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1. Inledning 

Bakgrund 

En hållbar utveckling bygger på ”insikten att naturen har ett 

skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen 

är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl” 
1
(1kap 1§ 

Miljöbalken). 

 

Naturvård är arbetet med att bevara arter och deras livsmiljöer, för 

att bevara en rik biologisk mångfald och naturligt fungerande 

ekosystem. Fungerande ekosystem är också en förutsättning för vårt 

samhälle, då vi nyttjar de naturresurser som ekosystemen 

producerar. Virke, rening av vatten och pollinering av 

jordbruksgrödor är några av de ekosystemtjänster som ekosystemen 

ger oss. Det finns även en social dimension i hur vi planerar och 

verkar för tillgången till en varierande natur med möjligheter till 

vardagsupplevelser, friluftsliv och kunskap om ekosystemen och 

naturen. Ett aktivt naturvårdsarbete är en viktig pusselbit för att nå 

ett hållbart samhälle. Beslut om att ta fram ett naturvårdsprogram 

fattades av kommunstyrelsen 2010-05-04
2
. 

Miljömål och hållbar utveckling 

Hållbar utveckling omfattar tre dimensioner; social, ekologisk och 

ekonomiskt hållbar utveckling. Det finns också ett generations-

perspektiv; det samhälle och den livsstil vi har idag ska inte få 

äventyra kommande generationers möjligheter att leva ett lika bra liv 

som vi gör idag. Det grundar sig i en insikt om att jordens resurser är 

ändliga och att vi måste hushålla med dem. Den ekologiska delen av 

hållbar utveckling innebär att vi måste värna om vår miljö och inte 

förstöra den natur som finns för kommande generationer. Som en 

                                                 
1
 Miljöbalk (1998:808) 

2
 Askersunds kommun 2010, Dnr KS 2010.114 

definition av ekologiskt hållbar utveckling har Sveriges riksdag 

beslutat om att anta 16 miljökvalitetsmål.  

 

De svenska miljökvalitetsmålen, eller miljömålen, antogs 1999 och 

omfattar allt från luften vi andas och vattnet vi dricker, klimatfrågan 

och kemikalier till livet i skogarna, på odlingsmarkerna och 

myrarna
3
. Miljömålen ska styra Sveriges miljöarbete och visa vägen 

till ett hållbart samhälle. Inom en generation, till 2020 ska de stora 

miljöproblemen vara lösta. Kommunerna har ett ansvar att arbeta 

med miljömålen och kan göra det på olika sätt. Askersunds kommun 

har hittills arbetat med tre av de 16 nationella miljömålen, 

Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och Levande sjöar 

och vattendrag. Framtagandet av naturvårdsprogrammet är en del av 

kommunens arbete med miljömålet God bebyggd miljö och 

naturvårdsprogrammet föreslår en utveckling av kommunens arbete 

med naturvårdsinriktade miljömål. Många av miljömålen överlappar 

varandra och arbetar man med ett miljömål följer ofta positiva 

effekter för andra miljömål med på köpet.  

 

De miljömål som är tydligast inriktade på naturvård och är relevanta 

i kommunen är God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag, 

Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och 

Ett rikt växt- och djurliv. I naturvårdsprogrammet ges förslag på hur 

kommunen kan utveckla sitt miljömålsarbete och arbeta med dessa 

miljömål.  

 

Utgångspunkt för arbetet med naturvårdsprogrammet är de 

nationella miljömålen och Örebro läns regionala miljömålsprogram, 

som sträckte sig fram till 2010. Under 2011 har en fördjupad 

utvärdering av de nationella miljömålen utförts, vilket kommer att 

leda till förändringar i miljömålen och revidering av det regionala 

miljömålsprogrammet. Detta kan på sikt leda till att kommunens 

                                                 
3
 www.miljomal.nu  

http://www.miljomal.nu/
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miljömål behöver omarbetas, men de befintliga nationella och 

regionala miljömålen bedöms fortfarande utgöra en bra grund för de 

lokala miljömålen. 

Syfte 

Det huvudsakliga syftet med naturvårdsprogrammet är att utveckla 

kommunens arbete med miljömålen och att visa hur kommunen kan 

ta en mer aktiv del i naturvårdsarbetet. Naturvårdsprogrammet med 

Naturvårdsdatabasen ska fungera som underlag vid kommunens 

fysiska planering och handläggning av ärenden inom Miljöbalken 

samt Plan- och bygglagen. Om exploatering eller andra åtgärder blir 

aktuella i områden som pekas ut som värdefulla för naturvård eller 

friluftsliv skall detta alltid vägas in som ett allmänt intresse.   

Avgränsning och innehåll 

Naturvårdsprogrammet utgår från miljömålen God bebyggd miljö, 

Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande 

skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Det 

omfattar en bakgrundsanalys, en kartdatabas och förslag till lokala 

miljömål och åtgärder för att stärka kommunens naturvårdsarbete.  

 

I del 1 presenteras bakgrund och utgångspunkter för Askersunds 

kommuns naturvårdsarbete. Del 2 presenterar värdefulla natur- och 

friluftsmiljöer i kommunen och omfattar även den digitala kartan 

som finns på miljöförvaltningens hemsida, www.sydnarkemiljo.se, 

samt den digitala kartdatabas som ligger bakom. I del 3 beskrivs de 

aktuella miljömålen och hur kommunen föreslås arbeta med dessa. I 

del 4 är de föreslagna åtgärderna samlade till en åtgärdsplan.  

Naturvårdsprogrammet gäller under perioden 2012-2015 och bör 

revideras minst en gång per mandatperiod eller när ny kunskap har 

tillkommit. Beskrivningen av kommunens naturvärden samt 

nulägesbeskrivning och analyser omfattar all mark i kommunen. 

Ingen ställning har tagits till motstående intressen och 

naturvårdsprogrammet innebär inte heller någon inskränkning för 

markägare.  

