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Kommunen fattar beslut av övergripande karaktär hela tiden

och strävar efter att främja hållbar utveckling utifrån tre di-

mensioner – den ekologiska, den ekonomiska och den sociala

dimensionen.

Arbetet med att utveckla det miljöstrategiska arbetet pågår

och en tjänst som miljöstrateg har blivit tillsatt. Fokus under

2010 var att förbättra miljöredovisningen och att sätta igång

arbetet med en ny energi- och klimatstrategi.

Att Skövde menar allvar med ambitionen att skapa en mil-

jömässigt hållbar utveckling tar sig också uttryck i att ”Natur

och miljö” är ett prioriterat utvecklingsområde i Vision Skövde

2025. Samtliga chefer inom de kommunala förvaltningarna

har fått en introduktion inom området.

Skövde kommun klättrade 57 steg
I tidningen Miljöaktuellts stora rankning klättrade Skövde
kommun 57 placeringar under 2010. Tidningen har utvärde-

rat samtliga kommuner i landet med avseende på deras
miljö- och klimatarbete och sammanställt resultatet i en
rankninglista. Rankningen bygger på flera olika undersök-
ningar, bland annat en egen omfattande enkät kring kom-
munernas benägenhet till förändring. 

Föredöme
Miljösamverkan i östra Skaraborg (MÖS) har siktet inställt
på att bli Sveriges bästa kommunala miljönämnd och miljö-
förvaltning. Arbete pågår med att dela upp arbetsuppgif-
terna i delprojekt, så kallade sprintar. Effekten är att mer
tillsyn blir utförd och dessutom mera känd och synlig. Mil-
jönyttan ökar för alla samverkande kommuner. Arbetsmeto-
den har rönt stor uppmärksamhet i hela Sverige. Detta
bidrar till att Skövde kommun kan bli ett föredöme för
myndighetsutövning enligt Miljöbalken. 

Hållbar utveckling

Miljöförvaltningen i östra Skaraborg övergår till att bli ett kommunalförbund, Miljösamverkan i östra Skaraborg (MÖS), från och
med 1 januari 2011. MÖS samlar nu 35 miljöexperter under ett tak. Miljökompetensen ökar och ger många fördelar för de fyra
samverkande kommunerna Skövde, Tibro, Falköping och Hjo.



I arbetet med Skövdes energifrågor är övergången till förny-

bara energikällor, energieffektivare energianvändning och mil-

jöanpassade transporter viktiga riktlinjer. 

Påbörjad energi- och klimatstrategi 2011-2020
Under 2010 startade arbetet med att ta fram en energi- och
klimatstrategi. Skövde har fått ett bidrag på 315 000 kr/år
för 2010-2014 för att ta fram en energi- och klimatstrategi
och genomföra den i den kommunala organisationen. Bidra-
get syftar till att öka energieffektiviseringen och använd-
ningen av andelen förnyelsebar energi i kommunens verk-
samhet. Samtidigt görs en analys av nuläget för hela kom-
munens energianvändning och utsläpp av växthusgaser, för
att kunna ta fram realistiska mål för inriktningen 2011-2020
för hela kommunens förvaltningsområde.

Under året har kommunfullmäktige också beslutat om en
vindkraftplan. Miljöförvaltningen i östra Skaraborg har dri-
vit ett energiprojekt under 2010, riktat till företag, med
fokus på minskad klimatpåverkan.

Energieffektivisering i kommunens fastigheter
Energiförbrukningen i de kommunala byggnaderna sjunker
till följd av arbetet med att effektivisera energin. Arbetet har
omfattat nybyggnationer, konverteringar, ombyggnad av
värmesystem och effektiv styrning och reglering. När fri-
tidsnämndens fördelar investeringsbidrag till föreningar
med egna anläggningar, är energieffektiviseringar en priori-
terad kategori. Som exempel på energieffektiviseringsåtgär-
der i kommunens fastigheter under året kan följande
nämnas:

•  Nya, hårdare krav på byggnaders energiförbrukning – för
nybyggen ställer vi hårdare krav på energiförbruk-
ning per kvadratmeter än den svenska byggnormen. 

•  Skogens förskola – en ny förskola i Skultorp har
byggts enligt ett lågenergikoncept. 

•  Billingstorps och Ekängens förskola – byte till energief-
fektivare uppvärmningssystem. 

•  Äldreboenden och sjukhem – optimerar uppvärmningen
genom att använda väderprognoser. 

•  Idrottshallen – byte till ventilation med värmeåtervin-
ning och behovsstyrning. 

•  Nytt uppföljningssystem för energiförbrukning – på så sätt
hittar vi eventuella problem snabbare.

•  Ny förskola – Projektering har startat av en ny förskola
i Trädgårdsstaden. Den ska byggas enligt normen för
passivhus det vill säga med mycket låg energiför-
brukning.

Användningen av olja för uppvärmning fortsätter att
minska som planerat. Oljan byts ut mot pellets, fjärrvärme
eller värmepumpar. Det slutliga resultatet kommer dock att
synas först 2012.

Energiförbrukning i kommunens fastigheter
Nedan redovisas de tre senaste årens genomsnittliga energi-
förbrukning i kommunens olika lokaltyper, uppdelad på el
och värme. För att kunna jämföra mellan olika år använder
man mängden förbrukad energi per kvadratmeter. Riktvär-
det (REPAB 2009) för en normal skollokal i vår del av lan-
det ligger på 55 kwh/m2 el och 127 kWh/m2 värme vid
fjärrvärme.

En tydlig trend för 2010 är att den genomsnittliga energi-
förbrukningen sjunker för i stort sett alla typer av lokaler.
För fritidsfastigheter beror den stora minskningen av el och
värme på att Billingehusbadet sålts under året. Skövde
Arena redovisas numera som fritidsfastighet, vilket förkla-
rar den minskade värmeförbrukningen hos gruppen förvalt-
ningsfastigheter. I skolor ökar värmeförbrukningen något
vilket möjligen kan förklaras av utökad ventilation på grund
av läckage- och fuktproblem vid snöskottning och snö-
smältning.

Belyst beteende och automatik 
Miljöförvaltning Östra Skaraborg har systematiskt uppma-
nat anställda att använda så lite energi som möjligt. All per-
sonal är numera noga med att släcka ljuset vid sina arbets-
platser och stänga datorerna när de inte används. Kommu-
nen fortsätter sitt arbete med att byta belysningsarmatur till
lågenergilampor. Automatisk avstängning av belysningen i
takarmaturer har installerats i stadshuset och kommer att in-
stalleras i övriga verksamheten där det är möjligt.

