


Förordnanden 
Här beskrivs områden inom kommunen som har särskilda förordnanden 

för att skydda värdefulla naltlr- och kulturm iljöer. Dessa ornråden är viktig;.) 
för en hållbar ut veckling och som grundresurser för s<lmhä!lsplaneringcn. 

Nationalpark 
(MILJÖSALKEN 7 KAP 2, 3§) Nationalparker utses av riksdagen i syfte ,Hl 

bevara större sammanhängande områden med en vlss landskapslyp i dess 

11,l!urliga tillstånd eller j viiscntligen oförändrat skick. Regeringen eller 

myndigheter som regeringen utser beslutar om hur natiolwlparker ska 

vindas och förvaltas. I Karlsborgs koml11un finns en del av natiOl1<llparkcn 

centrala Tivcden. Parken berör iivcn Laxå och Askersunds kommuner. 

Natura 2000 
Natura 2000 iir ett nätvcrk av v;irdcfulla naturomr{Hil'n som skyddas inom 

EU, dessa utgör i Sverige iiven riksintressen. NiHverket skapades Cör all hejda 

utrotningen av djur och växter och för att förhindra alt deras livsmiljöer 
försvinner. Natura 2000 bygger på två EU-direktiv, Fagcldirektivet och /\rl

och habitatdirektivet. 

I ett Natura 20oo-område iir en rad åtgärder tillståndspliktiga, såsom 
mark", byggnads- och <lnJiiggningsarbetcn, skogsbruksåtgiirder (avverk . 
ning, röjning m. m.) Tillstånd ges ej om åtgärden kan skada livsmiljön rör dc 
arter som förekommer i ol1ll",\det, vilka omfattas av skyddet. Även åtgärder 
i anslutning ti l l  ett �atllra 2ooo"omriide som p.\vcrkar förhållandena innc 

i området kan omfattas av tillst:lndspliktcn. l Karlsborg Ilnns tio Natura 

2000-o111d.den enligt I-Iabit<ltdirektivet. Myrhulta mosse iiI" utpekat enligt 

både habitat och fågcldirektiven; 

• Myrhulta mosse 
• I .. Iovct • Qmbo öar 

• Bulta hagar • ViHtern 

• Tivedens nationalpark • Del av Karlsborgs Distning 

• Uvviken • Röå alsumpskog 

• Bölet 
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Natu rreservat 
(MILJÖBALKEN 7 KAP 4-8§) Liinsstyrelscn eller kommunen 

bildar naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, 

vårda och bevara värdefulla natunnlljöcr eller tillgodose 
behov av områden för friluftslivet. Ett område som behövs 

för ,ltt skydda, aterställa eller nyskapa värdefulla naturmil

jöer eller livsmiljöer IOr skyddsviil'cLl arter får också förkla

ras som naturreservat. Niir naturreservat beslutas anges 

begränsning"r för användningen av mark- och vatten. 

I KMlsborg Itnns 12 områden som utgör naturreservat. 

• iVIyrhulta mOSSe • Ombo öar 

• Hovet • Uvvikcn 

• Lindberga • Karlsborgs f<istning 

• Hulta hagar • Stora Röå 

• Perstorpsfältet • Röå alsumpskog 

• Bölets ängar • Fjället 

Naturvårdsområden 
lvliljöbalkens bestiimmelscr har (i:lr;indrats vilket gör att 

begreppet naturvårdsomr:lcle försvllnnlt. Omdde som 

tidigare skyddats som naturvårdsomdde är numcra 

fonncllt naturreservat. Skyddsföreskrifterna är dock i regel 

desamma som tidigare. 

I ICtrlsborg finns td omr,lden som tidigare benämnts som 

nat II rvå rdsom dde; 
• Bölsku!1en 
• Lindberga 

Strandskyddsområde 
(MILJÖBALKEN 7 KAP 1 3§) För att beh{\lIa allemansrättslig 

til lgtlng til l  strandområden och bcvar" goda Iivsvilkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten finns strandskydds

områden. Strandskyddet regleras enl igt miljöbalken och 

omfattar vanligtvis en zon på 100 meter på bilda sidor om 

strandlinjen (strandskyddsomnldc). För vissa valten har 

strandskyddet lItökalS efter besll1l av Linsstyrelsen. 

200 meter 300 meter 

• Kyrksjön • Viittcrn 

• Gällsjön • Bottcnsjön 

• Hanhultasjön • Viken 

• Björklången 

• Unden 

• Edsån 

�,MY!hU�I(l mosse 

• HOY,el \t\ 
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Fågelskyddsområde 
(MILJÖBALKEN 7 KAP 1 2§) Fagclskyddsområdcn finns för att säkerställa 

ostörda livsmiljöer för fågellivet. Dessa områden har til ltriidcslOrbud under 

delar av aret. 

l Karlsborg [mils fyra !�lgclskyddsomr;ldeJ1: 
• Ö norr om Kiddön 

• Ö utanför Stcnbrovikcn 

• Ö utanför lilla Harsundct 

• Ottrasbircn 

Biotopskyddsområde 
(MILJÖBALKEN 7 KAP 1 1  §) Regeringen eller myndighet som regeringen utser 

[är förklara mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för 

hotade djur- eller viixtartcr eller som annars iir särskilt skyddsviirda som 
biotopskyddsomriide. Si,dana förklaringar får avse enskilda Olllf,\dcll dler 

samtliga områden av ett visst slag inom landet eller dc] av landet. Inom 

biotopskyddsomrtldc mr i nIe bcdriv,ls vcrkSilmhct eller vidtas iltgärder som 

kan skada naturmiljön. Om regeringen utser samtliga omri'tden som utgör 

livsmiljö för en viss hotad djur- ellcr viixtart som biotopskyddsområdell, k,m 
dispens ges. Dispens (,'i r endast medges Dm det finns siirskilda skiiJ. 

l Karlsborg finns fem biotopskyddsomr,"ldel1 beslutade ,w l.iillsstyrclsen; 

• Fr;ickcstad 2:1 Odl Priislcbolct:l.:l 
• SallllUJn ,p 
• Skäverud 1:52 
• Björkullcll l:2 

• Björkullell lA 

I Iärlltövcr fIllns iiven iS biotopskyddsomradell bcslll\a<k av Skogsstyrelsen. 

