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Hela Kinnekulle ingår i nätverket 
av EU:s mest värdefulla naturom-
råden – Natura 2000. Grunden 
för Natura 2000 är två EU-direktiv 
– fågeldirektivet och habitat-
direktivet, vilka tar upp de mest 
skyddsvärda naturtyperna och 
arterna inom EU.

Syftet med Natura 2000 är att 
skapa förutsättningar för att kunna 
sköta och skydda naturtyperna 
och arterna i direktiven, så att de 
långsiktigt kan leva vidare. För att 
åstadkomma detta har EU inrättat 
fonden Life Nature. Det här pro-
jektet, Platåberget Kinnekulle 
- restaurering och bevarande 
är beviljat pengar ur den fonden. 
Projektet har en budget på ca 52 
miljoner kr och pågår till oktober 
2006. Mer information uppdate-
ras fortlöpande på vår webbplats, 
www.o.lst.se/projekt/kinnekulle.
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Kinnekulle är ett av Västergötlands sär-
egna platåberg, beläget invid Vänerns 
östra sida. Kinnekulles rika och varierade 
natur är omvittnad sedan länge. Den 
varierade berggrunden, ett varmt och 
torrt lokalklimat samt århundraden av 
betesdrift och ängsslåtter har skapat för-
utsättningar för en ovanlig koncentration 
av värdefull natur.

Projektet riktar sig främst mot naturty-
per och arter som finns i Natura 2000-pro-
grammets direktiv. De viktigaste naturty-
perna är:

• hagmarker och andra miljöer med 
gamla lövträd, såsom alléer, parker och 
gårdsmiljöer

• naturliga betesmarker på kalkstens-
lagrets tunna jordar, som är de största 
alvarmarkerna på svenska fastlandet och 
har ett säreget och artrikt växt- och djurliv

• löv- och barrskogar med stor variation 
av trädslag och naturlig åldersblandning 
av träd.

På Kinnekulle finns ett antal arter som 
är utpekade i Natura 2000-programmets 
direktiv, varav projektet direkt riktar sig 
mot fem: guckusko, styv kalkmossa, läder-
bagge, större vattensalamander och törn-
skata.

Andra Natura 2000-arter som finns på 
Kinnekulle och som förväntas bli gynnade 
av projektet är grön sköldmossa, kalk-
kärrsgrynsnäcka, bivråk, fiskgjuse, spill-
kråka och mindre flugsnappare. Utöver 
dessa arter finns ett par hundra nationellt 
hotade och sällsynta arter från de flesta 
organismgrupper. Ett tiotal av Kinnekulles 
arter har här en av sina få förekomster i 
Sverige, EU eller världen.

Platåberget Kinnekulle – restaurering och bevarande

Projektets mål är att tillsammans med 
markägare och djurhållare skapa förut-
sättningar för att långsiktigt kunna sköta 
och bevara Kinnekulles mest värdefulla 
naturområden. Därmed kommer också 
förutsättningar att skapas för att bevara ett 
stort antal ovanliga och hotade arter som 
finns på Kinnekulle. Detta innebär att:

• Ca 600 hektar betesmarker vars natur-
värden hotas av upphörd skötsel och igen-
växning ska röjas, stängslas och bete eller 
slåtter återupptas. Marker med särskilt 
höga värden och som blir föremål för stora 
röjningsinsatser avsätts som naturreservat 
för att långsiktigt försäkra planering och 
tillgång till medel för skötsel.

• Minst tre djurstallar ska byggas för att 
kunna öka antalet betesdjur och därmed 
långsiktigt försäkra bete av nyröjda mar-
ker.

• Förutsättningarna för gamla lövträd 
och de många arter som är beroende av 
dem ska förbättras. Träd ska kartläggas, 
såväl i hagmarker som i parker, gårds-
miljöer, alléer och skog. Trängda träd 
ska röjas fram och sedan hållas fristående 
genom bete eller återkommande röjning.

• De mest värdefulla skogsområdena 
avsätts som naturreservat, biotopskydd 
eller blir föremål för naturvårdsavtal för 
att bevara och utveckla deras naturvär-
den.

• Olika satsningar på information ska ge 
ökad kunskap och vägledning till Kinne-
kulles många besökare.
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