Energianvändning
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Grönare IT
IT-avdelningen strävar efter att utnyttja tekniska möjlighe-
ter för att minska elförbrukningen till exempel bärbara da-
torer, anpassningar av elförbrukningen och TeleMöte webb
(resfria möten via telefon och webb). Detta ska vidareut-
vecklas under 2011.

    Biogas

Biogas för ett grönare Skövde
Under året har stora förändringar skett vad gäller Skövdes
planerade och utökade biogasanläggning. Skövde Kommun
och Göteborg Energi har nu för avsikt att bilda ett gemen-
samt bolag för att bygga en produktionsanläggning för bio-
gas i anslutning till den existerande anläggningen. Till att
börja med kommer den utökade anläggningen att producera
cirka 25 GWh per år med en stark ökningstakt påföljande
år. 25 GWh motsvarar ungefär 2,5 miljoner liter bensin

Anläggningen öster om Stadskvarn planeras att stå klar
under andra kvartalet 2012. Första spadtaget tas i mars
2011. Den totala kostnaden för anläggningen beräknas bli
130 miljoner kronor. 

Sverige har en mycket fördelaktig energiproduktion jäm-
fört med många andra länder. Vattenkraft, kärnkraft och för-
nybara biobränslen håller utsläppen av koldioxid på en
relativt låg nivå. Trots detta består fortfarande mer än 25
procent av svensk energitillförseln av kol och fossil olja.
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Omställning i trafiksystemen behövs för att minska koldioxid-
utsläppen och det kräver nytänkande och satsningar utöver
det vanliga.

I december togs de första biogasdrivna stadsbussarna i
Skövde i bruk. 2014 kommer samtliga stadsbussar vara bio-
gasdrivna. 

Logotypen som ska marknadsföra Skövdes egna lokal -
producerade biogas.



Mindre lukt – mer för pengarna
Biogödsel kallas den biprodukt som uppstår vid rötning till
biogas. Det är inte vilken gödsel som helst:

•  luktar betydligt mindre än flytgödsel 

•  har ett attraktivt pris 

•  produceras lokalt. 

Biogödsel är bättre än flytgödsel inte bara när det gäller
lukt, smittämnen och spridbarhet. Effekten är också större.
Kväveverkan är snabbare och jorden blir mer bördig efter-
som biogödsel innehåller mikroorganismer och humus.
Under rötningen dör bakterier och fröer och halten av föro-
reningar är mycket låg.

Biogas ger lägst utsläpp av koldioxid
Bland de största utmaningarna är biltrafiken som står för
närmare en tredjedel av landets samlade klimatpåverkande
utsläpp. De förnybara alternativen ökar men står fortfarande
bara för tre till fyra procent.

För att räknas som miljöbil får en bil släppa ut högst 120
gram koldioxid per kilometer enligt Trafikverkets riktlinjer.
Det är en gräns som ett antal snåla dieselbilar, ett fåtal ben-
sinbilar och en del elhybridbilar klarar med en hårsmån.
Med biogas i tanken blir koldioxidutsläppen bara en bråk-
del av detta. Definitionen av miljöbil kommer sannolikt
skärpas under 2011.

En bil som drivs av biogas släpper ut bara mellan åtta
och 15 gram koldioxid per kilometer. Inget annat mil-
jöbränsle är i närheten av det. Med biogas kan man köra sex
gånger mellan till exempel Stockholm och Malmö och
släppa ut samma mängd koldioxid som en etanolbil efter en
resa. Jämfört med en dieselbil kan man köra tolv gånger.
Utsläpp handlar inte enbart om växthusgaser. När bilen
drivs med biogas slipper vi och miljön också utsläpp av
tungmetaller, svaveloxid, kväve, stoft och sot.

Livsmedelsavfall ger nyttigheter
Främst är biogasen tänkt att produceras av industriellt livs-
medelsavfall. Gödsel från lantbruken runt omkring kan
också bli aktuellt. Anläggningen beräknas ta emot cirka
65 000 ton råvara varje år. 

Biogasanläggningen i Skövde blir en mellanstor anlägg-
ning och planeras uppta en yta på 2,25 hektar. Förutom bio-
gasen kommer anläggningen att producera stora mängder
biogödsel som återförs till kretsloppet. 

Miljöredovisning 2010
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Med dagens höga priser på handelsgödsel är biogödsel
en högintressant produkt för lantbruket. I strävan efter ett
hållbart samhälle passar biogödsel väl in. Anläggningen be-
räknas producera ungefär 65 000 ton biogödsel per år.

    Fjärrvärme

Fjärrvärme- en miljöanpassad verksamhet
Skövde Värmeverk AB har i uppdrag att anlägga, äga och
driva anläggningar och nät för fjärrvärme, liksom för annan
miljöanpassad energiproduktion.

Biogas, enda svanenmärkta fordonsgasen, reducerar kol -
dioxidutsläppen med närmare 90 procent per energienhet 
när den ersätter fossila drivmedel.

Samverkan mellan lantbruket och bolaget Skövde biogas är nöd-
vändigt för att lyckas återföra näringsämnena till krets loppet.

Skövde Värmeverk ägs till 100 procent av Skövde kommun.
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Huvudanläggningarna är Lövängsverket, ett bioeldat
fjärrvärmeverk och Värmekällan, som är ett avfallseldat
kraftvärmeverk. Vid Lövängsverket förbränns cirka
220 000 m3 skogsflis. Värmekällan förbränner 60 000 ton
avfall, varav medlemskommunerna i Avfall Östra Skaraborg
levererar hälften. Resterande avfallsbränsle är så kallat
”verksamhetsavfall” som levereras från olika industrier i
Västsverige och Norge. 

Under 2010 producerades 427 041 MWh fjärrvärme och
12 205 MWh el. Fjärrvärmen motsvarar en energimängd
som kan värma drygt 21 000 normalvillor under ett år och
elen motsvarar hushålls el till cirka 2 400 hushåll.

faktaruta

Fjärrvärmenätet är tio mil långt och når Skövde tätort, Skultorp, 
Stöpen och Timmersdala. Hälften av de 1300 abonnenterna är små-
hus och resten består av industrier, flerbostadshus, lokaler och 
offentlig förvaltning. De största kunderna är Volvo, Skövde Garnison,
Västfastigheter (KSS), Skövde-bostäder och Skövde kommun.

