
 

 

 

 

 

 

3. Miljömål och åtgärder 
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Levande sjöar och vattendrag 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och 

deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 

produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljö-

värden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion 

ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

Nationellt miljömål 

 

Sjöarna i Laxå kommun är en del av kommunens identitet och 

karaktär. I kommunen finns mängder av sjöar, allt ifrån Undens stora 

klarvattensjö till små gölar i myrmarker och tärnar i Tivedsskogarna. 

För kommunens invånare och besökare lockar badstränderna med 

fina badplatser och attraktiva lägen för fritidshus, men vikar och 

stränder kan även vara värdefulla för fisk och fåglar. Kommunen 

behöver därför ett bra kunskapsunderlag så att strandskyddets syften 

kan värnas.  

 

Den ekologiska statusen hos större sjöar och vattendrag har bedömts 

av vattenmyndigheten. Ett stort problem är vattenreglering, som 

påverkar den naturliga ekologin och fungerar som vandringshinder 

för fiskarna, se figur 3. Skagersholmsån och Sågkvarnsbäcken hör 

till de biologiskt mest värdefulla vattendragen i kommunen. 

Sågkvarnsbäcken har redan biotoprestaurerats, medan Skagers-

holmsån står på tur.  

 

En stor del av vattnen är även påverkade av försurning och ingår i 

den regionala kalkningsplanen, se figur 3, och vissa av vattendragen 

är påverkade av övergödning. Kunskaperna om vattenmiljöerna är 

ofta ofullständiga och det finns ett stort behov av att fylla igen 

kunskapsluckor, till exempel genom inventeringar.  

 

Figur 3. Laxå kommun med vattenförekomster klassade enligt Vattendirektivet, samt 

vandringshinder och sjöar som kalkas och åtgärdsområden för kalkning. Källa: VISS, 

Vatteninformationssystem Sverige www.viss.lst.se och länsstyrelserna 

www.gis.lst.se.  

 

http://www.viss.lst.se/
http://www.gis.lst.se/
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Prioriterade områden 

 

Restaurering av Skagersholmsån 

Skagersholmsån är ett av de biologiskt mest värdefulla vattendragen 

i Laxå kommun.  Kommunen har som mål i sin Översiktsplan att ån 

ska restaureras.  

 

Kunskapshöjande insatser 

Ett sätt för kommunen att arbeta med att öka kunskapen kan vara att 

genom LONA-bidrag utföra studier av prioriterade vattenmiljöer. 

Undens fiskevårdsområdesförening har observerat att röding-

stammen minskar i Unden. För att öka kunskapen om röding-

stammens status behövs provfiske i sjön. Biotopvandring längs 

vattendrag kan ordnas i samarbete med länsstyrelsen för att öka 

kunskap om och intresse för restaurering av vattendrag.   

 

För att säkerställa att naturvärden, biologisk mångfald och rörligt 

friluftsliv skyddas i strandnära områden i enlighet med kommunens 

målsättning i Översiktsplanen, är det angeläget att inventera strand-

skyddsområden, framförallt inom de utökade strandskyddsområden 

som gäller runt Skagern och Unden.  

 

Verka för omprövning av vattendomar  

Framförallt Laxsjöarnas vattensystem med bland annat Grytsjön och 

Laxån, är kraftigt reglerade med skillnader i vattenstånd som innebär 

hot mot faunan och problem för fritidsboende och fiske. Regleringen 

utreds för närvarande av Länsstyrelsen. Kommunen ställer sig 

bakom detta och vill om möjligt medverka till en ekologiskt hållbar 

situation i vattensystemet.  

 

Kalkning enligt den regionala kalkningsplanen 

Fortsatt kalkning enligt kalkningsplanen. 

 Förslag till lokala delmål för naturvård i Levande sjöar och 
vattendrag:  
 

1. Alla vattenförekomster i kommunen ska ha god ekologisk status 

enligt vattendirektivets definition senast 2015 respektive 2021* 

(omskrivet från ÖP 2008). 

 

2. Försurningen i sjöar och vattendrag i kommunen ska minska  

(omskrivet från ÖP 2008). 

 

3. Naturvärden, biologisk mångfald och rörligt friluftsliv ska vara 

skyddade i strandnära lägen och tillgängligheten till stränder ska 

vara säkrad (ÖP 2008). 

