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SAMMANFATTNING
Detta är Skara kommuns första grön- och 
blåstrukturplan. De gröna och blå miljöerna 
i och omkring våra städer hänger samman i 
en struktur som är viktig att ta hänsyn till i 
planerings sammanhang. Kunskap och översikt 
kring vilka gröna och blå värden som finns inom 
kommunen är därför av stor vikt i formandet av 
ett hållbart samhälle.

Denna grön- och blåstrukturplan är ett strate-
giskt dokument som syftar till att ge en tydlig 
bild av de grön- och blåstrukturer som finns, 
deras kvaliteter och hur de i framtiden kan ut-
vecklas. Den ska också säkerställa att de gröna- 
och blå värdena inom kommunen tas tillvara 
och utvecklas i framtida planering. Den utgör 
ett kunskapsunderlag till kommunens översik-
tliga planering.

Skara kommun är variationsrik både till sin 
topografi och till sin geologi. De västra delarna av 
kommunen är en platt ler- och sandslätt. I öster 
finns platåberget Billingen med sina sluttning-
ar av varierande bergarter. Väster om Billingen 
ligger Valles böljande kamelandskap som är for-
mat av den senaste istidens is smältning. Södra 
Skara är ett morän- och urbergsområde och i de 
centrala norra delarna finns de mellansvenska 
randmoränstråken.

Grön- och blåstrukturplanen behandlar tätort-
erna Skara, Axvall och Varnhem men beskriv-

er även de kommunövergripande grön- och 
blåstrukturerna. Den visar också var brister 
finns rent fysiskt och beskriver aktuella och 
framtida hot mot grön- och blåstrukturerna. 
Den ger även förslag på vidare utveckling inom 
kommunen samt lämnar förslag på det vidare 
arbetat med grön- och blåstrukturplaneringen.

Bild x. Axvallahed
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tidigt översiktligt de ekosystemtjänster 
som finns kopplade till dessa strukturer.

Planen kommer att utgöra ett planerings-
underlag för den framtida fysiska planer-
ingen i Skara, bland annat i arbetet med 
kommunens kommande översiktsplan.

Grönstruktur är det nätverk av grönområden 
som finns omkring oss. Begreppet omfattar all 
typ av grönska, inte bara naturmark och parker 
utan även grönska i form av privata trädgårdar, 
vägkanter och kyrkogårdar för att nämna 
några.
  
Blåstruktur syftar till det nätverk av vatten 
som finns i landskapet det vill säga hav, sjöar 
och vattendrag men även det för ögat osynliga 
grundvattnet. Till skillnad från grönstruktur 
är vatten inte geografiskt bundet och det är 
därför viktigt med ett utvecklat regionalt sa-
marbete i planering som rör vattenmiljöer. 

De gröna och blå miljöerna i och omkring våra 
städer hänger samman i en struktur som är 
viktig att ta hänsyn till i planeringssamman-
hang. Fördelarna med grön- och blåstruk-
turer är många och av såväl social och biolo-
gisk som ekonomisk karaktär. Kunskap och 
översikt kring vilka gröna och blå värden som 
finns inom kommunen är därför av stor vikt i 
 formandet av hållbara samhällen.

INLEDNING
BAKGRUND OCH SYFTE
Skara kommun har låtit ta fram denna 
grön- och blåstrukturplan för att få en 
samlad bild av den befintliga grön- och 
blåstrukturen inom kommunen. Gröna 
och blå områden är viktiga för såväl djur 
och växter som människors hälsa och väl-
befinnande. De skapar bland annat plats 
för lek, promenader, avkoppling och natur-
upplevelser. Tillgång till attraktiva gröna 
och blå områden ger även förutsättningar 
för god hälsa hos kommunens invånare.
 
Denna grön- och blåstrukturplan är 
ett strategiskt dokument som syftar 
till att ge en tydlig bild av de grön- och 
blåstrukturer som finns, deras kvaliteter 
och hur de i framtiden kan utveck-
las. Den ska också säkerställa de grö-
na- och blå värdena inom kommunen. 
Grön- och blåstrukturplanen länkar sam-
man den samlade gröna och blåa struk-
turen med övriga spatiala strukturer 
såsom bebyggelse- och infrastruktur för 
att på så sätt belysa samband, brister och 
utvecklingspotential. Den syftar också 
till att identifiera framtida hot mot grön- 
och blåstrukturerna och redovisar sam-

Grön- och blåstrukturplanens syfte 
är att:

• Ge en samladbild av Skara kom-
muns sammanhängande grön- 
och blåstrukturer. 

• Fungera som ett kunskapsunder-
lag i vidare planering. 

• Belysa befintliga brister i grön- 
och blåstrukturerna 

• Beskriva hot och framtida 
utvecklingsmöjligheter för grön- 
och blåstrukturerna. 

• Översiktligt redovisa ekosys-
temtjänster för delar av Skaras 
kommun.
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METODISKT UPPLÄGG 
FÖR STUDIEN
Utgångspunkten i denna grön- och blåstruk-
turplan har varit arkiv inventeringar och 
studier av befintligt underlag, inklusive 
digitalt kartmaterial. En analys av ma-
terialet har sedan gjorts för att studera 
samband, kvaliteter, brister och hot samt 
potentiella utvecklingsmöjligheter. Inga 
fältbesök eller inventeringar har utförts i 
detta skede. På sikt kan dock denna grön- 
och blåstrukturplan kompletteras med mer 
djupgående fältinventeringar och analyser. 
Alla analyser i denna grön- och blåstruk-
turplan bygger på befintligt underlag.

Grön- och blåstrukturplanen har arbetats 
fram av konsultfirman WSP i samarbete 
med Skara kommun.

AVGRÄNSNING
En kommunövergripande analys har gjorts 
men fokus i denna grön- och blåstruktur-
plan ligger på tätorterna Skara, Axvall och 
Varnhem. Planen omfattar allt från parker 
och grönområden till naturreservat och 

våtmarker. Åkermark är dock exkluderat i 
begreppet grönstruktur då dess huvudsak-
liga funktionen är att producera livsmedel. 
Åkermark fyller dock vissa funktioner då 
den kan ingå i stråk och ansluta till gröna 
områden. Den utgör också en viktig del 
av landskapsbilden. I tätorterna beskrivs 
de finmaskiga grön- och blåstrukturerna 
medan den översiktliga analysen beskriver 
mer grovmaskiga strukturer och samman-
hang samt eventuella brister. Den beskriv-
er också kortfattat kopplingar till kringlig-
gande kommuner.

All grön- och blåstruktur omfattas av den-
na plan, men då privat mark kan ej styras 
genom detta dokument, fungerar planen 
endast som vägledning och rekommenda-
tion i dessa områden.

I grön- och blåstrukturplanen har ett antal 
ekosystemtjänster valts ut och beskrivs i 
samband med analyserna. Dessa beskrivs 
mer ingående i kapitel Ekosystemtjänster. 

MÅL OCH STRATEGIER
Den övergripande målsättningen med den-
na grön- och blåstrukturplan är att skapa 
en god livsmiljö samt att öka Skara kom-
mnus attraktionskraft. Detta dokument 
kan förhoppningsvis skapa inspiration till 
utveckling av Skaras grön- och blåstruktur-
er och skapa förståelse för de ekosystem-
tjänster som finns och vilken betydelse de 
för vårt samhälle.

Ett antal mål och strategier har satts upp:

• Utveckla de gröna- och blå stråken för 
människor, djur och växter för att  
binda samman tätorterna med om-
kringliggande natur- och rekreations-
områden. 

• Öka tillgängligheten till grönområden 
och utveckla möjligheten till när-
rekreation för tätorterna. 

• Arbeta för att motverka barriär-
effekter för både människor, djur och 
växter. 

• Stärka parkernas attraktivitet och 
deras innehåll. 

• Kvaliteten i och kring samtliga sjöar, 
vattendrag och våtmarker skall bibe-
hållas eller förbättras.
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SKOGSMARK
Skogsmark är viktiga livsmiljöer för djur och 
växter. Skogar reducerar luftföroreningar, bil-
dar gröna skärmar och kan bidra till att dämpa 
buller genom att skapa avstånd till bullerkällor. 
En stor andel av skogsmarker är produktions-
skog, vilket innebär att den riskeras att avverkas 
för material. Lövskogar är ofta mycket art rika 
och mer än hälften av Sveriges skogslevande 
rödlistade återfinns i ädellövskogar. Gammal 
ek har exempelvis en mycket hög artrikedom 
av insekter, svampar och lavar. Skogar har även 
sociala värden och är viktiga ur rekreativ syn-
vinkel. Det finns många olika anledningar till 
att besöka en skog. Tätortsnära skog är speciellt 
viktig för att kunna erbjuda goda rekreations-
möjligheter för stadens invånare.

SJÖAR OCH 
VATTENDRAG
Sjöar och i synnerhet vattendrag utgör miljöer 
där själva vattnet är en spridningskorridor för 
många djur- och växtarter. Fiskar kan vandra 
från havet till vattendrag och sjöar för att söka 
föda, leka och leta uppväxtmiljöer. Många arter 
är beroende av möjligheten att kunna sprida sig 
både inom ett vattendrag eller mellan sjöar, vat-
tendrag och kustvatten. Djur och växter som är 
beroden av vattenmiljöer behöver även kunna 
sprida sig på land, efter strandkanten. 

MILJÖMÅL - GOD BEBYGGD MILJÖ
Enligt miljömålet God bebyggd miljö ska det 
bland annat finnas natur- och grönområden 
och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god 
kvalitet och tillgänglighet. Det ska även finnas 
säkra och effektiva gång- och cykelvägar, vilket 
bland annat ökar befolkningens möjlighet att ta 
sig till grönområden.

GRÖNA OCH BLÅ VÄRDEN
VÅTMARKER
Våtmarker är mer eller mindre sammankop-
plade med andra typer av vatten inom ett avrin-
ningsområde. Därför påverkar dessa vatten va-
randra, till exempel vattenkvalité och biologisk 
mångfald. Olika arter som till exempel fiskar och 
insekter kan nyttja både våtmarker, sjöar och 
vattendrag i olika livscykelstadier. Våtmark-
er stärker landskapets egen förmåga att buffra 
och balansera vattenflöden, öka tillskottet till 
grundvattnet och öka vattenrening. 

Genom mänsklig aktivitet under de senaste 
tvåhundra åren har dock många tidigare våt-
marker försvunnit. Kanaler och rörlagda system 
har ökat avrinningstakten vilket lett till nega-
tiva effekter för våtmarker. Våtmarker fyller 
många viktiga funktioner och är oftast sam-
mankopplade med andra typer av vatten inom 
ett avrinningsområde. Bland annat utgör de 
rast lokaler för flyttfåglar.

GRÖNSTRUKTUR
Grönstruktur innefattar såväl naturmiljöer 
som urbana grönmiljöer. Några exempel är 
skogsmark, träddungar, mossar, åkermark, rud-
eratmark, vägkanter och privata trädgårdar. 

BLÅSTRUKTUR
Blåstruktur innefattar hav, sjöar och vattendrag 
men även grundvatten. Till skillnad från grön-
struktur är vatten inte geografiskt bundet och 
det är därför viktigt med ett utvecklat regionalt 
samarbete. 
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EKOSYSTEMTJÄNSTER
Ekosystemtjänster är de nyttor som naturen på 
olika sätt ger oss och som bidrar till vår välfärd. 
Vi människor behöver fungerande ekosystem 
för att samhället ska fungera bra. Planer och pro-
jekt kan påverka områdets ekosystem tjänster 
positivt eller negativt. Oförsiktig planering kan 
hämma ett områdes eko systemtjänster med-
an andra åtgärder kan skapa betydelsefulla 
ekosystemtjänster. Syftet med analys av eko-
systemtjänster är att synliggöra de nyttor som 
ekosystem tillför samhället. Genom att synlig-
göra ekosystemtjänster uppmärksammas vikti-
ga värden i kommunens miljö som kan fungera 
som underlag vid beslutsfattande. Förståelse för 
vilka ekosystemtjänster som finns inom kom-
munen ökar förutsättningarna för medvetna 
och kloka beslut och därigenom ett mer hållbart 
samhälle.

Antalet ekosystemtjänster är mycket stort och 
de finns samtidigt på flera platser och samspelar 
med varandra. Ekosystemtjänsterna kan delas 
in i fyra olika kategorier; stödjande, reglerande, 
försörjande och kulturella.