Nyckelbiotoper 
(MILJÖBALKEN 7 KAP 1 1  §) 

En nyckelbiotop iir ett <lvgrilllsbart naturolllråde som (din en samlad 

bedömning av struktur, artinnchilll, historik och fysisk miljö har mycket 

stor betydelsc /"iir Hora och (auna. Nyckelbiotoper inventeras och beslutas av 
Skogsstyrelsen. Inom Karlsborgs kommun finIls för n iirvarandc ett 70-tal 

llyckc!biotoper. 

Generellt biotopskydd 
(FÖRORDNINGEN OM OMRÅDESSKYDD ENLIGT MILJÖBALKEN 5§ BILAGA l) 
Enligt förordningen giiller ett generellt biotopskydd för vissa skyddsviirda 

element i jordbrukslandskapet. Dessa elcment får inte s!zach,s ulan tillsUi.nd 

från länsstyrelsen. 

I Karlsborgs kommun iir alla landskapselemcnt utom pilevallar tillämpliga; 

• Aller 

• Källa med omgivande v<'Hmark i jordbruksmark 
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• Odlingsröse i jordbruksmark 

• Sm5vatten och våtmark i jordbruksmark 

• Stenmur i jordbruksmark 

• Äkerholme 

Övriga naturskyddsförordnanden 
Karta 5.3 ViSM även sex områdell där Skogsstyrelsen har träffat avtal om 

skötsel med naturvårdshänsyn. 

Fornminnen 
(KULTURMILJÖlAGEN 2 KAP) I Karlsborgs kommun finns relativt få lämningar 

och fynd från förhistorisk tid trots .Ht området befolkades relativt tidigt. 

Huvuddelen av fornlämningarna finns i Undenäs socken. ]\Ilen lämningar 

visar att det även funnits tidiga bosättningar i Brevik och Mölltorp. 

En fast fornlämning utgörs av ett objekt. Till eletta hör ett så stort område 

mark kring lämningen som behövs (ör att bevara fornlämningen och ge den 

elt tillräckligt utrymme med hänsyn till dess af t och betydelse. 

Byggnadsminnen 
(KULTURMILJÖlAGEN 3 KAP) Byggnader, miljöer och anläggningar som 

anses kulturhistoriskt värdefulla kan skyddas som byggnadsminnen. Syftet 

är aH bevara spår av historien som har stor betydelse för hur vi kan först5 

framväxten av v;,rI samhiilIe. För att bli byggnadsminne ska byggnaden 

eller miljön ha ett stort kulturhistoriskt värde. vara synnerlig märklig eller 

ingå i e1l synnerligen märkligt bebyggelseområde. Det finns två typer av 

byggllildsminnen. De statliga byggnadsminnena ägs av staten och utses av 

regeringen. Dessa lyder under fOrordningen om statliga byggnadsminnen. 

De enskilda utses av länsstyrelsen och lyder under kulturmljölagen. 

I Karlsborgs kommun finns nio miljöer med skydd, utsedda antingen som 

statliga byggnadsminnen enligt förordningen om statliga byggnadsminnen 

eller enskilda byggnadsminnen enligt kulturmiljöiagen. 

Karlsborgs f<istning med över 100 byggnader är det särklassigt största och 

viktigaste <IV kommunens byggnadsminnen. Fästningen påbörjades 1819 
som en dep.i. fästning, vilken tillsammans med operativa fästningar nordost 

om Vättern och vid Jönköping, skulle bli landets centralförsvarsfc1stni ng. 

Tanken var �iven att kungen, regeringen och statskassan skulle flyttas till 

Karlsborgs f.istning om det blev krig i Sverige. Eftersol11 ll1an skulle kunna 

bo länge på hist !lingen i orostider byggdes en mindre stad innanför vallarna. 

Den mest imponerande byggnaden är det 678 meter långa slutvärnct och 

dess serie av ulanförliggande försvarslinjer. 

Byggnationen pågick till 1907. Dc operativa f.istningarna aldrig blev 

byggda då hoten mot Sverige avtog och centralförsvarstanken övergavs. 

Karlsborgs rastning togs dock i bruk som förrådsfästning och har sedan 

dess använts på olika sätt av försvarsmakten. Idag finns förutom försvars

makten eller försvarsnära verksamhet drygt 100 bostadslägenheter inom 

fllstningsvallarna. Dessa hyrs ut av Statens fastighetsverk som civila lägenhe

ter till både militära och civila hyresgäster. 
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Sta/liga bygg1/(ulsmil111ell; 
• Karlsborgs t:islning med sina bef.istningsverk inkl 

Garnisonskyrkan (Ya näs 1:9) 
• Vallås fyr på Vallås udde. 
• Igel bäckens masugn, 1993-05-06 

Enskilda /'yggI/{UISllliIllICII; 

• Kungsvillan CYanits 1:5 norr om fästningen) 
• Edets kvarn och benSl<ll1lp (S:itra 5:1, 5:18) 
• Forsviks bruksl1liljö 

Kyrkliga kulturminnen 
(KULTURMILJÖlAGEN 4 KAP) Inom kOllllllunen finns sju 
kyrkor eller kapell med kringliggande eller närliggande 
kyrkogårdar som är k)lrkliga kulturminnen enligt kultur
miljöiagen: I Iilrutövc!' finns en kolerakyrkogård på l-leden 
söder om fiistningen; 

• Karlsborgs Gravkapell (Gräshult 14:3) 
• Breviks kyrka (Kyrkcbolet 2:1) 
• Mölltorps kyrka (!\'!öthorp 10:1) 
• TClcksägclsckyrk<ln i Norra Skogen (Sv<lnvik Y132) 
• Forsviks kyrka 
• Undenäs kyrka 
• Bocksjö kapell 

Dricksvatten 
Vättern utgör dricksvatlcntäkt för (il 250 000 m�illllis· 
kor med ett uttag på ca 28 miljoner 1113. Sjön utgör även 
en mycket viktig dricksvatten resurs för framtiden. År 
2004 påbörjades ett arbete ta (ram ett underlag till ett 
vatlcnskydds01l1 råde som omfattar samtliga kommu-
ner runt Viittern. Att inrätta ett vattenskyddsområde för 
vattentäkten VäUnn är en av Oera åtgärder för alt uppfylla 
lagstiftningen, t. ex. 1l1iljökvalitetsmålen för levande sjöar 
och vattendrag samt åtgärdsprogram i förordningen om 
kvaliteten på vattellllliljön. I mars 2012 inlämnades en 
slutlig version av ansökan 0111 fastställande av skyddsom
råde lI1ed tillhörande skyddsföreskrifter för Vättern till 
de fyra länsstyrelserna. Beslut i ärendet togs 2014-0\-30. 
Vattenskyddsområdet omfattar Vätterns sjöyta, och för 
Karlsborg, södra delen av Bottensjön och vissa vattendrag 
SOlll lllynnar ut i Vättern, samt en 50 111 bred strandzon 
både vid sjöarna och vattendragen. 