 

4. Vattenanknutna kulturmiljövärden ska bevaras och utvecklas. 

 
*Målår är antingen 2015 eller 2021 i enlighet med den miljökvalitetsnorm som är 

antagen för vattenförekomsten i Vattenmyndighetens klassning 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damm vid Hasselfors. 
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Myllrande våtmarker 

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i 

landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker 

bevaras för framtiden. Nationellt miljömål 

 

Våtmarkerna är tillsammans med sjöar och skogen ett signum för 

Laxå kommun. Många av våtmarkerna inom kommunen är 

biologiskt värdefulla och skyddade som naturreservat. Även 

sumpskogarna har generellt höga naturvärden. I kommunen ligger 

våtmarkerna tätt, vilket gör att de är värdefulla ur ett 

landskapsperspektiv. Arter som är beroende av våtmarker kan sprida 

sig mellan de olika myrområdena. Smålommen trivs i små gölar i 

myrmark men flyger till större sjöar för att fiska. I kommunen finns 

också större vattensalamander, som är beroende av fiskfria 

småvatten. Fågelskådare lockas till den restaurerade fågelsjön 

Hammarsjön och till den vidsträckta Skagersholmsmossen, en av 

södra Sveriges största högmossar. För en äventyrslysten besökare är 

Vargaviddernas naturreservat med sina långa spänger genom myren 

en häftig naturupplevelse. I det nationella miljömålet är restaurering 

av våtmarker i jordbrukslandskap prioriterat, men eftersom 

kommunen har så lite jordbruksmark, så är detta inte prioriterat i 

Laxå kommun. Kommunen kan, för att uppfylla miljömålet, arbeta 

med att återskapa miljöer som efterliknar jordbrukslandskapets 

småvatten samt bevaka att värdefulla våtmarker inte exploateras 

eller utsätts för andra ingrepp.   

 

 

Figur 4: Våtmarker i Laxå kommun. Värdefulla våtmarker från våtmarks-

inventeringen och sumpskogsinventeringen redovisas.  Markavvattningsföretag 

visar var utdikning förekommer.  
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Förslag till lokalt delmål för Myllrande våtmarker 

 

1. Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i 

landskapet ska bibehållas på minst dagens nivå. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioriterade områden 
 

Myllrande våtmarker tillhör inte de mest prioriterade miljömålen i 

Laxå kommun. För att miljömålet ska uppnås, så är det viktigt att 

våtmarkerna inte minskar eller försämras i kvalitet. Kommunen har 

här ett ansvar att se till att hänsyn tas till våtmarkerna vid 

ärendehantering, så att ekologi och hydrologi inte påverkas negativt 

vid olika typer av exploatering eller vid vattenverksamheter. 

Checklistan som byggförvaltningen använder omfattar hänsyn till 

våtmarker och hydrologi.  

 

När det gäller småvatten, som kan vara viktiga för salamander och 

andra djur, kan kommunen verka för att småvatten ska bildas vid 

återställande av grustäkter och vid detaljplaneläggning av nya 

bostadsområden. På så vis kan kommunen bidra till en positiv 

utveckling för biotopen och de arter som är knutna till den. Även vid 

planering av dagvatten bör kommunen arbeta med att undersöka 

öppna dagvattenlösningar, som kan öka antalet småvatten.  

 

 

Den vidsträckta Skagershultsmossen, vy från fågeltornet. Köttätande sileshår, hjortron och klockljung hör myren till.  
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Levande skogar 
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion 

ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden 

bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.  

Nationellt miljömål 

 

Den vilda Tivedsskogen med Tivedens nationalpark i centrum är 

Laxå kommuns främsta turistmagnet och nära nog hela Laxå 

kommuns landyta täcks av skogsmark, se figur 5. Trots det är en stor 

del av skogsmarken så hårt brukad att skogsbruket i kommunens 

miljöutredning 2003 pekades ut som ett av de största miljö-

problemen i kommunen, vilket gör Levande skogar till ett prioriterat 

miljömål i Laxå kommun. Största markägaren i kommunen är 

Sveaskog, som äger ca 80 % av skogsmarken i kommunen och även 

förvaltar kommunens skog. Skogarnas sociala värden är något som 

har uppmärksammats mycket på senare tid. Det handlar till exempel 

om tätortsnära skogar som är viktiga för rekreation, friluftsvärden 

som att plocka svamp och bär samt värden för hälsa och väl-

befinnande som vistelse i naturmiljöer kan ge.  