Fjärrvärmens klimatnytta
Den effektiva förbränningen och avancerade rökgasre-
ningen gör fjärrvärme till ett bra val ur miljösynpunkt. Det
medför lägre utsläpp av försurande ämnen, växthusgaser
och stoft, vilket förbättrar stadsluften och skapar en trevli-
gare stadsmiljö.

Prisvärd energi
Skövde Värmeverk håller stadigt ett lågt fjärrvärmepris en-
ligt Nils Holgerssonundersökningen. Undersökningen ge-
nomförs varje år av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgäst-
föreningen med flera. År 2010 kom Skövde Värmeverk på
tolfte plats av totalt 253 fjärrvärmeföretag och hade lägst
pris i Västra Götalandsregionen.

Miljöcertifiering ISO 14001 
Sedan november 2010 är Skövde Värmeverk AB miljöcerti-
fierat enligt ISO 14001. Miljöcertifieringen utgör ett verk-
tyg för verksamheter som vill bedriva ett strukturerat
miljöarbete. Det består av planering, processer och doku-
mentation som ska hjälpa Skövde Värmeverk att nå sina
miljömål, leva upp till lagkrav och minska företagets miljö-
påverkan. För att få behålla certifikatet krävs ständig för-
bättring. En oberoende part kontrollerar detta vid årliga
revisioner.

Kallvintern 2010 – skapade oljebehov
De kalla vintermånaderna gjorde att andelen fossila bräns-
len i produktionen ökade under året. 

Anläggningarna har trots de extremt kalla vintermåna-
derna 2010 genomgående fungerat väl och få driftstörningar
har skett.

Så fungerar fjärrvärme
Istället för att varje hus har en egen värmekälla levereras
värmen från en central anläggning som kan drivas med
många olika bränslen. Fjärrvärmevattnet värms upp i vär-
meverket. Det varma vattnet pumpas i ett system av väliso-
lerade rör till de fastigheter som är anslutna.
Fjärrvärmevattnet värmer via en värmeväxlare dels husens
element och dels varmvattnet i kranarna.

Det avkylda fjärrvärmevattnet pumpas tillbaka till vär-
meverket, där det värms upp igen och leds tillbaka ut i sy-
stemet. Fjärrvärme ger ett ekonomiskt, driftsäkert,
miljöanpassat och enkelt värmesystem.

Skövde tätort – fjärrvärmenätet
Värmeproduktionen sker under största delen av året vid
Värmekällan där avfall förbränns. När temperaturen sjunker
under 12 grader Celsius startas biobränslepannorna vid Lö-
vängsverket. Sjunker temperaturen under -5 grader Celsius
måste även oljebaserade spetsanläggningar på Lövängsver-
ket, P4 och Lönnen startas.

fördelning av bränsleslag i gwh år 2010

Biobränsle        218 GWh
Olja                    31 GWh
Avfall                178 GWh

bränslefördelning – skövde värmeverk
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Grön produktion i Lövängsverket
Lövängsverket är en fastbränsleanläggning (flis) som är be-
lägen vid Kärnsjukhuset. Energiproduktionen där svarar för
cirka 50 procent av den totala produktionen i fjärrvärme -
nätet. Här finns två oljepannor som används som reserver
vid driftstörningar. På Lövängsverket är en så kallad
absorptionskylmaskin placerad, som förser sjukhuset med
miljöanpassad komfortkyla genom omvandling av fjärr-
värme.

Ackumulatortank - att lagra värme
Behovet av fjärrvärme varierar under dygnet och veckan.
En ackumulatortank på Lövängsverket gör det möjligt att
flytta produktionen i tiden. Man kan till exempel upprätt-
hålla en hög värmeproduktion under natten och släppa ut
den lagrade värmen under morgontopparna.

Ackumulatortanken har ett värmeinnehåll som motsvarar
cirka 200 MWh.

Grön produktion i Skultorp, Stöpen, Timmersdala
och Tidan
I förorterna till Skövde produceras fjärrvärme i närvärme-
centraler. I Skultorp finns en anläggning för träbriketter, i
Stöpen och Timmersdala eldas träpellets. Anläggningarna
har oljepannor för reserv- och spetslast. Under 2011 kom-
mer det byggas en närvärmecentral i Tidan.

Fjärrvärmen och framtiden i Skövde
Skövde Värmeverks omfattande fjärrvärmenät har ersatt en
stor del av tidigare fossiluppvärmning av främst flerbostä-
der och industrier. Utbyggnadsplaner utreds ständigt. Bio-
bränsle till bolagets bioeldade anläggningar kommer från
skogarna i ”Skaraborg” vilket innebär korta transportav-
stånd och mindre miljöbelastning. I vissa regioner har efter-
frågan på biobränsle ökat avsevärt de senaste åren. Den
ökade efterfrågan täcks genom effektivare transporter på
järnväg och import sjövägen.

Sverige har idag världens största överkapacitet på an-
läggningar för förbränning av avfall. Trots detta plane-

ras och byggs fler anläggningar som det inte
finns inhemskt avfallsbränsle till. Samtidigt

har Sverige effektiva anläggningar på
grund av att man producerar både el och

fjärrvärme till skillnad från övriga län-
der i Europa.

EU:s krav på deponiförbud av
brännbart avfall, samt det vitessy-
stem som tillämpas inom unionen
kan leda till att importen av av-

fallsbränsle kommer att öka. 

Miljöredovisning 2010

Skövde kommuns mil jöredovisning 2010 – Bilaga ti l l  kommunstyrelsens årsredovisning

8

Sju ton avfall i timmen förbränns i anläggningen i Värme -
källan vid Skövde värmeverk.

Skövdebornas hushållsavfall energiutvinns i Skövde 
Värmeverk.

Avfall utgör en resurs samtidigt 
som det är viktigt att hela tiden minska mängden 
avfall och dess farlighet. Återanvändning, material-

återvinning och energiutvinning ska främjas i 
nämnd ordning. Brännbart avfall får 

inte längre deponeras.
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Målbild biogas
Under 2010 levererade Skövdes biogasanläggning 330 335
kubikmeter fordonsgas. Det innebär att kommunfullmäkti-
ges mål på 300 000 kubikmeter senast 2011 har uppnåtts,
trots en olycka som gjorde att den del av anläggningen som
rötar slakteriavfall var avstängd under en del av året. For-
donsgasen har istället producerats enbart av rötslam från
vattenreningen. Den totala mängden producerad rågas var
därför mindre än normalt. Den ökade mängden såld for-
donsgas kan delvis förklaras av de nya gasdrivna stadsbus-
sarna som togs i drift vid slutet av året.

