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Förord 
 
Laxå kommun presenterar här ett naturvårdsprogram för att 
säkra de fantastiska naturtillgångar som finns i kommunen. De 
möjliggör för såväl boende i kommunen, som turister och 
besökande, att vistas i marker, på sjöar och i vattendrag som 
många gånger är unika i sitt slag. Begreppet ”att säkra” innebär 
att säkra god biologisk vattenkvalité som bidrar till en mångfald 
av levande organismer och stor artrikedom. Det innebär också 
att värna om markområden som är värdefulla utifrån växtlighet 
och djurliv i nutid, och i framtiden för kommande generationer. 
 
Naturvårdsprogrammet utgår från en analys av den natur och 
de förutsättningar som finns inom Laxå kommun. Med denna 
som utgångspunkt, presenteras åtgärder som syftar till att 
värna om våra naturrikedomar in i framtiden. Ett program av 
det här slaget kommer över tid att revideras på grund av ny 
lagstiftning och nya behov. På samma sätt som naturen är 
levande och ständigt förändras och förnyas, kommer 
naturvårdsprogrammet att utvecklas tillsammans med vår 
natur. 
 
Ett särskilt tack riktas till kommunekolog Carolina Hillerdal som 
varit ansvarig för framtagandet av programmet. 
 
 
Ronny Johansson 
Kommunchef i Laxå Kommun 



 3 

Naturvårdsprogram för Laxå kommun har tagits fram med bidrag från LONA, den 
Lokala Naturvårdssatsningen. Projektgrupp har varit Carolina Hillerdal Ljungqvist, 
kommunekolog i Sydnärkes miljöförvaltning samt Mathias Hellström, GIS-ingenjör i 
Sydnärkes byggförvaltning. Projektet har förankrats genom dialog med berörda 
tjänstemän och chefer inom kommunen och kontinuerligt rapporterats till 
styrgruppen för miljömål. Remiss gick ut till berörda chefer, hembygdsföreningar och 
lokala naturvårdsorganisationer. 
 
Tack till er som bidragit med värdefulla synpunkter: 
 
Styrgruppen för miljömål: 
Tommy Holmqvist, Kommunstyrelsens ordförande  
Sara Pettersson, Kommunstyrelsen 
Ronny Johansson, Kommunchef 
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Finnerödja hembygdsförening  
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Länsstyrelsen i Örebro län 
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Text och fotografier:  
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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 2010-05-18
2
. 

Miljömål och hållbar utveckling 

Hållbar utveckling omfattar tre dimensioner; socialt, 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 de 

naturresurser som finns för kommande generationer. Som en definition 

av den ekologiskt hållbara utvecklingen har Sveriges riksdag beslutat 

om att anta 16 miljökvalitetsmål.  
 

                                                 
1
 Miljöbalk (1998:808) 

2
 Laxå kommun 2010, Dnr KS 20100418 – 430 

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, så ska de stora 

miljöproblemen vara lösta. Kommunerna har ett ansvar att arbeta med 

miljömålen och kan göra det på olika sätt. Laxå kommun har hittills 

arbetat med två av de 16 nationella miljökvalitetsmålen, Begränsad 

klimatpåverkan och God bebyggd miljö samt det egna miljömålet 

Information och kunskapsförankring. Framtagandet av naturvårds-

programmet är en del av kommunens arbete med miljömålet God 

bebyggd miljö. Många av miljömålen överlappar varandra och att 

arbeta med ett miljömål medför ofta positiva effekter även för andra 

miljömål.  
 

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, vilket 

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 

miljömål behöver omarbetas, men de befintliga nationella och regionala 

miljömålen bedöms fortfarande utgöra en bra grund för de lokala 

miljömålen. 

                                                 
3
 www.miljomal.nu  

http://www.miljomal.nu/
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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 pekats ut som värdefulla för naturvård eller friluftsliv, 

så 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 Laxå 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 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. 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. Åtgärdsplanen 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. En samlad uppföljning av hela naturvårdsprogrammet 

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 dessa ansvarar för fysisk planering och en stor del av 

tillsynen enligt miljöbalken. Kommunens naturvårdsarbete 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 här en 

särskild roll att genom samhällsplanering, 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 krävs politiska beslut och en 

viljeinriktning. Kommunstyrelsen ansvarar för fysisk planering och 

miljöförvaltningen initierar många projekt på miljöområdet. På 

miljöförvaltningen finns en kommunekologtjänst som har till uppdrag 

att bevaka naturvårdsfrågorna. 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. 
 