. 
� 

,'. \ 
. .  
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I kommunen fl Il ilS för närvarande fyra t�lstst�illda skyddsområden lOr 

el ri cksvat tentäkter. 

• Karlsborgs ytvattentäkt (omfattar hela Karlsborgsviken mcn inte 

intagsplatsen vilken dock täcks av det skyddsområde för dricskvattcn 

som gäller för hela Vättern. ) 
• Mölltorps grundvattentäkt (vid Kopparsjön) 
• Undcnäs/I-Iavsmon grundvattentilkt (vid Lövåscn) 
• Kistcbcrga grundvatten täkt (rcscrvvattcntäkt vid Perstorp) 

I hrutövcr finns en ytvaltenUikt i Granvik och en grundvattcntiikt i Brevik 
som saknar fastställda skyddsområden. Se iivcn "Översikt! ig V/I. - plan 2020". 

STÄLLNINGSTAGANDEN FÖRORDNANDEN 

• Förordnandena för naturmiljön ii.r viktiga för förs!.1elsen av landskapet 
och värdefulla resurser (ör att bevJ.ra dcn biologiska mång!�,Jdcll samt 
{ör friluftsliv> turisnl och besöksnäring. 

• Förordnanden av kulturmiljön iir viktiga för förståelscn av den 

lokala historien och värdefulla rcrsurscr för friluhsliv, turism och 
besöksnäring. 

• Kommunens kommande kultllfmiljöprogram ska bl il redovisa hur 

fornminnen och byggnadsminnen ska förvaltas och skyddas. 
• Kommunen vill verka för all vattenkvaliteten i Viittcrn illte 

försämras genom avlopps utsläpp, läckage frall jordbruksmark eller 
föroreningar från militär verksamhet. 

• Kommunen ska se över befintliga skyddsområden vid vattcnhikter 
och inrätta nya där s;'ldana saknas och behövs. 

Riksintressen 
(MILJÖBALKEN KAP 3 OCH 4) iVJnrk- och vattel/områden sOl1lt})':;isk miljö i 

Öl'rigt som har betydelseFål/ n!lmiin synpul1kl på grund av dem.'. 1117I/Hl'ärdell 

elit'/' klllt/lrl'ärdel1 eller lIled hänsyn till.fi'ih�fjslivet skafl så fållg möjligt .�kyd

das 11101 (Itgä/'der som kan påtagligt skada 11111 w' .. eller kull urllliUÖII. Hchol'ct 

111' gröllområdell i tii/orter och i närheten al' Ilitorler skoll sdr:;ki!/ /Jenkins. 

Oll/räden sonl iiI' al' riksintresse jCj/, tln[urvåniel1, kullurl�liljö\'årdell ellcr 

.fI'ih�ffslil'et skall skyddas /'110/ åtgärder SOI1lI1VSCS iförsta stycket. 

Ett riksintresse illnebiir att ett område eller ett objekt :i.r av intresse för hela 
landet. J Sverige betraktas även �'atura woo-ol1n,\den som riksintresse. (se 

text under förordnanden). 

Riksintressen kan vara både geografiskt utpekade eller ii\lltlcsanknutna. 
Om ett område är utpekat till riksintresse för flera oförcnllga �indamål ges 

företräde till de älldaJ11�ll som lämpligast främjar en l�lngsiktigl hiUlbar 
,lnviindning av marken, vattnet och den fysiska miljön. Behövs området 

för totalförsvaret har detta riksintresse företrilde. Förändringar som inte 
rörsv,lrar användningen kan prövas inom ett riksintresse. I tveksamma fall 

;ir det länsstyrelsen som avgör om en förändring utgör påtaglig sk,lda eller 
inte. I Karlsborg finns riksintressen för naturmiljövård, kulturmiljövård, 
friluftsliv, fri luftsliv och turism, yrkesfiske, dricksvatten, vägar, farleder och 

totalförsvarets militiira del. 
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Naturmiljö 
I Karlsborgs kommun finns sju riksintressen för naturmil� 

jövården. 

CENTRALA TIVEDEN 
I�ibllll"cs.\f, 11<l/wllalpIJrk, Jwlllnl 2000 (arl- och 

ImlJitaulirekt il'Cl). 

Centrala Tiveden ligger i kommunens norra del. Natio

nalparkcllutgörs även av delar i Laxå och Askersunds 

kommuner. Centrala Tiveden utgör kärnan i elt område 

med efter sydsvenska förhållanden orörd skogsmark med 

representativa naturtyper. De stora ytorna llled kalberg, 

blockterrängen och de många sprickdalarna ger Tiveden 

en särskild vildmarksprägel. Den gamla skogen, natur

skogcll, har stor betydelse för nora och fauna knutna till 

äldre barrskogsbestånd. Traktens otillgänglighet, vildhet 

och dramatiska naturförhållanden har gett upphov till 

rik mytbildning och livlig folktro som är utförligt skild

rad i litteraturen. Som kärnområde i ett av Sydsveriges 

större, intill sen tid opåverkade, skogsområden är centrala 

'riveden av utomordentligt värde för den vetenskapliga 

naturvården. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: Området lämnas till 

fri utveckling och så långt möjligt ostört. Naturvärdena 

påverkas negativt av alla former av ingrepp samt av ökad 

besöksfrekvens. Även åtgärder utanför området kan påverka 

naturvärdena, l.ex. nya tillfartsvägar, stora kalavverkningar, 

luftföroreningar och turistiska satsningar. 

