
2. Värdefulla miljöer  



 14 



 15 

2. Värdefulla och skyddade miljöer  
I kommunen finns idag en nationalpark, 10 naturreservat och 11 

Natura 2000- områden. Sammanlagt omfattar dessa 3158 hektar eller 

ca 4 % av kommunens yta. Det finns även 6 naturvårdsavtal som 

tillsammans täcker 95 hektar och 9 biotopskyddsområden som 

omfattar cirka 24 hektar sammanlagt. Kommunen har tillsammans 

med Sveaskog bildat Lillängens naturvårdsavtal, som täcker 5,4 

hektar kommunal mark och 21,1 hektar på Sveaskogs mark. Största 

delen av den skyddade marken utgörs av myrmark och skogsmark. 

Även geologiska formationer finns skyddade i Getaryggen och 

Kråksjöåsens rullstensåsar och i Rockebro. Där har inlandsisen 

skapat en mycket speciell hydrologi och geologi. Endast två mindre 

områden, Grönelid och Näset, är skyddade med syfte att bevara 

kulturlandskapet.  Förutom de skyddade områdena finns ett stort 

antal områden som har pekats ut som värdefulla i olika 

inventeringar. Även om dessa områden inte i dagsläget omfattas av 

områdesskydd, så har de ett högt skyddsvärde och är mycket viktiga 

för den biologiska mångfalden i kommunen.  

 

2.1 Naturvårdsdatabas 

Inventeringarna, skyddsområden och annan relevant naturvårds-

information har samlats i en digital kartdatabas och finns publicerad 

på miljöförvaltningens hemsida www.sydnarkemiljo.se. En 

sammanställning av dessa visas i tabell 1. Kartbilden är en 

ögonblicksbild som ger en uppfattning om var i kommunen särskild 

värdefulla områden för naturvård och friluftsliv finns. Vid 

kommunal planering och handläggning skall kartan användas som 

ett underlagsmaterial. Användning av den digitala databasen eller 

webkartan är då att föredra. Webkartan utvecklas i takt med att ny 

kunskap tillförs.  

Tabell 1: Naturreservat, Nationalpark och Natura2000-områden i Laxå  

kommun 2012. Källa: Länsstyrelsen i Örebro län.  
Endast arealer inom Laxå kommun redovisas. 

 

Namn 

Naturreservat/ 

nationalpark 

(ha) *= planerat 

Natura 

2000 

(ha) 

Huvudsakliga 

Naturtyper/syfte 

med skydd: 

Boramossen 75  Myr 

Getaryggen 2  Geologi 

Grönelid  12 Odlings 

Juarbergen 10 11 Skog 

Kråksjöåsen  28 Geologi 

Kojemossen 612  

(inkl 

Kråksjöåsen) 

625 Myr 

Näset  7 Odlings 

Pippelåsarna 109  Skog 

Rankemossen 286 208 Myr 

Rockebro 30 29 Geologi 

Skagershultsmossen 474 458 Myr 

Tivedens 

nationalpark 

962  

 

940 Skog 

Tutterskulle 112  Skog 

Vargavidderna 307 415 Myr 

Västra och stora 

Kroktärn (blivande 

NR) 

9* 3 Sjö 

Julömossen, 

blivande NR 

127*   Myr 

Planerad utvidgning 

av nationalparken 

204*  Skog 

Planerad utvidgning 

Pippelåsarna 

21*  Skog 

Summa 2979 (3340*)** 2736**  

** Totalt cirka 3158 hektar är unikt skyddad.  

7 områden är både naturreservat eller nationalpark och Natura 2000-

område med helt eller delvis gemensamma arealer. 

http://www.sydnarkemiljo.se/
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Naturvård 

 

Skyddade områden 

För lagskyddade områden (nationalpark, Natura 2000-områden, 

naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal samt strandskydd), så 

gäller miljöbalken och de beslut, skötselplaner eller avtal som 

upprättats för området. Dessa områden ska bevaras i enlighet med 

det skyddssyfte som området har.  

