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Förord
En av natu rvårdens viktigaste uppgifter är att samla in kunskap om
naturen och att på ett systematiskt sätt redovisa vilka områden och
landskapsavsnitt som är av särskilt värde för naturvård och fri luftsliv.
Denna arbetsprocess brukar kallas naturvårdsplanering. Resultatet
publiceras ofta i form av naturvårdsprogram eller naturvårdsplaner.
Naturvårdsplanering är en strategisk arbetsuppgift för såvällänsstyrelser som kommuner.
Syftet med denna publikation är att ge vägledning och tips inför
naturvårdsplanering och arbetet med att ta fram naturvårdsprogram.
Råden ska läsas som ett "smörgåsbord" där varje län och kommun,
utifrån sina egna förutsättnin gar, kan ta till sig råden. Varje län och
kommun har stor frihet att med hjälp av råden lägga fast ambitionsnivå och utforma sitt eget naturvårdsprogram. Naturvårdsverket har
dock försökt att ange vad som bör betraktas som en "basnivå" vilken
varje naturvårdsprogram bör uppfylla. Råden vänder sig till såväl
kommuner som länsstyrelser samt till konsulter som arbetar inom
detta fält.
Det finn s en rad skäl till att verket har tagit fram dessa råd. Som
exempel kan framhållas:
• Den fysiska planeringen har blivit ett allt viktigare instrument
för miljöarbetet i stort och inte minst för naturvården. Miljöaspekterna har förstärkts i plan- och bygglagen. Detta gäller bl.a.
kravet att kommunfullmäktige ska ta ställning ti ll översiktsplanens aktualitet minst en gång under mandatperioden. Vidare
skall översiktsplanen numera främja e n "ändamålsenlig struktur
av ... grönområden ... ", jämsides med ändamålsenliga strukturer
av be byggelse och kommunikationsleder.
• Ikraftträdandet av miljöbalken, vilket bl.a. innebär att kommunerna får direkt möjlighet- utan föregående delegation - att
arbeta med olika former av områdesskydd, bl.a. naturreservat.
• Många kommuner arbetar med eller avser börja med naturvårdsplanering.
Naturvårdsplanering och -program fyller en särskilt viktig roll när
det gäller att på ett systematiskt sätt redovisa naturvårdens intressen
i kommunen i samband med den översiktliga planeringen. Det är
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Naturvårdsverkets förhoppning att de allra flesta kommuner tar fram
ett sådant underlag i samband med översyn och aktualisering av översiktsplanen.
Råden baseras på ett manus som, på uppdrag av Naturvårdsverket, har tagits fram av Stefan Malmberg, PrimÖrum. Ett tidigare
utkast till dessa råd diskuterades på ett seminarium som Naturvårdsverket och Kommunförbundet gemensamt anordnade i oktober 1996.
Råden har även under 1997 remitterats till ett stort antal kommuner
och länsstyrelser varefter slutlig bearbetningar skett.
Projektledare och redaktör för den slutliga publikationen har varit
Jan Terstad vid verkets naturresursavdelning. En referensgrupp bestående av följande personer har aktivt hjälpt till i arbetet:
Mårten Aronsson, skogsstyrelsen
Oddvar Fiskesjii, Jordbruksverket
Britt Forsen, Länsstyrelsen i Stockholms län
Eva Grundelius, Svenska Kommunförbundet
Kerstin Hugne, Boverket
Margareta Ihse, Naturgeografiska institutionen, Stockholms Universitet
Bengt Landstriim, Länsstyrelsen i Norrbottens län
J an Sandström, Skogsägarna
Kristoffer Stighäll, Naturskyddsfö·reningen
Claes Svedlindh, Linköpings kommun
Tom Teljer, Lantbrukarnas Riksfö.rbund
H ans Wennerholm, Karlstad kommun
Anne-Marie Westerlind, Riksantikvarieämbetet
Ebbe Adolfsson, Anders Bergquist och Rune Frisen, Naturvårdsverket.

Ett stort tack till referensgruppen liksom till alla andra som har bidragit med värdefulla exempel och synpunkter, inte minst till dem
som inkommit med remissvar. Ett särskilt tack till de länsstyrelser,
kommuner och andra som bidragit med särskilt underlag i form av
utdrag ur befintliga naturvårdsprogram och liknande.
Stockholm december 1998
Naturvårdsverket
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Sammanfattning
Naturvårdsplanering är processen att ta fram, sammanställa, bearbeta och analysera ett kunskapsunderlag kring naturvårdens intressen
i länet eller kommunen och att göra en systematisk och samlad redovisning av detta underlag. En naturvårdsplanering kan och bör resultera i ett naturvårdsprogram. I princip bör varje län och kommun
bedriva en aktiv naturvårdsplanering.
Naturvårdsprogrammets viktigaste funktion är att:
• utgöra ett fullgott underlag för den fysiska planeringen på regional och kommunal nivå; framför allt till översiktplaneringen,
• ligga till grund för ställningstaganden i olika natur- och miljövårdsfrågor,
• peka ut och beskriva de områden som har stora värden för naturvård.
Inom överskådlig framtid kommer naturvården att vara en angelägenhet för såväl stat som kommun. Ansvaret för en god naturvårdsplanering är alltså ett delat ansvar mellan stat och kommun. Ett länsvist naturvårdsprogram bör ha länet som perspektiv och utgångspunkt
vid utformningen. På motsvarande sätt bör kommunen ha det kommunala perspektivet som utgångspunkt.

"Basnivå"
Ett naturvårdsprogram bör utformas på olika sätt beroende på de
lokala och regionala förutsättningarna. Varje naturvårdsprogram bör
dock uppfylla en viss "basnivå", bland annat bör varje naturvårdsprogram täcka hela länet respektive kommunen. Följande redovisningar bör ingå i varje naturvårdsprogram:
• Syfte och användningsområde.
• Översiktlig beskrivning av naturförhållandena i länet/kommunen
inklusive landskapet och dess värden.
• Naturvårdsmål (regionala alternativt kommunala).
• Övergripande strategi för naturvårdsarbetet ("vägen till målen").
• Generellt avsnitt om biologisk mångfald.
• Särskilt värdefulla områden, inklusive förutsättningar och områden för friluftslivet.
• Redovisning på karta (en eller flera). Den bör vara lättläst och ge
erforderlig bakgrundsinformation. Områdena som redovisas
särskilt bör vara tydligt avgränsade, numrerade, klassade. Hänvisning bör ges till textbeskrivningen.
• Ett operativt åtgärdsprogram med uppgift om typ av åtgärd,
ansvar för verkställan, kostnader, finansiering.
I övrigt bör de förslag till vad naturvårdsprogrammet kan innehålla,
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som redovisas i denna publikation, uppfattas som ett "smörgåsbord" .
Länsstyrelsen/kommunen bör i samband med sitt arbete med naturvårdsprogrammet välja och överväga vad från detta smörgåsbord som
bör vara med i det egna naturvårdsprogrammet.

Några generellt viktiga utgångspunkter
• Beskriv helheten i landskapet och inte endast de särskilt värdefulla områdena. Landskapet kan gärna beskrivas genom en
lämplig indelning. Landskapsekologiska och naturvårdsbiologiska kunskaper bör tillämpas när programmet utformas.
• Eftersträva en samordning mellan naturvård och kulturmiljövård
i gemensamma, relevanta delar.
• Grönstruktur i städer och tätorter är främst en kommunal fråga; i
storstadsregionerna är dock grönstrukturen även ett regionalt
ansvar. Om ett särskilt underlag tas fram kring grönstrukturen i
stad och tätort bör detta harmoniseras med naturvårdsprogrammet.
• Akvatiska livsmiljöer som sjöar, vattendrag och hav bör precis
som landmiljöer redovisas fullödigt.
• Data som kommer fram vid framtagandet av ett naturvårdsprogram bör hanteras på ett standardiserat sätt med hjälp av modern
informationsteknologi. De termlistor och det referensbibliotek
som Naturvårdsverket har tagit fram (och fortlöpande reviderar)
bör användas i syfte att erhålla en god standardisering.
• Lägesbunden information bör om möjligt hanteras i Geografiska
Informationssystem (GIS), från vilka kartor kan produceras.

Processen
När det gäller själva arbetsprocessen med att ta fram ett naturvårdsprogram bör följande nyckelord framhållas:
• Bred involvering av olika aktörer.
• Delaktighet.
• Ansvarstagande för genomförande.
Det är framför allt genom en delaktighet i processen som man bereder vägen för ett framgångsrikt genomförande. Arbe tet med naturvårdsprogrammet bör drivas i nära samarbete/samråd med översiktsplanearbetet (kommunen) respektive länsstyrelsernas strategiska
miljöarbete (STRAM). Särskilt viktigt är att åtgärdsprogrammets olika
element är harmoniserade med berörda översiktsplaner. Avvägning
gentemot andra anspråk/intressen bör ske inom ramen för arbetet
med översiktsplanen. Det är också viktigt att länsstyrelsen och respektive kommun har nära samråd i arbetet med naturvårdsplanering, inte minst när det gäller de operativa åtgärdsprogrammen. Det
ideala kanske kan vara en samordnad process mellan länsstyrelse och

7

kommun där olika aktörer bidrar med kunskap och erfarenheter i en
gemensam process som resulterar i såväl kommunvisa som ett länsnaturvårdsprogram.

De särskilt värdefulla områdena
Redovisning av områden med särskilt höga naturvärden innebär en
sammanvägning av olika slags värden för naturvården; biologiska,
geovetenskapliga, värden för friluftslivet m.fl. Processen kan sammanfattas i följande steg:
• Urval med hjälp av lämplig kriterieuppsättning vilken bör redovisas.
• Ange intresseaspekter och ge en fullödig beskrivning av värdena
i respektive objekt, inklusive förutsättningar för att bibehålla
dessa värden. Följande intresseaspekter bör redovisas: Biologi
(Bi)- eventuellt med underaspekterna Naturtyp (N), Zoologi
(Z) och Botanik (B)- Geologi (G), Landskapsbild (L), Friluftsliv
(F) samt Kulturmiljö (K).
• Värdera respektive objekt i en sammanvägd bedömning med
hjälp av en uppsättning värderingskriterier, vilken bör redovisas.
Värderingen bör resultera i en klassning av värdet för naturvården i exempelvis tre klasser (i kommunala naturvårdsprogram
gärna fyra klasser). Vid värderingen bör en geografisk referensram läggas fast och redovisas. Denna bör i normalfallet utgöras av
kommunen respektive länet med utblickar i de naturgeografiska
regioner (eller andra biogeografiska indelningar) som förekommer i kommunen/länet.

Friluftslivet
Förutsättningar för det allemansrättsligt baserade friluftslivet är en
viktig del av naturvården. Ett sätt att behandla friluftslivet, utöver
en redovisning av de särskilt värdefulla områdena, är att, inom tätortsnära områden/regioner, redovisa:
• Tillgång på områden för friluftsliv i form av arealer.
• Avstånd från olika bostadsområden till områden för friluftsliv och
att uttrycka rekommendationer om lägsta godtagbara standard
när det gäller tillgången på mark för friluftsliv och rekreation.

Uppdatering och revidering
Underlaget till naturvårdsprogrammet bör kontinuerligt uppdateras
varefter ny kunskap erhålls. Naturvårdsprogrammet (i form av publikationen) bör revideras med lämpliga intervall, beroende bland
annat på tillgång till ny kunskap och resurser.
Naturvårdsprogrammet och dess innehåll bör förankras och spridas brett till olika målgrupper i kommunen/länet.
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Kapitel

1

l .l

INLEDNING

Bakgrund
Vad är naturvårdsplanering?
Naturvårdsarbetet brukar ofta delas in i tre faser:
• Inventering
• Planering
• Genomförande
I denna publikation behandlas i huvudsak "planeringsfasen", dvs.
sammanställning, bearbetning och analys av befintligt kunskapsunderlag till en systematisk och samlad redovisning av naturvårdens
intressen i länet eller kommunen. Ett viktigt moment i analysen är
värderingen av olika områden/objekt: vad är värdefu llast ur länets e ller kommunens perspektiv. Prioritering mellan olika åtgärder och
områden/objekt är ett annat viktigt moment.
Naturvårdsverket har tidigare gett ut en rad handböcker och liknande som rör naturinventering. Även Skogsstyrelsen har gett ut sådana publikationer när det gäller nyckelbiotop- respektive sumpskogsinventeringarna. Uppläggning och genomförande av inventeringar redovisas inte i denna publikation.
Råde n berör till viss del, framför allt genom avsni ttet om Åtgärdsprogram, även genomförandefasen. Råd och vägledning kring genomförande, i form av säkerställande, skötsel av naturtyper etc. finns
i första hand i andra publikationer från Naturvårdsverket (se litteraturtips i slutet av olika avsnitt).

Tidigare råd
År 1975 publicerade Naturvårdsverket råd och anvisningar för översiktlig naturinventering och naturvårdsplanering (publikation 1975: l ).
Där behandlas huvudsakligen den del av naturvårdsarbetet som syftar till att översiktligt inventera, välja ut och avgränsa värdefulla markoch vattenområden samt landskaps partier. I N aturvårdsverkets Råd
och Riktlinjer 1979:2 kompletterades dessa anvisningar med riktlinje r beträffande principer och metode r för översiktlig redovisning av
naturvårdens intressen på karta och i text. De naturvårdsplanerl-program som hittills tagits fram har i de fl esta fall haft dessa riktlinjer
som utgångspunkt. Föreliggande dokument e rsätter ovan n ämnda
råd.
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Naturvårdsplan eller naturvårdsprogram
Begreppen naturvårdsplan och naturvårdsprogram har ibland uppfattats som synonyma. Ett naturvårdsprogram bör fungera som naturvårdens intresseredovisning och som sådan tjäna som underlag
för exempelvis översiktlig kommunal planering eller regional planering. Begreppet" -program" är därför mer relevant än" -plan". I denna publikation används konsekvent begreppet" naturvårds program".

Skälen till att upprätta nya råd
De viktigaste skälen till att upprätta nya råd om naturvårdsplanering
och naturvårdsprogram är följande:
• De hittillsvarande råden är cirka tjugo år gamla och vänder sig i
första hand till länsstyrelserna. Idag är även kommunerna en
viktig målgrupp.
• Miljöpolitiken har under 1980- och 90-talen förändrats i viktiga
avseenden.
• Inom lagstiftningen har betydelsefulla förändringar genomförts,
inte minst ikraftträdandet av en ny miljöbalk 1999 och ökade
krav inom ramen för plan- och bygglagen.
• Som en följd av ändrad miljöpolitik och lagstiftning har det skett
en decentralisering och sektorsintegrering av naturvårdsarbetet,
främst till kommunerna och till olika sektorer, exempelvis skogsoch jordbruk och fiske.
• I dagens naturvårdsarbete eftersträvas en helhetssyn på naturoch kulturlandskapet, vilket medför att såväl hela landskapet
som områden och objekt med höga naturvärden bör behandlas.
• Under senare år har allt större tyngd lagts på bevarandet av
biologisk mångfald.
• Krav på miljökonsekvensbeskrivningar vid genomförandet av
olika arbetsföretag har ökat behovet av ett fullgott naturvårdsunderlag.
• Omfattande nya kunskaper har tillförts naturvården under de
senaste tjugo åren genom inventeringar, utredningar och forskmng.
• Ett ökat antal internationella åtaganden ställer krav på regionalt
och kommunalt engagemang i naturvården.