 

Web-kartan kommer att utvecklas vidare i samarbete med Sydnärkes 

byggförvaltning. Kartunderlaget skall ses som ett kunskapsunderlag 

som ska användas vid olika typer av beslut. Databasen skall 

uppdateras kontinuerligt när ny kunskap tillkommer.  

 

I åtgärdsplanen har förslagen till åtgärder utifrån miljömålen 

sorterats efter förvaltningsansvar. Åtgärderna utgör konkreta förslag 

på projekt där kommunen kan leda naturvårdsarbetet eller stötta 

lokala intressenter, uppdelade efter förvaltningsansvar. De förslag 

till åtgärder som kommunen väljer att arbeta vidare med ska arbetas 

in i förvaltningarnas miljöplaner och/eller verksamhetsplaner. 

Många förslag har utarbetats genom dialog med lokala intressenter 

och de presenteras som samarbetsparter i åtgärdsplanen. Åtgärds-

planen utgör en ”bruttolista” utifrån vilken kommunens insatser ska 

prioriteras.  

Uppföljning 

De åtgärder som kommunen väljer att arbeta vidare med skall föras 

in i de miljöplaner som tas fram i kommunens arbete med 

miljödiplomering. Åtgärderna följs upp i enlighet med vad som 

bestäms i miljöplanerna. Referensgruppen och styrgruppen för 

miljömål fungerar som en uppföljande instans och rapporterar till 

Kommunstyrelsen. En samlad uppföljning av hela naturvårds-

programmet görs i kommunens årsredovisning år 2015. 

http://www.sydnarkemiljo.se/
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Kommunens naturvårdsuppdrag 
Kommunens roll inom naturvården har traditionellt sett varit ganska 

begränsad. Det är framförallt länsstyrelserna och Naturvårdsverket 

som bedriver arbetet med att skydda arter och naturområden. I och 

med regeringens skrivelse ”En samlad naturvårdspolitik” 
4
 och de 

nationella miljömålen (1999) har kommunernas aktiva roll inom 

naturvårdsarbetet ökat. Naturvårdsarbetet, liksom miljömålsarbetet, 

indelas i sektorsansvar, vilket innebär att myndigheter, företag och 

andra organisationer inom olika samhällssektorer tar ansvar för 

miljöfrågor inom sina verksamhetsområden. Här har kommunerna 

en mycket viktig roll, eftersom de ansvarar för fysisk planering och 

en stor del av tillsynen enligt miljöbalken. Kommunens naturvård-

sarbete ska ses som ett komplement till det naturvårdsarbete som 

bedrivs av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, 

frivilliga naturvårdsorganisationer och markägares frivilliga insatser. 

Kommunerna har ett ansvar för att bryta ned de nationella och 

regionala miljömålen till en lokal nivå. Många av miljömålen berörs 

direkt eller indirekt av naturvårdsarbete.  

Friluftsliv och undervisning; En del av naturvården 

En stor del av naturvårdsarbetet där kommunen har ansvar och 

rådighet är nära kopplat till undervisning och friluftsliv. Många av 

miljömålen och utredningar om naturvård betonar att kunskap om 

och känslan av närhet till naturen ökar vår vilja att bevara den. 

Kommunerna har en särskild roll här att genom samhällsplanering 

och undervisning och informationsinsatser öka tillgängligheten till 

naturen, inte minst i tätortsmiljöerna. Friluftsliv tas framförallt upp 

under miljömålet Ett rikt växt- och djurliv, men även under flera av 

de andra miljömålen.  

                                                 
4
 skr 2001/ 02:173 

Förutsättningar för aktiv naturvård i kommunal regi 

För att integrera naturvård och friluftsliv i fysisk planering, 

ärendehantering och undervisning, så krävs politiska beslut och en 

viljeinriktning. Kommunstyrelsen ansvarar för fysisk planering och 

miljöförvaltningen initierar många projekt på miljöområdet och 

Tekniska nämnden ansvarar för skötsel av såväl parkmark som 

skogsmark i kommunen. På miljöförvaltningen finns en 

kommunekologtjänst som har till uppdrag att bevaka naturvårds-

frågorna. Kommunekologen fungerar även som kontaktperson i 

naturvårdsfrågor och kan i vissa projekt utgöra projektledare. Ingen 

budget finns avsatt för naturvård, vilket innebär att naturvård bedrivs 

som projekt eller integreras i verksamhetsplaner på respektive 

förvaltning. Åtgärdsförslagen från handlingsplanen bör arbetas in i 

verksamhetsplaner med en tydlig budget och ansvarsfördelning. 

Finansieringsmöjligheter kan finnas genom tex statliga bidrag som 

LONA, Lokala naturvårdssatsningen för naturvårdsprojekt eller 

LOVA, lokala vattenvårdsprojekt. 
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Prioriterade områden för naturvård i Askersunds kommun 

Kommunalt naturvårdsarbete bör i första hand inriktas på områden 

där kommunen har rådighet och möjligheter att påverka.  

 

Hänsyn vid fysisk planering  

Kommunerna har planmonopol, vilket innebär att de har en mycket 

stor möjlighet att styra planeringen mot hållbar utveckling. Vid 

fysisk planering ska hänsyn tas till värdefulla livsmiljöer, hotade 

arter och friluftsliv. Här skapas också förutsättningar för medborgare 

till att röra sig i och njuta av naturen. En förutsättning för detta är att 

höja kunskapsläget hos politiker och tjänstemän med hjälp av 

inventeringar, underlag och utbildning samt att skapa rutiner så att 

dessa frågor inte glöms bort i planeringen.  

 

Hänsyn vid handläggning enligt miljöbalken och plan- och 

bygglagen 

Kommunernas bygg- och miljönämnder handlägger ofta ärenden 

som syftar till olika typer av exploatering av mark och 

vattenområden samt reglering av utsläpp till luft, mark och vatten. 

På samma sätt som vid fysisk planering, så behöver hänsyn tas till 

värdefulla livsmiljöer, hotade arter och friluftsliv. Även här behövs 

det kunskap och rutiner för att säkra en hållbar utveckling. 