STÖDJANDE 
EKOSYSTEMTJÄNSTER
Stödjande ekosystemtjänster är grunden för att 
de andra ekosystemtjänsterna att fungera. De 
tillgodoser växter och djur med syre, näring, 
vatten och andra livsavgörande faktorer. 

Biologisk mångfald
Biologisk mångfald innebär att det 
finns variationsrikedom av arter. Be-
greppet kan även syfta till variationen 

av gener inom en art. Miljöer där det finns stor 
artrikedom är mer stabila och motståndskrafti-
ga än miljöer där variationen är liten.  Detsam-
ma gäller variationen inom arten. Genom att ar-
beta för den biologiska mångfalden bidrar man 
således till att förbättra ekosystemens förmåga 
att anpassa sig till det förändrade klimatet. 

Habitat
Habitat är växter och djurs livsmiljö. 
Olika habitat innehåller olika kompo-
nenter som är nödvändiga för de or-

ganismer som lever där. Organismer kan byta 
habitat under året beroende på deras behov un-
der olika årstider. Ett exempel på arter som gör 
så är flyttfåglar. 

Vilken härlig dag det är 
idag, solen skiner och 
fåglarna kvittrar

SAMMANSTÄLLNING AV 
EKOSYSTEMTJÄNSTER

Stödjande

Reglerande
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samspel

Vattenrening Skydd mot
extremväder

Klimat-
anpassning

Luftkvalitet Pollinering Störnings-
reglering

Rekreation 
och hälsa

Natur-
pedagogik

Kulturarv Social 
interaktion

Material Mat-
produktion

Färskvatten
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Bördig mark
Bördig mark är en förutsättning för en 
stor del av vår matproduktion. Jordens 
egenskaper varierar geografiskt och 

dess näringsinnehåll och porositet avgör vilka 
växter som kan leva där. När växter och djur dör 
påbörjas en förmultningsprocess som resulterar 
i ny jord och ny näring. 

Ekologiskt samspel
Ekologiskt samspel tillhandahålls gen-
om tillgången på spridningsvägar för 
djur och växter. Dessa är viktiga att 

bibehålla då många arter är beroende av stora 
sammanhängande grönytor för att överleva. 

REGLERANDE 
EKOSYSTEMTJÄNSTER
De reglerande ekosystemtjänsterna är de tjän-
ster som ekosystemen ger oss som reglerar och 
minskar miljöproblem såsom översvämningar, 
temperaturhöjning och luftkvalitet. De gör mil-
jön mer motståndskraftig mot förändringar.  

Luftkvalitet
Rening av luft sker genom växter som 
filtrerar luften genom sitt lövverk så 
att föroreningar i luften fastnar på och 

i bladen. Växternas fotosyntes bidrar även till 
att syresätta luften. 

Störningsreglering
Både grön- och blåstruktur kan bidra 
till att reducera buller. Ju tätare och 
ojämnare grönskan är desto effektiva-

re bullerreducering. Mindre och glesa grönom-
råden har lägre effekt men kan minska upp-
levelsen av bullret genom visuell avskärmning. 
Ljud av naturlig karaktär såsom porlande vat-
ten, vind som silar genom löv och fågelkvitter 
maskerar oljud. 

Skydd mot extremväder
Med klimatförändringarna förväntas 
nederbörden öka och mer extrema 
väderförhållanden bli vanligare. Grön- 

och blåstrukturer bidrar till att minska kon-
sekvenserna av detta genom att ta hand om 
dagvatten. Det sker dels genom infiltration och 
magasinering i mark och våtmarker men även 
genom vattenupptag i växterna. Olika marksub-
strat infiltrerar vattnet olika fort. Generellt kan 
man säga att större kornfraktioner ger snabb 
infiltration och mindre fraktioner långsammare 
infiltrering. 

Vattenrening
I vattendrag och i marken finns mäng-
der av organismer som bidrar till att 
rena vatten. Ju långsammare vatten-

flöde desto effektivare reningsprocess, vilket 
innebär att vatten som rör sig genom mark re-
nas bättre än vattnet i ett rinnande vattendrag. 
Även här har kornstorleken betydelse då vatten 
rör sig långsammare genom jord bestående av 
små kornfraktioner. 

Klimatanpassning
Grön- och blåstrukturer bidrar till 
att reglera temperaturen lokalt. Det 
sker genom skuggbildning och genom 

att vatten avdunstar från grönska, mark och 
vatten samlingar vilket kyler luften. 

Pollinering
Pollinering är nödvändigt för att väx-
ter ska producera frön, frukt och grön-
saker. Vissa växter är beroende av att 

andra organismer sköter pollineringen medan 
andra tar hjälp av vind och vatten. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER

FAUNAPASSAGE
Faunapassager är djurens övergångsställen 
som möjliggör för dem att passera vägar och 
järnvägar. Faunapassager kan antingen för-
läggas ovanför infrastrukturen i form av en bro, 
eller under i form av en tunnel. Det är viktigt 
att utformningen av passagen liknar de tänkta 
arternas naturliga miljöer och att den placeras 
där man vet att djuren normalt rör sig. I vatten-
miljöer kan fiskvandringsvägar anläggas för att 
hjälpa fiskar att ta sig runt hinder i vattendraget.

SPRIDNINGSVÄG/SPRIDNINGSKORRIDOR
Spridningsvägar eller spridningskorridorer 
består av flera grönområden som tillsammans 
bildar ett större sammanhängande område. 
Ytan som kan variera i storlek och form möjlig-
gör för arter att sprida sig mellan olika grön-
områden. Spridningsvägar är ofta sönderdelade 
av vägar och bebyggelse men bara till den grad 
att grönområdena fortfarande samspelar med 
varandra. 
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FÖRSÖRJANDE 
EKOSYSTEMTJÄNSTER
De försörjande ekosystemtjänsterna är de funk-
tioner och resurser som naturen producerar 
som vi försörjer samhället med. 

Matproduktion
Ekosystemen förser oss med 
förutsättningar för att producera mat. 

Den största delen av mat produktionen kommer 
ifrån jordbruket, där vi med hjälp av olika insats-
er optimerat förutsättningarna för odling. Dessa 
optimerade ekosystem ger större utdelning i 
form av skörd men som en  konsekvens minskar 
förutsättningarna för andra ekosystem där. An-
dra matproducerande ekosystem är olika typer 
av vattenmiljöer och bär- och svampskogar. 

Färskvatten
Färskvatten bildas efter att vatten fil-
trerats genom marken. Tillgången på 

färskvatten är livsviktig för människor och djur 
och säkras genom att undvika förorening och 
övergödning av mark. 

Material
En stor del av de material som vi byg-
ger våra städer med kommer ifrån na-
turen. Stora delar av Sveriges landyta 

består av produktionsskog som förser oss med 
trävirke. Några andra exempel på material som 
kan utvinnas ur naturen är sten, bränsle, vege-
tabiliska oljor och färgämnen. 

KULTURELLA 
EKOSYSTEMTJÄNSTER
Kulturella ekosystemtjänster är immateriella 
och handlar om naturens betydelse för männi-
skors hälsa och kognitiva utveckling. 

Rekreation och hälsa
Det finns ett tydligt samband mellan 
grön- och blåstruktur och vår hälsa. 
De som har nära till grönska och grön-

områden ägnar sig i större utsträckning åt fysisk 
aktivitet och rekreativa promenader än de som 
inte har tillgång till grönområden. Grönskan 
bidrar till att minska stress och påskyndar såväl 
psykisk som fysisk återhämtning. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Sociala interaktioner

Vårt sociala liv har stor betydelse för 
den psykiska hälsan. Olika utemiljöer 
erbjuder olika förutsättningar för soci-

ala interaktioner. Utemiljöns placering i förhål-
lande till var människor vistas är av betydelse 
liksom tillgängligheten till strandkanten av en 
sjö eller vattendrag. 

Naturpedagogik
Förståelse för naturens betydelse för 
vårt samhälle är viktig och uppnås 
bland annat genom vistelse i natur-

områden. Naturen kan väcka frågor och ny-
fikenhet hos såväl barn som vuxna och på så 
sätt stimulera till inlärning. När barn leker i 
ute miljöer som är rika på friväxande grönska 
stimuleras deras fantasi vilket har positiv inver-
kan på barnets kognitiva utveckling. 

Kulturarv
Vår syn på natur och gröna miljöer har 
varierat genom historien och det åter-
speglas i utformningen av utemiljön. 

Vilken härlig dag det är 
idag, solen skiner och 
fåglarna kvittrar



KOMMUN
ÖVERGRIPADE 
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Skara är en kommun med cirka 18 000 in-
vånare. Den mesta bebyggelsen är kon-
centrerad till tätorterna Skara, Axvall, 
Varnhem och Ardala. Skara kommun är 
variationsrik både till sin topografi och 
till sin geologi. De västra delarna av kom-
munen är en platt ler- och sandslätt. I öster 
finns platåberget Billingen med sina slutt-
ningar av varierande bergarter. Väster 
om Billingen ligger Valles böljande ka-
melandskap som är format av den senas-
te istidens issmältning. Södra Skara är ett 
morän- och urbergsområde och i de cen-
trala norra delarna finns de mellansvenska 
randmoränstråken. I nästkommande kapi-
tel presenteras de övergripande struktur-
erna, som är identifierade i Skara kommun, 
samt deras främsta ekosystemtjänster. 
Strukturernas redovisas även i karta på 
 sidan 14.
 

GRÖNSTRUKTUREN IDAG
STRUKTURER
Område 1
Området ligger i anslutning till ler- och 
sandslätten i väster och består till stor 
del av fragmenterad barr- och bland skog 
samt åkermark. I området finns några få 
inslag av inventerad lövskog, men med 
låg naturvärdesklass. Åkermarken i om-
rådet är till största delen medelgod. Om-
rådet saknar utpekade, skyddsvärda träd. 
Viltstängsel längs med E20 och väg 184 
förstärker den barriär som vägarna utgör 
och delar av området. Viltstängslet utgör 
en absolut barriär för många större arter. 
Ån Dofsan delar av området i öst-västlig 
riktning. Området har en förmodad svag 
ekologisk koppling till Område 2. 

Habitat
Området utgör habitat för växter 
och djur. 

Ekologiskt samspel
I området finns möjliga sprid-
ningsvägar för djur och väx-
ter, men brister i strukturen 
finns. Kopplingarn kan behöva 
 förstärkas.

Luftkvalitet
Vegetationen bidrar med en 
reningseffekt.

Rekreation och hälsa
Skogsområden möjliggör 
rekreation och har stor be-
tydelse för människors väl-
befinnande. Området inne-
håller bland annat tätortsnära 
rekreationsområden vid Ardala.

Material
Produktionsskog i området 
bidrar med trävirke och annat 
material.

Matproduktion
Området omfattar bland annat 
jordbruksmark och dess skogs-
områden producerar bland 
annat bär och svamp.

Färskvatten
I området finns det övervägan-
de djupa och genomsläppliga 
jordlager vilket bidrar till grund-
vattenbildning. 

Ekosystemtjänster i Område 1
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GRÖNSTRUKTUREN IDAG
Område 2
Området består till största delen av barr- 
och blandskog. Det finns få inslag av löv-
skog och området saknar utpekade, skydds-
värda träd. 

Ån Flian, som bland annat är ett fiskevat-
ten, löper genom området. I området finns 
även två mindre naturreservat. Området 
utgör den norra delen på ett stort samman-
hängande grönstråk som löper söderut 
över kommungränsen till Falköping och 
kopplar även samman med området kring 
Rösjö mosse.

Viltstängsel längs med väg 184 förstärk-
er den barriär som vägen utgör och delar 
av området. Viltstängslet utgör en absolut 
barriär för många större arter. Även vägen 
i sig utgör en viss barriär och bidrar till 
bullerstörning.

VÄRDEKÄRNA
En värdekärna är ett område med särskilt höga 
natur-, rekreation- eller kulturmiljövärden. En 
värdekärnas är alltid ett sammanhängande om-
råde men dess storlek kan variera. Områdena 
har ofta hög biologisk mångfald och innehåller 
inte sällan hotade arter och nyckelbiotoper. 
Områdena har ofta även höga kulturmiljö- eller 
rekreationsvärden. 

SPRIDNINGSBARRIÄR
Förekomsten av barriärer, exempelvis vägar och 
dammar, påverkar arters förmåga att förflytta 
sig negativt. Även större sjöar och vattendrag 
kan utgöra naturliga barriärer för människor 
och djur.