HOVET 
Nn/lIm 20r)o(nr/· oeJt ]whi/flldirekrivet) 

Området ligger på en skogklädd ås och är cH höglänt, relativt 

flackt stenbundet moränområde. Dess höga naturvärden är 

främst knutna till de rikligt förekommande grova träden, mest 

bok och ek. Rikligt med döda träd och högstubbar ger även en 

rik förekomst ilV kryptogamer, specielll vedsvampar och tickor, 

el1 värdefull lägre fauna, goda ngcl- och fladdermösslokaler 

m.tTI. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: En långsiktig skötselplan 

bör tas fram för området som även planeras avsättas som 

naturreservat. Åtgärder som kan påverka negativt är exempel

vis avverkning av gamla grova träd, döda träd och högstubbar 

samt borttagning av död ved, Illinskat eller upphört bete samt 

gödsling i eller nära området. Alla former av ändrad markan

vändning och exploatering i eller i nära anslutning till områ

det, Lex. skogsplantering 

HULTA HAGAR 
Ntl/um 2000(art- ofh hnuitardirektjl'e/) 

Hulta hagar består delvis av ett galllmalt domänreservat. 

Som nam net antyder har området en gång bestått av öppnare �;]"�" "'"0"" m� ,�'""= .. ,'" OOC' 

/ 

\ 

l 
/ 
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KARTA 5.6: Riksinlresse för nOlurmiljövården 
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anta karaktär av naturskog. Skogen är rik och förekomsten av ek och ask 

är slor. Medelåldern i trädbeståndet är ca 80 år och en del lräd är uppåt 

200-250 år gamla. 

FÖRUTSÄTTNIN GAR FÖR BEVARANDE: Produktionsinriktat skogsbruk bör 

ej tillåtas, dock kan framröjning av grova lövträd som tidigare stått öppet 

och bortröjning av gran tillåtas om det görs på rätt sätt. Exploatering samt 

åtgärder som skadar r.iltskiktet (transporter, grävning, schaktning. tippning 

och täktverksamhet etc) ska undvikas. 

MYRHULTA MOSSE 
I�iksillln'ss(', Il(lIto-n'$crvtll, NU/11m 20(lo(arl- (IiI! IILIUllaldm!kll\'l:/j 

(fågeltli rek I i vet J, myrskyä el sp/all 

Myrhulta mosse är ett orört myrkomplex som Iii] största delen ligger inom 

Töreboda kommun. Mossen är uppbyggd av flera olika typer av myr- och 

kärrmark och har en representativ fauna och flora med flera ovanliga arter. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: Skogsbruk med fortsatt stor natur

vårdshänsyn i skyddsvärda biotoper i skogen och i områden där förutsätt

ning för dessa finns. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar 

och i kantzoner bör ej utföras. Bevarandet av våtmarkens värde kräver alt 

områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och 

torvtäkt. Naturvärdena pilverkas negativt av: Täkt, tippning eller andra 

markarbeten samt dikning, muddring, rensning eller andra förändringar av 

vattenförhållandenJ. BIJnd andra verksamheter, som negativt kan påverka 

naturvärdena, märks olämpligt lokaliserad och anpJssJd bebyggelse och 

andra anläggningar. 

PERSTORPSFÄLTET - BÖlETS ÄNGAR 
Rlkslllln:.'iSt", ml/wTt"-,('ln1!, ;VllII/HI 2000 (dl"l· (/(h !tn/lIlnldlrt·ktil·d) 

Perstorpsfältet -Bölets ängar ligger söder om Tiveden. Landskapet priiglas av 

ett stort isälvsdcltö. r dc norra delarnö finns åsar och dödisgropar. Områdets 

terräng skapades i kanten på inlandsisen under tiden för Baltiska issjön. 

Området är därför av cent ral betydelse för tolkningen av isavsmältningen 

i dessa trakter. Perstorps(;iltet och Bölets ängar är tack vare en kombina-

tion av geologiska förutsätlningar och gammal kulturbyggd rik på specifika 

växtsamhällen. I området finns både tallskogar, ljunghedar och björkdungar 

samt öppna åkrar och beteshagar. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: Fortsatt jordbruk med åkerbruk, ängs

slåtter, naturvårdsinriktad betning av naturbetesmarker och skötsel av land

skapselemcnt. Skogsbruk med fortsatt stor naturvårdshänsyn i skyddsvärda 

biolOper i skogen och i områden där förutsättning för dessa finns. Önskvärt 

är restall rering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker. Naturvärdena 

kan påverkas negativt av: Minskad eller upphörd betesdrift, skogsplantering 

på jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gifter eller gödselmedel, 

luftledningar, vägdragningar, täkt, schaktning, tippning och andra åtgärder 

SOI11 skadar ytformcrna. Ingrepp i eller omkring Humsjön som påverkar 

dess biologi eller hydrologi, kan utgöra ett hot mot värdet som referenssjö. 

Dikning samt olämpligt lokaliserad bebyggelse samt andrJ anläggningar 

utgör ett hot mot naturvärdena. 
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SKAllHULTSPLATÅN 
RiksilJlreSSe, Ill1tllrr(?�('r\l(Jt 

Skallhultsplatån ligger på grjnsen mol Hjo och Tibro och är ett n<lturomrildc 

50111 har stor betydelse för förSI�iclscn av isavsmältningcn i Vättcrs�inkan. 

Omn'ldet är till stora delar barrskogsbevuxet. Vid Ska!lhu!t öppnar sig landska� 

pet till en kuperad jordbruksbyggd. 

FÖRUTSÄTTNINGAR Fön BEVARANDE: Fortsatt jordbruk. Skogsbruk med fortsatt 

stor naturvårdshänsyn i skyddsviirda biotoper i skogen och i områden där 

förutsättning finns för dessa. Natun<irdcna kan p,l.vcrkas ncgativt av: Skogs

plantering på jordbruksmark, dikningar, täkt, schaktning, tippning och andra 

markarbeten, vilgdragningar samt oliil1lpligt lokaliserad bebyggelse och andra 

,mliiggningar. 

UNDEN-VElENOMRÅDET, lINDBERGA 
l�iksilllresse, Ugglebngcl och Lil1db("gd är IUllurn:Sl'r\'dl. (f.illdlit'lSil For lidigill"C 

l/ollIl"1'(lrdsområdc) 

Undcn-Vclcnområdct gränsar mot Törcboda och Lax<1 kommuner. Unden ill" 

('Il djup källvattensjö med klart vatten och ctt mycket litet tillrinningsområde. 