 

Kunskapsuppbyggnad 

Kommunen ansvarar för barnens skolgång. Här finns stora möjlig-

heter till en positiv påverkan då kommunen genom undervisning om 

miljömål och ekologi kan höja barnens kunskap om naturen. Vanor 

grundläggs tidigt och de barn som växer upp med en personlig 

relation till naturen har bättre förutsättningar för att värna om den 

när de växer upp. Annan informationsverksamhet och utbildning av 

tjänstemän och politiker i dessa frågor är också viktiga grundstenar. 

 

Hänsyn vid skötsel av kommunal mark 

Kommunens och de kommunala bolagens mark bör skötas 

miljövänligt och med fokus på rekreation och naturvård. Särskilt 

viktigt är det i den så kallade tätortsnära naturen, där många 

medborgare rör sig dagligen. Med en naturvårdsinriktad skötsel kan 

goda möjligheter för biologisk mångfald i stadsnaturen skapas. 

Många kommuner miljöcertifierar sin mark för att visa att de föregår 

med gott exempel och har miljötänkandet med i skötseln av marken. 

 

Krav vid upphandling 

Kommunen är en stor konsument av olika varor och tjänster, till 

exempel skolmat och entreprenadarbeten. Genom att ställa krav på 

sina leverantörer kan kommunen påverka utvecklingen av mer 

miljövänliga varor och tjänster.  

 

Främja en god folkhälsa 

Tillgång till gröna utemiljöer minskar stress och uppmuntrar till 

motion. Kommunen bör verka för att kommuninvånarna har tillgång 

till gröna utemiljöer med hög kvalitet och tillgänglighet, såväl i 

närheten av skolor som för allmänheten.  

 

Samverkan 

Kommunen har även stora möjligheter till att fånga upp och stötta 

lokala intressen inom naturvård, samt delta i mellankommunala 

projekt. Lokal delaktighet och att integrera naturvård i olika 

verksamheter är två viktiga utgångspunkter för naturvårdsarbetet. 

Kommunen bör vara positivt inställd till att bidra då lokala 

intressenter initierar projekt för att öka rekreations- eller naturvärden 

i kommunen.  
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Relation till andra planer och program 

Översiktsplan  

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell 

översiktsplan (ÖP). ÖP fungerar vägledande för beslut om använd-

ning av mark- och vattenområden. Askersunds kommun arbetar för 

närvarande med att ta fram en ny ÖP. Naturvårdsprogrammet 

fungerar som en fördjupad kunskapsbas för de natur- och 

friluftsvärden som finns i kommunen och som stöd för fysisk 

planering och handläggning av ärenden enligt PBL och MB. 

 

Miljöstrategiskt arbete 

I naturvårdsprogrammet föreslås en utveckling av kommunens 

arbete med miljömålen för Levande sjöar och vattendrag, Myllrande 

våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt 

och djurliv samt för God bebyggd miljö.  

 

Askersunds kommun arbetar med att miljödiplomera den 

kommunala verksamheten enligt Göteborgsmodellen. Miljödiplo-

meringen är det verktyg som kommunen ska använda för att omsätta 

miljömål, miljöpolicy och andra strategiska beslut på miljöområdet i 

konkret handling och det ska också fungera som den röda tråd som 

binder ihop miljöarbetet. De åtgärder från naturvårdsprogrammet 

som kommunen väljer att prioritera ska arbetas in i de miljöplaner 

som de kommunala förvaltningarna och enheterna tar fram inom 

ramen för miljödiplomeringen.  

 

Folkhälsomål  

Ett av Sveriges 11 folkhälsomål är fysisk aktivitet. Genom 

samhällsplaneringen kan attraktiva utemiljöer skapas, som uppmanar 

till motion, lek och rörelse. Rekreation och friluftsliv är en viktig del 

av naturvårdsprogrammet och nära kopplat till arbetet med 

miljömålen. God bebyggd miljö omfattar samhällsplanering och 

tätortsnära naturmiljöer.  

 

Läroplaner 

Miljöperspektiv och hållbar utveckling är ett av de övergripande 

perspektiv som skolorna skall arbeta med i sin undervisning
5
. 

Utveckling av arbetet med miljömålen ligger i linje med detta.  

Tidigare naturvårdsarbete och inventeringar i kommunen 

Askersunds kommun bildade två kommunala naturreservat 2005,  

Väderkvarnsbacken och Stadsparken. Lokala inventeringar utförs 

framför allt i samband med utredningar för fysisk planering samt vid 

anmälan eller tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet om en 

miljöbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning med natur-

inventeringar krävs. Det finns ett behov av att samla lokal kunskap 

och kartlägga lokala intressen när det gäller områden som har höga 

natur- och friluftsvärden.  

 

Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med inventeringar av arter och 

biotoper samt skyddande av mark genom att bilda naturreservat eller 

utpeka Natura 2000-områden. De områden som utreds av 

Länsstyrelsen har ett regionalt eller nationellt intresse och utgör de 

områden som har de allra högsta naturvärdena. Resurserna för att 

utföra inventeringar är dock mycket små och kommunen kan 

förstärka kunskapsuppbyggnaden till exempel genom användandet 

av LONA-bidrag. Inventeringar har även utförts temavis, tex 

våtmarker och ängs- och hagmarker. Skogsstyrelsen inventerar 

skyddsvärda biotoper i skogsmark, så kallade nyckelbiotoper, 

naturvärden och sumpskogar. Under slutet av 1970-talet och början 

av 1980-talet gjordes en länsövergripande naturvårdsinventering i 

länet som finns sammanställd i Länsstyrelsens rapport Naturvårds-

översikt Örebro län (1984). Eftersom det saknas nyare heltäckande 

inventeringar utöver denna i kommunen, så har det varit en utgångs-

                                                 
5
 Skolverket, 2011, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 
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punkt för arbetet med naturvårdsprogrammet. Det finns dock ett stort 

behov av att uppdatera detta kunskapsunderlag, då det idag kan ha 

blivit inaktuellt till följd av till exempel exploatering eller 

skogsavverkning.  