 

Kommunen har ett särskilt ansvar för att tillgodose invånarnas behov 

av tillgängliga och attraktiva naturmiljöer, framförallt i tätortsnära 

områden. De regionala miljömålen och den regionala strategin för 

skydd och skötsel av skogsmark föreslår därför att kommunerna ska 

bilda minst ett kommunalt naturreservat. Laxå kommun bildade 

tillsammans med Sveaskog Lillängens naturvårdsområde i 

Hasselfors 2006, för att bevara och utveckla de höga natur- och 

rekreationsvärden som finns där. Fortsatt arbete bör inriktas på 

skötsel av den kommunala skogsmarken, samverkan med andra 

skogsägare om tätortsnära skog och utveckling av skogens sociala 

värden.  

 

Figur 5: Skogsmarken i Laxå kommun med nyckelbiotoper, naturvärden och 

sumpskogar från Skogsstyrelsen. Värdetrakter betecknar större områden där det finns 

en hög andel skyddsvärd skog. Skyddade områden i kommunen; naturreservat, 

nationalpark och Natura 2000 samt blivande naturreservat består i huvudsak av skogs- 

och myrmark. Källa: Skogsstyrelsen, http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-

bruka/Skogsbruk/Karttjanster/Skogens-Kalla/ och länsstyrelserna, www.gis.lst.se. 

http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Karttjanster/Skogens-Kalla/
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Karttjanster/Skogens-Kalla/
http://www.gis.lst.se/
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Prioriterade områden  
 

Skötsel av kommunal mark 

Kommunen behöver göra en översyn över sitt skogsinnehav och 

fastställa en målsättning för skötseln av skogsmarken. Prioriteringen 

bör vara att sköta all kommunal mark så att rekreationsvärden och 

biologisk mångfald kan utvecklas. Midsommarberget, Ramundeboda 

och Lillängen är särskilt prioriterade områden. Skötsel av 

naturområden bör alltid ske i samråd med kommunekologen.  

 

Säkerställa och utveckla tätortsnära skogsmark 

Kommunen äger mycket liten mark och är därför beroende av andra 

markägare, framförallt Sveaskog, för att säkerställa att det finns 

tätortsnära skog med höga värden för både friluftsliv och biologisk 

mångfald. Exempel på tätortsnära områden på Sveaskogs mark där 

kommunen har ett stort intresse är Öudden vid Borasjön, 

Byggemarken mellan Laxå och Röfors, Lillängen i Hasselfors och 

elljusspåret i Finnerödja. För att säkerställa att dessa och andra 

tätortsnära områden behåller sina kvaliteter, så bör kommunen göra 

en Grönstrukturplan som omfattar inventering av tätortsnära mark 

och ställa upp mål för områdena i samarbete med markägaren (se 

även God bebyggd miljö).  

 

Hänsyn vid fysisk planering 

Vid fysisk planering skall alltid områden med höga natur- och 

rekreationsvärden vägas in i processen. Åtgärder vid fysisk planering 

tas upp under ”Ett rikt växt- och djurliv”.  

 

Förslag till lokala delmål för Levande skogar 

 

1. Tätortsnära skogar ska bevaras och skogsbruk bedrivas med 

hänsyn till att dessa områden har en speciell och värdefull betydelse 

för dem som bor i tätorterna och med hänsyn till den biologiska 

mångfalden (omskrivet delmål för skog i ÖP 2008).  

 

2. Kommunal skogsmark skall skötas med naturvård och friluftsliv 

som fokus.  

 

3. Kommunen ska verka för att skogsmiljöer i kommunen som har 

höga sociala och biologiska värden sköts med hänsyn till dessa.  

  

 

 

Ovan t.v: produktionsskog, t.h. levande död ved i naturvårdsskog. 
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Ett rikt odlingslandskap 
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för 

biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas 

samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks. Nationellt miljömål 

 

Omställningen av jordbruket i Sverige från småskaligt till 

centraliserat har lett till att många små jordbruk har lagt ned och 

gamla åker-, ängs- och betesmarker har lämnats att växa igen eller 

planterats med skog. Många arter som är knutna till den öppna, 

brukade marken, har därför minskat drastiskt, till exempel många 

fjärilar och bin. Laxå kommun är en utpräglad skogsbygd och endast 

ca 2 % av kommunens yta utgörs av odlingsmark, se figur 6. 