Kommunens utvecklingsenhet ansvarar för kommunal skogsmark, som 

sköts av Sveaskog genom ett avtal. Skötsel av den kommunala marken 

utförs av Laxå kommunfastigheter för parkmark inom tätorterna. I Laxå 

kommun är förhållandena speciella med anledning av att kommunens 

markinnehav är relativt litet. Möjligheterna att bedriva naturvårdsarbete 

blir därmed begränsade och kräver en god dialog och ett gott samarbete 

med markägare och lokala intressen. En viktig roll för kommunen är 

därför att ha en god dialog med markägare samt andra myndigheter 

med naturvårdsansvar.  
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Prioriterade områden för naturvården i Laxå kommun 

Kommunalt naturvårdsarbete bör i första hand inriktas på områden där 

kommunen har ett ansvar, 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 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 möjligheter 

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. 

 

 

 

Utveckla naturvårds- och rekreationsvärden på 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. I Laxå kommun krävs det även ett gott 

samarbete med Sveaskog, som äger mycket av den tätortsnära 

skogsmarken. 

 

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 och delta i mellankommunala projekt. 

Kommunen bör vara positivt inställd till att bidra till och samarbete 

med lokala intressenter, till exempel hembygdsföreningar, som initierar 

projekt för att öka rekreations- eller naturvärden i kommunen.  

Finansiering kan ske genom bidrag som till exempel LONA.  
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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 användning 

av mark- och vattenområden. Naturvårdsprogrammet tar avstamp i 

kommunens ÖP från 2008 och konkretiserar de mål som finns där. 

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.  

 

Laxå kommun blev i maj 2011 miljödiplomerade enligt 

Göteborgsmodellen. Miljödiplomeringen är det verktyg som 

kommunen arbetar med för att omsätta miljömål, miljöpolicy och andra 

strategiska beslut på miljöområdet i konkret handling och ska fungera 

som den röda tråd som binder ihop miljöarbetet. Förslag till åtgärder 

som presenteras i naturvårdsprogrammets handlingsplan ska arbetas in i 

de miljöplaner som de kommunala förvaltningarna och enheterna tar 

fram inom ramen för miljödiplomeringen.  

 

Folkhälsomål och folkhälsoplan 

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. En ny folkhälsoplan tas fram under 2011 i Laxå kommun.  

 

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.  

 

Kultur- och fritidsplan 2008-2011 

Naturvårdsprogrammet tangerar kultur- och fritidsplanen framförallt 

när det gäller tätortsnära natur och rekreationsmöjligheter och 

tillgänglighet.  

Tidigare naturvårdsarbete och inventeringar i kommunen 

Laxå kommun har inte tidigare bedrivit ett kontinuerligt 

naturvårdsarbete, men bildade under 2006 Lillängens naturvårdsområde 

i Hasselfors i samarbete med Sveaskog. Kommunen har även deltagit 

vid restaurering av våtmarker för fågellivet i Hasselforsområdet. 

 

Lokala inventeringar utförs framförallt i samband med utredningar för 

fysisk planering samt vid tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet 

om miljökonsekvensbeskrivningar med naturinventeringar 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 skydd 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. Inventeringar 

har även utförts temavis, tex våtmarker och ängs- och hagmarker. 

Skogsstyrelsen inventerar skyddsvärda biotoper i skogsmark, så kallade 

nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar. Resurserna för att utföra 

inventeringar är dock mycket små och kommunen kan förstärka 

kunskapsuppbyggnaden till exempel genom användandet av LONA-

                                                 
5
 Skolverket, 2011, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
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bidrag. Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet gjordes en 

länsövergripande naturvårdsinventering i länet som finns sammanställd 

i Länsstyrelsens rapport Naturvårdsöversikt Örebro län (1984). 

Eftersom det saknas nyare heltäckande inventeringar utöver denna i 

kommunen, så har naturvårdsöversikten utgjort en bas 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.  

 

Mark 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. 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.  

 

I den dagliga verksamheten kommer kommunen i kontakt med 

lagstiftning som reglerar användningen av naturmiljöer, framförallt vid 

hantering av miljöskyddsärenden enligt Miljöbalken och vid 

samhällsplanering enligt Plan- och bygglagen.  

 

Vitsand, Tivedens nationalpark 