 

Samtliga större vattendrag och sjöar har inventerats och klassats i 

olika ekologisk status genom arbetet med det Europeiska 

ramdirektivet för vatten (Vattendirektivet). Här finns uppgifter om 

vattenkemi, vattenreglering och vandringshinder samt fiskbestånd. 

Kunskapen om vattenmiljöerna är dock många gånger mycket 

bristfällig och klassningarna bygger ofta på ofullständiga 

beslutsunderlag. Behovet av att öka kunskapen om våra 

vattenmiljöer är mycket stort.  

Lagstiftning 

Ett stort antal lagar och internationella konventioner rör naturvård. 

Skydd av naturen och miljöhänsyn regleras framförallt i miljöbalken. 

Annan viktig lagstiftning finns i Skogsvårdslagen, PBL, Väglagen, 

Terränglagen m fl. Sverige har även åtagit sig att följa internationella 

konventioner som CITES, Ramsarkonventionen och EU-s 

ramdirektiv för vatten.  

 

Områden kan skyddas för naturvård och friluftsliv genom olika 

skyddsformer. Nationalpark och naturreservat är de mest kända 

skyddsformerna. Mindre områden kan skyddas genom till exempel 

biotopskydd och Natura 2000 är den skyddsform som används inom 

EU för att bevara arter och livsmiljöer enligt EG:s art- och 

habitatdirektiv. I kommunens verksamhet är det framförallt vid 

handläggning enligt miljöbalken eller Plan- och bygglagen som styr 

den miljöhänsyn som tas. Länsstyrelelsen fungerar som 

remissinstans och expertmyndighet för naturvårdsfrågor.   

 

Kommunerna har dock möjlighet att ta en mer aktiv roll inom 

naturvårdsområdet, framförallt i den egna planeringen och 

markskötseln, men även genom att hjälpa till vid satsningar från 

lokala intressenter. Till exempel kräver LONA-bidraget att 

kommunen ställer upp som huvudman. Kommunerna har numera en 

möjlighet att bilda naturreservat, som tidigare endast bildades av 

staten. Om kommunerna äger skogsmark med höga värden kan även 

bildandet av mindre biotopskyddsområden vara aktuellt.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturreservatet 

Harge uddar, 

Vättern 
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2. Värdefulla miljöer  
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2. Värdefulla och skyddade miljöer  

Naturvård 

I kommunen finns 24 naturreservat och 18 Natura 2000-områden, 

naturvårdsavtal och biotopskydd, samt områden som pekats ut som 

värdefulla i olika inventeringar. Dessa har samlats i en digital 

kartdatabas och finns publicerad på miljöförvaltningens hemsida 

www.sydnarkemiljo.se. En sammanställning av dessa visas i figur 1. 

Observera att mycket små områden inte visas i kartan, exempelvis 

nyckelbiotoper. Dessa finns dock i den digitala kartan.  

 

Kartbilden är en ögonblicksbild som ger en uppfattning om var i 

kommunen särskild värdefulla områden för naturvård och friluftsliv 

finns. Kartan är en sammanställning av ett flertal inventeringar av 

natur- och friluftslivsvärden. Vid kommunal planering och 

handläggning skall kartan användas som ett underlagsmaterial. 

Användning av den digitala databasen eller web-kartan är då att 

föredra. Webkartan utvecklas i takt med att ny kunskap tillförs.  

 

Förklaring till kartan 

Områden som är skyddade enligt lag redovisas med raster. 

Inventeringarna redovisas som röda, orange och gula områden, klass 

1-3. Dessa sammanfaller i vissa fall med skyddade områden. Mycket 

små områden som nyckelbiotoper kan inte redovisas här pga skalan, 

men finns redovisade i den digitala kartdatabasen.   

 

För lagskyddade områden, nationalpark, Natura 2000-områden och 

naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal samt strandskydd, så 

gäller miljöbalken och de beslut, skötselplaner eller avtal som 

upprättats för området. I första hand skall dessa områden bevaras i 

enlighet med det skyddssyfte som området har. För eventuella 

ingrepp i dessa områden krävs att gällande lagstiftning följs och 

dispenser kan krävas för olika typer av ingrepp eller åtgärder. 

Riksintressen för naturvård-, kulturmiljövård och frilftsliv/rörligt 

friluftsliv och turism ska enligt miljöbalken skyddadas mot ingrepp 

som kan medföra negativ påverkan på de värden som riksintresset 

grundar sig på. De utgör ett tungt vägande planeringsunderlag för 

kommunerna.  

 

I övriga områden som utpekas som värdefulla, klass 1-3, samt 

nyckelbiotoper och sumpskogar finns inga särskilda 

områdesskyddsbestämmelser. De utpekade områdena är en resurs 

där kommunen kan utveckla turism och friluftsliv eller använda som 

pedagogisk resurs i skolundervisningen. Många av de utpekade 

områdena är mycket attraktiva för friluftsliv. Exploatering och andra 

åtgärder eller ingrepp inom dessa områden ska inte tillåtas eller 

endast tillåtas om syftet är att utveckla områdets värden eller om det 

kan utföras utan att hota områdets värden. Kommunen ska vara 

uppmärksam och se till att områdena utreds innan ingrepp tillåts. 

Samtliga inventeringar som omfattas av kartan och databasen 

redovisas i bilaga 3. Riktlinjer för olika naturvärden tas upp under 

respektive miljömål. 

 

Klass 1: Områden som klassats som nationellt värdefulla områden 

enligt regionala och nationella inventeringar. Klassningen omfattar 

även nyckelbiotoper.  

 

Klass 2: Områden som klassats som regionalt värdefulla områden 

enligt regionala och nationella inventeringar.  