Det finns j Unden ctt rikt fiskllv med ett skyddsvärt rödingbcständ. Sjöns 

v,ttlen försörjer Göta kanal med vatten och rinner på så siltt ut i både Östersjön 

och Viisterhavet. Undcn- VeJenolllrådet priiglas av barrskogsLIndskap med 

relativt stora nivåski!lnadcr.IVlindrc lövpartier ({)rekommcr jntill bebyggelse. 

Undcl1-Velen överlappar delvis 'l"ivcdcn, riksob,ickt för friluftslivet. Genom 

sin skönhet, säregna beskaf-renhet samt stora rikedom p<l bi"ir och svamp har 

Undcn-Vclcn,ollHådet �wn intrcssen för det rörliga friluftslivet, särskilt i den 

östra delen, Vid Svartesjön och C,\rdsjön finns opilverkade viltmi.uker med 

höga naturvärden. Ol11r:lde! är skyddat enligt 9kap 4� miljöbalken Jll0t utsläpp 

av avloppsvatten och rasta iimncn. 

FÖIWTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: Skogsbruk med tortSill! stor naturv<.\rds� 

hänsyn i skyddsviin.la biotoper i skogen och i områdell diil' förutsättning rör 

dessa l1nns. Aven i övrigt bör lllarkal1v�indningen ske pil s,'tdant siW ,Ht kar,lk

t�iren av oexploaterat omr,\de best,\r. En mycket god vatlcllkvalitet bibehålls, 

siirskilt i Unclell. Kalkning rör all motverka försurningsskador. Naturvärdena 

p,\verkas negativt av: Försurning genolll lledf�l11, utsläpp av föroreningar, 

omJoring av lövskog till barrskog, dikning, muddring, torvtiikt och byggande i 

vatten. Andra hOl ll1ot bl. a. dc gcologiska värdena ii!" bcrgtiikt, gruvverkstlmhct 

samt olämpligt lokaliserad bebyggelse och andra anliiggningar. 

VÄTTERN, VÄSTRA VÄTTERN 
Nlk"l1lri's.q�, iJ{ll!!r(i'.,,�rl'dl. ,/I'!Vi.' .\"nlllfil :WOIi (n,.!- ocll!ui/'ilrli<irr'-/,111'<'I) 

Vättern striickcr sig jiings kommunens östra gräns. Viittern iir en mycket djup 

sjö, (a 120 meter, som tack vare ett kallt och klart valten har cn mycket artrik 

förekomst av fisk och en rik fauna. Vättern är ett viktigt lck- och uppviixtom

råde för bland annat Vättern röding. Sjön är både dricksvattcnliikt och recipient 

för avloppsvatten. J norr linns en bergig kust med CIl stor miingd öar. l söder 

karaktäriseras landskapet av sten-, grus- och sandstränder. 

FÖRUTSÄTTNINGAR Fön BEVARANDE: God vattenkvalitet ska bibehållas så att 

skadorna på rödingens lekplatser så långt möjligt begränsas. Naturvärdena 

hotas av; Militär skjutverks<lmhel samt utsläpp av föroreningar, fiskodling, 

muddring, täkt, vattenreglering med långvariga högvatten som ökar erosionen 

av stränderna, utsliipp av försurande �l11nen, tillförsel av organiska gifter, övcr

fiske, inplantering av friimmande flskstammar m. m. 
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KARTA 5.7: Riksintresse för kulturmiiljövorden. 

ÖRLENDALEN - MÖLLTORPSPLATÅN 
f�iksilltrcsse 

Örlendalen -" iVlölltorpsp!;\lån ligger mol Tibro kommun 

mellan Lunneku!len i Söder och Vabcrgct och Vikaskogarna 

i norr. MölltorpsplaUlil iir likt SkallhultsplaUlll och Pers

torpsfiltet en del av Baltiska issjöns isälvsdelta. I Örlcndalcn 

linns flera sjöar. Området iir omväxlande mellan barrskog, 

lövskog och odlings byggd. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BEVARANDE: Fortsatt jordbruk 

med akcrbruk, bctcsdrifl i naturbetesmarker och skötsel av 

Jandskapse!cmcnt. Önskviirt iiI' restaurering av igenvuxna 

iingaroch naturbetesmarker. Skogsbruk med fortsatt stor 

naturvårdshänsyn i skyddsviirda biotoper i skogen och i 

områden diil" fiiru\siiuning !lnBs för dessa. N,lturvärdcn<1 

kan påverkas negativt <1\': i'vli Ilskad dler upphörd jordbruks··j 

betesdrift, igcnviixning, skogsplantering P,l jordbruksn1ark, 

energiskogsodling på n];irnpl iga ställell, spndn ing av gifter 

eller gödselmedcl utanltlr :lkermark, v:igdragningar, täkt, 

schaktning, tippning och '1!l{.lra ingrepp som sk,ltlar yt[or" 

merna samt av olämpligt placerad bebyggelse eller andnl 

anläggningar. 

STÄLLNINGSTAGANDEN NATURMILJÖ 

• Centrala Tiveden och övriga riksintressen för natur

miljövarde!1 är viktiga grund resurser (ör friluftsliv, 

turism och bcsöksn�irjng iKarlsborg. 

• Riksintressena för naturmiljön ska så längt möjligt 

bevaras och !{)rstärkas. 

• Naturmiljöerna kan genom varsam utveckling bli en 

del av hållbar ekonomisk utveckling illom kommunen. 

Kulturmiljö 
I Karlsborgs kommull finns fyra riksintressen (ör kulturmil

jövilrd. 

KARLSBORG, FÄSTNINGEN 
Rik�iIJlrös{' 

Karlsborgs Listning iir cn av \,mdets bilst bevarade benist -

ningsmiljöer (r�\!l 18oo··ta!ct. Dcn är dessutom statligt bygg

lladsminne och förvaltas av Slalens fastighetsverk. 

histningcn byggdes 1819' 1909 och är av stort intresse 

bilde för internationell och nationell försvars·· och bcf�ist

ningshistoria. Riksintresset (ör fästningen inkluderu bJ.de 

centralnistningen vid V,lniis udde inklusive omr{tdel utanför 

fästningsvallarna med ett stort antal välbevarade byggnader 

såsom garnisonssjukhuset, kronobageriet och havremagasi

nrt samt byggnadsminnena Vanås fyr och Kungsvillan. 