Biologisk mångfald
Området hyser flera olika 
livsmiljöer, många med högre 
värden, samt omfattar större, 
sammanhängande grön-
områden.

Habitat
Området utgör habitat för 
 många växter och djur. I Rösjö 
mosse myrkomplex finns bland 
annat orre och havsörn och 
Flian är ett värdefull fiskvatten.

Ekologiskt samspel
Området utgör en del av ett 
större sammanhängande 
grönområde och det finns goda 
spridningsmöjligheter för djur 
och växter inom området. Det 
finns dock brister i strukturen. 

Luftkvalitet
Vegetationen bidrar med en 
reningseffekt.

Störningsreglering
Detta grönområde ger visuell 
avskärmning och storleken 
på området medför en buller-
reducering då avståndet till 
buller källor ökar.

Rekreation och hälsa
Skogsområden möjliggör 
rekreation och har stor be-
tydelse för människors hälsa. 
Området innehåller bland annat 
tätortsnära rekreationsområden.

Material
Produktionsskog bidrar med 
trävirke och annat material.

Matproduktion
Området omfattar bland annat 
jordbruksmark och dess skogs-
områden producerar bland 
annat bär och svamp. Här finns 
även fiskevatten i ån Flian.

Ekosystemtjänster i Område 2



GRÖN- OCH BLÅSTRUKTURPLAN FÖR SKARA KOMMUN

16

Område 3
Området utgörs till stor del av ett frag-
menterat jordbrukslandskap med inslag av 
barr- och blandskog samt lövskog. Längs 
ån Flian finns flera lövskogsområden med 
högre naturvärdesklassning, bland annat 
klibbalskog. Det går att iaktta en ökning av 
kalkgynnade arter ju närmare åfåran man 
kommer. I området som helhet finns det 
relativt många skyddsvärda träd. 

Området gränsar mot Hornborgasjön och 
dess våtmarksområde i öster. Kring Ska-
ra stad innehar området flera tätortsnära 
barr- och blandskogar som har ett värden 
för friluftslivet.

Viltstängsel längs med väg 49, i norra del-
en av området, förstärker den barriär som 
vägen utgör och delar av området. Vilt-
stängslet utgör en absolut barriär för mån-
ga större arter. Området har dock en svag 
koppling till Område 5 genom en fauna-
passager under väg 49. Det finns även ett 
viltstängsel strax norr om Skara längs E20. 
Här planerar Trafikverket dock en fauna-
passage vilket skulle stärka spridningskor-
ridoren över vägen.

GRÖNSTRUKTUREN IDAG

Biologisk mångfald
Området hyser flera olika 
livsmiljöer, många med högre 
värden, samt omfattar större, 
sammanhängande grön-
områden.

Bördig mark
Området har en del mark som 
klassas som god jordbruks-
mark.

Rekreation och hälsa
Området innehåller bland 
annat tätortsnära rekreations-
områden, däribland Glasbacke-
skogen öster om Skara tätort.

Matproduktion
Området omfattar främst jord-
bruksmark som producerar 
mat. Här finns även fiskevatten 
i ån Flian.

Ekosystemtjänster i 
Område 3

Bild x. Flian
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Område 4 - Området kring Horn-
borgasjön
Honrborgasjöns västra del är belägen 
i Skara, medan den östra delen ligger i 
Falköpings kommun. Kring Hornborgas-
jön finns flera fågeltorn och gott om mö-
jligheter till vandring och rekreation. Vid 
Ore backar på sjöns västra sida leder en 
stig längs kammen på en brant ringlande 
rullstensås. Området kring Hornborgasjön 

GRÖNSTRUKTUREN IDAG

Biologisk mångfald
Våtmarker är en av de artrikaste 
livsmiljöerna. Området har höga 
naturvärden och hyser flera 
ovanliga arter.

Habitat
Området omfattas av 
natur reservat och Natura 
2000- område samt utgör en vik-
tig livsmiljö för många vatten-
beroende arter.

Ekologiskt samspel
Området utgör en del av ett 
större sammanhängande 
grönområde och det finns goda 
spridningsmöjligheter för djur 
och växter inom området.

Vattenrening
Våtmarker utgör områden 
för naturlig vattenrening och 
motverkar bland annat övergöd-
ning.

Skydd mot extremväder
Sjön och dess omgivande våt-
marker utgör ett skydd mot 
över svämningar.

Störningsreglering
Områdets storlek medför en 
bullerreducering då avståndet 
till bullerkällor ökar.

Rekreation och hälsa
Området har flera delar som är 
bullerfria miljö vilket ger goda 
möjligheter till rekreation och 
friluftsliv. Hornborgasjöns spe-
ciella miljö är också ett populärt 
besöksmål.

Färskvatten
Våtmarker kan magasinera 
vatten under perioder med över-
skott av vatten vilket bidrar till 
jämnare infiltration till grund-
vattenmagasin.

Ekosystemtjänster i Område 4

Bild x. Hornborgarsjön

är en bullerfri miljö och fyller på så sätt en 
viktig funktion för rekreation och störn-
ingskänsliga arter. Hornborgasjön och dess 
omgivande våtmark utgör ett gott skydd 
mot extremväder i och med sin kapacitet 
att buffra stora mängder vatten.



GRÖNSTRUKTUREN IDAG

Biologisk mångfald
Området hyser flera olika 
livsmiljöer med högt värde samt 
omfattar sammanhängande 
grönområden.

Habitat
Området utgör habitat för växter 
och djur. 

Ekologiskt samspel
Området utgör en del av ett 
större sammanhängande 
grönområde med goda sprid-
ningsmöjligheter.

Luftkvalitet
Vegetationen bidrar med en 
reningseffekt.

Störningsreglering
Grönområdet ger visuell av-
skärmning och dess storlek med-
för bullerreducering då avstån-
det till buller källor ökar.

Rekreation och hälsa
Skogsområden möjliggör 
rekreation och har stor be-
tydelse för människors välbefin-
nande. Nordväst om Eggby finns 
det bland annat motionsspår.

Material
Produktionsskog i området 
producerar trävirke och annat 
material.

Matproduktion
Området omfattar bland annat 
jordbruksmark och skogsom-
rådena producerar bland annat 
bär och svamp.

Färskvatten
I området finns det övervägande 
djupa och genomsläppliga jord-
lager vilket bidrar till grundvat-
tenbildning.

Ekosystemtjänster i Område 5Område 5 
Området består till största delen av barr- 
och blandskog. Det finns få inslag av löv-
skog men ett antal värdekärnor med hög 
koncentration av skyddsvärda träd åter-
finns i området. Genom området rinner 
Råmmån och Märskabäcken.

Området utgör den södra delen på ett 
större sammanhängande grönstråk som 
löper mot Götene och Skövde kommun i 
norr.

Bild x. Valle är rikt på sjöar och våtmarker.

Viltstängsel längs med väg 49, i södra del-
en av området, förstärker den barriär som 
vägen utgör och delar av området. Vilt-
stängslet utgör en absolut barriär för mån-
ga större arter. Området har dock en svag 
koppling till Område 3 genom en fauna-
passager under väg 49. 
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Område 6 - Valleområdet
Valleområdet är ett ålderdomligt kultur-
landskap på Billingens västra sluttning. 
Vegetationen här är artrik, frodig samt hy-
ser en stor biologisk mångfald och mängder 
av hotade arter. Området karaktäriseras 
av ett så kallat kamelandskap, ett kulligt 
landskap som bildades under inlandsisens 
avsmältning. Landskapet här är myck-
et variationsrikt och kuperat med kullar, 
gropar och åsar. 

Valle är ett populärt besöksmål särskilt 
under vår och försommar. Här finns bland 
annat fiskrika sjöar. Sex större naturreser-
vat har avsatts kring de mest värdefulla 
delarna av området och ett flertal Na-
tura 2000-områden finns också här. Hö-
jentorp-Drottningkullen är det största 
skyddade området som är både naturreser-
vat och Natura 2000-område. Området har 
en hög koncentration av skyddsvärda träd 
och finns särskilt fina lövskogar med gamla 
träd, en intressant moss- och lavflora samt 
fin kärlväxtflora.

Det finns ett nätverk av markerade van-
dringsleder kring Vallesjöarna, med kop-

pling till Billingen och Pilgrimsleden. Om-
rådet och dess värden kan bland annat 
stärkas genom restaurering av igenvuxna 
ängar och naturbetesmarker och omföring 
av planterad granskog till lövskog.

I samband med upprustning av väg 49 
planerar Trafikverket att bygga en fauna-
passage över vägen mellan Axvall och 
Varnhem. Detta skulle stärka kopplingen 
mellan området kring Vallesjöarna och 
tätorterna Axvall och Varnhem. Det skulle 
också innebära att nya vandringsleder 
skulle kunna skapas här.

GRÖNSTRUKTUREN IDAG

Biologisk mångfald
Området har höga naturvärden 
och en hyser många hotade ar-
ter.

Habitat
I området finns flera naturreser-
vat och många äldre, skydds-
värda träd som utgör viktiga 
livsmiljöer för känsliga arter.

Rekreation och hälsa
I området finns det bland annat 
gott om vandringsleder och 
möjligheter till rekreation, fiske 
och kanotpaddling.

Kulturarv
Området utgörs av ett ålder-
domligt kulturlandskap. Det 
omfattas av landskapsbildsskydd 
för att skydda områdets karaktär 
från åtgärder som kan påverka 
landskapsbilden negativt.

Matproduktion
Området omfattar bland annat 
jordbruksmark som producerar 
mat.

Färskvatten
Området är mycket rikt på sjöar 
och våtmarker som kan ma-
gasinera vatten under perioder 
med överskott av vatten. Detta 
bidrar till en jämnare infiltration 
till grundvattenmagasin. I områ-
det finns det övervägande djupa 
och genomsläppliga jordlager 
vilket bidrar till grundvatten-
bildning. Området har gott om 
grundvatten av god kvalitet i 
den underliggande sandstenen.

Ekosystemtjänster i Område 6



GRÖN- OCH BLÅSTRUKTURPLAN FÖR SKARA KOMMUN

20

Område 7 - BIllingens sluttning
Området ligger på platåberget Billingens 
västsluttning. Området har ett välbevarat 
kulturlandskap med bland annat åkrar, 
betesmarker, odlingsrösen och stenmu-
rar. Billingens västsluttning är till stor del 
klädd med gammal ädellövskog med höga 
naturvärden. Här finns stora lövträds-
bevuxna områden; både halvöppna hag-
marker och slutna lövskogar. Mindre bäck-
ar bryter genom kalkstenen, och omges av 
hagmark med mycket rik vårflora. 

GRÖNSTRUKTUREN IDAG
En skogstyp som är vanlig på sluttningarna, 
men som inte alls är förekommande i rest-
en av kommunen är de fuktiga översiln-
ingsskogar vars trädskikt domineras av 
klibbal och ask. I området finns även rikligt 
om utpekade, skyddsvärda träd. 

Det högst klassade lövområdet på Billingens 
sluttning, med både öppna och igenvuxna 
hagmarker, samt fuktiga skogsområden, 
finns vid Torps naturreservat.

Bild x. Vy över Valleområdet från Billingens platåberg.

Biologisk mångfald
Området har höga naturvärden 
och hyser flera olika livsmiljöer, 
många med högre värden, samt 
gränsar till ett större, samman-
hängande grönområden på 
Billingens platåberg.

Ekologiskt samspel
Området utgör övergångsom-
råde till ett större sammanhän-
gande grönområde på Billingen 
och det finns goda spridnings-
möjligheter för djur och växter 
inom området. Det finns även 
en koppling till Valleområdets 
naturmiljö.

Habitat
I området finns flera natur-
reservat, värdefulla lövskogs-
miljöer och många äldre, 
skyddsvärda träd som utgör 
viktiga livs miljöer för känsliga 
arter. 

Rekreation och hälsa
På Billingens sluttning finns det 
flera vandringsleder som ger 
goda möjligheter till rekreation.

Matproduktion
Området innefattar bland annat 
jordbruksmark som  producerar 
mat samt skogsområden 
 producerar bland annat bär och 
svamp.

Ekosystemtjänster i Område 7
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Område 8 - Billingen
Området ligger på platåberget Billingen och 
utgörs till stor del av barr- och blandskog. 
Billingeplatån har stora, nästan opåver-
kade högmossar med rik flora och fauna. 
Riksintressanta våtmarker är bland annat 
Sjömossen som har naturvärden som är 
knutna till mångformigheten och den rika 
floran som finns här. Inom området finns 
många attraktiva och välbesökta utflykts-
mål. Den södra delen av området, Syd-
billingens platå, utgör ett naturreservat.  
Området kan bland annat påverkas nega-
tivt av olämpligt lokaliserad eller anpassad 
bebyggelse och anläggningar av olika slag. 