 

Klass 3: Områden som klassats som lokalt värdefulla områden enligt 

regionala och nationella inventeringar. Klassen omfattar även lokalt 

utpekade värden som inte är klassade i övrigt samt sumpskogar och 

naturvärden enligt Skogsstyrelsens klassning.  

http://www.sydnarkemiljo.se/
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Figur 1: Naturvårdskarta. Skyddade och 

värdefulla miljöer för naturvård i 

Askersunds kommun. Observera att 

nyckebiotoper, sumpskogar och 

naturvärden från Skogsstyrelsen inte 

redovisas pga skalan.  
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Friluftsliv och tätortsnära miljöer 

I Askersunds kommun finns en mängd vackra, spännande och 

intressanta miljöer för friluftsliv. Ofta är friluftsliv starkt förknippat 

med naturvård och kommunen har ett särskilt ansvar, bland annat 

genom samhällsplaneringen, att tillgodose invånarnas behov av rika 

friluftsmiljöer. Vackra och tillgängliga friluftsområden är även en 

viktig attraktionskraft i turistnäringen. Hela området runt Vättern är 

av riksintresse för friluftsliv och turism och en del av kommunens 

varumärke, Skärgårdskommunen Askersund. Här bjuder Vätterns 

stränder på såväl vilda fjordliknande miljöer i naturreservatet Harge 

uddar, som familjevänliga badstränder vid Hargebadens camping 

eller slipade mjuka klipphällar vid Sandviken. Men det finns också 

många andra pärlor spridda i kommunen, som Fagertärn med de röda 

näckrosorna i Tiveden och Snavlunda och Tjälvesta ängar som visar 

upp ett vackert kulturpräglat landskap. Generellt har naturreservat 

höga friluftsvärden, då de är tillgängliga med stigar, parkering och 

skyltar. Även kulturmiljöer sammanfaller ofta med höga naturvårds- 

och friluftslivsvärden. Kommunen har flera riksintressen för 

kulturmiljövård, så som exempelvis Askersunds gamla stadskärna, 

by- och kulturlandskapsmiljöer samt lämningar från 

bergslagshistorien i Vena gruvfält.   

 

På Munkastigen mellan Olshammar och Ramundeboda i Laxå 

vandrade munkarna för att sedan ta båt över Vättern till klostren i 

Alvastra och Vadstena. Norra Vätternleden är en ny led som 

invigdes 2011 och har sin utgångspunkt från Olshammar. Fina 

vandringsleder finns även i naturreservaten och från Trehörnings 

masugn utgår Mariedammsleden. Många av lederna är helt beroende 

av ideella krafter och turismföretagare, till exempel Luffarboleden 

m.fl. leder, vilka sköts av Norra Aspamarkens bygdelag. Vättern 

lockar naturligtvis även båtliv och paddlare. M/S Wettervik som kör 

turer ut i Vätterns skärgård är en viktig del av infrastrukturen för 

friluftslivet, liksom den tillgänglighetsanpassade Grönön, där både 

rullstolsburna och barnvagnsburna kan få ta del av skärgården på 

nära håll. Kommunens sjöar har också generellt höga friluftsvärden, 

med många fina badplatser och möjligheter till fiske. 

 

Kartan i figur 2 illustrerar de leder och besöksmål som finns i 

kommunen. Kartan är inte heltäckande, då lederna hela tiden 

utvecklas. I webkartan sker en kontinuerlig uppdatering av lederna. 

De områden som anges som ”värdefulla områden för friluftslivet” 

finns utpekade i länets naturvårdsöversikt från 1984 och utgör 

tätortsnära områden samt områden som pekats ut lokalt som viktiga 

för friluftsliv under arbetet med naturvårdsprogrammet. De 

tätortsnära miljöerna är särskilt intressanta att kartlägga och 

utveckla, då de utgör vardagsnaturen för större delen av kommunens 

invånare och även är en viktig pedagogisk resurs. Friluftsliv är 

samlat under miljömålet Ett rikt växt- och djurliv. Kartbilden 

innehåller uppgifter från Askersunds kommuns turistkarta, 

hembygdsförningar och värdefulla områden för friluftsliv från 

Länsstyrelsens naturvårdsöversikt från 1984 samt de naturreservat 

som i diskussion med turismansvariga på kommunen har pekats ut 

som särskilt attraktiva ur besökssynpunkt.  

 

För att behålla och utveckla den attraktionskraft och infrastruktur för 

turism som leder och friluftsområden utgör, så är det viktigt att ta 

hänsyn till den och till de önskemål och planer som lokala ideella 

krafter och entreprenörer har. Kännedom om dessa friluftsområden 

och friluftsanordningar utgör således ett viktigt planeringsunderlag 

för kommunen, likväl som en möjlighet till marknadsföring. 

Friluftsområden och leder ska på samma sätt som för områdena i 

naturvårdskartan, vägas in som ett allmänt intresse och utredas innan 

ingrepp tillåts. 
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Figur 2: Friluftskarta. Naturområden med särskilt 

höga friluftsvärden samt anläggningar och leder för 

friluftsliv i Askersunds kommun.  
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Kartskikt, referenser 
 
Kartskikt Förklaring 

Länsstyrelsen, GIS-data från länsstyrelserna 

Naturvårdsprogram Naturvårdsöversikten 

från 1984 

Riks_4kap2 Riksintresse turism och 

rörligt friluftsliv  

Riks_fri Riksintresse  friluftsliv 

Riks_kul Riksintresse 

kulturmiljövård 

Riks_nat Riksintresse naturvård 

Riks_natura2000 Riksintresse Natura2000 

angs_och_hage_96 Ängs- och 

hagmarksinventeringen 

kalkade_sjoar Kalkade sjöar enligt den 

regionala 

kalkningsplanen 

Kalkning_atgardsomraden Åtgärdsområden för 

kalkning 

Rikkärr Rikkärrsinventering 

Rullstensåsar Rullstensåsar 

Vandringshinder Vandringshinder för fisk 

Vatmarksinventering_oversikt Våtmarksinventeringen, 

VMI 

Värdefulla vatten natur Vatten som pekats ut 

som värdefulla för 

naturvård 

blivande_naturreservat Blivande naturreservat 

Markavvattningsforetag_batnadsomrade Markavvattningsområden 

Nat_res Naturreservat 

Lst_skogliga_vardetrakter_t Skogliga värdetrakter 

enligt den nationella 

skogsskötselstrategin 

Odlingslandskap_bevar_omr Bevarandeområden för 

jordbrukslandskapet 

Kartskikt Förklaring 

Skogsstyrelsen, Skogens 

Källa 

Kartskikt från Skogsstyrelsens 

nyckelbiotopinventering. 