Småskaliga och ålderdomliga torp eller byar utgör ett vackert inslag 

som bryter av skogslandskapet i Tiveden och flera områden har 

pekats ut som värdefulla i den nationella ängs- och hagmarks-

inventeringen. De största jordbruksområdena finns vid Skagersholms 

gård och vid Bålby gård öster om Teen. Området runt Teen omfattas 

av riksintresse för kulturmiljö, på grund av det vackra ålderdomliga 

landskapet. Även Ramundeboda, vid Borasjöns strand, är 

riksintresse för kulturmiljövård.  

 

Naturvärden i odlingslandskapet är ofta förknippat med kulturvärden 

och kan med fördel samordnas med kulturmiljövård. Kommunen har 

inte så stora möjligheter att påverka skötseln av jordbruksområden, 

men kan på egen mark verka för att bevara biologisk mångfald som 

är knutna till det öppna landskapet genom anpassad skötsel, där 

Ramundebodaområdet är prioriterat. Kommunen kan även indirekt 

gynna lantbruk och andra verksamheter som håller marker öppna, till 

exempel hästgårdar, genom att bidra till att skapa ett positivt klimat 

för dessa.  

 
Figur 6: Jordbruksmarken i Laxå kommun täcker endast en liten del av 

kommunens landareal. Kartan visar värdefulla ängs- och hagmarker, Natura 

2000-områden i öppen mark samt riksintresse för kulturmiljövård. Källa: 

www.gis.lst.se 
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Prioriterade områden 
 

Restaurering av ängsmark i Ramundeboda 

I Ramundeboda-området finns en gammal kulturmarksflora som 

behöver restaurering för att återställas. Marken ska skötas i enlighet 

med Länsstyrelsens vårdplan för området, för att utveckla biologiska 

och kulturhistoriska värden hos floran i området, vilket även kan 

höja upplevelsen av området för besökare.  

 

Hänsyn vid fysisk planering och bygglov 

Jordbruksmark är en viktig resurs för framtiden, som ska skyddas 

från exploatering i så stor utsträckning som möjligt. Vid fysisk 

planering skall alltid åkermark vägas in som ett angeläget 

allmänintresse. Exploatering av åkermark bör endast tillåtas när 

allmänintresset av att exploatera överväger allmänintresset av att 

bevara åkermark.  

 

Hänsyn ska också tas till värdefulla ängs- och hagmarker, biotoper 

som omfattas av biotopskydd och kulturbärande landskapselement 

vid fysisk planering, bygglov och annan exploatering. Exploatering 

av områden som klassats som värdefulla i ängs- och 

hagmarksiventeringen tillåts inte.  

 

Stötta lokal produktion 

Ett viktigt instrument som kommunen kan använda för att påverka 

utvecklingen av det lokala jordbruket är att upphandla lokalt 

producerade livsmedel. Barn- och utbildningsförvaltningens mål att 

öka andelen ekologiska, närproducerade eller klimatsmarta 

livsmedel är ett steg i rätt riktning.  

Förslag till kommunala miljömål för naturvård i Ett rikt 
odlingslandskap 
 

1. Andelen brukad jord och öppna kulturpräglade marker i 

kommunen ska vara oförändrad eller öka (omskrivet från ÖP 2009). 

 

2. Andelen ekologiska, närproducerade och/eller klimatsmarta 

livsmedel i kommunens storkök ska öka till 25% till år 2014  

(antaget i Barn- och utbildningsnämnden 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Småskaligt äldre kulturlandskap vid Skyttasjön, Tiveden. 
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God bebyggd miljö  

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en 

god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 

regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 

till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 

och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

Nationellt miljömål 

 

God bebyggd miljö är ett mycket brett miljömål som omfattar bland 

annat kommunens samhällsplanering. Kommunen har planmonopol, 

vilket innebär att kommunen har ett särskilt ansvar att även tillvarata 

och skapa förutsättningar för friluftsliv, rekreation och biologisk 

mångfald i och i närheten av bebyggelse. En rik biologisk mångfald i 

tätorten uppmuntrar till lärande, motion och naturupplevelser och 

kan bidra till att stärka kommunens attraktionskraft. I Laxå kommun 

är det nära till naturen och samhällena är förhållandevis små, men att 

ta tillvara på dessa möjligheter är viktigt och där har kommunen en 

potential att utvecklas. Genom att ta fram planeringsunderlag kan 

kommunen aktivt arbeta med att utveckla rekreationsvärden och 

biologiska värden i tätorterna. Kommunen kan även bidra till en god 

hushållning av mark, vatten och naturresurser genom att ställa krav 

vid upphandling. För att uppnå miljömålet God bebyggd miljö, så är 

det viktigt att kommunen tar fram planeringsunderlag för hur 

värdefulla natur- och friluftsmiljöer ska tas till vara. Prioriterat är att 

ta fram en plan för grönstrukturen i och omkring Laxå tätort. 