Viltstängslet längs med väg 49 förstärk-
er den barriär som vägen utgör och delar 
av området. Viltstängslet utgör en absolut 
barriär för många större arter. Området 
har en stark koppling till Område 7.
Hela området utgör den västra delen av ett 
större sammanhängande grönstråk som 
löper vidare in i Skövde kommun i öster.

Biologisk mångfald
Billingen har höga naturvärden 
och hyser flera olika livsmiljöer, 
bland annat flera hög mossar 
vilket bidrar till en biologisk 
mångfald.

Habitat
Området innefattar bland annat 
orörd skogs- och myrmarks-
komplex med ett rikt fågelliv.

Ekologiskt samspel
Området utgör ett större 
grönområde som löper in i 
 Skövde kommun och har gott 
om spridningsvägar för djur och 
växter.

Störningsreglering
Områdets storlek och platå-
berget med dess topografi har en 
bullerreducerande effekt.

Luftkvalitet
Vegetationen bidrar med en 
reningseffekt.

Rekreation och hälsa
Inom området finns många 
attraktiva och välbesökta ut-
flyktsmål och här finns större 
natur områden.

Material
Produktionsskog bidrar med 
trävirke och annat material.

Matproduktion
Skogsområden producerar bland 
annat bär och svamp.

Ekosystemtjänster i Område 8

GRÖNSTRUKTUREN IDAG
Kvalitéer
Naturen i Skara är varierad och består 
bland annat av barr- och blandskog, löv-
skog, odlingslandskap samt många vatten-
miljöer med våtmarker i anslutning till 
dessa. Skara har ett rikt odlingslandskap 
och i de västra delarna av kommunen finns 
ett öppet slättlandskap. Slättlandskapet är 
ett kulturlandskap som har brukats under 
lång tid. Den flacka helåkersbygden i väs-
tra delen av kommunen, med ett rationellt 
storskaligt jordbruk, kontrasterar mot den 
östra delen med småskaligheten på Valle-
bygden i öster. Skara är rikt på ängs- och 
hagmarker. Av dessa är en relativt stor del 
ekhagar, exempelvis Brunsbo äng. 

I Skara kommun finns mycket varierande 
biotoper, alltifrån slättlandskapets enfor-
miga granplanteringar till de mång formiga 
lövskogarna i Valle och på Billingen-
sluttningen, där inslaget av grova lövträd 
är påfallande.

I de sydöstra och östra delarna av kom-
munen är andelen skyddad natur störst 
och omfattar Natura 2000-områden, 
naturreservat samt riksintressen för 
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naturvård och friluftsliv. En betydande del 
av skogsmarken i kommunen ligger inom 
naturreservaten eller är biotopskyddad 
och sköts därmed med större naturhänsyn.
Skara har ett stort antal utpekat skydds-
värda träd och ett flertal värdekärnor för 
skyddsvärda träd, bland annat i Brunsbo 
äng och i området kring Vallesjöarna. Gro-
va, gamla träd är en viktig livsmiljö för 
många hotade arter. Den östra delen av 
kommunen har högst koncentration av 
skyddsvärda träd.

Genom kommunen går flera leder, bland 
annat cykellederna Sverigeleden och Väst-
götaleden samt vandringsleden Pilgrims-
leden i Skaraborg. Det finns även gott om 
lokala motionsslingor, vandring s  leder och 
stigar inom kommunen som tillsammans 
erbjuder goda möjligheter till rekreation 
och knyter samman områden.

NÅBARHET
Både Skara, Axvall och Varnhem har 
tätortsnära rekreationsområden inom 
gång- och cykelavstånd. E20 utgör dock 
en barriär som begränsar nåbarheten till 
rekreations- och grönområden söder och 

öster om Skara. Gående och cyklister är 
begränsade till 5 planskilda passager under 
E20. Dessa ligger utspridda med 0,7 - 1 km 
avstånd från varandra, bortsett från de två 
passagerna vid Glasbacken i öster som lig-
ger relativt tätt.

Rekreations- och grönområden norr om 
Skara, bland annat Skarabergsskogen nås 
via bostadsområdet Skaraberg.

Det saknas för närvarande gång- och cykel-
vägar mellan Axvall och Arnhem men det 
finns planer på att anlägga en sådan. Det-
ta hade förbättrat tillgängligheten mellan 
de två tätorterna och hade stärkt cykel-
leden Västgötaleden som går mellan de två 
tätorterna.

BRISTER OCH HOT
Fragmentering
Utveckling av nya områden, främst i tätort-
erna, riskerar att fragmentera befintli-
ga grönstrukturer och öka avstånden till 
tätortsnära rekreationsområden.  Även 
vägar och järnvägar kan framgmentera 
områden.

Barriärer
Alla naturområden är på något sätt avgrän-
sade från varandra genom barriärer så som 
bebyggelse och vägar. Ett framtida hot mot 
grön- och blåstrukturen i Skara kommun 
är upprättandet av nya vägar som riskerar 
att skära av områden och skapa buller som 
stör såväl människor som djur.
De tre större barriärerna kopplat till infra-
struktur i kommunen är E20, väg 184 och 
väg 49. Väg 49 har delvis motorvägs-
standard, på sträckan närmast Skara tätort, 
vilket innebär att vägen här har viltstäng-
sel på båda sidor. Öster om Varnhem har 
vägen också viltstängsel. Även delar av väg 
184 och E20 har viltstängsel. 
I Skara planerar Trafikverket två nya fauna-
passager över E20 och väg 49. Dessa möjlig-
gör säkra vägpassager för djur och män-
niskor. Faunapassagen över E20 planeras 
dock i samband med upprustning av vägen, 
vilket bland annat innebär upprättade av 
viltstängsel längs vägen. Detta medför ökad 
barriäreffekt för vilt, men möjligheten att 
passera säkert skapas samtidigt.

Även Skara tätort utgör barriärer för vis-
sa arter. Djur kan avskräckas från att pas-

sera genom områden som är bebyggda. 
Stadsparker och trädgårdar kan dock i 
viss utsträckning fungera som spridnings-
korridorer för många arter.

Järnvägen mellan Skara tätort och 
 Lundsbrunn i norr bedöms inte utgöra 
någon större barriär för djur eller männi-
skor då den endast trafikeras av museitåg-
trafik med låg frekvens.

Klimathot
SMHI har sammanställt en klimatanalys för 
Västra Götalands län. Klimatets utveckling 
beror bland annat på mängden koldioxid 
som tillförs atmosfären. Klimatanalysen 
utgår från två olika utvecklingsvägar fram 
till sekelskiftet. Den ena analysen bygger 
på begränsade utsläpp koldioxid och den 
andra bygger på fortsatt höga utsläpp. 

En höjning av medeltemperaturen är även 
ett framtida hot. Temperaturen i Västra 
Götalands län beräknas öka med nära 3 till 
5 grader till slutet av seklet och antalet var-
ma dagar blir fler vilket medför att värme-
böljorna förväntas öka.



GRÖN- OCH BLÅSTRUKTURPLAN FÖR SKARA KOMMUN

23

FÖRUTSÄTTNINGAR
Genom kommunen rinner flera åar i 
öst-västlig riktning. Dessa bildar blåa stråk 
som främjar ett rikt växt- och djurliv samt 
friluftsliv. Alla delavrinningsområden i 
Skara kommun har avrinning mot Vänern, 
antingen direkt eller via andra vatten-
drag. För en beskrivning av blåa samband 
i tätorterna Skara, Axvall och Varnhem se 
kapitel Analys av tätorterna.

På grund av bland annat utdikning, 
sjösänkning och uppodling har nära 70 % 
av Västra Götalands läns öppna våtmarker 
försvunnit sedan mitten av 1800-talet. Den 
gröna infrastrukturen för regionens våt-
marker har blivit betydligt mer fragment-
erad under de senaste århundrandena.

STRUKTURER
Hornborgasjön
Hornborgasjön är en grund slättsjö som är 
vackert belägen vid platåberget Billingens 
fot i ett ålderdomligt natur- och kultur-
landskap. När snön smälter på våren sti-
ger vattnet kraftigt i sjön och de flacka 

stränderna översvämmas. Den norra delen 
av sjön är ihopkopplad via Härlingtorps-
kanalen med Vallesjöarna. Vid det så 
kallade Utloppet rinner vattnet från Horn-
borgasjön vidare ut i ån Flian.

Sjön har historiskt varit starkt påverkad 
av utdikningar och vattennivåsänkningar 
för att skapa odlingsbar mark. Ett arbete 
för att återställa sjön påbörjades i slutet av 
80-talet. För att kunna höja vatten ståndet 
igen byggdes en fördämning och en tre 
kilo meter lång vall på den västsida sidan av 
sjön. Restaureringen av Hornborgasjön har 
bland annat syftat till att bevara och för-
bättra livsmiljöerna för de arter som lever 
här.

Vallesjöarna
Hela området kring Valle är mycket sjörikt. 
Vallesjöarna består bland annat av Fläm-
sjön, Ämten och Skärvalången. Sjöarna har 
ett högt naturvärde och fler av dem har 
pekats ut av Naturvårdsverket som särskilt 
värdefulla vatten. 

Vattenkvaliteten i sjöarna är ovanlig, med 
bland annat höga pH-värden som skapar 

förutsättningar åt en speciell kalkgynnad 
flora och bottenfauna. Flämsjön i norr av-
vattnas via Sjöråsån medan Ämten avvat-
tnas av Råmmån. Skärvalången och sjöarna 
söder om denna avvattnas via vattendrag 
söderut mot Hornborgasjön innan vattnet 
slutligen når ån Flian. 

Rösjö mosse
Rösjö mosse ligger bara några kilo meter 
sydväst om Hornborgasjön. Mossen är 
Skaraborgs största myrområde och en 
 mycket viktig våtmark. Bara en mindre 
del av Rösjö mosse ligger i Skara kommun, 
resten tillhör Vara och Falköping.

Flian
Ån Flian, som avvattnar Hornborgasjön 
och sedan rinner västerut, passerar söder 
om Skara tätort. Vattendraget har ett högt 
naturvärde och Naturvårdsverket har 
pekat ut Flian som ett särskilt värdefullt 
vatten. Nedströms kvarnen har Flian ett 
ursprungligt slingrande lopp, till skillnad 
från sträckan uppströms Falköpingsvägen, 
som förändrades kraftigt då Hornborgasjön 
sänktes.

Märskabäcken
Märskabäcken bildar tillsammans med 
några anslutande bäckar ett djupt ned-
skuret ravinsystem i de finkorniga sedi-
mentära jordlagren. Dess meandrande lopp 
är typiskt för flera av slättens åar. Den är 
geomorfologiskt och biologiskt intressant, 
och ett attraktivt utflyktsmål i det i övrigt 
flacka landskapet. Dalgången sträcker sig 
ända från E20 till Vänern. Bäcken byter 
nedströms namn till Öredalsån.

Dofsan
Förr i tiden fungerade Dofsan som en vat-
tentrafikled. Inom Skara stad kallas ån 
 Drysan. Utanför Skara tätort omfattas 
Dofsan av strandskydd. Dofsans ekologiska 
status är måttlig då vattendraget är påver-
kat av övergödning. Ån är även påverkad av 
vandrings hinder. En damm i Flian hindrar 
fisk från Vänern att vandra upp i Dofsan. 
Den kemiska statusen uppnår ej god med 
avseende på polybromerade difenyletrar 
(PBDE). Halten av kvicksilver överskrider 
även sin miljökvalitetsnorm.

BLÅSTRUKTUREN IDAG
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Afsen
Afsen rinner genom södra delen av Skara 
tätort, vidare ut i ån Flian. Utanför Skara 
tätort omfattas ån av strandskydd.

KVALITÉER
Valleområdet
Området kring Valle, i Skaras östra del, är 
mycket sjörikt. Vallesjöarna är väl lämpade 
för kanotpaddling och kanot går att hyra 
vid Flämslätt.

Skara kommun har även många våtmarker, 
speciellt kring Valle och Hornborgasjön. 
Det finns höga naturvärden kopplade till 
just dessa. 