Riksinlresseområdct inkluderar även Vabergets högt 

belägna fastning vid Bottensjöns västra strand, delar av 

centrala Karlsborg samt området i anslutning till Göta kanal. 
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FORSVIK 
Riksi,llrcsse 

Forsvik är en mycket v;"ilbevarad bruks- och industrimiljö från18oo-takl. 

Forsvik är en av landets tidigaste industriplatser med medeltida anor. Fors

viks bruk är dessutom enskilt byggnadsminne sedan 2005.1 området Ijnns 

Göla kanals äldsta sträckning samt kanalens iildsta sluss [rall ISl:'. Utöver 

industrimiljön vid Forsviks bruk omfattar riksintresseområdet i stort sett 

hela Forsviks tätort med bland annat en herrgårdsbyggnad, välbevarade 

bruksarbctarbostädci", sågvcrksomrildet, bostiidcr fr,-ll1 senare epoker, C;öla 

kanal mcd kanalens äldsta sluss från 1813 samt llera byggnader och bygg

nadsverk med anknytning till kanalen. Riksinlrcsscområdct följer sedan 

Göt;) kanals slriickning västen!t genom dcn sprilngda Bergskanalen/Spets 

nilskallalell och fortsiiucr diirdtcr farleden norrut upp Illl Brosundet. 

EDET-SÄTRA 
Riksil1tresse 

Edct-Siitra iir en viilbevar<ld Firnbruksmiljö (ran !700 takl. I Eds{m, som 

förbinder Undcn med Viken, finns ett vattenreglersystem fr;'l.11 IÖoCl-talet 

med stor betydelse för Cöt,l kanal. Viken iir kanalens högst belägna sjö pil 

Vjstgötasidan och förser (Hrl11ed k,1J1<1lens slussar med vatten. Reglersyste·· 

mc! l"lnJ1s både vid det övre fallet vid Edsån och vid kraltstationen i Siilr<1. 

I Eds{m !lnns d<lmmanliiggningar och liinets end,l bevarade vatlendrivlltl 

benstamp samt kvarn med manbyggnad. Edets kvarn och benstamp �ir 
enskilt byggnadsminne sedan 1997- Bruksherrg.'mlsmdjön kring Sätra inne

håller ekonomibyggnader, arbC!<lrbostiider, före delta stångjiirnssrnedjor, 

smedsbyggnader och en kraftstation. Vid sjön Viken flnns ett hi.Hnnmagasin 

och en grindstuga och l�ingrc västerut finns en för(' della skola som oeks;, 

ing,'lr i riksintresseomn'ldet. 

GRANVIK 
l�iksill(rt'Ssc 

l Granvik 6nns en industri- och bruksmiljö intill ett vattendrag med 

lämningar efter JiirJltillverkning, skogsbruk och s;ig,\"crksamhcl h<ln ](JOQ

talet och (ramat. Herrg,)rden har 180o-talsprägcl och i området {JllnS en 

engrlsk park, arbetarbostiidcr, lämningar efter industriell verksamhet i 

form av masugnsruin, slaggvarpar, kolbottnar och t.i�irrännor, lcrtiiktcr efter 

tegelindustri och dammanUggningar. Inom riksintresseområdet ligger iivcn 

en fornborg på Valckkven samt I·Iyttehamn, som efter utgrävningar 2005 

har konstaterats vara en medeltida masllgnsplats (rån 1300··talct. Vissa Cynd 

tyder pi, att Hyttehamn tlll och med kan ha varit ('11 mC'deltida sUilframs\:ill· 

ningsplats. 

STÄLLNINGSTAGANDEN KULTURMILJÖ 

• Riksintressena för kulturmiljövarden är mycket viktiga för Karlsborgs 

historiska id(�ntiteL 

• Karlsborgs fastning och Göta kanal är av särskild betydelse, för att 

förstå Karlsborgs, regionens och Sveriges historiska utveckling och 

även en mycket viktig faktor tOr turism och besöksnäringen. 

• -Kommunen vill därför hävda hela Göta kanal, även delarna genom 

Viken och Bottensjön, som riksintreSse för kulturmiljövru·d. 

i 
, \ 
G� 
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KARTA 5.8: Riksintresse för friluftslivet 

\ ( ) 

,-

\' >' - / \ :l _ Vättern tD, /' 

Goto kana" '....eden 

liveden D 
Völlern D 

KARTA 5.9: Riksintresse för friluftsliv och turism 

• Riksintressena utgör lokala besöksmål och dänned 

viktiga förutsättningar for hållbar ekonomisk utveck

ling av kommunen. 
• Inol11 riksilltresseområdena vill kommunen värna den 

välbevarade delen av efterkrigstidens bebyggelse, då 

denna utgör ett samhällshistoriskt tidsdokument över 

kommunens framväxt, som under manga år präglades 

av försvarsmaktens expansion, ekonomiska tillväxt och 

framtidstro. 

Friluftsliv 
(MILJÖBALKEN 3 KAP 6§) Större delen av Karlsborgs kommun 

täcks av riksintresset kring Göta kanal och Tiveden. Samti

digt som skyddet kan medföra begräsningar för framtida 

förändring utgör riksintresset en av kommunens viktigaste 

resurser för utveckling av näringar kring turismen. 

Friluftsliv och turism 
(MILJÖBALKEN 4 KAP 2§) l Karisborgs kommun finns två 

riksintressen för friluftsliv och turism enligt 4 kapitlet i 
m iljöbalken. Dessa riksintresse iir utpekade av regeringen 

och 11.11l1ngivna i lagtexten. Riksintressen utgör inget hinder 

rör tiitortsut veckling, lokalt näringsliv eller försvaret. 

Dc så kallade geografiska riksintressena omfattar; 

• Vättern med öar och strandområden 

• Tiveden med områdena vid sjön Unden och sjön 

Viken samt området utmed Göta kanal mellan 

Karlsborg och Sjötorp. 

STÄllNINGSTAGANDEN FRILUFTSLIV OCHTURISM 

• Utpekade riksintressen för friluftsliv och turism är 

viktiga resurser för utvecklingsmöjligheterna inom 

Karlsborgs kommun, både som rekreationsmiljöer för 

kommunens invånare och for besäksnäringen. 
• Kommunen ska arbeta for att säkerställa en långsiktigt 

hållbar utveckling av utpekade riksintressen. 

