden. 

Stöd och bidrag 
Vilka stöd och bidrag som finns tillgängliga att söka varierar och kan ändras snabbt. Nedan listas 

aktuella stöd och bidrag men listan ska inte ses som komplett. 

Jordbruksstöd 

Generellt kan jordbruksstöd inte sökas för mark på golfbanor då markanvändningen i huvudsak är en 

annan är jordbruksdrift. Om en del av golfbanan brukas som äng och inte används för golfspel kunde 

Länsstyrelsen emellertid inte svara vare sig ja eller nej på om det är möjligt att söka stöd för just det 

området. Om det blir aktuellt är rekommendationen därför att ta kontakt med Länsstyrelsen och 

diskutera frågan när det finns en specifik mark med idé om skötsel, då blir frågan mer konkret och de 

kan förhoppningsvis lämna svar. 

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) 

LONA kan finansiera projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Det måste vara en 

kommun som söker projektmedlen men initiativet kan komma från andra organisationer och 

föreningar (t.ex. en golfklubb) som eventuellt också kan gå in med viss medfinansiering. LONA-medel 

kan beviljas för upp till 50 % av projektkostnaderna, det är Länsstyrelsen som beslutar vilka projekt 

som ska få medel. 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/natur-och-landsbygd/stod-till-naturvard/lokala-

naturvardssatsningen-lona.html 

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) 

LOVA kan sökas för att finansiera projekt som syftar till att förbättra vattenmiljön. Det kan t.ex. 

handla om åtgärder för att minska övergödning eller för att öka den biologiska mångfalden i vattnet. 

Bidraget kan täcka upp till 90% av ett projekts kostnader.  

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/lokala-

vattenvardsprojekt-lova.html 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/natur-och-landsbygd/stod-till-naturvard/lokala-naturvardssatsningen-lona.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/natur-och-landsbygd/stod-till-naturvard/lokala-naturvardssatsningen-lona.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/lokala-vattenvardsprojekt-lova.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/lokala-vattenvardsprojekt-lova.html
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Regler och lagkrav 
Nedan listas de regler och lagkrav som har tydligast koppling till de naturvärden som noterats i denna 

analys. Observera dock att detta inte ska ses som en fullständig lista. 

Strandskydd 

Nästan halva norra delen av Töreboda GK:s bana ligger inom strandskydd kopplat till Månsarudssjön, 

se karta 1. För att bygga, ändra eller åtgärda något inom strandskyddat område krävs dispens. 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/natur-och-landsbygd/aktiviteter-och-ingrepp-i-

naturen/strandskyddsdispens.html 

Vattenverksamhet 

Åtgärder som rör vatten på ett eller annat sätt kan vara anmälnings- eller tillståndspliktiga. Mer om 

detta finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida, 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-vatten/vattenverksamhet.html 

Generella biotopskyddet 

Den damm som ligger på golfbanan omfattas eventuellt av det generella biotopskyddet. Likaså kan 

eventuella stenmurar, odlingsrösen och alléer omfattas av det generella biotopskyddet. 

Länsstyrelsen gör den slutgiltiga bedömningen om elementen omfattas av skyddet eller ej. 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/natur-och-landsbygd/skyddad-natur.html 

Forn- och kulturlämningar 

Om planerade åtgärder kan påverka forn- och kulturlämningar ska kontakt tas med Länsstyrelsen 

innan åtgärderna vidtas. 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/kulturmiljo.html 

Vattendom 

För att få reda på information om vattendomar kontakta Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. 

https://www.domstol.se/mark--och-miljodomstolen-vid-vanersborgs-tingsratt/ 

Förklarande kommentarer 
Betesmarker med allmänna och särskilda värden 

Bland de jordbruksstöd som kan sökas för betesmarker finns ett stöd som heter Miljöersättning för 

betesmarker och slåtterängar. Inom detta stöd finns begreppen allmänna och särskilda värden som 

kortfattat innebär att marker med särskilda värden är betesmarker som har höga natur- och 

kulturvärden medan marker med allmänna värden är marker som, generellt sett, har mer triviala 

värden. 

Grön infrastruktur 

Grön infrastruktur är sammanhållna stråk av naturtyper av likartade slag, den gröna infrastrukturen 

möjliggör för arter att förflytta sig i landskapet. Golfbanor har potential att bidra till en fungerande 

grön infrastruktur, t.ex. för arter knutna till gamla träd, för arter som är beroende av hävdade 

gräsmarker och för arter som lever i dammar och våtmarker, för att nämna några exempel. 