Hornborgasjön
Vid Hornborgasjön stannar en stor mängd 
tranor till på våren innan de flyger vidare 
till sina häckplatser. Sjön är en av Eu-
ropas viktigaste fågelsjöar som varje år 
lockar mängder av människor. Det vari-
erande vatten ståndet skapar frodiga 
strandängar där både fåglar och betande 
djur trivs.  Hornborgasjön har ett myck-
et högt naturvärde och omfattas av både 

naturreservat och Natura 2000-område. På 
vintern ger sjön goda förutsättningar för 
skridskoåkning då den är grund och fryser 
snabbt.

Hornborgasjön innehåller ett antal hotade 
växt- och djurarter som är mycket sällsyn-
ta i landet som helhet. Här återfinns bland 
annat rördrom och svarthalsad dopping.

Rösjö mosse
Vid Rösjön ryms en vidsträckt ödslighet. 
Mossen är relativt otillgänglig för besökare, 
men ligger centralt ur fågelperspektiv, 
bara några kilometer sydväst om Hornbor-
gasjön.

Att Rösjö mosse är lite svåråtkomligt för 
människor gör det desto mer populärt 
bland fåglar som vill söker lugn och ro. 
Här häckar många arter som man annars 
brukar förknippa med fjällen, som ljung-
pipare, grönbena och storspov. Många tra-
nor och sångsvanar slår sig också ner här 
på myrholmarna över sommaren.

Flian
Flian, som utgör Hornborgasjöns utlopp, 
erbjuder bland annat goda möjligheter till 
kanotpaddling och fiske. Längs ån ligger 
bland annat den gamla kvarn miljön Herr-
torps qvarn. Flian har mycket goda fiske-
vatten. Den ekologiska status för vatten-
draget är måttlig då det bland annat finns 
flera definitiva vandrings hinder som hin-
drar öring från Vänern att vandra upp i 
vatten draget. Den kemiska statusen uppnår 
ej god med avseende på polybromerade dif-
enyletrar (PBDE). 

Märskabäcken
Längs Märskabäckens dalgång återfinns 
vackra och artrika ängs- och hagmarker 
till exempel vid Brännvinsåsen och Åkedal. 
Vegetationen är lokalt mycket frodig, och 
även djurlivet hyser en del skyddsvärda 
arter. Fågellivet är rikt och det finns även 
bäver längs bäcken.

Längs södra sida av dalgången går Udde-
torps naturstig mellan Tveta-Nabbeborg. 
Denna skulle kunna utvecklas och förlän-
gas längs dalgången.

Den ekologiska statusen är måttlig då det 
bland annat finns flera definitiva vandrings-
hinder som hindrar öring från Vänern att 
vandra upp i vattendraget. Märska bäcken 
är även påverkad av näringsämnen. Den 
kemiska statusen uppnår ej god med av-
seende på polybromerade difenyletrar 
(PBDE). Halten av kvicksilver överskrider 
även sin miljökvalitetsnorm.

NÅBARHET
De flesta sjöar och våtmarkerna i kom-
munen är koncentrerade till de östliga 
delarna av kommunen. Det finns dock 
gott om vattendrag och de största rinner i 
öst-västlig riktning genom kommunen. Det 
finns bland annat badplatser i Vingsjön i 
Axvall och vid sjön Skärvalången.

Från Skara tätort utgår Flianleden från 
fritids området Petersburg. Leden knyter 
ihop Skara med ån Flian. Leden är 14,5 
km lång och består av ett flertal samman-
hängande slingor i en lätt kuperad barr-
skogsmiljö. Den norra delen följer motions-
spår medan den södra följer naturstigar.

BLÅSTRUKTUREN IDAG
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Kring Vallesjöarna finns ett system med 
vandringsleder som bland annat går att nå 
via Axvall och Varnhem. 

Hornborgasjöns västra sida kan nås via 
mindre, slingriga vägar. Rösjö mosse är 
dock relativt otillgänglig för besökare. Den 
mest välkomnande vägen in går dock från 
Vara-sidan.

BRISTER OCH HOT
Mänskliga hot
Vandringshinder
Flera av Skaras vattendrag är påverkade 
av vandringshinder byggda av människan, 
till exempel fördämningar. Fellagda eller 
fel dimensionerade trummor kan också ut-
göra vandringshinder. Fria vandringsvägar 
är viktigt för att behålla biologisk mångfald 
och för att vattenberoende växter, fiskar 
och smådjur ska kunna sprida sig i vattnet. 
Många fiskarter vandrar bland annat för 
att söka föda på våren och hitta övervin-
tringsplatser. Naturliga vattendrag utan 
vandringshinder för fisk utgör attraktiva 
miljöer för sportfiskare och besökare. 

Igenväxning 
Igenväxning av våtmarker minskar djur 
och växters livsmiljöer och begränsar de-
ras möjligheter att sprida sig. Igenväxning 
kan ha fler orsaker, exempelvis markav-
vattning inom skogs- och jordbruk, till-
försel av näringsämnen och att traditio-
nell slåtterhävd och betesdrift upphört. 
Ny tillkomna hot mot våtmarker är kväve-
nedfall och våtmarkskalkning. 

Övriga hot
Skogsavverkning intill ett vattendrag eller 
en våtmark kan medföra ett förändrat 
mikroklimat, frigöra näring till våtmarken 
och leda till erosion vilket påverkar våt-
marken negativt.

För att skydda våtmarker mot fragmenter-
ing, främst på grund av skogs- och jordbruk, 
räcker det inte att skydda värdekärnor 
av våtmarker. Det krävs även att ingrepp 
såsom dikning och bebyggelse begränsas. 

Klimatmässiga hot
Klimatförändringar kan bidra till ökad 
igenväxning av kommunens våtmarker 
i samband med torka. Ett torrare klimat 
under sommarhalvåret innebär att vatten-

drag och våtmarker kan komma att torka 
ut. Torka under sommarhalvåret med låga 
grundvattennivåer förväntas bli vanligare 
i ett varmare klimat. Detta på grund av en 

BLÅSTRUKTUREN IDAG

Bild x. Blåa strukturer är känsliga miljöer som är utsatta för flera typer av hot.

längre växtsäsong och högre av dunstning. 
Varmare vatten och perioder med torka 
kan även göra att djur och växter dör ut i 
hela eller delar av vattensystemet.
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SKARA
FÖRUTSÄTTNINGAR
Skara är en av Sveriges äldsta städer 
och var viktig genom det vägmöte cen-
tralt i landskapet som staden kom att lig-
ga vid. Namnet Skara (Skåra) syftar på 
försänkningar i terrängen i Skara eller i 
dess närhet. Eventuellt syftar namnet på 
åarna Dofsan/Drysan och Afsen som rinner 
i ett grönt stråk genom staden som grön-
blåa korridorer från öst till väst. Skara är en 
grön småstad med ca 12 000 invånare. Sta-
den har många historiska parker och stråk 
och en bebyggelse med mycket småhus, 
vilket bidrar till den gröna framtoningen.

STRUKTURER
Den gröna strukturen
Den gröna strukturen inom staden är frag-
menterad och saknar idag ett genomtänkt 
stråksystem. De förmodade spridnings-
korridorerna (se karta på sidan 30) in-
nehåller ibland svaga samband och även 
barriärer. Vilka djur som kan ta sig fram i 
spridnings korridorerna är oklart medan 
pollenspridningen till stor del kan klara att 
ta sig fram i de markerade korridorerna.

Från omgivningen möts Skara till stor del 
av åkermark. Denna mark har historiskt 
sett gett en hel del ekosystemtjänster men 
de senaste 50 åren har jordbruksmarken 
effektiviserats på bekostnad av ekosystem-
tjänsterna. Detta gör att mycket av de his-
toriska randområden, det vill säga dikes-
kanter, stenmurar med mera till stor del 
har försvunnit och denna mark utgör inte 
längre lika goda spridningslänkar. För 
 Skara tätorts del innebär detta en minskad 
spridningsvägar in i staden. Från söder 
möts staden även av skog, framförallt barr- 
och blandskog, dessutom finns i nordost en 
koppling till skogen vid Gamla Skaraberg. 
De nord-sydliga spridningskorridorerna 
(GS1 och GS2) har en direkt koppling till 
denna skogsmark. 

Nedan beskrivs de gröna spridnings-
korridorerna (GS) var och en för sig och de 
gröna och blå korridorerna (GBS).

Grönstruktur - GS1
Spridningskorridor GS1 innehåller nästan 
uteslutande en grön villabebyggelse. Den-
na struktur har många ekosystemtjänster 
och fungerar även som spridningskorridor 
för insekter, mindre djur och för polliner-
ing. I villaområdet finns emellertid många 
hinder såsom staket, plank och murar som 

hindrar både människor och djur att röra 
sig fritt. Även GS1 har en svag länk mellan 
Skaraborgsgatan och Viktoriagatan där 
grönstrukturen nästan helt försvinner. 
Söder om denna återkommer villabebyg-
gelsen och GS1 möter både Afsen och biflö-
det Gällkvistabäcken och fortsätter vidare 
ut mot jordbrukslandskapet i söder.

Biologisk mångfald
Villaträdgårdarna kan innehålla 
en stor mångfald men ofta är in-
nehållet ändå relativt sparsamt.

Pollinering
Mellan trädgårdarna kan frön 
sprida sig.

Ekologiskt samspel
Det finns ett samspel i denna 
gröna korridor men en rad hin-
der gör att detta inte sker fritt.

Störningsreglering 
Vegetationen fungera som en vi-
suell avskärmning på vissa plats-
er. Den dämpar även buller.

Sociala interaktioner
Det finns mötesplatser, lekplats-
er med mera i anslutning till den 
blå och gröna korridoren.

Vilken härlig dag det är 
idag, solen skiner och 
fåglarna kvittrar

Ekosystemtjänster i GS1
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SURBRUNNSPARKEN  
Surbrunnsparken är en liten grön strimma 
som följer bäcken Dofsan från SLU och 
vidare ut till Malmgatan. På 1600- och 
1700-talet blev det populärt i Sverige med 
brunnsdrickning. Även Skara hade sin 
alldeles egna surbrunn på den här platsen. 
År 1752 utfärdades ett intyg om källans 
goda vatten och senare uppfördes också 
ett brunnshus samt ett badhus som stod 
kvar ända till förra sekelskiftet. På den 
plats där biskopsgården står fanns förr den 
vackraste trädgården i hela Skara, semi-
narieträdgården. Trädgården användes i 
undervisningen. Större delen av trädgården 
försvann när Biskopsgården byggdes.

VIKTORIAPARKEN
Viktoriaparken är en plats som inbjuder till 
spontanlek och motion. Här finns Vikto-
riasjöarna, två grävda sjöar som bryter 
av landskapet och är en viktig resurs för 
många djur. Den största sjön i Viktoriaparken 
 grävdes i slutet på 1800-talet. 
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DOMPROSTEPARKEN OCH 
STADSTRÄDGÅRDEN
Idag består parken av flera öppna ytor som 
ofta används till lek och idrott. På platsen 
växer också ett riktigt ovanligt träd, en 
gulbrokig rödask. 

På den plats där Kråks, Västergötlands-
museum och Stadsträdgården ligger fanns 
mellan år 1856 till 1915 en plantskola som 
Skaraborgs läns trädplanteringsförening stod 
bakom. Det är troligt att många av de träd 
som finns i Skara med omnejd härstammar 
från denna plantskola då det stämmer väl 
överens med ålder på många av Skaras 
stadsträd idag.

SKARA
Skara tätort

BOTAN
Botan är Skaras mest artrika park och har 
en lång historia. Här finns spännande växter 
och en vacker örtagård. Parken används idag 
för det traditionella studentfirandet i Skara 
och är en vacker rekreationsplats. 
 Peter Hernqvist påbörjade arbetet år 1775 
på det gamla organistgärdet i Skara. 1946 
tog Skara stad komma att ta över parken. 
Parken har sedan 1700-talet genomgått flera 
förändringar stilmässigt och man kan fort-
farande idag ana var gamla alléer funnits.
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Grönstruktur - GS2
GS2 är en länk mellan GS1 och GS2 där  stor 
del av de gamla kulturmiljöerna ligger. 
Dessa miljöer innehåller gamla trädgårdar, 
gamla träd och växter. Här ligger bland 
annat Fornbyn, Domprostgården/parken, 
Stadsträdgården och Västergötalands 
 museum.