Planeringsläget i landet
Sedan i slutet av 1960-talet har länsstyrelserna arbetat med att ta
fram länsvisa naturvårdsprogram. Läget i landet när det gäller länsvisa program framgår av figuren nedan. Även kommunerna har under senare år engagerat sig i naturvårdsplanering. I de flesta fall har
arbete med naturvårdsprogram bedrivits sedan slutet av 1980-talet
då det uppkom ett särskilt behov av underlag till den kommunala
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översiktsplanen. Behovet har åter aktualiserats genom att en stor
andel av kommunerna i landet står inför e n omarbetning av sina översiktsplaner, på grund av stora fö rändringar i förutsättningarna för planeringen (bl. a. ändringar i PBL). Dags dato (1998) har endast ett
begränsat an tal kommuner af!tagit naturvårdsprogram.

•
••

Naturvård sprogram framtagna och
publicerade.

*) l Västernorrlands län finn ett

naturvårdsprogram i form av en
text- och kartdatabas.

Förslag till naturvårdsprogram
framtagna
Kartering och värdering utförd inom
fiällutredningen.
Naturvårdsprogram saknas.

Läget i landet (länen) när det gäller naturvårdsplanering.
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1.2

Naturvårdsprogrammets syfte,
status och användningsområden
Naturvårdsprogrammet utgör en samlad redovisning av naturvårdens
bevarandeintressen. Det bör vara länsstyrelsens respektive kommunens långsiktiga policydokument avseende bevarandet av de naturvärden som finns i respektive län och kommun. Naturvårdsprogrammet kan sägas vara "naturvårdens sektorsprogram" . Inom länsstyrelsen och kommunen bör naturvårdsprogrammet ges en sådan ställning att det ger riktlinjer för naturvårdsarbetet samt utgör del av beslutsunderlaget vid avvägning mellan naturvårds-intressen och andra intressen som rör mark- och vattenanvändning.

Naturvårdsprogrammet
ska bland annat

• Utgöra underlag för den fysiska planeringen på regional och kommunal
nivå .
• Ligga till grund för ställningstaganden i olika natur- och miljövårdsfrågor.
• Peka ut de områden som har stora värden för naturvård och friluftsliv och
som är representativa och kännetecknande för landskapet.
Därutöver finns flera viktiga användningsområden . Naturvårdsprogrammet bör
exempelvis utgöra underlag för:
• Beslut om skydd med stöd av miljöbalken .
• Styrning av insatser för bevarande och vård av värdefulla miljöer.
• Tillämpning av olika lagar (utöver skyddL främst miljöbalken, plan- och
bygglagen, lagen om kulturminnen och skogsvårdslagen.
• Miljökonsekvensbeskrivningar.
• Verksamhetsplanering och budgetarbete.
• Information och råd till markägare och brukare.
• Studier och verksamhet inom skola och barnomsorg .
• Utveckling av den naturbaserade turistnäringen .
• Räddningstjänstens verksamhet, exempelvis vid brandbekämpning och
ol jesanering .
Vidare kan naturvårdsprogrammet ge information till allmänheten om värdefull och intressant natur i länet eller kommunen .

Man bör även se själva proa:ssen att ta fram ett naturvårdsprogram
som en del av resultatet. Bred medverkan i denna process bör kunna
leda till ett brett engagemang från olika förvaltningar, näringar, markägare och intresseorganisationer m.fl .
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I första hand bör naturvårdsprogrammet fungera som ett planeringsunderlag. Därutöver bör övervägas, mot bakgrund av tillgängliga resurser, att presentera hela eller delar av naturvårdsprogrammet
för en bredare läsekrets i en mer populär form. Detta kan göras på
olika sätt. Några län har valt att presentera naturvårdsprogrammet
som en påkostad bok. Andra län och kommuner har gjort en kortversion i form av en populärutgåva.

Naturvårdsprogrammen måste få se olika ut!
Inom Sverige finns betydande naturgeografiska och kulturhistoriska
skillnader. Hoten mot natur- och kulturvärdena är olika i skilda delar
av landet. Storleken på länen och kommunerna varierar kraftigt.
Kunskapsunderlaget, ambitionerna, resurserna m.m. kan också skilja sig kraftigt.
Det är därför inte rimligt eller lämpligt att utforma alla naturvårdsprogram på ett likartat sätt eller efter en särskild mall. En utgångspunkt bör emellertid vara att naturvårdsprogrammet bör vara geografiskt kommun- eller läns täckande, även om visst kunskapsunderlag fattas. En annan utgångspunkt är att naturvårdsprogrammet bör
uppfylla en slags miniminivå eller "basnivå" när det gäller innehåll
(se vidare inledning kapitel 4). Naturvårdsprogrammet bör inte ses
som något slutligt dokument. Det bör omarbetas återkommande med
jämna mellanrum när ny kunskap föreligger och/eller värderingar ändras. Underlaget bör dock uppdateras kontinuerligt, helst med hjälp
av databaser av olika slag, i syfte att förbereda framtida omarbetnmgar av programmet.
Det är angeläget att urval och klassificering av värdefulla områden
görs utifrån vissa gemensamma, grundläggande utgångspunkter och
med en gemensam begreppsapparat. När det gäller naturvårdsprogrammets kartredovisning finns det flera fördelar att vinna med ett
någorlunda gemensamt redovisningssätt. Jämförelser mellan olika län
och kommuner samt riksövergripande sammanställningar och bedömningar kan då underlättas. Det kan vidare vara värdefullt om vissa
textavsnitt, t.ex. beskrivningarna av värdefulla områden och objekt,
läggs upp på ett någorlunda likartat sätt.

• Ett naturvårdsprogram bör täcka hela länet respektive kommunen.
• Ett naturvårdsprogram bör utformas utifrån de lokala och regionala
förutsättningarna . Varje naturvårdsprogram bör dock uppfylla en viss
"basnivå" (se vidare kapitel 4).
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1.3

Läsanvisning
Råden riktar sig dels till arbetet med själva processen (naturvårdsplanering), dels till arbetet med att ta fram ett specifikt dokument (naturvårdsprogrammet). De innehåller dels beskrivande avsnitt (ofta av
bakgrunds- eller resonemangskaraktär), dels råd som just syftar till
att ge råd och tips. De tonade rutor som återfinns i slutet av en del
avsnitt utgör sammanfattningar av dessa råd.
Råden är indelade i fem kapitel plus bilagor. I kapitel 2 ges en
redovisning av några viktiga utgångspunkter, t.ex. den nationella
miljöpolitiken, internationella avtal, EU m.m. Den läsare som är väl
förtrogen med naturvården i Sverige kan hoppa över eller endast
skumma denna bakgrundsdeL Några frågor ges en särskild belysning i detta avsnitt:
• Naturvårdsprogrammets förhållande till övrigt miljövårdsarbete.
• Beskrivning av hela landskapet.
• Sambandet mellan naturvård och kulturmiljövård.
• Grönstruktur i städer och tätorter.
• Akvatiska miljöer.
• Hantering av data.

Kapitel 3 behandlar arbetsprocessen med ett naturvårdsprogram.
Kapitel 4 beskriver de element som bör ingå i ett naturvårdspro-

gram. Detta kapitel är alltså något av huvudinnehållet i dessa råd.
Ett naturvårdsprogram kan disponeras på många olika sätt. Kapitlet
ska inte tolkas som ett förslag till standarddisposition utan som en
genomgång av olika avsnitt/komponenter som bör finnas med i ett
naturvårdsprogram. Kapitel 5 handlar om det åtgärdsprogram som
bör åtfölja varje naturvårdsprogram.
Råden är tillämpliga på såvällänsvisa som kommunala naturvårdsprogram om inte annat anges i texten. I råden redovisas ett antal
exempel från olika kommuner och län. Dessa har tagits med i syftet
att ge konkreta exempel från olika håll i landet. Förhoppningsvis
kan de ge ideer och inspiration kring hur man kan utforma ett naturvårdsprogram.
I kapitel 4 avslutas en del avsnitt med litteraturtips. Syftet med
dessa är att ge tips om var man kan hitta ytterligare information och
fakta kring olika förhållanden som berör naturvårds planering. Dessa
tips utgör dock inte några fullständiga litteraturlistor. Litteraturtips
om grönstruktur, framför allt i städer och tätorter, återfinns i kapitel

z.

I bilaga l föklaras en del facktermer m.m. som används i publikationen. I bilaga 2 ges exempel på kommunvisa och länsvisa natur-

vårdsprogram.
I publikationen refereras genomgående till miljöbalken, exempelvis när det gäller olika skyddsformer. I dessa sammanhang inbegrips
även de skyddsformer som har gällt- och de beslut som har tagitsenligt den tidigare naturvårdslagstiftningen; innan balkens ikraftträdande, exempelvis naturvårdslagen.
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Kapitel

2

2.1

o

••

NAGRA ALLMANNA
UTGANGSPUNKTER
o

Internationella beslut och
åtaganden
Sverige deltar i många olika former av internationellt miljösamarbete, främst inom ramen för FN (olika konventioner, ECE), EU, Europarådet, Nordiska ministerrådet samt med Östersjöns kuststater.
För Sveriges del innebär medlemsskapet i EU ändrade förutsättningar för miljöarbetet i landet. Detta gäller förutom miljöpolitiken
även andra politikområden som i hög utsträckning är gemensamma,
framför allt jordbruk och fiske. I och med inträdet i EU gäller även
EU:s rättsakter i Sverige. De viktigaste inom naturvårdens område
är:
• Fågeldirektivet (Rådets direktiv 79/409/EEG från 1979 om
bevarande av vilda fåglar)
• Habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EEG från 1992 om
bevarande av livsmiljöer samt vilda växter och djur).

Sverige har ratificerat ett antal konventioner inom naturvårdsområdet.
De viktigaste är:
• Bernkonventionen syftar till att skydda
europeiska arter av vilda djur och växter
och deras levnadsområden. Särskild vikt
läggs vid skyddet av arter som är hotade
och sårbara.

• Konventionen om flyttande vilda djur
(BonnkonventionenJ har som övergripande
syfte att skydda de arter som regelbundet
korsar nationella gränser. U nder konventionen har även träffats bindande, regionala avtal som gäller i Sverige, bl.a. om
fladdermöss och småvalar.
• Konventionen om skydd av våtmarker av
internationell betydelse (Ramsarkonventionen) syftar till att skydda våtmarker globalt, särskilt som livsmiljöer för vattenlevande fåglar.

• Washingtonkonventionen (CITES) reglerar
den internationella handeln med utrotningshotade växt- och djurarter.
• World H eritage Convention, som handhas av
UNESCO, pekar ut s.k. världsarvsområden.
• Konventionen om biologisk mångfald syftar
till att bevara den biologiska mångfalden,
till ett långsiktigt hållbart nyttjande av
mångfaldens beståndsdelar samt till en
rättvis fördelning av de nyttigheter som
kan vinnas ur genetiska resurser (se vidare
avsnitt 4.3 ).
• H elsingforskonventionen, vilken syftar till att
skydda Östersjön. I den något omarbetade
konventionen från 1992 har avtalsparterna
bl.a. förbundit sig att bibehålla den biologiska mångfalden i kustområden som
påverkas av Östersjön.
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Mer information om direktiven ges i avsnitt 4.3 om biologisk mångfald.
Vid Riokonferensen år 1992 undertecknades flera viktiga miljödokument. Agenda 21 är ett handlingsprogram för hållbar utveckling
inför det 21:a århundradet med syfte att komma till rätta med världens miljö- och utvecklingsproblem. Ett annat dokument från Rio
är skogsprinciperna som handlar om ett hållbart nyttjande av världens
skogar.
Inom ramen för de nordiska ländernas samarbete har tagits fram en
Nordisk miljöstrategi samt "Nordisk naturvård- möjligheter och problem" (Tema Nord, 1996:501).
Ett framgångsrikt uppfyllande av dessa internationella åtaganden,
inklusive E U-direktiven, innebär ett genomförande på regional och
lokal nivå. Kommuner och län har en viktig uppgift i att bidra till att
uppfylla dessa åtaganden, bLa. genom en aktiv naturvårdsplanering.

2.2

Naturvårdspolitiken
Miljöpolitiken och nationella naturvårdsmål
Regeringens proposition "Svenska miljömål" (prop. 1997/98: 145)
innehåller en ny struktur för arbetet med miljömål och ett begränsat
antal (femton) miljökvalitetsmåL Genom dessa miljökvalitetsmål
anges vilket miljötillstånd som skall uppnås i ett generationsperspektiv. Regeringen skall också svara för att delmål ställs upp i de fall det
behövs för att nå miljökvalitetsmålen. Delmålen utgör enligt propositionen utgångspunkter för en precisering av mål och strategier inom
olika samhällsektorer på skilda nivåer.
Flera av de redovisade målen i "Svenska miljömål" utgör alltså en
viktig utgångspunkt för arbetet med att precisera mål i naturvårdsplaneringen, för länet eller kommunen.
Några av delmålen har särskilt stor relevans för naturvårdsplanering på kommunal och regional nivå. I några fall anges inom parentes vilket/vilka av de femton nationella miljömålen (se ruta) som delmålet hör till:
• Hotade arter ges möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sina
naturliga utbredningsområden så att långsiktiga populationer
säkras (sjöar och vattendrag, våtmarker, hav, skogar, fjällen).
• Biotoper som är viktiga för den biologiska mångfalden i sjöar och
vattendrag bör skyddas i möjligaste mån.
• Ytterligare cirka 250 000 hektar skogsmark bör skyddas som
naturreservat och cirka 25 000 hektar som biotopsskyddsområden eller genom naturvårdsavtaL
• Odlingslandskapets bevarandevärden tryggas bland annat genom
att
"värdefulla ängs- och hagmarker sköts på ett ändamålsenligt sätt"
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och genom att
" lämpliga förutsättningar skapas för att uppnå livskraftiga populationer av odlingslandskapets hotade arter, lantraser och lantsorte r".
• Behovet av grönområden i och nära tätorter skall tillgodoses i
de n kommunala planeringen (God bebyggd miljö).

Nationella miljökvalitetsmål
("Svenska miljömål", prop. 1997/ 97: 145)

l. F risk luft

9. Ett rikt odlingslandskap

2. Grundvatten av god kvalitet

10. Storslagen fjällm iljö

3. Levande sjöar och vatte ndrag

11. God be byggd miljö

4. Myllrande våtmarker

12. Giftfri miljö

5. Hav i balans samt levande kust och
skärgård

13. Säker snålmiljö

6. Ingen övergödning
7. Bara naturlig försurning
8. Levande skogar

14. Skyddande ozonskikt
15. Begränsad kli matpåverkan

F ör närmare redovisning av vad målen

innebär, delmål, viktiga insatser för att
nå miljökvalitetsmålen me d mera; se
ovan nämnda proposition.

