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Geologiska bevarandevärden/naturvärden 
• Sevärdheter, upplevelsevärden 

• Vetenskapliga/pedagogiska 
 värden 

 
Geologisk betydelse: hur väl ett område 
visar en geologisk händelse, process eller 
sammanhang och utvecklingsmönster.  

 

 exemplifiera och öka förståelsen för 
landets geologiska uppbyggnad och 
utveckling. 

 

 



Bevarande av naturgrusavlagringar 
(Riksdagens precisering av målet om Grundvatten av god kvalitet) 

”Naturgrusavlagringar av stor betydelse 
för drickvattenförsörjning, energilagring, 
eller natur- och kulturlandskapet är 
fortsatt bevarade.” 



Åsarnas mångfunktionalitet 



En klassificering av  hur mycket av 
naturtillståndet som finns kvar av åsen. 
 

Mycket är exploaterat 
Exemplet Uppsalaåsen inom Uppsala kommun 

Viksta 

Helt 
orört 

Helt 
utbrutet/ 
omformat 



Exempel på naturgrustäkter kopplade till riksintressen för 
naturvård och/eller geologiska naturvärden under det 
senaste året 

Geologisk betydelse: hur väl ett område 
visar en geologisk händelse, process eller 
sammanhang och utvecklingsmönster.  

 

 exemplifiera och öka förståelsen för 
landets geologiska uppbyggnad och 
utveckling. 

 



Det geologiska sammanhanget – 
Kilsbergens östra kant 



En historia om landhöjning 
sedimentation och erosion 

Yoldiahavet 

Ancylussjön? 

Området är ett Kilsbergen i miniatyr 



Naturvårdsverket 

”Det innebär att sådana åtgärder skall så 
långt möjligt undvikas som påtagligt skulle 
skada värden i sådan natur- och kulturmiljö 
som har betydelse från allmän synpunkt 
och som inte kan återskapas eller ersättas 
om den en gång förstörs.” 

…en åtgärd kan mer än obetydligt 
skada något eller några av de natur-, kultur- eller 
friluftsvärden som utgör grunden 
för riksintresset. … 
 
…En negativ inverkan som är irreversibel med 
avseende på något värde som utgör grunden för 
riksintresset bör som regel anses utgöra påtaglig 
skada på natur- eller kulturmiljön. 

Förarbeten till MB 

NV Allmänna råd – påtaglig skada 



Natur =  
biologisk och geologisk mångfald 

Från NVs Guide för värdering av ekosystemtjänster. Rapport 6690. 



Foto: Tomas Renström/SGU 

Uppsalaåsen är en källa till 
naturupplevelser och utbildning 

Kristian Schoning & Gunnel Ransed  



Geologisk mångfald 

- Påminna om att geologisk 
mångfald även 
representerar egenvärden 
med regionala och lokala 
skillnader och därmed 
lokalt och regionalt 
ansvar. 

 

- Uppmärksamma 
betydelsen för friluftsliv 
och för kulturella 
ekosystemtjänster 

Foto: Magdalena Thorsbrink 

Isälvsavlagringar (åsar) 

- Bidra till en vägledning 
för planering av 
åslandskapet, eftersom 
åsarna är en del av vårt 
naturarv  
och därför behöver 
förvaltas – även på 
nationell nivå. 
 
2017-2019: Åtgärd hos 
miljömålsrådet om åsars 
natur- och kulturvärden 

Vad vill och gör SGU?  



Men vad kan man säga om behovet av 
ballast i framtiden? 



Men vad kan man säga om behovet av 
ballast i framtiden? 

År BPI Antal 
bostäder 

Ballast 
Mton 

2016 117 48 000 96±5 

2017 121 60 000 101±5 

2018 125 60 000 105±5 