Grönstruktur - GS3
GS3 är en viktig spridningskorridor som 
innehåller mycket parkmark. Längst i norr 
ligger villaområdet Skaraberg som är en 
länk ut och in mot Skara tätorts omgivande 
mark. Även om Brogårdsvägen utgör ett 
visst hinder så är den omgiven av gröna 
ytor som underlättar spridning och som 
kopplar ihop de inre delarna av Skara där 

spridningskorridoren sedan fortsätter. GS3 
korsar GBS1 vid Viktoriadammarna och 
längre söderut ligger Botan. Båda dessa kan 
betraktas som värdekärnor med ett stort 
innehåll av ekosystemtjänster. Dessa har 
stora spridningszoner då de kopplar till den 
gröna och blå strukturen vilket gör att den 
norra delen av GS3 är mycket betydelsefull. 
Från Botan fortsätter den gröna korridoren 

i Tullportagärdet. Mellan Skaraborgsgatan 
och Vallgatan smalnar den gröna struk-
turen av och får ett avbrott med svag kop-
pling. Se varningstriangel på kartan.

Direkt efter Vallgatan möter GS3 villaom-
rådet Teglagärdet samt Jarlen och sprid-
ningskorridorens blir åter en god länk till 
grönstrukturen och GS1. 

Biologisk mångfald
Många parker och grönytor inom 
dessa gröna stråk borde utveck-
las till att bli mer flerskiktade.

Pollinering
I gröna sammanhängande 
strukturer finns pollinerings-
möjligheter.

Ekologiskt samspel
Längs detta stråk finns möjli-
ga spridningsvägar för djur och 
växter.

Störningsreglering 
Denna gröna korridor ger visuell 
avskärmning och bullerreducer-
ing.

Luftkvalitet
Vegetationen har en luftrenande 
effekt.

Sociala interaktioner
Det finns mötesplatser, lekplats-
er med mera i anslutning till GS1 
och GS2.

Vilken härlig dag det är 
idag, solen skiner och 
fåglarna kvittrar

SKARA

Biologisk mångfald
Många parker och grönytor inom 
dessa gröna stråk borde utveck-
las till att bli mer flerskiktade.

Pollinering
I gröna sammanhängande struk-
turer finns pollinerings  m ö -
jligheter.

Ekologiskt samspel
Längs detta stråk finns möjli-
ga spridningsvägar för djur och 
växter.

Störningsreglering 
Denna gröna korridor ger visuell 
avskärmning, bullerreducering. 

Luftkvalitet
Vegetationen bidrar med en 
renings effekt.

Sociala interaktioner
Det finns mötesplatser, lekplats-
er med mera i anslutning till GS3.

Vilken härlig dag det är 
idag, solen skiner och 
fåglarna kvittrar

Ekosystemtjänster i GS2 Ekosystemtjänster i GS3
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Den blå strukturen
Inom stadsgränsen har Skara inte mycket 
vatten. Vattendragen Dofsan och Afsen rin-
ner genom staden. Möjligheten till vatten-
kontakt är inte utvecklad och beskaffen-
heten av kanterna gör att det är svårt att 
komma nära, i synnerhet vit blöt väderlek 
då marken är lerig. Vattendragens kvalitet 
är, på grund av övergödning och dåligt fil-
trerat vatten, inte särskilt god och bland 
annat har man hittat förhöjda halter av 
kiselalger. 1912 stod det första renings-
verket klart eftersom helt orenat vatten 
tidigare släpptes ut vilket ledde till starkt 
nedsmutsat vatten. I två omgångar har det 
byggts nya och bättre reningsverk men på 
grund av att reningen under lång tid varit 
otillräcklig så är resultatet stora mängder 
lagrat sediment. Dagvattnet från hård-
gjorda ytor rinner utan fördröjning eller 
rening ner i åarna. 

Livsmiljöerna för växter och djur i och längs 
vattendragen är påverkade av övergödnin-
gen. Vattendragens strandkanter saknar 
till stor del naturliga habitat för fiskar, 
smådjur och växter och vattenrummen är 
smala vilket påverkar ekosystem tjänsterna.

Grön- och blåstruktur - GBS1
Drysan är den viktigaste korridoren gen-
om Skara där allmänheten kan gå utmed 
nästan hela dess sträckning.

Drysan rinner in i Skara från öster och 
passerar först ett område av framförallt 
trafik, impedimentsytor och storskaliga 
byggnader. Från och med Camping området 
kan fotgängare röra sig längs ån. Drysan 
flyter sedan genom Viktoriaparken där 
den breddar ut genom två anlagda sjöar, 
Viktoria sjöarna, som är grävda i slutet av 
1800-talet. Här finns även ett vandrings-
hinder. Ån flyter vidare genom en rad park-
er i Skara som mestadels består av träd och 
gräs. Drysan passerar även musei området 
och därefter SLU- området där den följer 
baksidan på en av områdets byggnader. 
Drysan flyter sedan vidare genom Biskops-
gården med framförallt gräs och träd. Efter 
Surbrunnsparken passerar Drysan ett villa-
område. Detta är den enda delen längs Dry-
san där allmänheten inte kan promenera. 
Längst österut flyter sedan ån ut i Hindsbo-
sjöns naturområde innan den rinner ut ur 
staden under väg 184.

SKARA

Rekreation och hälsa
Hälsa är en viktig ekosystem-
tjänst som vattendrag kan ge, 
förutsatt att det finns möjlighet 
att röra sig längs detta vilket är 
fallet vid Drysan.

Biologisk mångfald 
Biologisk mångfald finns på vis-
sa ställen utmed Drysan även om 
denna kunde vara mer utvecklad.

Pollinering
Längs vattenstråket och med 
hjälp av djur och insekter i vege-
tationen kan frön sprida sig.

Ekologiskt samspel
Längs Drysan finns möjliga sprid-
ningsvägar för djur och växter.

Störningsreglering 
Drysan kan tillsammans med 
sin vegetation fungera som en 
 visuell avskärmning på vissa 
platser.

Skydd mot extremväder
Drysan har en viss möjlighet att 
utjämna det lokala omhänder-
tagandet samt magasinera dag-
vatten.

Sociala interaktioner
Det finns mötesplatser, lekplats-
er med mera i anslutning till den 
blå och gröna korridoren.

Naturpedagogik 
Både Botan och SLU innehåller 
delar som kan kopplas till 
ekosystem tjänsten med lärande 
i fokus.

Ekosystemtjänster i GBS1
De kulturella ekosystemtjänsterna dominerar de 
tjänster som Drysan kan ge.

Vilken härlig dag det är 
idag, solen skiner och 
fåglarna kvittrar
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Grön- och blåstruktur - GBS2
Afsen rinner parallellt med Drysan och 
gör entré i Skara tätort från öster via Glas-
backeskogen. Den passerar E20 i trumma 
och löper sedan som ett grönt stråk genom 
södra delen av staden. Det gröna stråket är 
emellertid ensartad och består till stor del 
av gräs och ibland träd - en miljö med låg 
biologisk diversitet. Afsen är tämligen otill-
gänglig och outnyttjad som vattendrag och 
centralt vattenstråk. En stor del av  Afsen 
löper parallellt med Knapegatan och Smed-
storpsgatan där den snarare upplevs som 
ett dike än ett naturligt vattenstråk. Ån 
passerar slutligen genom industriområdet 
i sydvästra delen av Skara innan den åter 
passerar E20 och rinner ut i åker landskapet.      

Grön satellit eller värdekärnor i ett 
sammanhang
Utanför den gröna strukturen ligger avskil-
da gröna öar/satelliter. Dessa kan vara 
värdefulla för närrekreation men de inne-
håller färre ekosystemtjänster än om de 
hade tillhört en större struktur. I Skara 
finns bland annat stadsnära odling/koloni-
lotter helt avskilda från övriga strukturen. 

Skara vattenkälla ligger mitt emellan GS2 
och GS3 och har svaga samband med struk-
turen liksom Domkyrkan och vissa andra 
kulturbyggnader med omgivande park och 
vegetation.

Det finns en sammanhängande struktur 
av motionsleder i Skara, bland annat Häl-
sans Skara som går runt hela staden och 
Pilgrimsleden som sträcker sig genom sta-
den vidare mot Axvall och Varnhem. Dessa 
går delvis genom gröna delar men inte i ett 
sammanhängande grönt stråk.

SKARA

Ekologiskt samspel
Längs Afsen finns möjliga sprid-
ningsvägar för djur och växter.

Pollinering
Längs vattenstråket och med 
hjälp av djur och insekter i veg-
etationen kan frön sprida sig.

Skydd mot extremväder 
Afsen har en viss möjlighet 
att utjämna det lokala om-
händertagandet av dagvatten 
samt magasinera dagvatten.

Ekosystemtjänster i 
GBS2
Afsen är inte lika tillgänglig som 
Dofsan och har inte ordnade parker 
på samma sätt längs sträckan. Föl-
jande ekosystemtjänster kan kopplas 
till detta stråk.

Bild x. Viktoriasjön i Skara stad.
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NÅBARHET
Skara är en stad med små höjdskillnad-
er, vilket gör att tillgängligheten rent 
nivåmässigt är god. Däremot skärs staden 
av mot kringliggande omgivning på grund 
av vägar. Särskilt påtagligt är den barriär 
som E20 utgör. Kartan på sidan 30 visar 
var barriärerna skär av grönstrukturen 
och som gör det svårt att röra sig ut mot 
rekreationsområden runt Skara.

De många gröna offentliga rummen kan 
nås av de flesta, men på grund av att de är 
ganska likartade och inte utvecklade för till 
exempel vissa åldersgrupper, finns det risk 
att de väljs bort av vissa grupper. Flera av 
parkerna saknar en god belysning vilket 
minskar tillgängligheten och tryggheten 
vissa delar av året.

BRISTER OCH HOT
Den huvudsakliga utbyggnaden av Skara 
kommer troligen att ske mot norr. Här har 
kommunen möjlighet att redan initialt se 
över och möjliggöra den gröna strukturen. 
Industriområdet nära Afsen kommer 
med stor sannolikhet att utökas med mer 

 industri och handel. Här finns stor risk med 
den redan förorenade marken som måste 
undersökas och sanerad innan ny exploat-
ering sker så att inte föroreningarna börjar 
röra på sig. 

Tullportagärdet i söder är ytterligare ett 
område som kommer att växa och en 
önskan finns att ge området en stadskarak-
tär med flerfamiljshus. Att få en samman-
hängande struktur genom detta område är 
av stor vikt.

Centralt finns ytor som planeras att be-
byggas. Två av dessa punkter ligger där 
GS1 och GS2 har riktigt svaga länkar vilket 
är ett stort mot den gröna strukturen och 
kopplingen mellan norr och söder.

Skaras vattentillgänglighet är låg. De blå 
stråken bör förstärkas och göras mer vi-
suella med möjlighet att röra sig mer obe-
hindrat och omslutet av korridoren. Det 
finns problem med dålig vattenkvalitet i de 
centrala vattendrag. Förorenade sediment 
som kan komma i rörelse om hastigheten 
på vattnet ökar, vilket är högst troligt med 
tanke på den klimatpåverkan som kommer 
att ske i framtiden. Översvämningsprob-

lematik kan också bli ett hot i framtiden, 
idag är detta emellertid större problem.

Övriga brister i den gröna strukturen är 
outvecklade grönytor med ensartad veg-
etation och det är få mötesplatser. Många 
av Skaras gröna ytor har svag platsiden-
titet, vilket borde utvecklas. Det finns stora 
 möjligheter att arbeta med strukturerna 
att arbeta med teman, ljus och att utveck-
la vegetationen och den biologiska mång-
falden. Kort sagt att analysera ekosystemt-
jänsterna för respektive grönyta och park.

SKARA
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AXVALL
Förutsättningar
Axvall ligger ungefär 9 km öster om Skara 
och har ungefär 1 100 invånare. Tätorten 
har medelstora tomter med huvudsakli-
gen villor med trädgårdar varför Axvall 
upplevs som en relativt grön tätort. Axvall 
har även hyreshus, radhus ett servicehus 
med äldreboende.

Axvall är omgiven av åkermark och skog 
med Vingängens naturreservat i söder och 
Vingasjön i öster som bidrar med sociala 
och ekologiska värden i området. Det finns 
även flera sjöar nordöst om Axvall som 
bland annat är ett fiskevårdsområde. Skara 
sommarland och Axevalla travbana ligger 
några kilometer norr om samhället.

Axvall har en folkhögskola och en kom-
munal grundskola för klasserna 1-6. Förr 
i tiden låg det en tågstation i Axvall men 
järnvägen är idag nedlagd.