Yrkesfisket 
(MILJÖBALKEN 3 KAP 5§) Vättern och Bottensjän är av riksin

tresse för yrkesfisket och fritidsfisket. Riksintresset innebär 

att fisket ska skyddas så långt det är möjligt. Därför måste 

dessa sjöar skyddas från övergödning och föroreningar. Alla 

avlopp som mynnar i sjöarna ska på sikt vara godkända. 

Utsläpp från båtar ska endast ske i hamnar med särskilt 

anpassade tömningsanordningar. För Unden finns förbud 

11101 avlopps ut släpp. Sjön Unden är av riksintresse för beva

rande av Storrödingbeslåndet. 
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STÄllNINGSTAGANDE N 

• Kommunen arbetar ak.'1ivt ror att bibehålla och rorbättra 

sjöarnas vattenkvalitet samt utveckla möjligheterna alt 

bedriva näringsverksamhet med fisket som grund. 

• Yrkesfiske måste undvikas i känsliga miljöer så att 

vattenmiljön inte försämras. 

• Kommunen anser alt yrkesfisket i Bottensjän ska be

drivas i sådan omfattning att f ritidstisket kan utvecklas. 

Vägar 
(MILJÖBALKEN 3 KAP 8§) I Karlsborgs kOIllJlJun finns Ivå 

viigar 50111 hävdas som riksintresse; väg 49 från Mölltorp och 

norrut mot Askersund samt viig 195 (r:1I1 Mölltorp och söde

rut mot Jönköping. 

STÄllNINGSTAGAN DEN 

• Karlsborgs kommun vill att väg 49, delen Mölllorp och 

västerut, h�\vdas som riksintresse med hänsyn tiU att 

den utgär ett viktigt alternativ f or sträckan Göteborg

Stockholm, och del av stråk 5 (L)'sekil-Askersund). 

• r projekt som berör väg 49 och 195 ska största möjliga 

häns}'1l tas lill vägarnas viktiga funktion som huvud

stråk, nationellt, regionalt och lokalt. 

Sjöfart 
(MILJÖBALKEN 3 KAP 8§) Göla k;:l11alulgör riksintresse som 

farled för sjöfarten. I riksintresset ingår forulom den griivda 

kanalen även farlederna i Viken, l30llcnsjön och Vättern. 

Influcllsomn\dcl omfattar dessutom landomrii.dcli km från 

GÖl'" kanal och 2 km från Vätterns strandlinje. I praktiken 

har influensolllrjdet dock ingen inverkan på planeringen i 

Karlsborg. 

STÄllNINGSTAGANDE N 

• Kommunen vill verka för alt riksintresset förstärks som 

en viktig vattenväg for fritidsbåtar och passagerarbåts

trafik. 

Tota Ifö rsva r 
(MllJÖSALKEN 3 KAP 9§) KOlllmunen berörs till stora delar 

indirekt eller direkt av riksintresset för totalförsvaret. 

Försvarsmakten har nyligen avgränsat detta riksintresse 

som omfaltar försvarets militäril delar och eu ston influens

område kring dessa. Enligt miljöbalken har totalförsvarets 

riksintresse företräde framför andra riksintressen om dessa 

inte går att förena. Utöver den redovisning som sker i över

siktsplanen finns intresseområden för totalförsvaret SOI11 av 

sekretesskäl inte kan redovisas i kartmaterialet. De senare har 

oftast koppling till spanings-, koml1lullikations- och under-
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KARTA 5 . 1 2 : Riksintresse för totalförsvor. 

riittclscsystcm. Sekretessbelagda riksintrcsscomril<.kll kan 

framförallt  påverkas av höga objekt som t. ex. master och 

vindkraftverk. Försvarsmakten bör diirför alltid kontaktas 

i tidigt skede när hög" objekt planeras. I-Ida landets yta ilr 

s<llllr,l.dsområdc för objekt högre �in 20 meter utanför lKh 

högre iin 45 meter inom sammanhi'tllen bebyggelse. 

I de ral l  försvarets intressen berörs i plan- eller 10,,;,r(,l1" 
den sker en särskild prövning av byggnadsnömndcn. Om 

byggnadsn�imndcn fattar beslut som inte är j övcrcnstiil11-

lllelSC med försvarets kan beslutet överprövas av bnssty

rclscn. 

STÄllNI NGSTAGANDEN TOTALFÖRSVARET 

• Försvarsmakten jr kommunens största arbetsgivare 

och därför mycket viktig för utvecklingen i Karls

borgs och i östra Skaraborg. 

• Riksintresset för totalförsvaret p,lverkar stora delar 

av kornJ11ul1cns yta och 1I15ste därför hävdas pa ett 
sätt som innebär att detta kan förenas med övriga 

riksintressen, förordnanden för natur- och kultur, 

V<1ttt�lltillg<lngar, bebyggelse utveckling i t�\tort och pil. 
landsbygden 111. lll. 

• Karlsborgs kommun ska verka för att försvarets 

verksamhet bedrivs sa att störningarna från verk·· 

samhcten minimeras och iHI verksamheten kan ske i 

samklang med civil verks,)mhet inoIll kommunen. 

Övriga natur- och 
ku lturvärden 
På karta 5 . )3  redovisas natur- och klllturv;irdcll som har 

hämtats frän olika inventeringar och utredni ngar. ()l1lr�l
den,) ingår helt eller delvis i ovan redovisade förordnande

omri\tkn och riksintressen. 

Naturmiljö 

ÄNGS- O C H  HAGMARKER 
Inom kommunen finns endast sm{, arealer av �i.ngs- och 

hagmarker kvar. Angs- och hagmarker har stora biolo· 
giska värden och är ofta artrika pil både flora och fauna. 

Den biologiska mångfalden iir ofta helt beroende av att 

området brukas eller betas och kan på så sätt betraktas 

som levande kulturminnen. Angs- och hagmarkerna är 

dessutom viktiga inslag i landskapsbilden och en viktig del 

för att förstå hur kulturlandskapet växt fram .  Angs- och 

hagmarker ingår som en viktig del i en levande landsbygd 
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KARTA 5 . 1 3 :  Naturområden av lokal t intresse 
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Lövskogsinventering • 
Våtmarksinventering • 

Ängs- och hagmarksinventering • 
Sumpskogar 

Skogsstyrelsen, Naturvärden Karlsborg • 
Värdefulla naturområden av lokalt intresse O 

Skyddsvärda träd o 
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och kan skapa biittrc förutsättningar för all til!giing!iggöra landskapet och 
skapa förutsiittningar för turism. Det fml1s clärlor många sk;,] till att bevara 

dessa miljöer. 