Skövdes miljöbilar ökar liksom resandet med 
stadsbussarna
Det har skett en ökning av andelen nyregistrerade mil-
jöbilar i Skövde. Under 2010 var hälften (49,84 pro-
cent) av alla nyregistrerade bilar i kommunen
miljöbilar, vilket är en ökning mot i fjolårets. Mot-
svarande siffra för länet var 45 procent och i Sverige
som helhet uppgick miljöbilsandelen till 38 procent. 

Resande med stadsbusstrafiken har ökat med 36,0
procent åren 2006-2010 genom tätare turer och fler lin-
jer. Antalet resor i år var 1 993 919 stycken. Målsätt-
ningen är att fördubbla resandet mellan åren 2006- 2020.

Målbild kommunala miljöfordon
Skövde kommuns rese- och transportpolicy anger att orga-
nisationen ska ha 50 procent miljöfordon i sin fordonspark
senast 2009. Detta mål uppnåddes under första kvartalet
2010 och vid slutet av året var andelen miljöfordon 56 pro-
cent. Kategorin miljöfordon innefattar både personbilar
med ett CO2-utsläpp under 120 gram per kilometer och lätta
lastbilar som drivs med förnybara bränslen som till exempel
gas eller etanol. För enbart personbilarna ligger andelen
miljöbilar på hela 72 procent. Det finns en stor förbättrings-
potential i att öka användningen av Skövdes egen lokalpro-
ducerade biogas, som är ett förnyelsebart bränsle.
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Visste du att…
Om alla bilar använde motorvärmare 

skulle totala utsläppen av försurande och 
hälsoskadliga föroreningar från 

bilarna kunna minska 
med hälften.

.



Av de relativt få nya bilar som kommunen införskaffat
under 2010 var 77 procent miljöfordon. Det är en försäm-
ring jämfört med 90 procent år 2009. Tre fjärdedelar av de
nya miljöfordonen är dieseldrivna, övriga är gasfordon.

Nya sköna cykelbanor
Två nya cykelbanor har anlagts och invigts. Den ena löper
utmed Vadsbovägen vid kvarteret Vipan och den andra
sträcker sig från Folkets park till Badhusrondellen. Under
våren har cykelvägnätet också förbättrats utifrån cyklister-
nas synpunkter. Med hjälp av karta och protokoll har en cy-
kelpanel med 50 cyklister undersökt brister. Deras
synpunkter har sammanställts i en rapport som ska använ-
das i förbättringsarbetet av gång- och cykelvägnätet.

Reseplanering  
Samverkansprojekt med Plan Care som utvecklats i samar-
bete med Gothia Science Park kring resursutnyttjande i
hemvården. Projektet visar på behov av IT-stöd för effektiv
resursplanering där transporter och ruttplanering är viktiga
faktorer. I upphandlingen av nytt verksamhetssystem finns
krav på planeringsmodul som en option.

Tävling som morot
Skövde kommuns samordnare av Kommunsamverkan Tra-
fiksäkerhet Och Miljö (KUSTOM) har star-
tat en ny tävling för att
stimulera skövdeborna till
att byta korta bilresor mot
cykel eller promenader.
”Skövde trampar & går” och
är en uppföljare till den tidi-
gare tävlingen ”Cykla & Gå till
jobbet”. 
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Resor och transporter
Många förvaltningar uppger att personalen använder kom-
munens miljöbilar eller minibussar och tåg, när de reser i
tjänsten. Vid kortare resor används cykel. Resande med den
egen bil i tjänsten har minskat. Som en del i klimatarbetet
erbjuder Skövde kommun alla tillsvidareanställda att leasa
miljöbilar med bruttolöneavdrag. Hittills har 34 personer
antagit erbjudandet.

Matresorna minskar
Tillagning nära matgästen leder till minskade mattranspor-
ter. Under 2010 har köken på Tidans skola, Värings för-
skola och Frösve skola byggts om. Det medför färre eller
helt uteblivna mattransporter. Måltidsverksamheten och nä-
ringslivsenheten initierade ett så kallat Leader-projekt under
2010, som kommer att starta under 2011. Projektet syftar
till att öka andelen närproducerade livsmedel i de kommu-
nala köken, inom ramen för lagen för offentlig upphandling.

Gasa mindre och värm upp motorn
Två förvaltningar har utbildat personalen i Eco Driving och
den ena har även köpt in flera elmopeder för att ersätta kor-
tare bilresor. Transporter är en av de största miljöpåver-
kande faktorerna inom omvårdnadsnämndens verksam-
hetsområde. Under året har tillgången på motor värmare
setts över och ännu flera miljöbilar har tagits i bruk. 

Framtidens kommunala fordonspark
På uppdrag av kommundirektören har tekniska förvalt-
ningen tillsammans med övriga förvaltningar arbetat fram
ett förslag till ny transport- och resepolicy. Förslaget skulle
kunna göra det möjligt för kommunen att ställa skarpare
CO2-krav än Trafikverket för att främja användningen av
förnybara bränslen. Förslaget skickas ut på remiss under
våren 2011.

Visste du att…
50 procent av alla bilresor 
är kortare än fem kilometer. 

25 procent är kortare 
än 2 kilometer.

Festlig invigning av ny cykelbana vid Badhusrondellen. Sång, trumpetfanfar och kaffe med dopp! Arne Lantz håller i saxen och
ingår i cykelpanelen.



Kemikalier & hälsa
Vid nystängsling av våra betesmarker används miljövänligt
virke som är naturligt rötbeständigt. Vid Lillegårdens IP
gödslas en av fotbollsplanerna på prov med organiskt göd-
sel för att studera effekten och resultatet. Arena Skövde för-
söker att i så stor utsträckning som möjligt använda sig av
miljövänliga rengöringsmedel och lägre dosering. Miljöför-
valtningen Östra Skaraborg har under 2010 rensat ut alla
sina onödiga och farliga kemikalier. 