AXEVALLA HED
Axevalla hed, beläget nordöst om 
Axvall, är ett öppet hedlandskap som 
användes som militärt övningsom-
råde från 1696 till 1916. I början av 
1800-talet höggs nästan all skog ner, 
samtidigt som mossar och forngravar 
fylldes igen. Numera hålls heden 
öppen av betesdjur. På heden växer 
av bland annat enar, backtimjan och 
ljung. Området ger goda möjligheter 
till promenader och ridning. Axevalla 
hed utgörs av Natura 2000-område.

VINGÄNGEN
Vingängen ligger omedelbart söder 
om Axvalls tätort, omfattar cirka 16 ha 
och utgör ett närrekreationsområde 
för Axvall. Här finns bland annat ett 
elljusspår som vintertid blir ett skid-
spår. Området ägs och sköts av Skara 
kommun. Dess norra del utgörs av 
relativt öppna betesmarker medan de 
södra delarna snarare kan känneteck-
nas som lund- eller skogsmark som 
domineras av ek och björk. Området 
omfattas av naturreservat.
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Strukturer
Husen i Axvall är placerade med samman-
hängande gröna trädgårdar som skapar en 
grön struktur och spridningskorridorer 
inom samhället. Vid Ringvägen finns en 
avlång park som innehåller ett stort, öppet 
och grönt område med en mindre lekplats.
Det finns några lediga tomter i byn som 
borde inventeras mer noggrant med av-
seende på träd, grönska och kopplingar till 
andra gröna områden innan detaljplaner 
för tomterna tas fram.

Framtida cykelvägar mellan Axvall och 
Varnhem samt Axvall och Skärv planeras. 
Cykelvägarna gör möjlighet att skapa grö-
na stråk med varierande arter av träd och 
växter längst cykelvägarna för att utöka 
den biologiska mångfalden. Möjligheten 
att ta hand om dagvattnet på ett naturligt 
sätt på en eller båda sidor cykelvägen också 
finns och skulle bidra med biologisk mång-
fald och naturvärden. 

Det finns ett belyst motions- och 
längdskidsspår i Vingängens naturreservat 
som är ett stort värdeelement på många 
sätt året runt. Även Pilgrimsleden passerar 

genom Axvall. Närheten till Vingasjön har 
stort rekreations- och naturvärde. 

De gröna områdena i Axvall kan delas upp 
i tre delar: Vingängens naturreservat, 
trädgårdar, gatuträd och parken i tätorten 
och Trekantsskogen. Det finns en bland-
ning av lövskog och barr- och blandskog i 
anslutning till samhället. 

Gröna spridningsvägar framgår av kartan 
på föregående sida. GS1 visar kopplingen 
mellan Trekantsskogen till Vingängens 
naturreservat och GS2 visar förbindelsen 
mellan det gröna området kring Vingasjön 
genom det öppna grönområdet norr om 
Skaravägen fram till Trekantsskogen.

AXVALL

Biologisk mångfald
I naturreservatet Vingängen 
finns artrika betesängar och 
bevarandevärda lavar och örter.

Habitat
Naturreservatet erbjuder 
livsmiljöer för många arter, 
bland annat finns här gamla 
ekar.

Ekologiskt samspel
Längs GS1 finns viss spridnings-
möjlighet för djur och växter   
via villaträdgårdarna men denna 
koppling kan behöva förbättras.

Vattenrening
Stor andel grönytor bidrar till 
fördröjning av vatten och rening 
av vatten.

Skydd mot extremväder
Grönytorna ger även infiltration 
och magasinering av dagvatten. 

Klimatanpassning
Stor andel träd ger skugga. 

Luftkvalitet
Vegetationen bidrar med en 
reningseffekt.

Pollinering
Vinden hjälper till med frösprid-
ning.

Rekreation och hälsa
Elljusspår i Vingängens 
naturreservat erbjuder 
rekreation året runt.

Sociala interaktioner
Motionsspåret och badbrygga 
vid Vingasjön ger förutsättning-
ar för sociala interaktioner.

Naturpedagogik 
Både Trekantsskogen och 
Vingängens naturreservat är 
lämpliga för naturpedagogik.

Vilken härlig dag det är 
idag, solen skiner och 
fåglarna kvittrar

Ekosystemtjänster i Trekantsskogen och 
Vingängens naturreservat
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AXVALL

Biologisk mångfald
Parken och grönytor i trädgårdar 
kan innehålla en stor mångfald 
men ofta är innehållet ändå rel-
ativt sparsamt. 

Habitat
Habitat finns för mindre djur och 
insekter samt växter.

Ekologiskt samspel
Spridningsvägar mellan tomter.

Vattenrening
Fördröjning av vatten och rening 
genom infiltration.

Skydd mot extremväder
Grönytorna ger även infiltration 
och magasinering av dagvatten. 

Klimatanpassning
Träd bidrar med temperatur-
reglering genom skuggbildning.

Luftkvalitet
Växter bidrar med reningseffekt. 

Pollinering
Blommor i villaträdgårdar skapar 
förutsättningar för pollinerande 
insekter. 

Rekreation och hälsa
Parken är en plats för motion och 
sociala interaktioner. 

Sociala interaktioner
Parken är en plats för motion och 
sociala interaktioner. 

Vilken härlig dag det är 
idag, solen skiner och 
fåglarna kvittrar

Ekosystemtjänster i samhällets trädgårdar, 
parker och gator

Biologisk mångfald
Då kantzonernas vegetation skil-
jer sig från omgivningen bidrar 
den ofta till en stor biologisk 
mångfald för flera arter. 
 
Habitat
Habitat finns för mindre djur och 
insekter. Meandrande vatten-
drag innebär lugna zoner där 
vattenlevande djur trivs.

Ekologiskt samspel
Vid Härlingtorpskanlaen finns 
möjliga spridningsvägar för djur 
och växter.

Vattenrening
Rening genom infiltration i mark 
och av organismer i vatten-
draget.

Skydd mot extremväder
Grönytorna infiltrerar vatten 
och sjön magasinerar dagvatten. 

Klimatanpassning
Vattnet har en temperatur-
reglernade effekt.

Luftkvalitet
Växter längs vattenstråket 
bidrar med reningseffekt.

Pollinering
Fröspridning med hjälp av vind 
och vatten.

Sociala interaktioner
Badplatsen vid Vingasjön är en 
plats för rekreation och sociala 
interaktioner. 

Vilken härlig dag det är 
idag, solen skiner och 
fåglarna kvittrar

Ekosystemtjänster i den blåa strukturen
Den blåa strukturen inkluderar Vingasjön och Härlingtorpskanalen som 
förbinder Vingasjön med Spånnsjön i öster och Hornborgasjön i söder.  GBS1 
visar Härlingtorpskanalens streckning och anslutning till Vingasjön. 
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Kvalitéer
De kulturhistoriska värdena som finns i 
området inkluderar resterna av medeltids-
borgen Axevalla hus och Axevalla hed .

Axvall ligger i områden som utgör riks-
intresse för kulturmiljövård och delar av 
tätorten utgör riksintresse för naturvård 
och friluftsliv. En del av Vingängens 
naturreservat utgör även Natur 2000-om-
råde, enligt art- och habitatdirektivet. I om-
rådet finns det en stor andel ek och björk 
samt tre jätteekar med signalarter. Axvall 
har god jordbruksmark och har övervägan-
de djupa och genomsläppliga jordlager.

Axvall saknar tydliga och planerade gröna 
och blåa stråk samt tydliga led till de natur- 
och kulturvärden som finns här idag. 

Nåbarhet
Tillgänglighet till de tätortsnära rekreation-
sområdena Vingängens naturreservat och 
Vingasjön är god på grund av det plana 
landskapet och då avstånden inom tätorten 
är relativt korta. Trekantsskogen är till-
gänglig via bland annat Valleskolan, men 
majoriteten av invånarna behöver korsa 

Skaravägen för att nå skogen. Både Vingän-
gens naturreservat och Vingasjön finns i 
anslutning till tätorten och är lätt att nå för 
majoriteten. Området kring Husgärdessjön 
och Axevalla hus i öster är lite mindre till-
gängligt på grund av avståndet från orten.

Brister och hot
Mänskliga
Då det finns ett antal lediga tomter ute till 
försäljning i Axvall är det vid exploatering 
viktigt att säkerställa att de sammanhängan-
de grönytorna inte fragmenteras och att inga 
barriärer förstärks eller skapas för att behålla 
de gröna kvalitéerna. Fastighetsgränser kan 
förslagsvis ritas med avstånd från varandra för 
att skapa gröna stråk i mellanrummen och även 
för att skapa möjligheten att lokalt ta omhand 
och samla dagvattnet från närliggande område.
Det finns risk för privatisering vid strandlinjen 
längs Vingasjön. Redan nu är mer än 50 procent 
av strandkantslinjen kring sjön privatägd. För 
att säkerställa att alla har möjligheten att nyttja 
sjön bör kommunen skydda och bevara den 
strandkantslinje som finns kvar.

Minskningen av gröna ytor i privata trädgårdar 
kan leda till fragmentering av sammanhängan-
de gröna ytor. Det kan också medföra en ökning 
av dagvatten som inte infiltreras i marken vilket 

ökar belastningen på kommunens vattensys-
tem. 

Vilda grönområden har ofta höga värden för 
djur-, fågel- och insektliv och kan utgöra viktiga 
delar i gröna spridningskorridorer. Förvildade 
områden inom tätorten kan behållas som de är 
eller endast gallras för att behålla gröna kval-
itéerna som finns.

Väg 49 och viltstängslet som finns längs en del  
av vägen utgör en barriär mellan Axvall och om-
rådena norr om samhället. Åkermarken kring 
Axvall utgör också till viss del en barriär för vis-
sa arter.

Klimatmässiga
Det finns risk på tillfällig stigning av vattennivå 
i Vingasjön vid kraftiga skyfall. Att bygga för 
nära strandkantslinje bör undvikas. En minsk-
ning av gröna ytor i privata trädgårdar kan leda 
till en lokal ökning av temperaturen.

AXVALL
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VARNHEM
Förutsättningar
Varnhem är en tätort som ligger 14 kilome-
ter öster om Skara och lika långt väster om 
Skövde. Tätorten har cirka 700 invånare. 
Varnhem har en F-6 skola, Varnhemsko-
lan och förskolan Lindängen. Varnhem 
ligger i områden som utgör riksintresse för 
kultur miljövård, naturvård och friluftsliv. 
Närområdet utgörs av en stor andel jord-
bruksmark. Väg 49 passerar norr om orten.

VARNHEMS KLOSTERKYRKA
Varnhems kloster etablerades år 1148 och 
används idag som en vanlig kyrka. Varnhems 
klosterkyrka är utgångspunkt för Pilgrimsleden, 
en vandringsled med gamla traditioner. I viss 
mån fungerar den och dess omgivningar som 
närrekreationsområde för Varnhem. Området 
är även ett populärt besöksmål.
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Strukturer
Bebyggelsestrukturen i Varnhem liknar 
Axvall med medelstora tomter och mesta-
dels villor, men det finns större gröna 
ytor mellan bebyggelsen och flera tomter 
är till salu. Planer för särskild utveckling 
i  Varnhem för boendemöjligheter bör in-
kludera krav för bevarande av natur- och 
kulturvärden samtidigt som man förstärk-
er samband mellan det bebyggda och 
kringliggande natur. Målet är att skapa, 
säkerställa och tillgängliggöra bostadsnära 
naturområden.

Det finns två lekplatser i Varnhem. En park 
vid Abbotvägen har en större lekplats vid 
grönområdet och en vid Fogdegårdsvägen. 

Som tidigare nämnts finns det framtida 
planer att skapa en cykelväg mellan Axvall 
och Varnhem vilket är en god möjlighet att 
skapa och förstärka gröna strukturer och 
som kan bidra till biologisk mångfald och 
natur- och rekreationsvärden. Vandrings-
leden Pilgrimsleden ansluter till Varnhem 
från Axvall och leder bland annat vidare 
mot Falköpings kommun.

De gröna områdena i Varnhem består till 
mestadels av trädgårdar, gatuträd och 
parker i tätorten. Det finns en spridnings-
väg i Simmesgården och i Sörgården. Ökull 
Boregårdens naturreservat ligger nordväst 
om Varnhem. 