  

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/natur-och-landsbygd/aktiviteter-och-ingrepp-i-naturen/strandskyddsdispens.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/natur-och-landsbygd/aktiviteter-och-ingrepp-i-naturen/strandskyddsdispens.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-vatten/vattenverksamhet.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/natur-och-landsbygd/skyddad-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/kulturmiljo.html
https://www.domstol.se/mark--och-miljodomstolen-vid-vanersborgs-tingsratt/
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Lövskogsinventering 

Lövskogsinventeringen gjordes för Töreboda kommun under 2008. Med tanke på att skogliga 

naturvärden ofta blir högre med tiden så kan områdena ha utvecklats positivt sedan inventeringen 

om skogarna står kvar. 

I inventeringen motsvarar klass 1 högsta naturvärde, klass 2 högt naturvärde, klass 3 visst naturvärde 

och klass 4 inget eller litet naturvärde. 

Nyckelbiotop 

En nyckelbiotop är ett skogligt område med höga naturvärden. Ofta har det strukturer som är 

värdefulla som livsmiljö för en mångfald av arter, t.ex. mycket död ved, gamla träd eller lång 

kontinuitet utan avverkning. Nyckelbiotoper identifieras via nyckelbiotopsinventeringen som utförts 

av Skogsstyrelsen. Storskogsbruket inventerar dock sina egna marker. 

Naturvärdesområde 

Naturvärdesområden är skogliga områden som har naturvärden men inte når upp till 

nyckelbiotopskvalitet, de förväntas dock på sikt få värden motsvarande nyckelbiotop. 

Rödlistan 

En bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i Sverige. Rödlistan tas fram av 

SLU Artdatabanken vart femte år, den senaste kom 2020. 

Sumpskogsinventeringen 

En inventering av landets sumpskogar som genomfördes under åren 1990-1998. Skogsstyrelsen 

ansvarade för inventeringen. 

Våtmarksinventering (VMI) 

Från början av 1980-talet och 25 år framåt inventerades stora delar av Sveriges våtmarker inom 

våtmarksinventeringen. Våtmarkerna klassades genom flygbildstolkning enligt skalan klass 1 – 

mycket höga naturvärden, klass 2 – höga naturvärden, klass 3 – vissa naturvärden (kan vara allt från 

relativt höga till ringa naturvärden), klass 4 – låga naturvärden. Därefter inventerades klass 1-

objekten i fält. Naturvårdsverket ansvarar för inventeringen. 

Ängs- och betesmarksinventeringen 

Ängs- och betesmarksobjekt är områden som noterats som värdefulla ängs- och betesmarker inom 

ängs- och betesmarksinventeringen. Inventeringen påbörjades 2002 och de flesta objekt 

inventerades under de första åren, men uppdateringar har gjorts därefter och görs fortfarande. Det 

är Jordbruksverket som ansvarar för inventeringen. 

Ordlista 
Kantzon = området närmast en sjö eller ett vattendrag som direkt påverkas av vattnet t.ex. vid 

översvämning, och som påverkar vattnet t.ex. genom beskuggning och nedfall av växtmaterial. 

Vegetationen i kantzonen filtrerar avrinningsvatten från omgivande mark och minskar på så sätt 

läckage från näringsämnen och eventuella bekämpningsmedel samt stabiliserar jorden vilket minskar 

erosion. Kantzoner gynnar även djur och växter. Framförallt trädklädda kantzoner kan utgöra en 

miljö där djur och växter kan röra sig genom landskapet. 

Naturskog = skog som är helt eller i stort sett helt opåverkad av skogsbruksåtgärder. Enstaka gamla 

stubbar från äldre plockhuggning kan förekomma. 

https://www.skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/biologisk-mangfald/nyckelbiotoper/
https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/rodlistning/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Vatmark/Vatmarker-inventering/


13 
 

Spridningskorridor = stråk av natur där djur och växter kan förflytta sig genom landskapet utan att 

hindras av barriärer såsom t.ex. vägar och annan bebyggelse. Vad som fungerar som 

spridningskorridorer är olika för olika arter. 

Förkortningar  

EN = Rödlistad som Starkt hotad (Endangered) 

Lst = Länsstyrelsen 

NT = Rödlistad som Nära hotad (Near Threatened) 

NV = Naturvårdsverket 

SJV = Jordbruksverket 

SKS = Skogsstyrelsen 

TV = Trafikverket 

VMI = Våtmarksinventeringen 

VU = Rödlistad som Sårbar (Vulnerable)
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Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar 

 

 