De tidigare beslutade övergripande miljömålen (i sam band med behandlingen av miljöpropositionen 1990/91 :90) kvarstår som allmän
inriktning för de t miljöpolitiska arbe te t:
• skydd a människors hälsa
• bevara biologisk mångfa ld,
• hushålla med naturresurser
• skydda natur- och kulturlandskapet.
Under 1990-talet har begreppet hållbar utveckling fått e n allt starkare
ställning i miljöpolitiken men äve n inom politiken i dess helhet. De
övergripande målen för e tt ekologiskt håll bart samhälle fo rmuleras
på följ ande sätt:
• Skydde t av miljön
• E ffe ktiv användning av e nergi och and ra naturresurser
• H ållbar försörjning
(Regeringens delegation för hållbar utveckling, 1997 sam t propositionen "Svenska miljömål" ).
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Hållbar utveckling innebär inre bara en miljöanpassning av samhället, utan också en strävan till balans mellan grundläggande ekonomiska, kulturella och sociala mål, samtidigt som de naturliga förutsättningarna för att uppehålla liv på lång sikt bevaras. Upprätthållande av biologisk mångfald över tiden bör ses som ett grundläggande
kriterium på hållbar utveckling.
Sektorsansvaret, dvs. att varje sektor skall ta sitt ansvar för miljöanpassning, ligger fast som en grundsten i miljöpolitiken. Exempelvis
inom skogspolitiken (1994) har lagts fast såväl ett produktions- som
ett miljömål, vilka är jämställda. Kärnan i sektorsansvaret är näringarnas ansvar för att medverka till en ekologisk anpassning av sin verksamhet i syfte att uppfylla miljömålen. sektorsmyndigheternas roll i
naturvårdsarbetet kan sammanfattas på följande sätt:

• ta initiativ till insatser och åtgärder
• utarbeta sektorsvisa planer för genomförande av åtgärder
• tillsammans med näringen genomföra åtgärder och följa upp
resultaten
• avge återkommande miljörapporter
• sprida kunskap inom näringen om åtgärder och mål, bl.a. genom
utbildning.
Miljämyndigheterna, främst Naturvårdsverket, länsstyrelserna och kommunernas miljöförvaltningar, har som främsta uppgift att

• ange de övergripande målen
• utvärdera sektorernas arbete
• skydda och vårda särskilt värdefulla områden
• köpa miljötjänster, exempelvis i form av fortsatt aktivt brukande
av värdefulla odlingslandskap
• vara pådrivande i miljöarbetet.
Även inom politikområden som trafik och turism har ett uttalat sektorsansvar lagts fas t. När det gäller plan- och byggsektorn så ses den
fysiska planeringen idag som en integrerad del i en samlad miljöpolitik. När det gäller kulturmiljöarbetet, se vidare avsnitt 2.7.
Beträffande genomförandet och tillämpningen av EU:s direktiv
på naturvårdens område har uttalats att Sverige bör vara pådrivande
och att det skall ske ett genomförande fullt ut.
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För arbetet med
biologisk mångfald har
följande strategiska
överväganden lagts
fast av riksdag och
regering:

• Tyngdpunkten i arbetet med biologisk mångfald bör läggas på
ekosystemnivån och olika naturtyper (biotoper) och landskapsavsnitt. Insatser på artnivå och genetisk nivå är emellertid också
nödvändiga.
• På artnivå bör insatserna i huvudsak vara riktade mot arternas
livsmiljöer.
• Målet att säkerställa genetisk variation får av praktiska skäl
jämställas med att bevara arterna i livskraftiga populationer inom
deras naturliga utbredningsområden.
• Nationell rödlistning av arter är framför allt viktig eftersom
sådana arter utgör indikatorer på att situationen sammantaget i
olika ekosystem och för grupper av organismer är otillfredsställande.
• Prioriteringsdiskussioner som sträcker sig utanför landets gränser
- t.ex. när man tar en viss arts hela utbredningsområde i beaktande- får inte innebära att Sverige släpper ansvaret för biotoper, arter eller genetisk variation som otvetydigt hör till Sveriges
biologiska mångfald.
• Varje län och kommun bör överväga sin del av ansvaret för att
upprätthålla den biologiska mångfalden. För att åtagandet enligt
konventionen skall kunna fullgöras framgångsrikt i Sverige
måste en stor del av genomförandet ske på lokal nivå.
(Prop. 1996/97:75 Skydd av arter samt aktionsplaner för biologisk
mångfald)

Regionala och kommunala mål
För att bli användbara i de t praktiska och decentraliserade miljöarbetet med många aktöre r krävs att de nationella miljökvalite tsmålen
konkretiseras och utvecklas för de föruts ättningar som råder på regional och lokal nivå. I flertalet län finns e n strategi framtagen för regional miljö (STRAM) eller ett miljövårdsprogram. Motsvarande finns
i åtskilliga kommuner. I dessa dokument redovisas de regionala, alternativt kommunala miljömålen, inklusive naturvårdsmålen. Översiktliga strategier och åtgärdsförslag kan också finnas redovisade.
Dessa bör utgöra utgångspunkt för miljöarbetet regionalt och i respektive kommun.

• Såväl nationella som regionala och kommunala naturvårdsmål är
viktiga utgångspunkter för naturvårdsplanering.
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2.3

Miliöhot och negativ påverkan
fram till idag
Naturvårdsverket har i olika publikationer beskrivit tillstånd och trender när det gäller miljön. Motsvarande redovisningar finns i regel i
länsvisa STRAM-rapporter och ibland i kommunala miljövårdsprogram och liknande.
I Naturvårdsplan för Sverige (Naturvårdsverket 1991) redovisas
kunskapsläget avseende värdefulla naturområden i Sverige, riktlinjer för det framtida säkerställandearbetet samt specifika riktlinjer för
olika kategorier av naturtyper eller liknande. I beskrivningen av de
olika kategorierna finns en redovisning av hotbilden.
De huvudsakliga negativa påverkansfaktorerna när det gäller biologisk mångfald och naturvård har fram till idag varit:
• Förändringar i skogslandskapet på grund av skogsbruket
• Förändringar i jordbrukslandskapet till följd av bl.a. rationellare
drift, minskad betesdrift på naturbetesmarker och nedläggning
av jordbruksmark
• Miljögifter, kemikalier och föroreningar samt storskaliga miljöstörningar som försurning, övergödning av vatten och mark
• Markavvattning genom dikning, invallning, utfyllnad av småvatten m.m.
• Exploatering genom bebyggelse, vägar m.m.
• Vattenkraftsutbyggnad.
Sammantaget har denna påverkan lett till att olika arters livsmiljöer
(habitat) blivit mer eller mindre förstörda. En annan konsekvens är
att livsmiljöerna fragmenteras och att de växt- och djurarter som är
beroende av dessa riskerar att isoleras.

2.4

Naturvårdsprogrammets
förhållande till annat
miliövårdsarbete
Länsstyrelsernas STRAM-rapporter redovisar miljöns aktuella tillstånd, en prognos för utvecklingen, de viktigaste miljöproblemen,
regionalt anpassade mål för miljöarbetet samt program som utvisar
möjliga vägar/åtgärder för att bemästra problemen och uppnå målen.
Vissa förhållanden som rör naturvården redovisas ofta endast översiktigt i STRAM medan det i naturvårdsprogrammet är möjligt och
lämpligt att ge en fylligare redovisning av t.ex. värdefulla områden
och objekt. Redovisningar av naturförhållanden, miljömål samt strategier kan ofta till viss del överlappa. Länsstyrelserna har i regel tagit fram kulturminnesvårds- eller kulturmiljiivårdsprogram liksom länsprogram jö·r bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljö.värden. Dessa bör användas som underlag till naturvårdsprogrammet.
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Det kommunala naturvårdsprogrammet bör vara ett fristående
sektorsdokument samtidigt som det också bör vara ett underlag till
ö"versiktsplanen. Denna funktion är specifik just för de kommunala
naturvårdsprogrammen. Den senaste översynen av den kommunala
översiktsplaneringen resulterade i bl.a. följande ställningstaganden
(Prop. 1994/95:230):
• Den kommunala översiktsplaneringens roll i miljöarbetet betonas.
• N aturvårdsaspekterna har förstärkts i planläggningen genom
ändringar i plan- och bygglagen, exempelvis skall denna främja
en ändamålsenlig struktur av bl.a. grönområden. Vidare skall
inom områden med sammanhållen bebyggelse bebyggelsemiljön
utformas med hänsyn till behovet av bl.a. parker och andra
grönområden (plan- och bygglagen 2 kap.).
• Kommunfullmäktige skall ta ställning till översiktsplanens
aktualitet minst en gång per mandatperiod.
N aturvårdsprogrammet bör utformas som ett planeringsunderlag som
i lämplig utsträckning kan inarbetas i översiktsplanen, exempelvis
när det gäller mål, riktlinjer och genomförande av naturvårdsprogrammets intentioner (beträffande arbetsprocessen och kopplingen till
arbetet med översiktlig planering, se kap. 3 ). Avvägningen gentemot
andra intressen som påverkar eller har anspråk på markanvändningen sker först i samband med arbetet med översiktplanen. Naturvårdsprogrammet är följdaktligen inte ett planeringsdokument som självständigt styr markanvändningen. På motsvarande sätt bör mål, riktlinjer, strategiska överväganden från naturvårdsprogrammet lyftas in
i andra kommunala och länsvisa program och policydokument.
Kommunerna har i flera fall upprättat miljiivårdsprogram, som mer
eller mindre motsvarar STRAM. Någon form av lokal Agenda 21process pågår i samtliga landets kommuner. Denna bör behandla en
rad frågor som har nära beröring med naturvården, exempelvis biologisk mångfald (kapitel 15 i Agenda 21). Därför bör rimligen ett
lokalt agenda 21-dokument bl. a. innehålla förslag till åtgärder för hur
biologisk mångfald kan bevaras och hur områden med höga naturvärden kan skyddas. Naturvårdsprogrammet kan ses som en del i
arbetet med en lokal Agenda 21 och tjäna som underlag till denna.
En viktig skillnad ligger dock i hur själva arbetet läggs upp: en kommunal naturvårdsplanering tar i första hand sin utgångspunkt i kommunens behov av planeringsunderlag m.m., medan en lokal agenda
21-process bör- i linje med Agenda 21 -ha ett uttalat underifrånperspektiv, dvs. engagera kommuninvånarna ner på individnivå.
• l princip bör naturvårdsprogrammet vara ett fristående, kompletterande och i vissa avseenden fördjupat
dokument i förhållande till miljövårdsprogrammet och/eller STRAM.
• Kulturmiljöprogram och länsvisa bevarandeprogram för odlingslandskapet bör utgöra underlag till
naturvårdsprogrammet.
• Kommunala naturvårdsprogram bör utgöra ett underlag till den översiktliga planeringen.
• Det är angeläget att klargöra hur naturvårdsprogrammet förhåller sig till andra miljövårdsdokument i
kommunen eller länet.
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2.5

Länsvisa och kommunala
naturvårdsprogram gemensamma och skilda
utgångspunkter
Länsvisa och kommunala naturvårdsprogram har i stora drag gemensamma utgångspunkter. Följande avsnitt belyser vad som särskilt bö"r
känneteckna länsvisa respektive kommunala naturvårdsprogram.

Länsvisa naturvårdsprogram
Länsstyrelsen har som uppgift att, med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen, precisera och lägga fast regionala miljömål; redovisa strategier om hur målen kan nås samt fortlöpande följa
upp om miljömålen nås. Dessa frågor redovisas i regel i länsstyrelsernas strategiska miljöarbete, STRAM.
Länsstyrelsen har en viktig samordningsroll i det regionala naturvårdsarbetet, kanske främst gentemot kommunerna i länet och berörd skogsvårdsstyrelse. Länsstyrelsen bör stå för överföring av kunskaper och erfarenheter och ta initiativ till att samla kommunerna
för att diskutera naturvårdsinsatser utifrån ett regionalt/mellankommunalt perspektiv. Länstyrelsen kan också ta initiativ till en samordnad naturvårdsplanering (se exemplet Östergötland i det följande).
Länsstyrelsens naturvårdsprogram bör
• Ha det regionala perspektivet (länet) som utgångspunkt.
• Vara så utformat att det bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen,
bl.a. genom att ange regionala miljömål och strategier om hur dessa
kan nås.
• Redovisa en helhetssyn på landskapet, dvs. behandla såväl vardagslandskapet som särskilt värdefulla områden och objekt. För detta
fordras att naturvårdsprogram arbetas fram i nära samråd med
företrädare för olika sektorer, näringar och kommuner m .fl.

Kommunala naturvårdsprogram
Kommunerna har successivt fått en allt större betydelse i naturvårdsarbetet. Ett samlat framgångsrikt naturvårdsarbete kräver aktiva kommuner. Det är angeläget att det kommunala ansvaret för olika naturvårdsinsatser konkretiseras i form av en kommunal naturvårdsplanering och ett kommunalt naturvårdsprogram.
Kommunen bör givetvis själv avgöra naturvårdsprogrammets utformning och innehåll. Det kommunala perspektivet bör bilda ut-
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gångspunkt för arbetet. Programmet bör i lämplig utsträckning redovisa förhållanden, t.ex. värdefulla områden, som även finns i länsstyrelsens naturvårdsprogram. Kommunens naturvårdsprogram bö'r
bredda och om möjligtfiirdjupa underlagetinom området naturvård. Kommunen bör redovisa bl.a. kommunala naturvårdsmål samt riktlinjer
och strategier för naturvårdsarbetet. Kommunerna bör om möjligt
även redovisa områden/objekt som är värdefulla ur ett lokalt perspektiv, exempelvis ett kommundelsperspektiv. I övrigt kommenteras innehållet i ett naturvårdsprogram i kapitel 4.
Om det finns ett naturvårdsprogram för länet eller inte kan på
många sätt vara en avgörande förutsättning för arbetet. I de fall det
finns ett någorlunda aktuellt naturvårdsprogram för länet medför detta
att det finns ett naturvårdsunderlag att bygga vidare på; med möjlighet till en kommunal fokusering och fördjupning. Är förhållandet
det motsatta får kommunen själv försöka sammanställa befintligt
kunskapsunderlag.
Beskrivningarna av särskilt värdefulla områden och objekt bör om
möjligt vara mer detaljerade i det kommunala programmet jämfört
med det regionala.
Projektplan för naturvårdsprogrammet bör upprättas i nära samarbete med den funktion inom kommunen som är ansvarig för översiktsplanearbetet. På motsvarande sätt är det angeläget att en sam_,.. ordning sker - i relevanta delar- mellan det lokala agenda 21-arbetet och arbetet med naturvårdsprogrammet.