Gröna spridningsvägar är markerade på 
kartan på föregående sida och inkluder-
ar GS1 som kopplar Ökull-Boregårdens 
naturreservat till det blågröna området vid 
Munkabäcken. GS2 kopplar lövskogen norr 
om Varnhem genom Simmesgården och 
vidare genom lövskogen öster om klost-
ret vidare till natur området i söder. GS3 
inkluderar en allé i samband med lövskog 
vid Munkabron som fortsätter österut och 
sammankopplas med GS2. 

Biologisk mångfald
Parken och grönytor i trädgårdar 
kan innehålla habitat för en 
mängd mindre djur och insekter. 

Ekologiskt samspel 
De spridningsvägar som skapas  
mellan tomter stödjer ekologiskt 
samspel.

Vattenrening 
Fördröjning av vatten och rening 
genom infiltration.

Luftkvalitet
Växter bidrar med reningseffekt.

Skydd mot extremväder 
Sker genom infiltration av dag-
vatten och magasinering i mark.

Klimatanpassning
Temperaturreglering genom 
skugg bildning.

Pollinering 
Fröspridning med hjälp av vin-
den och pollinerande insekter.

Rekreation och hälsa
Parken och naturområden blir 
en plats för motion 

Sociala interaktioner
Parken och naturområden bidrar 
också med sociala aspekter. 

Vilken härlig dag det är 
idag, solen skiner och 
fåglarna kvittrar

Ekosystemtjänster i grönstrukturen

VARNHEM
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Den blåa strukturen inkluderar vatten-
draget Bybäcken som är kulverterad 
under Varnhem, men enligt den fördju-
pande översiktsplanen för Varnhem och 
Ljungstorp, 2014, ska den synliggöras. 
Munkabäcken meandrar söder om sam-
hället. GBS1 syns på kartan och markeras 
Bybäcken. GBS2 följer Munkabäckens ut-
bredning. 

Kvalitéer
Varnhem har medelstora tomter med 
huvud sakligen villor med trädgårdar och 
är mestadels omgiven av åkermark med 
skog i nordöst och kring klostret. Varnhem, 
liksom Axvall, upplevs som en grön plats. 
Ett fiskevårdsområde ligger nordväst om 
 Varnhem.

De kulturhistoriska värdena är höga i om-
rådet. Här finns den äldsta kända sten-
kyrkan utanför Skåne som uppfördes under 
1040-talet och en kristen begravningsplats 
från 800-talet. Varnhems kyrka och 
kloster ruin är riksintressant då den är den 
bäst bevarade cisterciensanläggningen i 
landet. Värdet här ligger i att bevara sik-
tlinjer och samband mellan klosterkyr-

Biologisk mångfald
Då kantzonernas vegetation skil-
jer sig från omgivningen bidrar 
den ofta till en stor biologisk 
mångfald för flera arter. 
 
Habitat
Habitat finns för mindre djur 
och insekter. Meandrande vat-
tendrag innebär lugna zoner där 
vattenlevande djur trivs.

Ekologiskt samspel
Vid Bybäcken finns möjliga 
spridningsvägar för djur och 
växter.

Vattenrening
Rening genom infiltration i mark 
och av organismer i vatten-
draget.

Skydd mot extremväder
Grönytorna infiltrerar vatten 
och vattenstråken magasinerar 
dagvatten. 

Klimatanpassning
Vattnet har en temperaturregle-
rande effekt.

Luftkvalitet
Växter längs vattenstråket 
bidrar med reningseffekt.

Pollinering
Sker längs vattenstråket och i 
och med skydd av vegetation kan 
frön sprida sig.

Naturpedagogik
Vattenstråken erbjuder pedago-
giska möjligheter. 

Ekosystemtjänster i den blåa strukturen

VARNHEM
kan och bostads området samt omgivande 
fornlämnings- och odlingslandskap. Var-
nhems kloster etablerades år 1148 och 
används som en vanlig kyrka idag. Var-
nhems kloster kyrka är utgångspunkt för 
vandringsleden Pilgrims leden. Leden bör 
bevaras och utvecklas gällande de gröna 
miljöerna som omger leden. Turistmålet 
Kata gård, som är rester av en vikingagård, 
ligger i närheten.

Varnhem har medelgod jordbruksmark 
och har övervägande djupa och genom-
släppliga jordlager.

Nåbarhet
Tillgängligheten är relativt bra i områ-
det på grund av ett plant landskap och att 
avstånden inom tätorten är relativt korta. 
Pilgrimsleden kopplar ihop Axvall med 
Varnhem och leder även vidare söderut 
mot Falköpings kommun.

Brister och hot
Mänskliga hot
Varnhem saknar tydliga och planerade grö-
na och blåa stråk. Eftersom det finns sär-
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skilda planer för att utveckla boende miljön 
i Varnhem finns det både möjligheter 
och hot för grön- och blåstrukturen. Mö-
jligheten att bevara en sammanhängande 
grönstruktur är stor men om planeringen 
inte lägger vikt på och tar hänsyn till mil-
jön riskerar de gröna- och blåastrukturer 
att bli påverkade negativt. 

Enligt den fördjupande översiktsplanen för 
Varnhem och Ljungstorp, 2014, kommer 
området kring Simmesgården och Gästgi-
varegården att exploateras med ny bostads-
byggelse. Man bör i största mån bevara det 
gröna området i mitten av fastigheten för 
att skydda den biologiska mångfalden som 
finns här och inte förstöra spridningsvägar. 
Det gröna området är ett värdeelement för 
boende. Man bör även undvika exploater-
ing för nära Bybäcken. Det är viktigt att 
kantzonen längs Bybäcken få behålla träd 
och buskar som ger skugga till vattendrag-
et för att inte påverka flora och fauna som 
är beroende av vattendragets nuvarande 
förhållanden. Ljusexponering i kombina-
tion med ett ökat näringsläckage som up-
pstår vid avverkning kan orsaka kraftig 
igen växning i vattnet. 

Minskningen av gröna ytor i privata 
trädgårdar kan leda till fragmentering av 
sammanhängande gröna ytor och ökning 
av dagvatten som inte släpps in i marken 
som då kommer öka belastningen på kom-
munens vattensystem. 

Varnhem är utsatt för buller från väg 49. 
Ny bebyggelse förutsätter bullerskydd 
mot väg 49, vilket utreds av Trafikverket 
i och med vägplanen för väg 49 mellan 
Axvall och Varnhem. Bullervallarna kan 
ha en påverkan på landskapsbild i kultur-
landskapet och kan därmed ha en negativ 
inverkan på kulturmiljövärdena samt blir 
en barriär till spridningsvägar.  

Väg 49 och det viltstängsel som finns längs 
vägen skapar en barriär mellan Varnhem 
och områdena norr om samhället. Åker-
marken bildar också en viss barriär för vis-
sa arter.

Klimatmässiga hot
Minskningen av gröna ytor kan leda till en 
ökning av den lokala temperaturen, något 
som bland annat kan komma att påverka 
känsliga arter negativt.

VARNHEM

Bild x. Grönska kring Kata gård i Varnhem.
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VIDARE ARBETE MED GRÖN- 
OCH BLÅSTRUKTURPLANEN
FÖRSLAG PÅ 
UTVECKLING
Nedan beskrivs förslag på åtgärder och 
fortsatt arbete som kan förverkliga grön- 
och blåstrukturplanens mål och intention-
er. 

Skara
Inom Skara stad, inom korridor GS2 och 
GS3, kan många parker och grönytor ut-
vecklas till att bli mer flerskiktade. Många 
av Skaras gröna ytor har svag platsiden-
titet, vilket borde utvecklas. Det finns stora 
 möjligheter att arbeta med strukturerna 
att arbeta med teman, ljus och att utveck-
la vegetationen och den biologiska mång-
falden. Kort sagt att analysera ekosystemt-
jänsterna för respektive grönyta och park.

Skaras vattentillgänglighet är låg. De blå 
stråken bör förstärkas och göras mer vi-
suella med möjlighet att röra sig mer obe-
hindrat och omslutet av korridoren.

Axvall 
Då det finns ett antal lediga tomter ute till 
försäljning i Axvall är det vid exploatering 

viktigt att säkerställa att de sammanhängan-
de grönytorna inte fragmenteras och att inga 
barriärer förstärks eller skapas för att behålla 
de gröna kvalitéerna. Fastighetsgränser kan 
förslagsvis ritas med avstånd från varandra för 
att skapa gröna stråk i mellanrummen och även 
för att skapa möjligheten att lokalt ta omhand 
och samla dagvattnet från närliggande område.
Det finns risk för privatisering vid strandlinjen 
längs Vingasjön. Redan nu är mer än 50 procent 
av strandkantslinjen kring sjön privatägd. För 
att säkerställa att alla har möjligheten att nyttja 
sjön bör kommunen skydda och bevara den 
strandkantslinje som finns kvar.

Varnhem
I området kring Simmesgården och Gäst-
givaregården som planeras att exploateras 
med ny bostadsbyggelse bör man i största 
mån bevara det gröna området som finns 
i mitten av fastigheten för att skydda den 
biologiska mångfalden inte förstöra sprid-
ningsvägar. Det gröna området är ett 
värdeelement för boende. Man bör även 
undvika exploatering för nära Bybäcken. 
Det är viktigt att kantzonen längs Bybäcken 
få behålla träd och buskar som ger skugga 
till vattendraget för att inte påverka flora 
och fauna som är beroende av vattendrag-
ets nuvarande förhållanden.

Längs södra sida av dalgången går Udde-
torp naturstig mellan Tveta-Nabbeborg. 
Denna skulle kunna utvecklas och förlän-
gas längs Märskabäckens dalgång för att 
skapa längre stråk.

Kommunövergripande
Kommunen kan inventera vattendrag för 
att säkerställa att det inte finns vandrings-
hinder eller områden som försvårar för ar-
ter att förflytta sig.

Faunapassagen som planeras över väg 49 
mellan Axvall och Varnhem skapar en ny 
passage för djur och människor mellan 
södra och norra sidan av väg 49. Om denna 
byggs finns det goda möjlighet att utveckla 
nya vandringsstråk som leder från Axvall, 
via Pilgrimsleden, upp mot Bysjön och 
vidare upp i Valle, för att ansluta till befint-
liga vandringsleder här.
Skara kommun har en tillgänglighets-
databas. Denna omfattar framförallt offen-
tliga byggnader och skulle kunna omfatta 
även utvändiga offentliga rum och parker. 
Förslagsvis kan denna data utökas. 

VIDARE ARBETE 
MED GRÖN- OCH 
BLÅSTRUKTURPLANEN
I detta kapitel beskrivs förslag till fortsatt 
arbete med grön- och blåstrukturplanen. 

I framtida versioner av denna grön- 
och blåstrukturplan kan förslagsvis fler 
ekosystem tjänster inkluderas i analysen, 
om behov finns att kartlägga dessa.

Blågröna stråk och strukturer sträcker sig 
även över kommungränsen varför det är 
viktigt att sätta dessa i ett regionalt sam-
manhang. För att bevara och stärka stråk 
och för att kunna effektivisera insatser är 
det viktigt med ett fungerande mellan-
kommunalt samarbete med kringliggan-
de kommuner. Bebyggelseutveckling i en 
kommun kan exempelvis ha konsekvenser 
för grön infrastruktur i en annan. 
För att skapa sig en djupare kunskap om 
invånarnas tillgång till grön områden 
kan analyser med GIS (geografiska 
informations system) utföras för att på 
en övergripande nivå kartlägga vilka 
befolknings grupper med avseende på kön, 
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ålder, inkomst och utbildningsnivå som bor 
i anslutning till grönområden samt vilket 
avstånd de har till grönområden. Detta kan 
ge en klarare bild av vilka åtgärder som 
kan krävas för att öka tillgängligheten till 
rekreations- och grönområden för en viss 
grupp. 

För att inhämta kunskap från Skara kom-
muns invånare kan workshopar hållas 
med allmänheten. Workshoparna kan 
förslagsvis kretsa kring nuvarande brister 
och utvecklingsmöjligheter ur invånarnas 
synvinkel. Grön- och blåstrukturplanen 
kan även kompletteras med intervjuer, 
antingen fristående eller i samband med 
en workshop. En förutsättning för en god 
medborgadialog är att det redan under 
planeringsfasen är klargjort och definiera 
hur inkomna åsikter och idéer omhänder-
tas och återkopplas.

Förslagvis kan kommunen även utföra in-
venteringar av oskyddade skogsområden 
för att identifiera värdefulla områden som 
eventuellt behöver skyddas.

Resultatet från grön- och blåstruktur-
planen bör så småningom arbetas in i den 
kommande översiktsplanen för Skara kom-
mun.
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