Uranfrågan
Continental Mineral Precious Inc har fått undersökningstill-
stånd enligt minerallagen för att leta  efter uran i Västgöta-
bergen. De fyra berörda kommunerna Skövde, Skara,
Falköping och Tidaholm har beslutat i samtliga kommun-
fullmäktigen att använda det kommunala vetot mot en
eventuell uranbrytning. Continental Mineral Precious Inc
skickade ändå ut arbetsplaner för provborrning efter uran i
slutet av 2010. Kommunerna har bistått berörda markägare
med stöd och information för att dessa ska kunna lämna in
eventuella invändningar mot arbetsplanerna. Skövde kom-
mun har samordnat det politiska arbetet mellan berörda
kommuner.

Giftfri miljö 
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I 280 miljoner år har diabasen, som då trängde ut mellan sedimentlagren som varm magma och blev till ett 40 meter tjockt ”täcke”,
skyddat berget Billingen mot vittring.



Skövde kommun medverkar i ett projekt, Trädstadsprojekt

2012, där målet är att skapa en nationell arena för spridning

av förnyelse av tätortsbebyggelse som ska ge positiva miljö-,

energi- och klimateffekter. Frostaliden i södra Karstorp är ett

nytt bostadsområde i Skövde som ska byggas enligt dessa

riktlinjer. Plan-, bygg- och lantmäterikontoret har under 2010

arbetat utifrån följande planerings förutsättningar: ”Ambitio-

nen är att området skall ligga i framkant när det gäller kli-

matsmarta lösningar och därmed bli trendsättande för en

miljömässigt hållbar framtid för Skövdes vidare utveckling”. 

AB Skövdebostäder - en bra bit på väg
Sedan den 16 januari 2003 är Skövdebostäder AB miljöcer-
tifierat enligt ISO 14001. Certifieringen innebär ett ständigt
förbättringsarbete, där Skövdebostäder höjer ribban så snart
ett delmål uppnåtts. 

•  All oljeeldning i bostadsområdena är ersatt med
fjärrvärme och därmed reduceras växthusgaserna 
rejält. 

•  Från och med 2004 läggs inte golv av PVC, utom i
badrum. 

•  Mopederna är eldrivna. Alla motorfordon ersätts med
mindre miljöbelastande. Fyra biogasbilar finns i bo-
laget. 

•  Personal som kör fordon i tjänsten har utbildats i
Eco-driving. 

•  Städprodukter har bytts ut mot miljövänligare alter-
nativ. 

•  Miljö- och hälsofarliga kemikalier har minskats till
hälften.

•  Arbete med att minska energiförbrukningen pågår
ständig. Det gäller såväl fjärrvärme och vatten som
el. 

Hållbart byggande

Miljöredovisning 2010
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Utredningskiss över framtidsboende, Trästaden i Frostaliden i södra Karstorp.



Att minska avfallet och dess farlighet är den viktigaste ut-

gångspunkten vid miljöanpassning av avfallshanteringen.

Återanvändning, återvinning och energiutvinning ska främjas i

nämnd ordning. Det är glädjande att kunna konstatera att av-

fallshanteringen i den kommunala organisationen förbättrats

avsevärt de senaste åren och nedan beskrivs mer detaljerat

hur de olika framstegen ser ut på de olika enheterna.

Framsteg i avfallshantering i den kommunala orga-
nisationen
Stadshuset sorterar enligt anvisningar från tekniska förvalt-
ningen. Några förvaltningar i stadshuset har inte möjlighet
att sortera förpackningar i lunchrummet ännu. I källaren
finns källsortering av allt avfall från stadshuset. Plan-,
bygg- och lantmäteriavdelningen har minskat pappersför-
brukningen med 21 kilo per person sedan 2007. Konstenhe-
ten har minskat utskick och trycksaker och gått över till
mest digital information och elektroniska utskick. Det har
medfört att åtgången på papper har minskat kraftigt.

Under 2010 har arbetsmarknadsenheten arbetat på ett sy-
stematiskt sätt med att se till att miljöfarligt avfall kommer
till återvinnings- eller miljöstationen.

MÖS och Arena Skövde sorterar 
I idrottshallen finns flera tunnor utställda för insamling av
burkar och pet-flaskor. För batterier, lampor och lysrör
finns separata boxar, liksom en container endast för kartong
och wellpapp och separata kärl för glasflaskor, papper och
metallskrot.

Miljöförvaltningen Östra Skaraborg (MÖS) sorterar de
olika avfallsslagen i ett särskilt sorteringsskåp. Hyresvärden
ombesörjer därefter borttransport av det utsorterade mate-
rialet på ett kontrollerat sätt. Miljöförvaltningen Östra Ska-
raborg har minskat pappersförbrukningen med en 1,3
kartonger per årsarbetare sedan förra året.

Daglig verksamhet i miljöns tjänst
Genom daglig verksamhet för personer med funktionshin-
der har omvårdnadsförvaltningen bedrivit ett omfattande
miljöarbete. Främst är det en miljögrupp som har arbetat
med systematiserad sortering för teknikåtervinning av lys-
rör, datorer, mjukplast, kablar och så kallat sekretesstugg.
På omvårdnadsförvaltningens enheter fortsätter man att sor-
tera och återlämna glas, papper, metall, plast med mera.

Mindre mat i soporna
Inom måltidsverksamheten har mätningar gjorts då det gäl-
ler hur mycket mat som dagligen kastas. Mätningarna visar
att så mycket som 30 procent av maten går i soporna på
vissa förskolor och skolor. På flera skolor har arbetet med
att minska matsvinnet startat. Detta arbete kommer att fort-
sätta och förhoppningsvis spridas till samtliga skolor under
kommande år.

Stöpenskolan sorterar mera 
Källsortering är ett naturligt inslag på alla skolenheter men
det är olika grad av aktivitet på sorteringen. Allt ifrån de
som endast sorterar papper till Stöpenskolan som sorterar
papper, kartong, glas, plåt, metall, plast, batterier, lysrör, ke-
mikalier, elektronik, träavfall och från hemkunskapen mat-
avfall till kompostering.

Gymnasiet blev papperslösare
Genom att använda datorer, projektorer och digitala lärmil-
jöer har utbildningsförvaltningens personal och elever
minskat behovet av utskrivet och kopierat material. Inköp
av effektivare kopiatorer samt ett ökat användande av den
webbaserade lärplattformen Fronter har minskat åtgången
av papper. 