VÅTMARKER 
KOlllmunens villmarker finns inventerade och har grupperats i fyra klasser. 

:Vlyrhulta mosse, Stora Karsjön och C;ärdesmossen llLgör klass l med siirskilt 

högt naturvärdc. 

SUMPSKOGAR 
Sumpskogar har stora variationer (){:h erbjuder rika livsmiljöer ({)r mi\nga 

viixtcr och djur och har cbrför inventerats. En sumpskog är en skogkliidd 

vi\tmarlc Sumpskogen innef,lttar all tddb;irandc blöt mark där träden, i 
moget stadium, har en Illcdclhöjd på minst tre meter och triidclls krontäck

ningsgrad iiI" lll insl 30 procent. Sumpskogarna indelas efler hydrologisk typ. 

Dl.'( finns tre huvudtyper: myrskog, fuktskog och strandskog. 

NATUROMRÅDE AV LOKALT INTRESSE 
Kommunen anser att förutom de förordnanden som tidigare redovisats ska 
njljande områden som är av stor betydelse för miljön beaktas avsecnde denls 
naturvärden. 

1 .  J lela Tivcdcn, �ivcn utanför riksintrcsseomr,lden 

2. Vargmossell, nordväst om Blanksjön 

3. Skärgiirden kring Kyrkogårdsön vid Boviken i Vättern 
4. Strandpartier och öar mellan Ruski1rsbcrge! och Klangahamll 

5. C rotteberg('t med Kiillebackcn 

6. I lögs�s, l lovet , Eds{ll1 

7. Viken och Bottel1sjön med strandomr:den 

8. Vanäs udde 

9. GiH!sjön med strandpilrtier 

1 0. Skräpp:ls 

1 1 .  StoremossenI Al1lperna 

1 2 .  Fushult 

1 3 .  Röii-Ästorp 

Kulturmiljö 

BEVARANDEPROGRAM FÖR KULTURMILJÖVÅRD 
C;i'illande bevarandeprogram för Karlsborgs kommun ;lr antaget av 
kommunfullmäktige 1992. S0111 underlag för detta program genomfördes 

1986 en kulturhistorisk inventering av Skaraborgs länsmuseum. Karta 5 . 1 4  
(Bevarandeprogrammet för kulturmiljöv�rd) redovisar vilka J1) lljöcr inom 

kOlllmunen SOI11 �ir viircleCulla för att förstå samhällets historiska utveckling. 
Programmet är ett viktigt underlag för den övcrgrip<:lI1de planeringen. I 

detta redovisas sammanlagt 2.9 områdrJ1 (st' karta) som anses vara av s�irski!t 

intresse i Karlsborgs kommun. För varje område redovisas karakt�lr, regle
ringar, riktl injer för bevarandet av miljön samt rekommendationer för hur 

kulturmiljön ska skyddas. 

Da den kulturhistoriska inventeringen genomfördes för mer än 25 år 
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sedan är bevarandeprogrammet i vissa delar inaktuellt. 

För nästan samtliga omrt1dcn föreslogs i programn1et att 

områdesbestämmelser skulle i nföras. \:lera av de utpe

kade byggn,l<1crna och vissa av miljöerna hM inte fått 

det kulturhistoriska skydd som förordades och har bland 

annat därför kommit att förändras på ett sådant sätt att 

vissa av dem inte hi.ngre har samma skyddsvärde som 

dc hade i slull'l av 198o-talet och i bör,ian av 1990-talcl. 

Kartan redovisar 29 omrii(kn enligt nedanstående förted,,

ning; 

l. Breviks kyrkby 1 5. I.indhult 

2. Frökärrs radby 1 6. T\iis-Rosenvik 

3. Liden 1 7 . Vång-Undenii.s kyrkby 

4. Ripanäs 1 8. Igc!stad 

5. Stora Röå 19. Havsmon-Hult 

6. Svärtebäcken 20. Skeppshult 

7.  Rödesundskanalen 21. Svanhult 

8 .  Västra vägen, Karlsborg 22. Höghult 

9. Vanils udde med fiist- 23. 19e1biicken 

ningen 24. Kashult 

10. Hulii.ngen 25. SanlHlJl1 

1 1 .  Mölltorps kyrkby 26. Forsvik 

1 2. Briinnhult 27. Vaberget 

1 3. Sittra-- Edet 28. Granvik 

1 4. Hovet 29. Bölets gruvor 

l.'örutom de kvarvilrandc, skyddsv:irdJ miljöerna 

i programmet finns ett antal nyare omrilden som är 

viiI bevarade och represcntativa för sin tids byggande. 

Bland dessa kan niimn<ls ctt antal radhus med bibehållen 

ursprunglig karaktiir i tiltorterna Forsvik, Undcniis och 

Mölltorp. Flerbostadshuscn liings båda sidor av Smedjc

gatan i Södra Skogen är ett annat cxem�)cl, liksom flerbo

stadshusen som kallas dc "Fattiga och rik,l" );ings jv1e!lan· 

gat,m i centrala Karlsborg. 

Den kulturhistoriska inventeringen Cr{in 1986 omfat-

tar även enskilda bebyggelsemiljöer bildc i tiitort och 

på landsbygden. Ett stort antal byggnader och miljöer 

pcludes ut  då de vid denna tidpunkt bedömdes ha förhöjt 

kulturhistoriskt viirclc. Flera av dessa byggnader och 

bebyggelsemiljöer har föriindrats genom tOrfall eller bygg

nadsåtgii.rder men inventeringen kan 3ndå tjiina SOIll ett 

utgångsmaterial för ett nytt kulturmiljöprogralll där mer 

detaljerade ställningstaganden till  bevarande av bebyg

gelse bör vara en del. 

ÄLDRE VÄGAR 
I utredningen "Kultur på viig" frå11 1997 har länsstyrelsen 

och dilvarandc Vägverket pekat ut  ett antal vägar som har 

kvar sina ursprungliga strilckningar och goda anpass-

14. 

24. 

3. 

5. 
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KARTA 5.1 4: Kommunal! bevarondeprogrom för 

kullurmiljön 

NEDAN: Hagmark vid Brevik 