Tonvikten på tätortsnära områden kommer igen både i miljömålet 

”Levande skogar” och i miljömålet ”Ett rikt växt och djurliv”. Även 

områdenas tillgänglighet är en planeringsfråga, till exempel att 

planera för cykelvägar och tillgänglighetsanpassning av 

besöksområden.  

 

 

 

 

Figur 7: Några av de tätortsnära naturområden i och runt Laxå som används 

för rekreation. Kartan behöver utvecklas vidare för att ge en bättre bild av 

områden som används och områden som har potential att utvecklas.   
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Förslag till lokala miljömål för naturvård i God bebyggd 
miljö 
 

1. Planeringsunderlag ska finnas för natur- och friluftslivsvärden i 

tätortsnära miljöer, så att biologisk mångfald, friluftsliv och 

möjligheterna till en god folkhälsa bevaras och utvecklas. 

     

2. Kommunen ska i sina verksamheter bidra till en god hushållning 

med mark och vatten. 

  
 

Prioriterade områden 
 

Tätortsnära natur 

För att miljömålet ska kunna uppnås behövs kartläggning och 

målsättning för tätortsnära naturområden, som kan göras i en så 

kallad Grönstrukturplan. Detta är även nära kopplat till miljömålet 

Levande skogar. Med en kartläggning av hur den tätortsnära naturen 

används av invånare, skolor och föreningar som grund, kan 

kommunen både planera skötsel av den egna marken och öppna en 

dialog med de markägare som har värdefulla tätortsnära mark. 

 

Fysisk planering 

Det är viktigt att Byggförvaltningen, som utför arbetet med fysisk 

planering, fortsätter att arbeta med rutiner för hur hänsyn ska tas till 

biologiska värden, pedagogiska värden och rekreationsvärden i den 

fysiska planeringen. Till stöd för detta har byggförvaltningen 

utarbetat checklistor och arbetsgrupper för fysisk planering. För att 

bygga vidare på detta behövs även nya inventeringar och 

planeringsunderlag, till exempel för tätortsnära natur, LIS-områden 

och stora opåverkade områden. Naturvårdsdatabasen, som har tagits 

fram inom detta projekt, är ett viktigt underlag som skall vägas in 

som ett allmänt intresse vid olika exploateringsärenden.  

 

Hushållning med naturresurser 

Hushållning med naturresurser ingår i God bebyggd miljö. Lokalt 

omhändertagande av dagvatten, minimera användandet av naturgrus, 

utveckla tillgänglighet till rekreationsområden med cykel och till 

fots och genomföra kompensationsåtgärder om värdefull mark 

exploateras är exempel på hushållning med naturresurser som 

kommunen kan prioritera. 
Informationstavla Lillängen. 
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Ett rikt växt- och djurliv 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett 

hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. 

Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras 

funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i 

långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. 

Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik 

biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 

Nationellt miljömål 

 

Ett rikt växt- och djurliv beskriver begreppet biologisk mångfald. 

Det omfattar mångfalden av olika arter och den stora variationen av 

olika livsmiljöer, biotoper och landskap samt den genetiska 

variationen mellan och inom arter. För att uppnå miljömålet behöver 

vi bevara hotade arter och lära oss att utnyttja naturen på ett 

långsiktigt hållbart sätt. En del av de hotade arterna omfattas av 

åtgärdsprogram, till exempel varg och flodpärlmussla, som båda 

finns i Laxå kommun. Inom kommunen finns både Natura 2000-

områden, naturreservat och Tivedens nationalpark. För att kunna ta 

hänsyn till både hotade arter och deras livsmiljöer vid skötsel av 

kommunal mark, samhällsplanering och handläggning behövs bra 

kunskaper om var de finns och var det finns värdefull natur. Därför 

har det inom ramen för naturvårdsprogrammet tagits fram en databas 

med en web-baserad karta, där värdefulla naturområden redovisas 

och som även har en koppling till Artdatabanken. Men det finns ett 

behov av att utöka kunskapen med nya inventeringar och 

återinventering av äldre uppgifter. Kunskap, förståelse och känsla 

för naturen och dess invånare leder till en vilja att bevara den. En 

viktig del av miljömålet är därför även att arbeta med friluftsliv, 

information och undervisning. Kommunen har här ett särskilt ansvar 

eftersom genom barnens skolgång och skötsel av den egna marken, 

turistinformation och annan informationsverksamhet.  