Vuxnare rutiner
Vuxenutbildningen har utvecklat rutinerna med sin källsor-
tering i syfte att åstadkomma en effektiv återvinning av sor-
terat avfall. Källsorteringsbehållare har placerats ut på varje
våningsplan för att elever och lärare snabbt och lätt ska
kunna sortera förpackningar av metall, glas, hårdplast och
kartong. Behållarna töms sedan av lokalvårdarna i större
kärl som hämtas för återvinning. Övrig källsortering av
lampor och batterier sköter vaktmästare. Resultatet är ett
mer effektivt och planerat källsorteringsarbete och större
miljömedvetande hos personal och studerande. Pappersför-
brukningen har minskat med 10,5 kilo per anställd sedan
förra året.

Kavelbro pressar
Brännbart avfall samt wellpapp från Kavelbro komprimeras
numera i en ny anläggning som togs i drift i februari 2010.
Skolan minskar transporterna för containertömningar och
sparar pengar och miljö.

Avfall & källsortering
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Vassare Västerhöjd
Västerhöjd har under 2010 tagit ytterligare steg mot att öka
återvinningen. Stena AB har fått i uppdrag att ta fram nya
behållare för pappersåtervinning, som ska öka och förenkla
återvinningen av papper.

Dessutom har skolan inlett arbetet med att skaffa miljö-
stationer. De ska ställas ut på skolan så elever och personal
enkelt ska kunna källsortera avfall.

Ett renare Skövde
Nedskräpningen ökar på många offentliga platser i kommu-
nen.  Ett sätt att minska problemet är att påverka barnen.
Kommunen deltar i ”Håll Sverige Rent”-kampanjens årliga
skräpplockardagar och anordnar en lokal tävling i skräpp-
lockning.

En vecka i maj plockades skräp av över 1 300 elever i
Skövde kommun. Specialpriset, ett äppelträd att plantera på
skolgården, gick till Billingsskolan där 200 elever samlade
in 30 säckar. Förskolan Vargkulan och skolan i Varola fick
ihop 23 säckar med skräp.

Nationella förändringar som påverkar 
avfallshanteringen
Avfallsförbränningsskatten togs bort 1 oktober 2010, efter-
som den förväntade miljöstyrningen uteblev. Hårda och

mjuka förpackningar sorteras numera i samma kärl. Små-
batterier och läkemedel har blivit producentens ansvar.

Avfallshantering i östra Skaraborgs (AÖS) 
strategiska aktiviteter
Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan för AÖS geogra-
fiska område har fortsatt. Den kommer att arbetas om delvis
under 2011. AÖS har under året deltagit i EU:s kampanj
”Minska avfallet” samt i Avfall Sveriges kampanj för ökad
materialåtervinning. Dessutom ingår AÖS i en referens-
grupp för en nationell avfallsplan och återvinningscentra-
lerna deltar i Avfalls Sveriges utvecklingsgrupper för
logistik. 

Kurser, statistik och samverkan
För att öka servicen mot kunderna har bilförare och perso-
nal på återvinningscentralerna gått en kurs för avfallsaktö-
rer i Skaraborg. AÖS har också startat en nätverksbaserad
statistikinsamling i samarbete med sina entreprenörer. Som
ett led i förberedelserna för sortering av matavfall har abon-
nentavgifterna beräknats per taxetyp och kommunerna före-
slagits införa avfallskvarnar.

AÖS har också haft internationellt kunskapsutbyte med
representanter från Namibia vid en resa till Ondangwa. En
strävan att optimera rutterna sker i ett projekt i samarbete
med högskolan, som har fått nytt anslag från KK-stiftelsen.

Miljöredovisning 2010
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Louice Yllö, miljösamordnare på tekniska förvaltningen skiner i kapp med glada vinnare, Agnes Forkman och Gustav Hellstrand, i
skräp-plockartävlingen.



Första biogaslastbilen i Skaraborg
Första tunga lastbilen med biogasdrift inom avfallssektorn
är i drift och används vid omhändertagandet av farligt avfall
från AÖS återvinningscentraler. 

Bättre service
Timmersdala och Värsås återvinningscentraler har byggts
om för att förenkla för invånarna att lämna avfall.

Soptippen
Arbete för att kunna använda deponigas har utförts och ar-
betet med sluttäckning har fortsatt. Deposition av ickefar-
ligt avfall från återvinningscentralerna i Skövde kommun

har helt upphört. I omhändertagande av farligt avfall ingår
deponering som en metod. 

Skövdes sopor blir värme
Det avfall från hushållen som energiutvunnits till värme och
el bestod av 12 692 ton hushållssopor, 2 966 ton från åter-
vinningscentraler och 2 671 ton träavfall (returträ). 

Ovan redovisas behandlingen av avfall som hanteras
inom AÖS verksamhet. Avfallet har samlats in genom
någon av AÖS återvinningscentraler eller lämnats in där. 
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behandling av hushållens avfall, aös
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Att tung trafik drivs av förnyelsebara bränslen är idag en miljönyhet och imorgon förhoppningsvis en självklarhet.



Att kommunen är en stor inköpare av varor och tjänster, stäl-

ler höga krav på miljötänkande. Riksdagen har ett inriktnings-

mål att 25 procent av den offentliga konsumtionen av

livsmedel ska avse ekologiska livsmedel 2010.

Kommunens inköp
Upphandlingsenheten har arbetat målmedvetet för att ta
miljönhänsyn i upphandlingarna under 2010. I upphand-
lingarna ställs miljökrav enligt den upphandlingspolicy som
kommunfullmäktige antagit.

Miljöstyrningsrådet
Vid upphandling används lämpliga kriterier framtagna av
Miljöstyrningsrådet, antingen som så kallade skallkrav eller
som utvärderingskriterier. Exempel på upphandlingsområ-
den där miljökriterier används är livsmedel, elmaterial och
engångsartiklar.

Livsmedel
Nya livsmedelsavtal trädde i kraft 1 mars 2010. Både eko-
logiskt odlade och konventionellt framställda produkter
finns upphandlade. Kommunen köpte livsmedel till ett
värde av 31 582 917 kronor under 2010. Av denna summa
stod ekologiska varor för 819 111 kronor som kommunens
livsmedelbeställare köpt under året. Tillsammans med årets
inköp av ekologiska mejerivaror, 185 963 kronor, är det
2,59 procent.  År 2009 var andelen 1,66 procent.

Kommunen har köpt 41 sorters ekologiska mejerivaror.
Förutom alla mjölksorter handlar kommunen yoghurt,
vispgrädde, crème fraîche, bordsmargarin, olika filmjölk-
sorter, keso producerad i Skövde och ekologisk juice. Av de
inhandlade mejerivarorna var 3,53 procent ekologiska.