Nyckelbiotoper 

Nyckelbiotoper bolag 

Naturvärden 

Sumpskogar 

Vattenmyndigheten, VISS 

Ekologisk status i sjöar och 

vattendrag 

Ekologisk status i sjöar och 

vattendrag enligt 

vattenmyndighetens klassning 

2009. WMS-tjänst. 

SGU 

Jordartskartan Askersund  

Lantmäteriet 

Fastighetskartan  

Primärkartan  

Topografisk karta  
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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, 

kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 

vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som 

förutsättningar för friluftsliv värnas. Nationellt miljömål 

 

Vättern, dess stränder och skärgård omfattas av såväl Natura 2000, 

riksintresse för friluftsliv och ett flertal naturreservat, vilket speglar 

den stora betydelse som både vattnet och stränderna har för 

naturvård och friluftsliv.  Stränderna längs Vättern och andra sjöar är 

naturligtvis aven mycket attraktiva för att bygga sjönära bostäder 

som lockar nya invånare till kommunen. För närvarande tas nya 

planer fram bland annat för Landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen, LIS. En prioritet för att behålla höga naturvärden är därför att 

noggranna inventeringar utförs i de områden som pekas ut för ny 

bebyggelse.  

 

Sverige arbetar med EU:s ramdirektiv för vatten för att alla 

vattendrag, sjöar och grundvatten skall uppnå god ekologisk status. 

Inom naturvård handlar detta framförallt om att återställa vattendrag 

till en mer ursprunglig och naturlig miljö, till exempel genom att riva 

ut vandringshinder för fisk. Insatser ska prioriteras till de vatten som 

inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god ekologisk status och 

vatten som är skyddade enligt art- och habitatdirektivet. Av 

kommunens 19 sjöar och 27 vattendrag som har kartlagts, så 

uppnådde endast 8 sjöar och 4 vattendrag God ekologisk status och 

olika fysiska förändringar, till exempel vandringshinder är ett stort 

problem.   

 

 
 
 

Figur 3. Askersunds kommun med vattenförekomster klassade enligt Vattendirektivet, 

samt vandringshinder och sjöar som kalkas. Statusklassningar av sjöar och vattendrag 

visar God ekologisk status i grönt, Måttlig ekologisk status i gult och 

Otillfredsställande ekologis status i orange. 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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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.*  

 

2. Försurningen i sjöar och vattendrag i kommunen ska minska.  

 

3. Naturvärden, biologisk mångfald och rörligt friluftsliv ska vara 

skyddade i strandnära områden och tillgängligheten till stränder ska 

vara säkrad.  

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

antagen för vattenförekomsten i Vattenmyndighetens klassning 2009.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till åtgärder 

 

Delmål 1 

 

 Inventering och åtgärder av vätternbäckarna i Igelbäcken och 

Aspaån. 

 Framtagande av dagvattenstrategi. 

 Upprätta rutiner för att ta hänsyn till vattenanknutna biotoper 

med höga biologiska värden i kommunal planering och 

handläggning. 

 Inventering av naturvärden vid Torpabäcken, Stavån samt 

tillrinnande vattendrag till Storsjön. 

 

Delmål 2 

 

 Fortsatt kalkning enligt regional kalkningsplan.  

 

Delmål 3 

 

 Inventering med avseende på friluftsliv och naturvärden i 

föreslagna LIS-områden. 

 Utveckling av Estaboåns närområde i Åsbro. 

 Inrätta kanotled genom Tisaren, Åmmelången och 

Askersund. 

Fagertärn har skyddats som naturreservat på grund av de sällsynta 

röda näckrosorna.   
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Figur 4: Våtmarker och markavvattningsföretag i Askersunds kommun. 

Våtmarksinventeringen visar våtmarker som klassats som värdefulla, där klass 1 har 

högsta värdet. Sumpskogar enligt Skogstyrelsen.  Rikkärr har generellt höga 

biologiska värden och förekommer på några områden i kommunen. 

Markavvattningsföretag visar att sjösänkning, utdikning mm förekommer framförallt 

inom jordbruksområden.  

Myllrande våtmarker 
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i 

landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker 

bevaras för framtiden. Nationellt miljömål 

 

Våtmarker är ofta artrika, med många fåglar och en speciell flora 

knutna till sig. I skogsmiljöer har ofta sumpskogarna höga 

naturvärden eftersom många ovanliga mossor är beroende av den 

skuggiga och fuktiga miljön. Sumpskogarna har också varit så 

kallade brandrefugium, dit skogsbränder inte har nått och kan hysa 

gammal skog om de inte har påverkats av avverkningar i modern tid.  

 

Våtmarker uppträder ganska sparsamt i Askersunds kommun. I östra 

delen av kommunen finns en liten del av en stor mosse, 

Kärnskogsmossen, som utgör riksintresse för naturvård och Natura 

2000-område, med ett mycket rikt fågelliv. I länsstyrelsens 

inventering av rikkärr, så listades 7 stycken rikkärr, varav ett 

extremrikkärr. Rikkärr är påverkade av kalk och utgör en mycket 

ovanlig naturtyp, med många arter knutna till sig som enbart lever i 

dessa ovanliga miljöer. Inget av rikkärren i Askersund är prioriterat 

för åtgärder från länsstyrelsen. Till våtmarkerna räknas även 

småvatten i jordbrukslandskapet, som är en biotop som är skyddad 

enligt lag. Småvatten är viktiga till exempel för större 

vattensalamander, som behöver fiskfria vatten för att överleva. 

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.   