Samordning av länsstyrelsens och kommunens
arbete med naturvårdsprogram
Länsstyrelsernas naturvårdsprogram är i flera fall i behov av översyn
och aktualisering. I kommunerna pågår kontinuerligt omarbetningar av översiktsplaner. I samband med detta bör kommunerna överväga behovet av nytt underlagsmaterial, bl.a. för området naturvård.
I situationer där såvällänsstyrelsen som kommunerna avser att ta
fram naturvårdsprogram är det värdefullt om en samordning kan ske.
Länsstyrelsen har ett omfattande underlagsmaterial och tar fortlöpande fram nytt sådant samt har god kompetens och lång tradition
inom naturvårdsområdet. Länsstyrelsen har också en särskild roll
avseende kontakterna med de centrala myndigheterna, bl.a. Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Jordbruksverket.
Många kommuner har egen kompetens inom naturvårdsområdet
samt underlagsmaterial utöver det som länsstyrelsen har. De flesta
kommunerna måste emellertid i samband med arbetet med naturvårdsprogrammet skaffa särskilda resurser fö r ändamålet. Eftersom
länsstyrelsen och kommunen ofta har olika kompetens och kunskaper kan en samordning av arbetet med naturvårdsprogram därför innebära betydande effektivitetsvinster för såvällänsstyrelsen som kommunerna. Regering och riksdag har betonat att länsstyrelserna har
en viktig samordningsroll i förhållande till kommunernas miljöarbete. Ett samordnat arbete av den här karaktären bedrivs sedan år 1996
i Östergötlands län, se ruta.
I samtliga fall då en kommun eller länsstyrelse avser att påbörja
arbete med ett naturvårdsprogram är det angeläget att det redan från
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Exemplet
Östergöt/anelfruktbart samarbete
mellan kommuner
och län

Sedan 1997 arbetar länets samtliga kommuner med att ta fram egna
naturvårdsprogram. Bakgrunden är att naturvårdsmaterialet i kommunerna härrör sig från början och mitten av 1970-talet. Det finns
därför ett stort behov av aktuell naturvårdskunskap inför översynen
av kommunernas översiktsplaner och i det löpande arbetet med
markanvändning och exploateringsfrågor. Naturvårdsprogrammet är
även viktigt med hänsyn till att intresset för ekoturism ökar allt mer
samt som underlag för det lokala agenda 21-arbetet.
Östgötastiftels~n har erbjudit varje kommun 100 000 kronor till
upprättandet av ett nytt naturvårdsprogram, under förutsättning att
kommunen satsar minst motsvarande belopp. Som villkor för bidraget gäller att:
• Arbetet med planerna skall vara färdigställt inom tre år.
• Arbetet skall utföras av personer med biologisk kompetens.
• Naturvårdsprogrammet skall hålla minst samma kvalitet som
Norrköpings kommuns program.
Länsstyrelsens roll är främst att vara rådgivare och samordnare i samband med arbetet med de kommunala naturvårdsprogrammen. När
de kommunala programmen är färdiga avser Länsstyrelsen att påbörja arbetet med det regionala naturvårdsprogrammet. Målsättningen är att detta skall vara färdigställt senast år 2003.

idestadiet och framåt sker ett samråd, i syfte att klarlägga ansvarsoch arbetsfördelning, mellan länsstyrelse och kommun. Sammanfattningsvis kan sägas att en kontinuerlig dialog och ett ömsesidigt samspel mellan länsstyrelsen och kommunerna är nödvändigt för att resultatet av naturvårdsplaneringen ska bli så lyckat som möjligt.

• Länsstyrelsen och kommunen har ett ömsesidigt ansvar att se till att
det sker ett samråd tidigt i processen, i syfte att bl.a reda ut ansvarsoch arbetsfördelning i naturvårdsplaneringen.
• Om det är möjligt, ur praktiska och tidsmässiga aspekter, bör kommunerna och länsstyrelsen samordna sitt arbete med att ta fram
naturvårdsprogram. Vid en sådan samordning bör det ske ett
ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan län och kommun
och inte minst mellan kommuner.
• Länsstyrelsen har en viktig uppgift i att stödja och uppmuntra kommunerna att ta fram naturvårdsprogram samt samordna arbetet i länet.
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2.6

Områden med högre
natur- och kulturmiljövärden

Vardagslandskapet

Tre olika insatsnåver ("pyramiden") .
Denna figur bi.ir ses som en förenklad
principskiss iJver olika insatsnivåer.
J praktiken - ute i landskapet- är dock
ofta bilden betydligt mer komplicerad.

Beskriv hela landskapet
Det finns många olika synsätt kring vad ett landskap
är. I arbetet med dessa råd har vi valt att utgå från
den definition som återfinns i ordlistan (bil. 1). För
att förstå landskapets innehåll måste vi ha förmågan
att betrakta landskapet som en miljömässig, funktionell helhet samtidigt som vi måste ha kunskap om
dess detaljer.
För att långsiktigt kunna bevara natur- och kulturmiljövärden, biologisk mångfald, geologiska värden,
rekreationsvärden m. m. har det alltmer framstått som
nödvändigt att inte bara behandla särskilt värdefulla
områden och objekt utan att ta ett helhetsgrepp på
landskapet. Detta har framgått under senare år, dels
genom forskningsrön exempelvis inom landskapsekologin, dels genom olika uttalanden från statsmakterna och fö rändringar i lagstiftningen, såväl naturvårdslagstiftningen som sektorsanknuten lagstiftnmg.

Pyramiden -en förenklad indelning av
landskapet
Med hänsyn till behovet av insatser för att bevara natur- och kulturvärden har ofta i naturvårdssammanhang landskapet liknats vid e n
pyramid där en stor basal del betecknas som vardagslandskapet, en
mindre, mellanliggande del som representerar områden med lite
högre värden samt en del i toppen som omfattar de särskilt värdefulla områdena. Pyramiden kan ge intryck av att naturvärdena främst
finns i de översta delarna och att naturvårdsarbe tet i första hand ska
koncentreras dit. Det är därför angeläget att påpeka att de t finns
be tydande värden i he la landskape t och sambanden m e llan de olika
nivåerna av pyramiden är mycket viktiga. Naturvårdsplane ringen och
naturvårdsprogrammet bör därför som en följd härav behandla hela
landskapet. Det är väsentligt att väga in landskapsekologiska aspe kter i naturvårdsplaneringen (se vidare avsnitt 4.6).
M e d "vardagslandskapet" menas lite förenklat de t landskap som
människan dagligen lever och verkar i, där jord- och skogsbruk och
andra näringar bedrivs och där olika samhällsfunktioner som vägar,
tätorter, distributionsnät m. m. ingår. Det kan förenklat definieras som
alla de områden soin inte redovisas som särskilt värd e full a obje kt/
områden i naturvårdsprogrammet. Det bör dock påpe kas att det givetvis kan finnas naturvärden/område n i vardags landskapet som inte
kunnat redovisas på grund av bristande kunskap elle r för att man av
praktiska skäl varit tvungen att begränsa redovisningen. Beträffande
redovisning av landskapet, se vidare kapitel 4.
Vardagslandskapet utgör utan tvivel "basen" för att kunna bevara
e n rik mångfald av arter, biotoper och ekosyste m samt värd efull a
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natur- och kulturmiljöer. Vardagslandskapet innehåller även stora
kulturvärden eftersom många spår av gångna tiders mänskliga aktiviteter finns i landskapet. Det kan vara fornlämningar, anläggningar
och byggnader av kulturhistoriskt värde eller värdefulla kulturmiljöer, men också väg- eller kanalsystem, ägo- eller bebyggelsemönster
med sina gränser som t.ex. alleer och gärdesgårdar, eller funktionsspår som märgelgravar.
De två översta delarna av pyramiden omfattar områden med högre natur- och kulturmiljövärden respektive "särskilt värdefulla
områden". I det följande används dock termen "särskilt värdefulla
områden" som ett samlat begrepp för områden i båda dessa delar av
pyramiden. Naturvården har lång erfarenhet av att välja ut och beskriva sådana områden och objekt, genom framför allt länsstyrelsernas, och under senare år kommunernas, arbete med naturvårdsprogram och genom olika inventeringar med tillhörande naturvärdesbedömningar. För kulturmiljövårdens del finns de mest värdefulla
miljöerna avgränsade i kulturmiljöprogram och inventeringar av fornlämningar.

Ansvarsfördelning med utgångspunkt från
säkerställendet av värdena
I vardagslandskapet bör god hushållning med naturresurser och
bevarande av natur- och kulturmiljövärden förverkligas inom alla de
verksamhetsområden (eller sektorer) som på olika sätt påverkar detta. Utgångspunkten bör vara att bidra till en hållbar utveckling. För
naturvårdens del bör detta komma till uttryck genom att etablera ett
hållbart nyttjande inom exempelvis skogs- och jordbruk och fiske,
samt genom hänsynstagande vid mark- och vatten utnyttjande. I vardagslandskapet bör naturvårdsansvaret i första hand komma till uttryck inom ramen för näringarnas bedrivande, t.ex. genom anpassning av brukningsmetoder och genom tillämpning av förebyggandeoch försiktighetsprinciperna. Under senare år har en stor mängd informationsskrifter utarbetats och informationskampanjer riktade till
näringarna genomförts. Lantbrukarnas Riksförbund och Skogsägarna har också tagit fram informationsmaterial om miljöfrågor till sina
medlemmar. Till syvende och sist hänger det på den som förvaltar
och brukar marken och vattnen.
Mellannivån, som representerar områden med höga naturvärden, kräver ofta särskilda insatser för att bl.a. bevara arter och upprätthålla ekosystemens funktioner och processer. Ansvaret för dessa
områden delas i regel mellan miljömyndigheterna, främst länsstyrelsen, sektorsmyndigheterna, näringarna men även kommunerna har
här ett ansvar. Omfattande statliga och E U-medel avsätts årligen för
att bevara och i en del fall återskapa miljövärden i framför allt odlingslandskapet (jordbrukets miljöersättningspro gram). Dessa utbetalas som ersättning för skötselåtgärder. Vissa mark- och vattenområden (biotoper) omfattas av ett särskilt biotopskydd (se avsnitt 4.3 ).
Vidare råder ett generellt förbud mot markavvattning inom stora delar
av Sverige, vilket medför ett grundläggande skydd för många våtmarksobjekt inom denna nivå av pyramiden.
Den översta delen, som representerar särskilt värdefulla områden omfattar i regel naturtyper och arter som endast tål liten eller
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ingen mänsklig påverkan eller naturtyper som är beroende av visst
brukande eller hävd för att kunna upprätthållas. Dessa bör på sikt
säkerställas genom särskilda skydds- och vårdåtgärder med stöd av
naturvårdslagsstiftningen eller, som när det gäller många av objekten i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet, genom
ersättning inom ramen för jordbrukets miljöstödsprogram. Staten,
och i vissa fall kommunerna, svarar för de offentliga insatserna när
det gäller bevarande och vård av dessa områden.
• Såvällänsslyrelserna som kommunerna har ett ansvar för naturvårdsarbetet, och bör verka, inom alla tre nivåerna i pyramiden.
• Naturvården är en angelägenhet för alla. Inte bara miljömyndigheterna utan också sektorsföreträdare, näringar m.fl. relevanta aktörer bör
engageras i naturvårdsplaneringen. Naturvårdsplaneringen och -programmet bör omfatta hela landskapet, såväl vardagslandskapet som
områden med höga naturvärden och de särskilt värdefulla områdena.

2.7

Sambandet mellan naturvård
och kulturmiliövård
Statsmakterna har i flera sammanhang påpekat att det inte är möjligt
att dra någon tydlig gräns mellan landskapets natur-och kulturvärden och att ett närmare samarbete mellan naturvården och kulturmiljövården är önskvärt.
Det har skett flera politiska uttalanden om sambandet mellan naturvård och kulturmiljövård (se vidstående ruta). En strävan efter
helhetssyn måste vara vägledande både för naturvården och kulturmiljövården. Det är en viktig uppgift för myndigheterna att utveckla sektorssamverkan på ett sådant sätt att de offentliga insatserna får
största möjliga utfall i form av bevarade av natur- och kulturvärden i
landskapet. Sambandet och samarbetet mellan naturvård och kulturmiljövård betonades starkt i såväl det livsmedelspolitiska beslutet från 1990 som i propositionen "Svenska miljömål".

Landskapet- en produkt av natur och kultur
Det landskap vi dagligen verkar i har formats under lång tid. Utgångspunkten är de naturgivna förutsättningarna. Genom olika
mänskliga aktiviteter skiftar landskapets karaktär och innehåll kontinuerligt och förändringarna i vår tid är bara en del av en process
som kommer att löpa vidare. I stort sett hela landet är påverkat av
människan och följaktligen finns ett samband mellan naturgivna förutsättningar och kulturpåverkan nästan överallt.
Vissa smärre områden av landskapet är endast marginellt påverkade av människan. De kan nästan karakteriseras som natur utan kul-
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"De två allmänna intressena kulturmiljövård och naturvård utgår från värderingar
som många gånger skiljer sig åt, men i praktiken visar det sig att natur- och kulturmiljöintressena till stor de l sammanfaller och
därmed också förstärker varandra./ .. ./ Samlade insatser bör nu göras för att ytterligare
uppmärksamma natur- och kulturvärdenas
betydelse och att öka hänsynen till dessa
värden i samhällsplaneringen. I första hand
bör arbetet inriktas mot att utveckla metoder och arbetssätt som kan medverka till
att natur- och kulturmiljöfrågorna bättre
integreras i planering och beslut som rör
den byggda miljön och landskapet. Ett viktigt led i utvecklingsarbetet är att åstad-

komma en bättre samverkan mellan naturoch kulturmiljövården. Det är troligt att utvecklade analyser av de samlade natur- och
kulturmiljövärdena i många fall ger ökade
möjligheter till hänsynstagande i olika beslutssituationer." (prop. (1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan-och
bygglagen m m).
"För att så effektivt som möjligt kunna hävda sina långsiktiga intressen i samhällsplaneringen är det angeläget att naturvården
och kulturmiljövården eftersträvar en samlad miljösyn. Förhållandet mellan de två
sektorerna bör präglas av samarbete i syfte
att möta de aktuella hoten mot miljön."
(Pro p. 1997/98:145 Svenska miljömål).

turpåverkan, t.ex. orörda myrmarker, urskogar, klapperstensfält och
rasbranter. Där kan dock finnas s.k. immateriella kulturvärden som
gränser, namnskick m. m. I andra områden har människans påverkan
varit så stor att nästan all natur har utarmats eller försvunnit, t.ex. i
tätorter och i industriområden. Vissa djur- och växtarter har dock efterh and funnit sig väl till rätta i människans byggda miljö.
För att förstå hur landskapet fungerade i äldre tider och hur det
fungerar idag är det viktigt att se sambandet mellan de naturgivna
förutsättningarna och kulturpåverkan. Sambandet är särskilt tydligt
inom områden med småskalig och variationsrik brukning. Odlingsoch skogslandskapet innehåller vägar, gränsgärden, kantzoner, åkerholmar, solitärträd, diken m.m. som vittnar om tidigare markanvändning. De har ofta stor betydelse både för biologisk mångfald och för
förståelsen av landskapets utveckling. I skogen har utvecklingen gått
från betade områden med många gamla träd till områden med täta,
unga, likåldriga, planterade bestånd med träd av främmand e ge netiskt ursprung.
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Samordning natur- och kulturmiljövård
Det är mycket som förenar naturvården och kulturmiljövården. Det
är därför angeläget att det sker en samordning med kulturmiljövården när naturvårdsprogram upprättas. Denna kan drivas olika långt
beroende bl.a. på ambitionsnivå. Varje länsstyrelse respektive kommun bör själv avgöra i vilken omfattning samordningen ska genomföras. Utgångspunkten bör vara en helhetssyn på landskapet, både
vid beskrivningen av landskapets värden och vid förslagen till åtgärder för skydd och vård.
Det bör vara en klar målsättning att eftersträva samordning i gemensamma delar. Gemensamma intressen finns i nästan samtliga
landskapstyper från fjällområden till skärgårdar, odlingslandskap till
tätortsnära grönstruktur. Det är angeläget att sammanvägda bedömningar görs. Detta kan ske genom tvärsektoriella arbetsgrupper eller
i helt samordnade program om så önskas.
Det är väsentligt att i naturvårdsprogrammet peka på att det kan
uppstå målkonflikter mellan naturvården och kulturmiljövården samt
att beskriva hur sådana mål- och värdekonflikter kan lösas. Ibland
kan intressekonflikter mildras om det genomförs en källkritisk
granskning av äldre kartmaterial, baserad på såväl ekologisk som
kulturhistorisk kunskap. Exempel på objekt där konflikter potentiellt kan föreligga är parker och alleer med gamla lövträd. Dessa utgör ofta livsmiljö för en flora och fauna där åtminstone vissa arter är
rödlistade (se avsnitt 4.3) eller till och med omfattas av internationella åtaganden genom konventioner eller ED-direktiv. Samtidigt
har dessa miljöer i regel värden från kulturmiljösynpunkt. Det är
knappast möjligt att ge generella råd för hur sådana konflikter skall
hanteras. Det viktiga är att de belyses i naturvårdsprogrammet och
att det genom detta tas fram ett bra kunskapsunderlag om värdena i
olika objekt/områden. I de fall värden omfattas av bindande, internationella åtaganden ger detta givetvis ett företräde för sådana värden.
De befintliga allmänna råden om Länsvisa program för bevarande
av odlingslandskapets natur- och kulturvärden (Naturvårdsverket
m.fl. 1991) utgör ett exempel på hur samordningen mellan naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen kan ske i samband med framtagandet av ett naturvårdsprogram.