Kravmärkt eller rättvisemärkt kaffe är under hela året in-
köpt från Gevalia och Löfbergs Lila. Prisdifferensen mot
konventionellt framställt kaffe är cirka 44 procent. Under år
2010 köptes 618 kilo ekologiskt eller rättvisemärkt kaffe för
sammanlagt 36 117 kronor.

Elektronisk handel
Elektronisk handel har fortsatt under 2010. Det innebär att
beställarna får bättre överblick över avtalen och beställer
varorna hos rätt leverantör, vilket leder till färre leveranser.
Elektronisk handel innebär också att vi får elektroniska fak-
turor från dessa företag. Det har medfört en kraftig minsk-
ning av antalet pappersfakturor. Under 2010 var 60 procent,
54 500 fakturor i kommunen elektroniska. 

Goda miljöexempel
Merparten av städkemikalier som är upphandlade uppfyller
kriterierna för ”Bra Miljöval”. Upphandlade mjukpappers-
produkter är till stor del Svanenmärkta. Allt papper som an-
vänds i Skövde kommun uppfyller miljökriterierna för
Svanenmärkning eller naturskyddsföreningens Bra miljö-
val. Under 2010 köptes kontorsmateriel för cirka 2,2 miljo-
ner kronor. Återfyllning används till kopiatorer och
laserskrivare. Tomkassetter returneras till ett återvinnings-
företag utan kostnad. För att begränsa antalet leveranser till
kommunen, sker samleveranser av kontor, skol-, lek och
papper och plastprodukter cirka två gånger i veckan.

Kopiatorer
Kopiatorer som inköptes under 2010 uppfyllde kraven enligt
Energy Star och var Svanenmärkta eller certifierade enligt
den tyska miljöstandarden Der Blaue Engel. Konica- Mi-
nolta är kommunens främsta leverantör under året. De upp-
fyller kommunens krav och är ISO 14001-certifierade. De är
anslutna till Registret för producentansvar och återvinnings-
system för förpackningar (REPA) och har avtal med Ragn-
Sells för återvinning av elektronik på ett miljöriktigt sätt.

Datorer
Alla bildskärmar uppfyller TCO-03 märkning eller Energy
Star. Stationära datorer uppfyller kraven enligt Epeat Gold.
Bärbara datorer uppfyller kraven enligt Energy Star eller
Epeat Gold. Samtliga produkter är kompatibla med kraven
enligt Energy Star.

Mobiltelefoner
Upphandlingsenheten följer tester av strålning med mera av
mobiltelefoner och följer rekommendationer som görs av
TCO Development. 

Mera inköp och miljö
Omvårdnadsförvaltningen föredrar engångsmaterial inom
vissa verksamheter när steriliseringshantering är mer ener-
gikrävande. Under året har nya nätverkskontakter knutits
med andra kommunala måltidsorganisationer som kommit
långt med införande av ekologiska livsmedel. Dessa kon-
takter och andra planerade utbildningsinsatser på området
förväntas leda till större andel ekologiska livsmedel. Från
och med år 2011 köps ekologisk mjölk till både förskola
och skola. Flera förvaltningar är miljömedvetna och försö-
ker köpa ekologiskt kaffe, ekologisk frukt och ekologiska
mejeriprodukter i den utsträckning ekonomin tillåter. Kaffet
i stadshusets lunchrum är krav- och rättvisemärkt. Ekolo-
gisk mat serverades på en stor chefskonferens under 2010. 

Hushållning
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Grön Flagg
Under året har Naturskolan gjort en satsning på Grön flagg
i Skövde och kringliggande kommuner. Tjugofem utbild-
ningsträffar har genomförts inom miljöcertifieringen Grön
Flagg med totalt 625 deltagare. Trots detta minskar antalet
Grön Flaggskolor i Skövde kommun. Idag är det tio av
kommunens skolor och förskolor som har aktivt Grön
Flaggarbete. En del kan förklaras av att Håll Sverige Rent
som står bakom utmärkelsen har rensat bort inaktiva skolor
som tidigare var med i statistiken.

Biblioteket upplyser
På stadsbiblioteket har ett flertal föreläsningar hållits med
miljötema till exempel "Från köpstopp till medveten kon-
sumtion”och "Fair trade fokus - rättvisemärkt".

Kunskap större i naturen
Under 2010 besökte 2 025 elever i Skövde Naturskolan,
som bedriver utomhuspedagogisk verksamhet med olika
teman för att förstärka elevernas inlärning inom främst de
naturvetenskapliga, tekniska och matematiska ämnena. In-
lärning i naturen har många positiva effekter på barnens
hälsa och ökar deras förmåga att hämta in kunskap.

Smart Energi – Balthazar Science Center
Under 2010 deltog Balthazar i Västra Götalandsregionens
projekt Smart Energi och erbjöd ett pedagogiskt tema på
ämnet. Eleverna fick arbeta med förnyelsebara energikällor
genom att till exempel ladda och köra en Legobil med vat-
tenkraft, solkraft och vindkraft och att konstruera och effek-
tivisera vindkraftverk. Totalt deltog 280 elever i projektet.
Den 11 november uppmärksammades Nordiska Klimatda-
gen på samtliga Science Center i regionen med olika aktivi-
teter för elever och allmänhet. Allt för att inspirera till ett
engagemang för vårt klimat.

Miljöråd, Mulle och Knytte
Skolenheterna driver miljöarbetet bland annat genom miljö-
råd där personal och elever träffas en gång i månaden. Ele-
verna lägger fram förslag och synpunkter som gynnar
miljön på eller kring skolan. Miljörådets elever går sedan ut
i klasserna och informerar om miljömötena. På en förskola
finns en utomhuspedagog som odlar med barnen och lär
dem att värna om miljön. På enheterna återanvänder man
material och arbetar mycket med återvinningsmaterial.
Mulle- och Knytteverksamhet, äventyrspedagogik, aktivi-
tetsstationer på gården samt tema närmiljö är hela tiden
återkommande aktiviteter. 

Miljöutbildning & kunskap
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Solljuset silas i röken från kolmilan i Locketorp som besöks av närmare 1 000 barn under natur- och miljödagarna i 
Locketorp.