 

 

 

 

 

 



 

 23 

Förslag till lokalt delmål för Myllrande våtmarker 

 

1. Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i 

landskapet ska bibehållas på minst dagens nivå. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förslag till Åtgärder 

 

Delmål 1 

 

 I planering och ärendehandläggning löpande bevaka att 

biologiskt eller kulturhistoriskt värdefulla våtmarker inte 

skadas vid exploatering av mark eller annan verksamhet 

(Regionalt delmål).  

 Skapa rutiner för att uppmärksamma våtmarker vid 

kommunal planering, handläggning och tillsyn.  

 Vid avslutande och efterbehandling av grustäkter ska 

kommunen verka för att småvatten skapas, särskilt i områden 

där salamander finns.  

 Undersöka möjligheten att anlägga småvatten vid 

nyanläggning av bostadsområden. 
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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 

 

Askersunds kommun spänner över två stora skogsområden; Tiveden 

i västra delen av kommunen och Tylöskog i östra delarna. 

Skogsmarkerna delas av Vätterns sprickdal och de småskaliga 

jordbruksmarkerna norrut från Alsen. Kommunen domineras av 

kuperad barrskog. Vätterns stränder har höga natur- och 

friluftsvärden och stora delar av dem är skyddade som naturreservat, 

till exempel Hargemarken, Harge uddar och Råå uddar vid Vätterns 

östra strand. Vätterns skärgård är även en av Sveaskogs Ekoparker, 

där en hög andel av skogsmarken sköts med naturvårdsmål. 

Kommunens skogsinnehav är ca 360 ha och ansvaret för denna 

ligger hos tekniska nämnden. Ett av syftena som kommunen har med 

att äga mark är att kunna exploatera för ny bebyggelse. I dagsläget 

finns inte någon långsiktig strategi för skötsel av skogsmarken och 

kommunens markinnehav. Många kommuner arbetar aktivt med att 

förvalta sina skogar med fokus på naturvård, friluftsliv och 

pedagogisk verksamhet. Skogens så kallade sociala värden har även 

uppmärksammats av ideella organisationer såväl som av 

Skogsstyrelsen och andra myndigheter på senare år. Med en större 

andel av befolkningen i städerna och mer stillasittade arbeten är den 

tätortsnära naturen en mycket viktig resurs för vardagliga 

naturuppleveser, hälsa och välbefinnande. Kommunen har ett ansvar 

att utveckla förvaltningen av skogsinnehavet så att det finns en 

långsiktig och hållbar skötsel av marken. 2005 bildade kommunen 

det kommunala naturreservatet Stadsparken. Mycket höga 

friluftsvärden finns även i det intilliggande skogsområdet, som är ett 

stycke vildmarkslik skog i direkt anslutning till staden.  

 

Figur 5: Skogsmarken i Askersunds 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 skogsmark eller kulturmark.  
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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. 

 

2. Kommunal skogsmark skall skötas så att biologisk mångfald och 

friluftsliv gynnas.  

 

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

höga sociala och biologiska värden sköts med hänsyn till dessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till aktiviteter  

 

Delmål 1 

 

 Inrätta ett kommunalt naturreservat i Solberga/Stadsparken. 

 Utbildning av tjänstemän och politiker om biologiska värden 

och naturvårdsanpassad skötsel i skog.  

 

Delmål 2 

 

 Inventering av kommunal skogsmark med avseende på natur- 

och friluftslivsvärden samt framtagande av grön 

skogsbruksplan och en långsiktig strategi för kommunens 

markinnehav.  

 

Delmål 3 

 

 Framtagande av rutiner för att bevaka naturvårds- och 

friluftslivsintressen i kommunal planering och handläggning.  

 Upprätta rutiner så att hänsyn tas till skogar med höga 

biologiska och sociala värden vid kommunal planering och 

ärendehandläggning. 

 

 

Tallskog och klipphällar i Norra Vätterns ekopark.  
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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 

 

Vätternsänkan med jordbruksmarkerna runt Stjärnsund, Askersund, 

Snavlunda och Svinnersta, utgör ett vackert småskaligt jordbruks-

landskap omgivet av skogar. När istiden led mot sitt slut bildade 

isälvarna det kulliga landskapet och avsatte finkornigt bördigt 

material som ligger till grund för jordbruksmarkerna. Snavlunda-

Tjälvesta ängar är gamla kulturlandskap där spåren från istiden är 

särskilt tydliga, med kullar och vattenfyllda sänkor. Marken är 

kalkrik och området har därför en artrik flora. De gamla och 

småskaliga slåtter- och betesmarkerna har generellt mycket höga 

naturvärden med en stor artrikedom av växter och fjärilar. I 

Askersund finns flera äldre ängs- och betesmarker som är värdefulla 

i ängs- och betesmarksinventeringen. Kulturlandskapet mellan Edö-

Stjärnsund och Askersund, vid Svinnersta och Västra och Östra 

Nordhult utgör också riksintresse för kulturmiljövården.  

 

Att äldre ängs- och betesmarker hålls öppna är mycket viktigt för de 

arter som är beroende av dem. Utan bete eller slåtter växer marken 

snart igen till skog. Eftersom mängder av små jordbruksmaker med 

traditionellt brukande har försvunnit de senaste hundra åren, så har 

många arter, bland annat fjärilar, minskat drastiskt. Jordbruksmarken 

är även en viktig resurs för framtiden om behovet av odling ökar 

igen. Kommunen kan aktivt arbeta med att värdefull jordbruksmark 

bevaras genom samhällsplaneringen. Med en strategisk skötsel kan 

även många bortglömda ytor, på till exempel parkmark eller vid 

vägkanter, omvandlas till artrika biotoper som ersätter de förlorade 

ängsmarkerna.  

Figur 6: Odlingslandskapet i Askersunds kommun samt riksintressen för 

kulturmiljövård. Områden från länsstyrelsens naturvårdsöversikt från 1984 som 

pekats ut pga ett värdefullt kulturlandskap redovisas. Riksintresse för kulturmiljö 

omfattar såväl odlingslandskap som andra kulturmiljöer. Odlingslandskapets 

bevarandeområden är regionalt värdefulla. Skyddade områden (Naturreservat, 

blivande naturreservat och Natura 2000-områden) omfattar odlingslandskapet i 

bland annat Tjälvesta-Snavlunda och Prinskullens naturreservat.  
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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.  