• Samordning mellan naturvård och kulturmiljövård bör eftersträvas i
gemensamma delar. Det är angeläget att i naturvårdsprogrammet
också belysa de kulturmiljövärden som finns i landskapet och tydligt
redovisa motiven till avgränsning och värdering.
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2.8

Något om
grönstruktur ·
städer och
tätorter

I l I l I l Il

l

Begreppen grönområden och grönstruktur har under de senaste åren
börjat användas allt mer, främst i
samband med fysisk planering och
i lagstiftningen kopplad till denna.
I det följande avses med grönstruktur grijnområden och grijnstruktur inom eller i direkt anslutning till städer och tätorter.
Grönstrukturen fyller flera funktioner vilka kan sammanfattas i
följande punkter:
• Ekologisk betydelse
• Kulturell betydelse
• Social betydelse.
För boende i tätorter är tillgången till natur- och grönområden av
stor betydelse både som ett berikande inslag i vardagsmiljön och för
att tillgodose behoven av rekreation och friluftsliv, inte minst för
skolor, barnomsorg och natur-/friluftspedagogik. Vissa grönområden,
bl.a. parker och trädgårdar, är ofta bärare av betydande kulturhistoriska värden. De har även betydelse för den biologiska mångfalden
genom att fungera som kärnområden och spridningskorridorer till
omgivande landskap, för omhändertagande av dagvatten och avfall
samt för det lokala klimatet. I plan- och bygglagen anges att hänsyn
ska tas till behovet av parker och andra grönområden vid utformning
av bebyggelsemiljön. I miljöbalken stadgas att "behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas" .
Randzonen mellan bebyggelsen och den omgivande landsbygden
är särskilt viktig, liksom korridorerna ut i landskapet och de jordbruks-, skogs- och andra naturområden som knyter tätorterna till deras
närmaste omgivning.
Grönstrukturen är i första hand en kommunal fråga som bör behandlas i den kommunala översiktsplanen samt i samband med detaljplanering. I de tre storstadsregionerna behöver dock grönstrukturen även sättas in i ett regionalt sammanhang (exempelvis" gröna
kilar", "gröna bälten"). I dessa regioner bör grönstrukturen även
belysas i de länsvisa naturvårdsprogrammen.
Grönstrukturen kan behandlas i det kommunala naturvårdspragrammeL I regel behöver dock kommunen ta fram särskilda underlag om grönstruktur eftersom grönstrukturens övriga funktioner i staden och dess omland behöver belysas, t.ex. för lokalklimat, hälsa,
stadsbyggnadselement samt för kretsloppsändamåL Detta underlag
behöver harmoniseras med naturvårdspragrammeL Boverket är cen-
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tralt ansvarigt för behandling av grönstrukturfrågorna i den fysiska
planeringen och tar fram kunskapssammanställningar, goda exempel m.m.

• Ansvaret för grönstrukturen i städer och tätorter är främst en kommunal fråga. Ett särskilt underlag kan tas fram i form av ett "grönstrukturprogram". Detta bör harmoniseras med det kommunala naturYardsprogrammet där åtminstone grönstrukturens ekologiska betydelse bör redovisas. l de tre storstadsregionerna behöver grönstrukturen
även sättas in i ett regionalt sammanhang och bör därför redovisas i
naturvårdsprogrammet.
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2.9

Något om akvatiska mifiöer
Hittills har de flesta naturvårdsprogram haft sin tyngdpunkt på den
terrestra miljön, främst beroende på att naturskyddet/naturvården
har växt fram utifrån ett intresse att skydda enskilda arter, objekt
och markområden. Även vattenområden, dvs. sjöar, vattendrag och
marina miljöer, innehåller ofta stora värden för natur- och kulturmiljövården, vilket naturligtvis bör återspeglas i naturvårds programmet.
Värdefulla sjöar, vattendrag och marina områden bör därför redovisas. Ett problem vid urval av områden är att underlaget i regel inte är
lika utvecklat som för andra naturtyper. I det underlag som tagits
fram inom ramen för "Kalkningens effektuppföljning" kan en hel
del fakta om sjöar och vattendrag hämtas. Rapporter om denna tas
fram av varje länsstyrelse. Naturvårdsverket har genomfört en riksomfattande sammanställning av värdefulla sjöar och vattendrag, vilken kan bidra med ytterligare faktamaterial. Ett underlagsmaterial
om olika vattendrags kulturvärden har tagits fram inom ramen för
Vattendragsutredningen (SOU 1996:155, Omtankar om vattendrag
- ett nytt arbetssätt).
Avrinningsområden för värdefulla sjöar och vattendrag bör i regel
redovisas på karta. De bör märkas ut med en särskild gränsmarkering för att visa att det handlar om ett påverkansområde (i de fall då
de faktiska naturvärdena begränas till sjön/vattendraget i fråga). Ett
alternativ kan vara att endast redovisa de mest skyddsvärda delarna
av vattenområdena.
Kunskapsunderlaget beträffande värden i akvatiska miljöer är ofta
bristfälligt. Samarbete med Fiskeriverket, länsstyrelsernas egna länsfiskeexeperter m. fl. kan ge värdefulla uppgifter. Vidare finns ett omfattande material om bottenfauna i åtskilliga vattendrag i landet som
insamlats av Limnodara HB. Uppgifter kan även sökas i rapporter
från vattenvårdsförbund samt från landskapsflorainventeringar (gäller för övrigt inte endast akvatiska miljöer). När det gäller den marina miljön kan i vissa fall underlag hämtas från miljöövervakningen
(den nationella eller regionala).
System Aqua, ett operativt bedömningsinstrument för sjöar och
vattendrag, berörs i kap. 4.
• Även akvatiska miljöer, som exempelvis sjöar, vattendrag och marina
miljöer, bör precis som landmiljöer redovisas fullödigt i naturvårdsprogrammet.

2.1 o Om hantering av data
Arbetet med naturvårdsprogrammet innebär att data som skapats på
många olika håll sammanställs och bearbetas för ett speciellt syfte. I
en del fall utgör befintligt planeringsunderlag ett tillräckligt underlag för beskrivning och klassning av områden med höga naturvärden. Ofta måste dock sådant underlag hämtas i annan litteratur, forsk-
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ningsrapporter eller t.ex. i ArtDatabankens databaser över rödlistade växter och djur.
Det färdiga naturvårdsprogrammet kommer att bestå av en lättillgänglig sammanställning av dessa data, men innehåller även ny information som naturvärdesklass, identitetskod och intresseaspekter.
Den nya informationen är, tillsammans med områdets namn, naturvårdsprogrammets "kärndata" som bl.a. kommer att användas vid
geografiska analyser och översiktliga presentationer av naturvårdsprogrammet. För att möjliggöra kommun- och länsövergripande bearbetningar är det viktigt att dessa" datakärnor" redovisas på ett standardiserat sätt (se vidare kap.4 ).
Oavsett vilken databas man väljer är det av grundläggande vikt att
den offentliga naturvården använder samma begrepp och termer för
samma företee lser. Detta ger förutsättningar för att data i olika databaser kan sammanställas och analyseras i olika sammanhang. I syfte
att underlätta detta har Naturvårdsverket tagit fram " miljövårdens
begreppskatalog" . Denna består av:
• Refererensmodellen
• Termlistor.
Naturvårdsverket har vidare tillsammans med länsstyrelserna tagit
fram Databas Natur (DBN), som bygger på ett gemensamt systemkoncept för miljödatasystem. En grundläggande ide med det utvecklingsarbete som lagts ned i DBN är att förbättra tillgången på kvalitetsdeklarerad naturvårdsinformation och öka utnyttjandet av befintliga data. Hos de länsstyrelser som tagit DBN i drift finns redan ett
datalager som bör komma till användning vid datainsamling till naturvårdsprogramme t. Mer information om DBN kan hämtas i Handbok DBN, pärm l och 2.
Vid framställningen av naturvårdsprogrammet finns det också ett
självklart behov av att strukturera de stora informationsmängder som
uppstår under arbetets gång. Det finn s inte något generellt svar på
hur detta ska gå till, men möjligheten att använda färdiga mallar i ett
ordbehandlings- e ller kalkylformat e ller att lägga upp en e nkel relationsdatabas bör övervägas.
Processen att ta fram ett naturvårdsprogram kan i vissa falla även
generera nya " rådata", t.ex. genom att mer detaljerat underlag tas
fram genom e n ny inventering. I dessa fall bör dataregistreringen
ske e nligt den standard för kvali tetsdeklaration av data som redovisas i referensmode llen, eftersom det ökar informationens användbarhet och långsiktiga värde.
Se vidare Naturvårdsverkets webbplats www.environ.se samt Naturvårdsverkets rapporter 4420, 4618 och 4635.
Naturvårdsverket har tagit fram DB N för i första hand länsstyrelsernas behov. En förvaltningsorganisation för DBN har byggts upp
inom ramen för länsstyrelsernas beställargrupp för miljödatasystem.
När syste met är infört vid länsstyrelse rna bör även kommunerna om önskemål finns- ges möjlighet att kuna gå in som systemägare.
Det återstår (1998) dock ett ett arbete med att identifiera intressenter, klargöra ansvarsfördelnin g och rutiner för datahantering inom en
sådan utvidgad förvaltn ingsorganisation för DBN .
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Exemplet "rullande
naturvårdsplanering"
i Västernorrlands län

För att en en naturvårdsplan skall kunna fylla sin funktion som underlag för ärendehandläggning och fysisk planering krävs en kontinuerligajourhållning av informationen. Nya inventeringar ger kontinuerligt ny kunskap och innebär i regel att värderingar, prioriteringar och naturvärdeklassningar ändras med tiden. Länsstyrelsen i
Västernorrlands län har därför sedan 1980 valt att arbeta med en "rullande naturvårdsplan" i form att en relationsdatabas med GIS-funktion. Systemet har namnet DANI.
Två typer av områden finns i inlagda i DANI, naturvårdsobjekt
(områden med höga naturvärden) och inventeringsområden. Bägge
är geografiskt definerade av en mittpunkt i rikets nät och har ett
namn. Dessutom är gränserna för de ca 1700 naturvårdsobjekten digitaliserade. Av dessa är ca 90 klassade som riksintressen och digitaliserade i ett separat GIS-skikt liksom ett 40-tal Natura 2000-områden.

Inventeringsområden
En naturinventering registreras med författare, titel, utgivningsår,
inriktning och tilldelas även en inventeringskod. Inventeringsuppgifter (observationer) som biotoper med tillhörande arter registreras
i fält på förtryckta fältblanketter och knyts till inventeringsområdet
som t.ex. kan vara en myr, en sjö eller en ängsmark. Art- eller biotopkod (Rubinkod), tidpunkt, geografiskt läge, determinatör, inventeringsmetod är obligatoriska uppgifter för varje observation. I databasen finns information från alla översiktliga naturinventeringar som
utförts i länet men också huvuddelen av kategoriinventeringar som
urskogsinventering, ängs- och hagmarksinventering, sjö- och vattendragsinventering m.m.

Naturvårdsobjekt (områden med hö'ga naturvärden)
Utifrån naturinventeringarna med tillhörande naturvärdesbedömning
klassas vissa områden som naturvårdsobjekt som kan omfatta ett eller flera inventeringsområden. Relationen mellan naturvårdsobjekt
och inventeringsområden hanteras i databasen DANI så att man kan
se vilka inventeringsområden som ingår i ett visst naturvårdsobjekt.
Varje naturvårdsobjekt har ett femsiffrigt löpnummer och en kategorikod, där NR står för riksintresse och N för regionalt intresseområde. Om ett område också är Natura ZOOO-objekt finns också EUsitekoden registrerad och för riksobjekten finns även naturvårdsverkets beteckning registrerad.
För värdeklassningen av naturvårdsobjekten används tre klasser
med en kortfattad motivering i textform som också lagras i databasen. Intresseaspekter (naturtyp, zoologi, botanik, geologi, landskapsbild och friluftsliv finns också kopplade till naturvårsobjekten liksom huruvida området är skyddat- naturreservat, fågelskyddsområde etc.).
Litteraturreferenserna som är kopplade till naturvårdsobjekten visar
på publikationer där man kan läsa mera om objektens naturvärden.
En GIS-applikation har utvecklats till DAN I som innehåller ett
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Alt objnr:

Ingår i :

Haturuärde: 1 HÖGSTA HATURUARDE
Riksobjekt (HU-nr) :

Geokod : 16H9F8R4C

Topoblad: 16HHO
XkiYk: 689545 157525

Areal:
Aktdag: 968112

Natura 2988 (Sitecode): SE9719881 SCI:

SPA:

Uärde-

HOSAIKARTAT OCH HÅHGFORHIGT UÅTKARKSOHRÅDE HED FRAHST
beskriuning ETT FLERTAL OLIKA TYPER AU SKOGSKARR OCH SUHPSKOG SOH
UAROEFULLT IKSLAG. FöEKOHSTEH AU TJARHAR, ÖPPHA KARRYTOR OCH BACKHILJÖER BIDRAR OCKSÅ TILL HÅHGFORH IGHETEH.
OMRÅDET AR OUAHLIGT OPÅUERKAT AU RATIONELLT SKOGSBRUK
TROTS DET STORA IHSLAGET AU SKOGSBEUUXEH UÅTHARK.
LOHTJARHEH AR ORHITOLOGISKT IHTRESSAHT.