Sjuka friskare i naturen
Som anställd vid Arbetsmarknadsenheten har Manne Rytt-
man, Naturskolan, arbetat under 11/2 år  med rehabilitering
av långtidssjukskrivna. En dag i veckan, året om, är de ute i
skog och mark som en del i sin rehabilitering. Ett halvår
efter genomförandet har nära åtta av de tio deltagarna har
lämnat sin sjukskrivning helt.

Hälsa och miljö 
hänger ihop
I samverkan med Västra Götalands miljömedicinska cent-
rum (VMC) har Miljöför- valtningen i Östra Skaraborg
(MÖS) genomfört en utbildningsdag för politiker och an-
ställda om sambandet mellan hälsa och miljö.

Miljödiplomering 
Miljöförvaltningen Östra
Skaraborg har under våren
2010 miljödiplomerats enligt
Göteborgsmodellen. Tek-
niska förvaltningen fick sin
miljörevision godkänd och
blev miljödiplomerade för
andra året i rad. Att vara mil-
jödiplomerad innebär att or-
ganisationen uppfyller vissa
krav på bland annat miljö-
plan och uppföljning. För-
valtningen måste också
miljöutbilda all nyanställd
personal varje år. Större kun-
skap leder till bättre förstå-
else, acceptans och
engagemang – viktiga para-
metrar i miljöarbetet.

Miljöpriset 2010
Årets miljöpris i Skövde gick
till hamburgerrestaurang Max
och motiveringen löd; ”Ham-
burgerrestaurangen Max har en
stark vision om ett hållbart
Max. De har kartlagt sin miljö-
belastning från jord till bord.
De har en tydlig åtgärdsplan där
de arbetar för både ett mer håll-
bart jordbruk till att förbättra
sin miljöbelastning i varje steg.
De har Miljöskola för sina an-
ställda med målet att alla an-
ställda ska tänka på miljön,
såväl på som utanför arbetet. Max kommunicerar tydligt
sina åtgärder med föresatsen att lyckas inspirera andra till
liknande miljöengagemang. Dessutom tar de ett stort socialt
ansvar genom att även skapa arbete till människor som av
olika anledningar stått länge utanför arbetsmarknaden. Max
är en tydlig vägvisare som ett miljöengagerat och ansvars-
fullt företag i tiden och vi är glada över att de finns etable-
rade i Skövde.”

Miljöredovisning 2010
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Oxadrevet, ett av många vackra promenadstråk i Skövde.

Förskolorna i Ekängen har fått en ny lägerplats i sin skolskog
iordningsställd under 2010.

Manne Ryttman, lärare
och eldsjäl i natur och
miljöarbetet, lockar ut
barn och vuxna i naturen
när han inte pratar natur
i radion.

Logotypen som organi-
sationer får använda
efter godkänd diplome-
ring och som två förvalt-
ningar i Skövde kan
stoltsera med.



Trädgårdsstaden har planerats och byggts utifrån en så kal-

lad grönstruktur med trädplanterade gator. I Hasselbacken

och Södra Bissgården har stenmurar och värdefulla ekar be-

varats mellan tomterna.

Skövdes natur nära
Natur och hälsa hör ihop. Närhet till grönområden får oss
att må bättre, ökar livskvaliteten och ger friskare samhällen.
För att uppnå dessa folkhälsoeffekter får det inte vara mer
än 300 meter till ett grönområde. För 96 procent av Sköv-
des invånare är avståndet 300 meter eller mindre. Det ger
inte bara en friskare och vackrare stad. Det gör också att
Skövde hamnar i topp bland landets tätorter i det här avse-
endet. 

Stora arbeten i skogen 
Efter vinterns härjningar krävdes stora insatser i skogen.
Arbetet skedde främst på Billingens friluftsområde och på
våra vandringsleder. 
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Skönare naturplatser
Rastplatsen och parkeringen vid Stolan – Sotarliden vand-
ringsled har restaurerats.

Billingevy, utsiktplatsen med kalkstensmuren i Billing-
eklevens naturreservat, har röjts och gjorts i ordning. Man
kan åter beundra den vackra utsikten över staden och om-
givningarna från Billingevy.

I naturreservatet Hene-Skultorp har grova träd friställts
och den gamla fägatan Oxadrevet, en mycket populär pro-
menadstig i Skultorp, har restaurerats.

De återkommande populära naturvandringarna ”Bil-
lingen blommar” och ”Billingen brinner” genomfördes i
samarbete med Skövde Naturskyddsförening, Friluftsfräm-
jandet, Skövde hembygdsförening och Naturskolan Aspö. 

Nya skyddsvärda områden 2010
Tre nya biotopskydd har bildats under året i Skövde kom-
muns skogar. En strandskog utmed Ösan med signalarterna
gullpudra, underviol och rutlungmossa, ett kalkrikt kärr
med bland annat orkidéerna tvåblad, kärrknipprot och ängs-
nycklar och en naturskogsartad sumpskog med signalarten
gammelgranslav.

Mer naturvård och friluftsliv 
En ny vandringsled, Billingen runt, ska tas fram. Den bin-
der ihop vandringslederna Vandra i Valle i Skara med Bil-
lingeleden i Skövde. Projektet Kvalitetssäkring av hotade
arter ger kunskaper som är till stor nytta vid skötseln av
våra naturområden och reservat. I projektet Slåtter i
Nohlmarken lär sig skolelever om naturvårdsskötsel och
biologisk mångfald. Projekten är beviljade av Länsstyrelsen
genom Lokala naturvårdssatsningen (LONA), som stödjer
satsningar på naturvård och friluftsliv i kommunerna.

Kurs i naturvård
En kurs om skyddsvärda träd hölls i samarbete med länssty-
relsen under hösten. Planerare, parkchefer, parkarbetare och
kommunekologer från flera grannkommuner fick lära sig
om skötsel av skyddsvärda träd och om de höga naturvär-
den som är knutna till dem.

Mindre taggtråd
Arbetet med att suc-
cessivt byta ut taggt-
råden i
betesmarkerna mot
elstängsel har börjat.
Skaderisken minskar
för både tamboskap
och vilda djur, lik-
som risken för sön-
derklippta stängsel.

Grönstruktur & biologisk mångfald

Kärrknipprot, en orkidé du har lyckan att kunna hitta på flera
platser i Skövde. Öppna artrika marker kräver bete.

Rutlungmossa signalerar att det finns mycket höga naturvärden
på platsen. Marken i området där den växer översilas med kalk-
haltigt källvatten. Mossan tål inte uttorkning som till exempel
kan orsakas av att träden runt om huggs ned. 
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