 

2. Andelen ekologiska, närproducerade och/eller klimatsmarta 

livsmedel i kommunens storkök ska öka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till åtgärder 

 

Delmål 1 

 

 Exploatering av mark som klassats som värdefull i ängs- och 

hagmarksinventeringen tillåts inte. 

 Införa skötsel av kommunal mark så att småbiotoper och 

ängsmark återskapas.  

 Skapa rutiner så att hänsyn till värdefulla ängs- och 

hagmarker, småbiotoper och kulturbärande landskapselement 

tas vid fysisk planering, bygglov och annan exploatering.  

 Stötta och initiera lokala initiativ som syftar till att restaurera 

kulturpräglade marker eller öka biologisk mångfald i 

jordbrukslandskapet. 

 Kartläggning av befintlig och äldre jordbruksmark i 

kommunen.  

 

Delmål 2 

 

 Inom ramen för det kostpolitiska programmet och 

miljödiplomeringen arbeta med att öka inköpen av 

ekologiska, närproducerade och klimatsmarta livsmedel.  

Strandbete, Husabergs udde. 
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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 Askersund 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. För att uppnå miljömålet God bebyggd miljö 

är det viktigt att kommunen tar fram planeringsunderlag för hur 

värdefulla natur- och friluftsmiljöer ska tas till vara. Kommunen kan 

även bidra till en god hushållning av mark, vatten och naturresurser 

genom att ställa krav vid upphandling. Prioriterat är att ta fram en 

plan för grönstrukturen i och omkring Askersund och Åsbro tätorter, 

då flera planer för att utöka bebyggelsen är aktuella där. 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. 

Askersund arbetar aktivt med tillgänglighetsfrågor och har bland 

annat anpassat Grönön i Vätterns skärgård så att föräldrar med 

barnvagnar och rullstolsburna kan uppleva skärgården på nära håll.  

 

 

 

Figur 7: Askersunds tätort med omgivningar. I tätortens närhet finns såväl 

naturreservat och friluftsleder som skogliga nyckelbiotoper och naturvärden. 

Kartbilden behöver utvecklas med större detalj för att kunna utgöra ett 

planeringsunderlag.  
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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. 

  

Förslag till åtgärder 

 

Delmål 1 

 

 Framtagande av grönstrukturplan för Askersund. 

 Framtagande av grönstrukturplan för Åsbro. 

 Framtagande av rutiner för att beakta och utveckla biologiska 

värden och friluftslivsvärden vid fysisk planering. 

 Framtagande av plan för att utveckla cykelbanor. 

 

Delmål 2 

 

 Framtagande av dagvattenpolicy. 

 Minskad användning av naturgrus så att det enbart används 

där alternativ inte finns.  

 Framtagande av policy för kompensationsåtgärder vid 

exploatering av värdefull naturmark i kommunal regi.  

 

Bad vid borgmästarholmen. 
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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 håll-

bart sätt, där skydd av hotade arter och värdefulla naturområden är 

en viktig byggsten. 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. 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 infor-

mationsverksamhet. Norra rektorsområdet har under 2012 börjat 

arbeta med profilering mot hållbar utveckling och utomhus-

pedagogik.  

Information är viktigt för att öka förståelsen för naturen och att 

vistas ute i naturen ger en känsla för att naturen är viktig och 

behöver bevaras. Ovan: Fågelskådning vid Naturskolan i Sixtorp, 

Lekebergs kommun. Nedan: Gammal skylt om fridlysning av de 

röda näckrosorna i Fagertärn. 
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Förslag till lokala miljömål för Ett rikt växt- och djurliv 

 

1. Andelen skyddad och skyddsvärd natur i kommunen ska vara 

oförändrad eller öka.  

 

2. Kommunalt ägd mark och tätortsnära mark ska skötas med 

inriktning på att bevara och utveckla biologisk mångfald, 

rekreationsvärden och tillgänglighet. 

 

3. Utveckling av biologisk mångfald integreras i planprocessen och 

kommunal handläggning. 

 

4. Kunskapen om den biologiska mångfalden ska öka hos 

kommuninvånare, politiker och tjänstemän. 

 
 
 
 

Förslag till aktiviteter 

 

Delmål 1 

 Exploatering av mark som är av betydelse för bevarande av den 

biologiska mångfalden tillåts inte.  

 

Delmål 2 

 Framtagande av skötselpolicy för kommunal mark och 

tätortsnära mark med inriktning mot bevarande av biologisk 

mångfald samt tillgänglighet och rekreation.  

 Införa alternativ skötsel av grönytor för ökad biologisk 

mångfald, tex ”sommaräng” på gräsytor. 

Delmål 3 

 Utbildning av tjänstemän och politiker om biologisk mångfald i 

samhällsplaneringen. 

 Skapa rutiner för att uppmärksamma förekomst av hotade arter 

och ÅGP-arter vid kommunal planering och 

ärendehandläggning.  

 

Delmål 4  

 Arbeta med utomhuspedagogik och miljömål i grundskolan.  

 Biotopvandring längs vattendrag ordnas i samarbete med 

Länsstyrelsen (Forsaån). 

 Ansluta Forsaån till ”Besöksmål Vätterbäckar” (se 

Vätternvårdsförbundet). 

 Kontinuerlig utveckling och uppdatering av naturvårdsdatabasen 

med länkning till artdatabanken för behöriga handläggare. 

 Skapa rutiner för att samla naturvårdsrelaterad kunskap som 

framställs i kommunal regi.  

 Återinventering av värdefulla naturområden i kommunen från 

den regionala Naturvårdsöversikten från 1984. 

 Inventering av naturvärdesträd i tätortsmiljöer och framtagande 

av trädplan. 

 Med hjälp av LONA-bidrag och andra bidrag stötta lokala 

initiativ som stärker biologisk mångfald och friluftsliv. 

 

 

Vem har ätit kottens frön? 
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