Naturskyddade om r· miltpunkter
• Natunuervlt
o Naturminne

•

il

•

Nlitlon alp•llc

FloetnyddtomrJde

Lins o bjlkt • yl ot

Ill ustration från DANI
(från Länsstyrelsen i Västernorrlands län)

antal yt- och punktteman som är viktiga som handläggarstöd men
också som underlag för kommunernas översiktsplanering. Med hjälp
av GIS-applikationen lokaliserar man på ett enkelt sätt naturvårdsobjekt och inventeringsområden och söker sedan åt detaljer om
områdena i databasen. Följande (teman) skikt finns i GIS-applikationen.

Baskartor

Ytskikt

Punktskikt

• Länskarta

• Naturvårdsobjekt

• Naturvårdsobjekt

• Röda kartan

• Riksobjekt

• Riksobjekt

• Gröna kartan

• Natura ZOOOområden

• Natura ZOOO-områden

• Skyddade områden

• Skyddade områden
• Ängs- och hagmarker
• Utbredningskartor för
vissa av Västernorrlands
ansvarsarter.
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Kapitel

3

3.1

HUR TA FRAM ETT
NATURYARDsPROGRAM
- ARBETSPROCESSEN
o

Utgångspunkter
För att nå ett bra resultat i naturvårdsarbetet räcker det inte med att
enbart ta fram ett välutformat naturvårdsprogram. Det långsiktiga
resultatet beror i stor utsträckning på hur arbetsprocessen är upplagd vid framtagandet av naturvårdsprogrammet. Nyckelord för arbetet med ett naturvårdsprogram bör vara:
• Bred involvering av olika aktörer- delaktighet - ansvarstagande
för genomförande.
Naturvårdsprogrammet är naturvårdens sektorsredovisning. För att
genomförandet av naturvårdsprogrammet ska bli framgångsrikt krävs
att detta är väl förankrat hos myndigheter, politiker, markägare- och
brukarorganisationer och allmänheten. Stor vikt bör läggas på att ta
fram naturvårdsprogrammet tillsammans med en rad olika aktörer så
att en så stor krets som möjligt, som företräder olika intressen, får
möjlighet att påverka naturvårdsprogrammets innehåll. Markägarna
och brukarna kan sägas ha en nyckelroll eftersom det ofta är dessa
som "förvaltar" natur- och kulturmiljövärdena. Detta gäller såväl privata som offentliga markägare.
I det följande redovisas en principskiss på hur processen med att
ta fram ett naturvårdsprogram kan se ut. Variationer i arbetssättet
kan naturligtvis förekomma beroende på de särskilda förhållanden
som råder. Grundläggande är dock att det fortlöpande sker samråd
med de olika berörda intressenterna.
Det kan finnas skäl att arbeta parallellt med såväl naturvårds- som
åtgärdsprogram.

3.2

Faser under arbetsprocessen
Om möjligt bör ett åtgärdsprogram arbetas fram parallellt med resten av naturvårdsprogrammet (jämför följande avsnitt om åtgärdsprogram; kap.S). I följande beskrivning har vi utgått från en sådan
process. Åtgärdsprogrammet ska i princip vara en "rullande" verksamhetsplan för länsstyrelsen respektive kommunen för en relativt
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kort tidsperiod, tre till fem år (se vidare kapitel 5). Förenklat kan
nedanstående faser och moment urskiljas:

Fas

l: Igångsättningsfas

Innan arbetet påbörjas finns det skäl att informera om och diskutera
hur arbetet med naturvårdsprogrammet bör läggas upp. Det är angeläget att lägga fast programmets omfattning och behovet av resurser
för att genomföra arbetet. För länsstyrelsens vidkommande bör en
sådan diskussion föras dels internt, dels med andra som kommer att
delta fortlöpande i arbetet, t.ex. kommuner och intresseorganisationer. Motsvarande information och diskussion bör genomföras avseende det kommunala naturvårds programarbetet. Ett seminarium kan
vara en lämplig form.
I det inledande skedet är det viktigt att klargöra relationen till andra miljövårdsdokument t.ex.:
• STRAM
• Miljövårdsprogram o.dyl.
• Regionalt eller lokalt agenda 21-arbete
• Översiktsplanen.
I regel finns naturvårdsmål formulerade i STRAM eller i ett kommunalt miljövårdsprogram.
Det är viktigt att det finns ett tydligt uppdrag från den politiska
nivån (länsstyrelsens ledning respektive kommunledningen) att upprätta ett naturvårdsprogram. I kommunen är det särskilt angeläget
att det finns en politisk förankring rörande uppläggningen av arbetet.

Fas 2: Planeringsfas
• Projektplan och tidplan upprättas. Budget fastställs.
• Projektledare, projektgrupp och referensgrupp utses.
När det gäller länsvisa naturvårdsprogram bör projektgruppen
bestå av företrädare för olika expertområden inom länsstyrelsen, i
första hand miljövård, kulturmiljövård, lantbruk, fiske samt planväsende och hushållning med naturresurser. Även företrädare för skogsvårdsstyrelsen och för kommunerna bör delta. I referensgruppen bör
en vidare krets ingå. Särskilt viktigt är att företrädare för markägare
och brukare deltar, t.ex. LRF och Skogsägarna och lokala skogs- eller markägarföreningar.
Andra som bör ingå kan vara naturskyddsföreningar och specialföreningar för exempelvis botanik, ornitologi, entomologi, friluftslivs- och turistorganisationer, länsmuseum, hembygdsföreningar,
kommunförbundets länsavdelning, kommunalförbund, landstinget,
eventuellt angränsande län, forskare m. fl. Vidare bör en särskild kontaktperson utses i varje kommun, vilken har i uppgift att fortlöpande
följa och delta i det operativa arbetet. Det är viktigt att länsledningen får fortlöpande information under arbetets gång.
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På motsvarande sätt bör vid framtagandet av ett kommunalt naturvårdsprogram en projektgrupp utses, som består av företrädare,

det kan vara såväl tjänstemän som politiker från olika förvaltningar/
nämnder, som berörs av naturvårdsfrågor. Som exempel kan nämnas
förvaltningar med ansvar för samhällsbyggande och planering, miljö- och hälsoskydd, kultur, parkplanering och -skötsel, fastighetsförvaltning, fritid m.fl. I referensgruppen kan även andra förvaltningar
delta, som t.ex. skol- och socialförvaltning. Vidare bör ingå företrädare för länsstyrelsen, angränsande kommuner, markägare, intresseorganisationer, samhällsföreningar m.fl. I vissa fall kan även en ledningsgrupp behövas.

Fas 3: Insamlingsfas
Under denna fas insamlas befintliga kunskaper om värdena i landskapet i allmänhet. Dessa data bör hanteras på ett standardiserat
sätt och sammanställas i lättbearbetade register/databaser. Det befintliga kunskapsunderlaget bör översiktligt analyseras: hur långt räcker denna kunskap; vilka stora luckor kan identifieras etc. Generellt
bör man iaktta ett kritiskt förhållningssätt till äldre inventeringsdata. Även en utvärdering av tidigare naturvårdsprogram, om sådant
finns, bör ske. Följande moment kan urskiljas:
• Utvärdering av tidigare naturvårdsprogram.
• Sammanställning av den kunskap som finns i olika inventeringar
samt hos organisationer och olika experter.
• Sammanställning av data om redan skyddade områden, eventuella Natura ZOOO-områden m.m.
• Analys och utvärdering av det befintliga kunskapsunderlaget.
• Genomförande av eventuella kompletterande inventeringar och
kunskapssammanställningar.
• Kontroll av tillståndet i områdena, om det bedöms nödvändigt,
genom flygbildstolkning eller fältbesök. Om det inte finns
aktuella flygbilder kan det bedömas som nödvändigt att beställa
nya flygbilder över vissa områden.
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Fas 4: Bearbetnings-, analys- och
sam ma nstäIlningsfas
U oderlaget analyseras och sammanställs. Mål för naturvårdsarbetet i
länet/kommunen formuleras. Strategier för naturvårdsarbetet övervägs och formuleras. Metoder, liksom indelningsgrunder, för att redovisa vardagslandskapet, biotoper och arter läggs fast. Värderingsgrunder och -metoder läggs fast. Första urval, med hjälp av kriterier,
av särskilt värdefulla områden och områden med höga naturvärden.
Beskrivning av dessa områden med redovisning av bl.a. intresseaspekter. De enskilda objektens funktion var för sig, i samverkan med
varandra och med omgivande landskap är av betydelse för värdering
och prioritering av objekten men även av omgivande landskap. Vid
arbetet bör tillgänglig kunskap inom naturvårdsbiologin tillämpas.
Även övrigt textutkast till naturvårdspro&rammet sammanställs
(exempel på innehåll redovisas i kapitel 4 ). Atskilligt av textunderlaget kan redan finnas tillgängligt i t.ex. länsstyrelsens respektive
kommunens miljövårdsprogram och/eller STRAM (miljömål och styrmedel) samt annat underlagsmaterial.
Överväganden kring Åtgärdsprogrammet. Formulering av första
utkast. Avstämning gentemot den översiktliga planeringen.
Innan materialet sänds ut på remiss kan det finnas skäl att erbjuda
möjlighet för referensgruppen, politiker m.fl. att få en fördjupad genomgång av materialet, gärna kompletterat med en exkursion. Eventuellt kan ett seminarium genomföras för att diskutera principer för
urval, värdering m.m. samt hur det fortsatta arbetet skall bedrivas.

Fas 5: Remissfas
Förslaget skickas ut på en bred remiss för att få en omfattande förankring. I anslutning till remissen bör sammankomster ske, till vilka
remissinstanserna kallas. Syftet bör vara att informera om innehållet
i naturvårdsprogrammet samt ge remissinstanserna möjlighet att lämna muntliga synpunkter på detta. Genomgång och överväganden
med anledning av inkomna synpunkter samt bearbetning av naturvårdsprogrammet. I detta skede bör såväl projektgruppen och referensgruppen medverka aktivt för att ta ställning till inkomna synpunkter och den slutliga produkten.

Fas 6: Beslutsfas
Beslut om naturvårdsprogrammet bör tas av högsta beslutsorganet i
länsstyrelsen respektive kommunen i syfte att få en god politisk
förankring samt för att markera naturvårdsprogrammets status. Beslut om åtgärdsprogram bör om möjligt tas samtidigt. Beslut om åtgärdsprogram kan innebära att det sker avvägningar, åtminstone preliminära sådana, gentemot andra intressen, exempelvis om länsstyrelsen/kommunen lägger fast att vissa områden bör avsättas somnaturreservat. Sådana principbeslut innebär rimligen att länsstyrelsen/
kommunen tar ställning till den långsiktiga användningen av markoch vatten i dessa områden. Ett beslut om åtgärdsprogram har dock
ingen juridisk verkan gentemot den enskilde. Givetvis bör åtgärds-
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programmet vara avstämt gentemot den aktuella översiktliga planeringen, dvs. dess intentioner bör komma till uttryck även i aktuell
översiktsplan.

Fas 7: Genomförandefas
Denna fas består av åtgärder som syftar till att föra ut naturvårdsprogrammet till en vid krets av olika berörda samt att genomföra de
åtgärder som lagts fast i åtgärdsprogrammet.

• Informationsspridning. Naturvårdsprogrammet trycks och
sprids. Det är angeläget att det sprids till en bredare målgrupp
på ett tilltalande sätt, t.ex. markägare, ideella organisationer,
skolor studieförbund m.fl. Naturvården upplevs som en positiv
del av miljövårdsarbetet och det finns ett mycket utbrett intresse
av att få kunskap om värdena som finns i den egna kommunen/
länet. Media är en viktig kanal, t.ex. bör press, lokalradio och TV
inbjudas till en presskonferens om naturvårdsprogrammet.
Vidare bör en informationsbroschyr spridas som berättar om
programmet och var det tillhandahålls. Det är angeläget att ha
beredskap för att ställa upp som föredragshållare m.m. Presentationsmaterial som kan användas vid sådana tillfällen t.ex. diaoch/eller OH-bilder, bör tas fram. Skolorna och studieförbunden
har sannolikt också ett stort intresse av naturvårdsprogrammet.
En studiehandledning kan därför upprättas, exempelvis i samråd
med skolan. Vidare kan utställningar och andra informationssatsningar genomföras, exempelvis på biblioteken. Det är kort sagt
angeläget att avsätta resurser till information.
Åtgärdsprogrammet, och dess genomförande, kommenteras närmare i kapitel 5.

Fas 8: Uppföljning och utvärdering
samt revider ing
Inom miljövården används dessa begrepp på följande sätt:
Uppjiiljning svarar på frågan "vad har hänt".
Utvärdering svarar på frågan "varför har det hänt"?
Naturvårdsplanering bör ses som en ständigt pågående process där
publicering av text- och kartmaterial- i form av ett naturvårdsprogram-sker vid vissa tillfällen . Själva underlaget till naturvårdspro-
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grammet bör därför uppdateras fortlöpande (se vidare avsnitt 2.10).
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen ta ställning till översiktsplanens aktualitet minst en gång per mandatperiod. Det är angeläget att det inför en sådan aktualitetsöversyn av översiktsplanen finns
ett uppdaterat sektorsunderlag för naturvården.
En uppföljning bör försöka ge svar på exempelvis följande:
• Har målen i naturvårdsprogrammet, inklusive åtgärdsprogrammet, uppnåtts?
• Har värdena i de särskilt värdefulla områdena respektive områden med höga värden kunnat upprätthållas?
• Har åtgärderna i åtgärdsprogrammet genomförts?
Efter uppföljningen bör även en utvärdering göras; en analys. Varför
gick det som det gick; varför nåddes vissa mål men inte andra? Relevanta frågor att ställa:
• Har tillräckliga insatser satts in?
• Varför har inte vissa mål uppnåtts?
• Fungerar de strategier som kommunen/länsstyrelsen har formulerat?
Vid detta arbete bör eftersträvas att så långt möjligt och lämpligt anknyta till den uppföljning och utvärdering som sker i övrigt inom
miljövårdsarbetet, exempelvis beträffande koordinering i tiden, begreppsapparat, val av parametrar etc.
En uppföljning och utvärdering bör följas av en revidering av naturvårdsprogrammet.

Nyckelord för arbetet med ett naturvårdsprogram bör vara:
• Bred involvering av olika aktörer- delaktighet- ansvarstagande för
genomförande.
• Information och förankring.
• Åtgärdsprogrammet bör om möjligt tas fram parallellt med naturvårdsprogrammet i övrigt.
• Underlaget till naturvårdsprogrammet bör uppdateras fortlöpande.
• Naturvårdsprogrammet bör, efter en lämplig tid, följas upp och
utvärderas och därefter revideras i lämpliga delar.
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Arbetsprocessen i Karlstads kommun
I arbetet med framtagandet av naturvårdsprogram för Karlstads kommun var inställningen redan när arbetet startade att processen är minst lika viktig som själva produkten. Nyckelord för arbetet var därförfiirankring, infot7nationsspridningoch implementering.