 

Riksintressen för naturvård-, kulturmiljövård och friluftsliv/rörligt 

friluftsliv och turism ska enligt miljöbalken skyddas mot ingrepp 

som kan medföra negativ påverkan på de värden som riksintresset 

grundar sig på. De utgör ett tungt vägande planeringsunderlag för 

kommunerna.  

 

Skyddsvärda områden 

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

nyckelbiotoper och sumpskogar, så finns inga särskilda områdes-

skyddsbestämmelser. De utpekade områdena är en resurs där 

kommunen kan utveckla turism och friluftsliv eller använda som 

pedagogisk resurs i skolundervisningen. Dessa områden har ett högt 

skyddsvärde. Exploatering och andra åtgärder eller ingrepp inom 

dessa områden bör inte tillåtas eller endast tillåtas om syftet är att 

utveckla områdets värden eller om det kan utföras utan att hota 

områdets värden. Om det blir aktuellt med åtgärder i något sådant 

område ska kommunen se till att området utreds innan ingrepp 

tillåts. Nya inventeringar kan krävas.  

 

Förklaring till kartan 

Områden som är skyddade enligt lag redovisas med raster. 

Inventeringarna redovisas som röda, orangea och gula områden, 

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

Mycket små områden, så som nyckelbiotoper, kan inte redovisas här 

på grund av skalan, men dessa finns redovisade i den digitala 

kartdatabasen. Samtliga inventeringar som legat till grund för kartan 

och databasen redovisas i tabell 2.  

 

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 samt sumpskogar och 

naturvärden enligt Skogsstyrelsens klassning.  

 
Tabell 2: Underlag som omfattas av naturvårdskartan:  

Skyddade områden  

(samtliga klass 1) 

Inventeringar Klassning 

Nationalpark Skogsstyrelsen Klass 1 och 3 

Naturreservat Våtmarksinventeringen Klass 1-3 

Natura2000 Ängs- och hagmarker Klass 1-3 

Biotopskydd Naturvårdsöversikt 1984 Klass 1-3 

Naturvårdsavtal Rullstensåsar Klass 1 
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Figur 1: Skyddade och värdefulla miljöer för naturvård i Laxå 

kommun.  
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2.2. Friluftsliv och tätortsnära miljöer 

I Laxå 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 Unden och 

Tiveden, med Tivedens nationalpark som kärna, är av riksintresse 

för friluftsliv och turism och kommunens varumärke. Här finns den 

vilda och starkt kuperade Tivedsskogen med sina småsjöar, Undens 

oexploaterade stränder med camping och fina badstränder och 

bymiljöer som Sannerud och Barrud. Men det finns också många 

andra pärlor spridda i kommunen, som Getaryggens naturreservat 

med Bergslagsleden, sandstränderna längs Skagern och de vid-

sträckta myrarna Vargavidderna och Skagershultsmossen. Generellt 

så har naturreservat höga naturvärden, då de är tillgängliga med 

stigar, parkering och skyltar. Även kulturmiljöer sammanfaller ofta 

med höga naturvårds- och friluftslivsvärden. I kommunen finns tre 

riksintressen för kulturmiljövård, där framförallt Ramundeboda 

också är ett friluftsområde som kommunen satsar på att utveckla.  

 

Kommunen genomkorsas av olika leder, där Bergslagsleden är den 

mest kända och har sina sista etapper genom kommunen. Mellan 

Ramundeboda och Olshammar sträcker sig Munkastigen, som delvis 

sammanfaller med Bergslagsleden. Mellan Bosjön och Unden finns 

en populär kanotled. Många av lederna är helt beroende av ideella 

krafter och lokala turismföretagare, så som ridleder i Tiveden och 

Högsåsens vandringsleder i kommunens västra delar. De många 

lederna genom naturreservaten och nationalparken sköts av 

Länsstyrelsen. Kommunens sjöar har generellt höga friluftsvärden, 

med många fina sandstränder och möjligheter till fiske. 

 

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. 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 dessa 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. 
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Figur 2: Naturområden med särskilt höga 

friluftsvärden samt anläggningar och leder för 

friluftsliv i Laxå 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  