Ovan: Information är en viktig del av tillgängligheten till ett område. Tivedens 

nationalpark. Nedan: Utsiktsberg i Tivedens nationalpark. 
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Förslag till lokala miljömål för Ett rikt växt- och djurliv 
 

1. Kommunalt ägd mark och tätortsnära mark ska skötas med 

inriktning på att bevara och utveckla biologisk mångfald, 

rekreationsvärden och tillgänglighet. 

 

2. Andelen skyddad och skyddsvärd mark i kommunen ska vara 

oförändrad eller öka. Exploatering av biologiskt värdefull mark 

tillåts inte. 

 

3. Kunskapen om den biologiska mångfalden ska öka hos 

kommuninvånare, politiker och tjänstemän. 

 
Prioriterade områden 
 

Pedagogik 

Prioriterat är att utveckla kommunens arbete med miljö-, natur- och 

utomhusundervisning. Förskolorna arbetar med Grön flagg eller 

andra metoder och i årskurs 4-6 finns även natur- och miljöpärmen. 

Extra stöd behövs till årskurs 1-3 för att arbetet ska bli kontinuerligt. 

Det är viktigt att skolorna har tillgång till stimulerande utemiljöer 

som kan användas för både pedagogik och lek. Stöd till pedagogerna 

kan ges genom utbildning i utomhusundervisning och framtagande 

av handledningar som gör den skolnära naturen lättillgänglig.  

 

Friluftsliv och rekreation  

I dagsläget saknas en bra kommuntäckande topografisk karta med 

information om sevärda naturmiljöer. Det är därför angeläget att ta 

fram en ny friluftskarta med naturrelaterad information. Den publika 

web-kartan som är kopplad till naturvårdsdatabasen kan utvecklas 

till en digital naturguide med klickbar information om intressanta 

naturområden.  

Skötsel av kommunal mark 

Liksom för skogsmarken, ska även övrig kommunal mark skötas 

med inriktning på bevarande av biologisk mångfald, rekreation och 

pedagogik. Förutsättningarna för blommande växter och 

nektarsugande insekter kan förbättras genom att vägkanter slås på 

sensommaren, vilket kan tillämpas även på ytor i tätorterna. Äldre 

träd bör endast avverkas då det är motiverat ur säkerhetssynpunkt, 

eftersom de är viktiga för bland annat fåglar, insekter och lavar. 

Inventering av naturvärdesträd bör ske i samband med framtagande 

av grönstrukturplaner. Utbildning erbjuds till dem som ansvarar för 

markskötseln. 

 

Kunskapshöjande insatser 

Kontinuerlig utveckling av naturvårdsdatabasen är mycket viktigt för 

att hålla denna information tillgänglig och uppdaterad. Hänsyn till 

förekomsten av hotade och sällsynta arter skall även tas genom 

sökning i artdatabanken, som kopplas direkt till naturvårdsdatabasen. 

Naturinventeringar som utförs i samband med nya detaljplaner eller 

miljöanmälningar ska läggas in i databasen. En utvärdering av de 

områden som finns utpekade i databasen bör alltid ske om det blir 

aktuellt med åtgärder i området. Återinventeringar bör göras för 

prioriterade områden i naturvårdsöversikten från 1984. 

 

För att öka kunskap och intresse för biologisk mångfald kan 

kommunen samverka med andra kommuner i länet som arbetar 

aktivt med naturvårdsfrågor och anordna seminarium eller 

utbildningar till tjänstemän om hur biologisk mångfald kan 

integreras i samhällsplaneringen och markskötsel.  

 

Samverkan med lokala aktörer 

Kommunen bör aktivt utnyttja möjligheten att söka LONA- och 

andra bidrag och genom detta stötta lokala naturvårdsinitiativ. 
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