Viktigt med tydligt uppdrag
I Karlstad har fullmäktige tagit två beslut om
att ett naturvårdsprogram skulle utarbetas;
ett i samband med antagandet av miljövårdsprogrammet och ett när översiktsplanen antogs. I dessa beslut finns beskrivningar av
naturvårdsprogrammets innehåll och inriktning. I ett särskilt beslut har sedan kommunstyrelsen preciserat ansvarsförhållanden och
övergripande tidplan. Det har varit en stor
fördel för arbetets bedrivande att ha fullmäktige best ute n "i ryggen" .

Viktigt med bra och väl fiirankrad
projektorganisation
Arbetet med att ta fram naturvårdsprogram
bedrevs i projektform under ett års tid. Styrgrupp/ledningsgrupp var fastighetsnämndens arbetsutskott i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott. Avstämning med styrgruppen gjordes vid viktiga skeden i arbetsprocessen, t.ex. för fastställande av projektorganisation och tid plan, disposition, förankring av mål, första utkast av programmet samt
av remissversion och remissförfarande. En
referensgrupp bestående av representanter
för de förvaltningar som inte har ett uttalat
naturvårdsansvar men som berörs av naturvårdsfrågor tillskapades. I referensgruppen
ingick även naturvårdsrådet som är ett rådgivande organ bestående av representanter
för de politiska partierna och de ideella föreningar som ägnar sig åt naturvård, kulturmiljövård och fri luftsliv i kommunen samt
markägarorganisationer. Referensgro p pen
erhöll fortlöpande information och gavs möj ligheter att lämna synpunkter.
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Arbetsgruppen bestod av sex personer som
representerade de förvaltningar som är närmast berörda av naturvårdsfrågor dvs. fastighetskontor, stadsbyggnadskontor, miljöoch hälsoskyddskontor, fritidsförvaltning och
tekniska verken. Representanterna var utsedda av respektive förvaltningsledning.
Fastighetsdirektören var ordförande i arbetsgruppen. En slutsats i Karlstad är att projektorganisationen är mycket viktig för ett lyckat slutresultat. Särskilt betydelsefullt i kommunerna är att det sker en kontinuerlig förankring gentemot såväl den politiska som
tjänstemannaledningen. Förankringsprocessen underlättades väsentligt av avstämningarna i styrgruppen och av att en förvaltningschefvar ordförande i arbetsgruppen. Det är
också angeläget att arbetsgruppen har kompetenta deltagare som har ett tydligt mandat och tillräcklig tid att avsätta för projektarbetet.

Övrig/iirankring utanfiJr
de kommunala
fiirvaltningarna/nämnderna
Allt eftersom projektet fortskred, särskilt i
slutskedet när materialet börjat ta form och
i anslutning till remissbehandlingen, genomfördes en omfattande informations-/förankrings- och samrådsprocess gentemot grupper
utanför den kommunala sfären. Särskilt viktiga var samråden med länsstyrelsen, skogsvård.~styrelsen och markägarorganisationerna. Aven partigrupper, de politiska partiernas lokalföreningar, lokala markägarföreningar, hembygdsföreningar, naturvårdsorganisationer m.fl. informerades.
Mötena och diskussionerna med en lång
rad aktörer utanför de kommunala förvaltningarna var betydelsefulla för att kunna förankra programmet och få in synpunkter på
ett tidigt stadium. Ett annat viktigt syfte var
att förbereda och underlätta remissförfarandet. Ett tjockt program som utan förvarning
kommer med posten uppfattas inte alla
gånger som positivt.

Remiss/ärfarandet

UppfiJljning och utvärdering

Remissförfarandet var traditionellt. En remissupplaga sändes på remiss till35 remissinstanser. Antalet remissvar som inkom var
24. Remissvaren bearbetades och kommenterades inför beslutet i kommunfullmäktige. Det bör påpekas att i samband med större ärenden av detta slag är det för kommunerna angeläget att ha en relativt lång remisstid. I det här fallet var remisstiden över tre
månader.

Uppföljning, utvärdering och revidering är
nyckelord för att naturvårdsprogrammet
skall bli ett verksamt instrument i naturvårdsarbetet. I Karlstad har åtgärdsprogrammet
inarbetats i kommunens samlade verksamhetsplan, i bokslutsarbetet och i den ekonomiska planeringen. Enligt fullmäktiges beslut skall en mer genomgripande utvärdering och revidering av programmet ske år
2000.

Implementeringsarbetet

Arbetsgruppen kommer i fortsättningen att
fungera som en informell förvaltningsövergripande samrådsgrupp för att klara den interna uppföljningen av programmet. Dessutom har skapats en extern grupp av företrädare för kommun, länsstyrelse, skogsvårdsstyrelse och markägare för samråd, samarbete och uppföljning av programmet. Målen i naturvårdsprogrammet följs årligen upp
som ett led i det kommunala miljöbokslutet. Utifrån de mätbara och tidsbestämda
målen formuleras nyckeltal med vars hjälp
graden av måluppfyllelse presenteras, ofta i
grafisk form. Detta utgör även grund för budgetprocessen och extra resurser sätts in där
utvecklingen inte följer "idealkurvan".

Att förankra och driva projektet fram till
beslut i kommunfullmäktige är krävande och
det är lätt att tappa tempo i arbetet när programmet väl är antaget. För att undvika att
programmet blir en "hyllvärmare" som
snabbt glöms bort är implementeringen liksom kommande utvärderings- och uppföljningsarbete mycket angeläget. I Karlstad
beslöt fullmäktige att anslå 400 000 kronor
till redigering, framställning och tryckning
av programmet samt till framtagande av en
broschyr till hushållen, vilken ska utgöra en
sammanfattning av programmet.
Den tryckta rapporten har distribuerats till
en lång rad instanser, organisationer och enskilda inom och utanför den kommunala sfären. Broschyren har skickats ut till samtliga
hushåll i kommunen.
Ett flertal helsidor i lokalpressen har ägnats naturvårdsprogrammet efter presskonferenser och pressexkursioner. Även flera
inslag i lokal och regional radio har förekommit. I annan hushållsinformation från kommunen, exempelvis i samband med Agenda
21-arbete, har naturvårdsprogrammet presenterats. studieförbunden har startat studiecirklar med utgångspunkt från naturvårdsprogrammet. En temadag med seminarier om kommunal naturvård planeras liksom satsningar på skolans område t.ex. lärarhandledning för att använda programmet
i undervisningen, utbildningsdagar för skolpersonal, elevutställningar m.m.
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Igångsättning och planering ,
involvering av viktiga aktörer

Insamling av underlag

Bearbetning av underlag, t.ex.
-urval
- beskrivning
- naturvärdesbedömning

Sammanställning av texter

Remiss

Eventuella omarbetningar

Beslut

Genomförande

Uppföljning och utvärdering

Schematisk skiss över processen att ta fram ett naturvårdsprogram.
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Läsanvisning till kapitel 4
Avsnitten i detta kapitel ska ses som en redovisning av vilka element och frågeställningar som kan tas upp i naturvårdsprogrammet.
Ordningsföljden av avsnitten ska därför inte uppfattas som ett förslag till disposition som måste följ as. Länsstyrelserna och kommunerna bör själva komma fram till vad som kan vara en lämplig disposition av det egna naturvårdsprogrammet.
I övrigt bör de förslag till vad naturvårdsprogrammet kan innehålla, som redovisas i detta kapite l, uppfattas som ett "smörgåsbord".
Länsstyrelsen/kommunen kan i samband med sitt arbete med naturvårdsprogrammet välja och överväga vad från detta smörgåsbord
som bör vara med i det egna naturvårdsprogrammet.

4.1

Allmän bakgrund
4.1.1 Inledning
Bakgrund
Beskriv det arbete som hittills utförts i kommunen/länsstyrelsen inom
naturvårdens område. Finns det ett naturvårdsprogram sedan tidigare? Redovisa skälen till att ett naturvårdsprogram tas fram eller revideras. Beslutet om att natu rvårdsprogram ska upprättas kan också
refereras.

Syfte och användningsområden
Redovisa varför ett naturvårdsprogram behövs och vilka användningsområdena är (se vidare kapitel 1).
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Basnivå
Det är angeläget att varje naturvårdsprogram
uppfyller en viss basnivå.
Följande redovisningar bör ingå i varje naturvårdsprogram:
• Syfte och användningsområden.
• Översiktlig beskrivning av naturförhållandena i länet/kommunen inklusive
landskapet och dess värden.
• Naturvårdsmål, regionala alternativt
kommunala.
• Övergripande strategi för naturvårdsarbeteL
• Generellt avsnitt om biologisk mångfald.
• Särskilt värdefulla områden respektive
områden med höga naturvärden, inklusive förutsättningar och områden för
friluftslivet (namn, objektsnummer).

• Underlagsmaterial som använts vid urval.
• Vilka urvalskriterier som använts.
• Värdering (av naturvärde) och klassning
av områdena i exempelvis tre klasser,
inklusive redovisning av värderingsmetodik.
• Beskrivning av respektive område,
inkluderande vi lka motiven är till att det
valts ut, vilka värden som finns i området, intresseaspekter, samt förutsättningar för att upprätthålla värdena.
• Redovisning på karta. Den bör vara
lättläst, ge erforderlig bakgrundsinformation. Områdena ska vara tydligt avgränsade, numrerade, klassade samt hänvisning bör ges till textbeskrivningen.
• Åtgärdsprogram med uppgift om typ av
åtgärd, ansvar för verkställan, kostnader,
finansiering.

Beriiringspunkter med andra dokument
Sambanden mellan naturvårdsprogrammet och andra dokument och
processer bör redovisas, exempelvis hur naturvårdsprogrammetl-planeringen är kopplad till miljövårdsprogram och/eller STRAM-arbete, den översiktliga planeringen, lokalt agenda 21-arbete, arbete med
miljöledningssystem och miljöanpassning av den egna myndigheten/förvaltningen.

Underlagsmaterial
Redovisa det underlagsmaterial som använts vid framtagandet av
naturvårdsprogrammet, inklusive uppgifter om källor (det sistnämnda
kan läggas som bilaga).

Arbetsmetodik/processen
Hur arbetet har bedrivits, från projektplanestadiet till beslutet om
slutdokumentet, och vilka som deltagit i arbetet bör beskrivas kortfattat.
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Litteraturtips
Boverket, 1993. Boken om detaljplan och områdesbestämmelser1993 års revidering. Allmänna råd 1993:3.
Boverket, 1996. Boken om översiktsplan (fyra delar).
Del I: Översiktlig planering för en hållbar utveckling.
Del II: Översiktsplanen i lagstiftningen.
Del III: Allmänna intressens behandling i översiktsplanen.
Del IV: Översiktsplanering i fem kommuner.
Edström, R-M, 1996. Släpp in miljöfrågorna i planeringsprocessen.
Byggforskningsrådet, T-skrift 12:96.
Lantbrukarnas Riksförbund & Skogsägarnas Riksförbund, 1996.
Jord och skog i den kommunala översiktsplaneringen.
Naturvårdsverket, 1993. Strategi för regional miljö- en väglednmg.
Nordiska ministerrådet, 1998. Kommunal naturvård i Norden15 goda exempel.
Svenska Kommunförbundet, 1997. Kommunpolitikernas roll i
mil jöarbetet.
• Peka på betydelsen av naturvårdsprogrammet som ett planeringsunderlag som kan användas i många sammanhang.
• Redovisa samband och skillnader gentemot andra miljövårdsdokument,
t.ex. miljövårdsprogram/STRAM och lokalt/regionalt agenda 21arbete.

4.1 .2 Nationella miljömål och styrmedel
Dessa uppgifter är närmast av bakgrundskaraktär. En kortfattad översikt över de viktigaste miljömålen som bildar utgångspunkt för naturvårdsprogrammet är dock värdefull. På motsvarande sätt kan de
viktigaste styrmedlen/instrumenten för naturvården redovisas. Alternativt kan dessa uppgifter läggas som bilaga.

Litteraturtips
P rop. 1997/98:145. Svenska miljö mål.
• En översiktlig redovisning bör göras av nationella miljömål, lagstiftning
och andra styrmedel som är viktiga för naturvården.
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4.1 .3 Miljötillstånd, hot och

andra påverkansfaktorer

Beskrivning av miljiJ'tillståndet
När det gäller beskrivning av miljötillståndet bör det i regel räcka
med en kortfattad beskrivning. I övrigt kan hänvisning ske - i förekommande fall- tilllänsstyrelsernas miljövårdsprogram/STRAM och
kommunala miljövårdsprogram eller till dokument där miljötillståndsbeskrivningar kan återfinnas.

Litteraturtips
Naturvårdsverket, 1993. Markanvändningen och miljön. Rapport
4137.
Naturvårdsverket, 1993. Biologisk mångfald. Rapport 4138.
Naturvårdsverket, 1994. Biologisk mångfald i Sverige- en landstudie (Monitor 14).
Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet,
1997. Utvärdering av den nya livsmedelspolitikens miljöeffekter.
slutrapport till regeringen.
Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen, 1998. Den nya skogspolitikens effekter på biologisk mångfald. Rapport 4844.
Sveriges Nationalatlas, 1993. Miljön (red. C Bernes & C Grundsten).

• En av förutsättningarna för att kunna formulera en strategi för att
bevara naturtyper, populationer av arter och deras habitat på ett
rationellt och långsiktigt sätt är att ha tillräckliga kunskaper om
hotbilden och påverkansfaktorerna, dvs. miljötillståndet.
• Det är önskvärt att ha med en sammanfattande beskrivning av de för
naturvården mest relevanta hotbilderna och påverkansfaktorerna.
l övrigt bör hänvisning göras till STRAM respektive miljövårdsprogrammet (eller andra relevanta dokument).
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4.2

Regionala och kommunala mål
samt strategier
för naturvårdsarbetet
4.2.1 Miljömål för naturvården
Miljömålen och i första hand de specifika naturvårdsmålen bildar
utgångspunkt för naturvårdsarbetet. Målen kan formuleras på många
sätt, men tydliga mål är nödvändiga för att resurserna skall kunna
utnyttjas effektivt. Miljömål bör formuleras och läggas fast på olika
geografiska nivåer och av olika aktörer.
Miljömålen utgår från människans och miljöns toleransgränser. De
kan ha såväl kvalitativ som kvantitativ utformning. Miljömål tar sin
utgångspunkt i dagens kunskap och forskningsresultat om naturen,
effekter på människor och miljö osv.
En avgörande utgångspunkt för målarbetet är att arbetet läggs upp
med bred medverkan och delaktighet av de aktörer som på olika sätt
skall bidra till att målen uppfylls. Med en sådan delaktighet blir förutsättningarna goda för ett framgångsrikt genomförande av naturvårdsprogrammet.
Särskilda krav måste ställas på de mål som formuleras. Kraven kan
inte bli allmängiltiga med tanke på att målen har så olika karaktär.
Nedan anges några krav på miljömål med huvudsaklig inriktning
mot operativa mål.
Mål kan ställas upp mot olika tidshorisonter. Övergripande miljömål är nästan utan undantag långsiktiga och avser en längre tidrymd.
De långsiktiga målen kan gärna vara visionära. De bör formuleras offensivt i syfte att verka pådrivande. De kortsiktiga målen bör ses som
etappmål eller delmål på vägen mot de långsiktiga målen. Miljömål
på kort sikt har som sin främsta uppgift att samla resurserna för att
bemöta aktuella miljöhot och bör formuleras så att de ger en klar
vägledning för beslut om konkreta åtgärder och resursanvändning.
Målen, särskilt de kortsiktiga, bör vara:
• klart och enkelt formulerade, så att de kan förstås av en bredare
allmänhet,
• tydligt formulerade, så att det framgår vad som ska uppnås och
inte ett allmänt "verka för",
• preciserade i tid och rum,
• kvantifierade, dvs. uttryckta i någon form av mätbar storhet,
• relevanta mot det miljöhot som ska bemötas,
• ha en eller flera adressater (vem förväntas bidra till att målet
uppfylls?),
• vara väl förankrade,
• realistiska med hänsyn till tid och resurser.
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Exempel på målfrån Lokal Agenda 21 för Norrtälje kommun

Åtgärdsmål
skogslandskap
skogsbruket på den kommunägda marken
(ca 2 000 ha) ska år 1998 vara miljömärkt.

skogsmark undantas långsiktigt från skogsbruk i såd an omfattn ing att den biologiska
mångfalden bevaras.
Odlingslandskap
90 % av ängs- och hagmarkerna (481 ha) i
klass I-III i länsstyrelsens inventering ska
år 1998 hävdas så att växt- och djurlivet bevaras.

90 % av de värdefulla ängs- och hagmarkerna (41 ha) i kommunens ägo ska år 2000
hävdas så att växt- och djurlivet bevaras.
År 2000 ska 5 st allmogeåkrar med åkerogräs
vara anlagda.
M inst 15 st våtmarker, småvatten eller viltvatten ska skapas/återskapas/restaureras i odlingslandskapet till år 2005.
Våtmarker
Markavvattning för att omföra tidigare odikade våtmarker till produktiv skogsmark ska
ej ske inom kommunen.

De 78 våtmarkerna (l 460 ha) som ingår i
klass I-II i länsstyrelsens inventering ska ej
påverkas så att naturvärdena försvinner genom t.ex. exploatering och skogsbruk.
Minst 10 öppna rikkärr ska år 2000 vara säkerställda med skötsel, avtal eller enligt naturvårdslagen.
De 7 myrarna (714 ha) i Naturvårdsverkets
myrskyddsplan ska år 2005 vara skyddade
enligt naturvårdslagen.

so

Sjöar och vattendrag
Jersöströmmen (mellan Erken och Brosjön)
ska år 2000 vara skyddad så att vattenkvaliteten och naturvärdena bevaras.

Minst 6 m bevuxna kantzoner där det inte
sprids kemiska bekämpningsmedel eller
gödsel ska finnas längs vattendrag och sjöar
år 2005.
I Norrtäljeån, Skeboån och Broströmmen ska
år 2005 inga av mätlokalerna för bottenfaunan uppvisa mycket kraftigt eller kraftigt förorenat tillstånd.
Kusthav
Tångbältets djuputbredning i Norrtäljes
kusthav ska ha ökat till år 2005.

Tillförseln av miljögifter och tungmetaller
ska ha minskat till år 2005.
År 2010 ska blåstången ha återkoloniserat de
lokaler som den nu saknas på.
Bottenområden ska långsiktigt inte utsättas
för återkommande syrebrist med undantag
för sådana områden som av naturliga skäl inte
går att påverka.

Exempel på målfrån Karlstad kommuns naturvårdsprogram
• All ängs- och hagmark som redovisas i
ängs- och hagmarksinventeringen i klass
1-3 (ca 420 ha) skall bevaras och hävdas
så att naturvärdena bibehålls genom
avtalstecknande eller på annat sätt
senast år 2005 (idag omfattas 52 % av
arealen av tecknade avtal). Restaurering
och återupptagen hävd skall innebära att
arealen ängs- och hagmark ökat till 600
ha år 2005.
• Kommunens värdefullaste våtmarker
(7 st) skall skyddas, i första hand som
naturreservat, före år 2020. I våtmarksinventeringen behandlade myrar och

våtmarker i värdeklass l och 2 skall ej
påverkas genom exploatering, ledningsdragning, skogsbruksåtgärder, torvtäkt
eller andra arbetsföretag. Markavvattning för att omföra tidigare odikade
områden till produktiv mark skall ej ske
inom kommunen.
• Obrukade kantzoner om minst 5 meter
skalllämnas längs sjöar och vattendrag,
små vattensamlingar myrar och andra
våtmarker. Inga kalhyggen skall förekomma inom en zon på 15meter från
dessa vatten och våtmarker.

Exempel på målför biologisk mångla/c/ samt natur- och kulturlanclskap;
hämtae/e ur "Förslag till miljömålför Stockholms län".
(Länsstyrelsen i Stockholm, underlagsmaterial nr 4, 1997)

• Nuvarande areal av nyckelbiotoper i
skogslandskapet skall upprätthållas
• Arealen betesmark skall bibehållas på
lägst dagens nivå. Arealen naturlig
slåttermark skall bibehållas och helst
öka. Naturliga betes- och slåttermarker
skall skötas på ett sätt som bevarar deras
natur- och kulturvärden.
• Värdefulla sjöar och vattendrag, till
exempel sådana med skyddsvärt växtoch djurliv, mångfald av biotoper, liten
eller måttlig föroreningspåverkan eller
föga störd vattenregim, skall skyddas

mot åtgärder som kan försämra vattnens
naturvärde såsom exploatering, muddring, reglering, utsättning av främmande
arter eller förorening.
• Storstockholms grönstruktur skall i
huvudsak bevaras i syfte att långsiktigt
ge människor tillgång till naturområden
för friluftsliv och rekreation . Särskild
vikt bör läggas vid stora, strategiskt
belägna naturområden. Delar av Storstockholm med brist på naturområden
för rekreation skall särskilt uppmärksammas.
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Att formulera regionala och kommunala miljömål innebär ett försök
till att "bryta ned" och anpassa de nationella målen till regionala/
lokala förutsättningar. De miljömål som läggs fast i såväl naturvårdsprogram som i andra sammanhang bör bilda utgångspunkt för kommunernas/länsstyrelsernas verksamhetsplanering inom miljöområdet.

Litteraturtips (se även bilaga 2)
Boverket 1997. För en bärkraftig utveckling- miljömål och indikatorer i fysisk planering.
Kommunvisa miljövårdsprogram och liknande.
Länsvisa STRAM-rapporter och miljövårdsprogram.
Nationalkommitten för Agenda 21: Mål för miljön. Rapport 1996:4.
Nationalkommitten för Agenda 21: Kommunerna och de nationella
miljömålen.
Naturvårdsverket, 1993. Strategi för regional miljö.
Naturvårdsverket, 1993. Ett miljöanpassat samhälle. Miljö 93.
Naturvårdsverket, 1995. Aktionsplan för biologisk mångfald.
Rapport 4463.
Naturvårdsverket, 1998. Sveriges finaste odlingslandskap. Rapport
4815.
Naturvårdsverket, 1998. Mål gång.
Svenska Kommunförbundet, 1997. Hållbara kommuner- slutrapport från programberedningen (skriftserie "Kommunerna och
miljön").
Svenska Kommunförbundet, 1997. Villkor för en uthållig utveckling (skriftserie "Kommunerna och miljön").
• Regionala och kommunala naturvårdsmål är en viktig utgångspunkt
för naturvårdsplaneringen och bör därför redovisas.
• Beskriv kopplingen mellan de nationella miljömålen och mål för
naturvården på regional respektive kommunal nivå.

4.2.2

Naturvårdsstrategier

En övergripande strategi om hur naturvårdsmålen kan nås, dvs. tillvägagångssättet eller "vägen att nå målen", bör redovisas. Strategierna
ska vara långsiktiga till sin karaktär och bör kunna gälla en längre
tidsperiod, till skillnad från åtgärdsprogrammet som endast behandlar konkreta åtgärder ett par år framåt i tiden. Flera länsstyrelser och
kommuner har redovisat naturvårdsstrategier i sina STRAM/miljövårdsprogram.
Strategin är länken mellan målen och det konkreta, kortsiktiga åt-
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gärdsprogrammet. Strategin ska beskriva vilka styrmedel som bör
användas och hur olika målsättningar ska kunna uppnås. Det innebär att åtgärderna i åtgärdsprogrammet samordnas under en längre
tidsperiod och sker i en utpekad riktning. Utan samordning i form
av en medveten strategi riskerar åtgärderna att vidtas utan en direkt
koppling till uppställda mål. Risken är lägre naturvårdsnytta och
mindre lyckade prioriteringar. Samordning är särskilt viktigt när det
finns flera naturvårdsaktöreL Utgångspunkter vid utformningen av
strategin är bl.a.:
• kunskapen om nuvarande förhållanden
• naturvårdsbiologiska kunskaper
• tillgängliga styrmedel och instrument för att uppnå målen.
I strategin kan följande frågor övervägas:
• Vilka är de viktigaste aktörerna; vem är bäst lämpad att göra vad?
• Vilka styrmedel (mix av styrmedel) bör användas för att nå
målen?
• Kort- respektive långsiktiga tidsperspektiv (prioriteringar)?
• Hur uppnås bevarande av biologisk mångfald och andra värden
för naturvården?
• Hur säkerställa värdena i de särskilt värdefulla områdena?
• Hur trygga goda förutsättningar för friluftslivet?
• Hur bör information och utbildning kring naturvård och naturvårdsprogrammet genomföras?
Med utgångspunkt från strategin redovisas i åtgärdsprogrammet de
särskilda och mer preciserade åtgärder som bör genomföras under
den närmaste tre- till femårsperioden.
I anslutning till strategiavsnittet bör ansvaret för naturvårdsfrågor
på regional respektive kommunal nivå beskrivas översiktligt. Med
ansvar avses såväl miljömyndigheternas som sektorernas, kommunernas, enskildas m.fl. ansvar.

Litteraturtips
Karlstads kommun, 1996. Naturvårdsprogram för Karlstads kommun. ProgramdeL
Länsvisa STRAM-rapporter.
Naturvårdsverket, 1993. Strategi för regional miljö .
• strategiavsnittet bör redovisa långsiktiga överväganden om "vägen
till målen" .
• strategin är länken mellan naturvårdsmålen och det kortsiktiga
åtgärdsprogrammet.
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4.3

Biologisk mångfald
Vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992
undertecknades konventionen om biologisk mångfald av ett stort
antal stater, däribland Sverige. Sedan dess har arbetet med att fullgöra detta åtagande (implementeringen) pågått.
Biologisk mångfald kan sägas vara ett uttryck för den samlade variationsrikedomen i biosfären. Man brukar förenklat dela in biologisk mångfald i följande tre nivåer:
• mångfalden på ekosystemnivå
• mångfalden av arter inkluderande samspelet mellan arter
• genetisk variation inom och mellan populationer.
Denna indelning bidrar till att göra begreppet något mer hanterligt,
t.ex. när man formulerar miljömål eller när man ska beskriva mångfalden i ett län eller en kommun. Dessa nivåer kan kompletteras
med:
• mångfald på landskapsnivå
• samhällsnivå -variationen av samhällen inom exempelvis ett
markslag eller en naturtyp.

Hur beskriva den biologiska mångfalden?
Biologisk mångfald är sedan flera år ett övergripande mål för hela
miljöpolitiken. Samtidigt är "biologisk mångfald" ett begrepp som
på sätt och vis är svårhanterligt, inte minst därför att det tar ett helhetsgrepp på den levande miljön. Det finns därför skäl att behandla
biologisk mångfald i ett inledande avsnitt i naturvårdsprogrammet;
inte minst i syfte att förklara begreppet och öka förståelsen för vikten av att bevara mångfalden och hållbart nyttja biologiska resurser.
Ett inledande avsnitt om biologisk mångfald bör åtminstone innehålla följande element:
• Översiktlig redogörelse för begreppet biologisk mångfald och
dess betydelse på ekosystem-, art- och genetisk nivå.
• De viktigaste skälen till att bevara och hållbart nyttja biologisk
mångfald, exempelvis uppdelat på
- nyttaargument (faktiskt och potentiellt nyttjande)
- tillhandahållandet av "ekologiska tjänster"
- estetiska värden
-etiska och moraliska argument.
• Översiktlig information om konventionen om biologisk mångfald
(se faktaruta)
• Redovisning av vilken indelningsgrund man har valt när det
gäller att beskriva olika nivåer och komponenter av biologisk
mångfald.
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Bakgrundslakta om
konventionen om
biologisk mångla/c/

Konventionen har tre övergripande mål:
• bevarande av biologisk mångfald
• hållbart nyttjande av dess beståndsdelar
• rättvis fördelning av nyttan som uppstår vid utnyttjande av
genetiska resurser.
Hållbart nyttjande definieras som ett "nyttjande av komponenter av
biologisk mångfald på ett sätt och i en utsträckning som inte leder
tilllångsiktig minskning av biologisk mångfald, varigenom dess potential att tillgodose nuvarande och kommande generationers behov
och förväntningar bibehålls" (artikel 2).
Konventionen är bred och omfattar såväl "den vilda mångfalden"
som domesticerad mångfald. Den innehåller bestämmelser om nyttjandet av biologiska resurser och om genetiskt modifierade organismer (GMOs). Konventionen kan sägas greppa över hela det biologiska livet på jorden; biosfären. Dess styrka ligger förmodligen i den
roll den spelar, och kommer att spela, som katalysator för nationella,
regionala och lokala processer. Konventionens struktur är så flexibel
att den ger utrymme för varje land att utforma en självständig politik
på detta område och att fullgöra åtagandet utifrån de egna, nationella förutsättningarna.
Konventionen innehåller artiklar och bestämmelser som innebär
nationella åtaganden på många olika områden. Bland de viktigare
kan framhållas:
• utvecklaodet av nationella strategier, planer eller program för
biologisk mångfald
• integrera och involvera relevanta sektorer i arbetet med dessa
• identifiering och övervakning av biologisk mångfald
• bevarande i den naturliga livsmiljön (in sim), till exempel genom
inrättande av skyddade områden
• bevarande utanför den naturliga livsmiljön (ex sim), exempelvis i
genbanker
• utveckling av långsiktigt hållbara brukningsmetoder
• styrmedel
• forskning, utbildning och medvetandegöra allmänheten
• konsekvensbedömning och minimering av skadliga effekter.
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Implementeringen
av konventionen om
biologisk mångla/c/ i
Sverige

• 1993: Strategi för biologisk mångfald (prop. 1993/94:30) läggs fast
av riksdag och regering. Strategin innehåller övergripande principer för bevarande av biologisk mångfald och hållbart nyttjande
av biologiska resurser.
• 1994: Naturvårdsverket, i samarbete med bl.a. Jordbruksverket,
Skogsstyrelsen, Fiskeriverket och Boverket, redovisar en landstudie om läget för den biologiska mångfalden i Sverige (Biologisk mångfald i Sverige- en landstudie, Monitor 14). I denna
redovisas bl.a. befintliga kunskaper om mångfaldens tillstånd,
hotfaktorerna, nyttjandet av biologiska resurser, befintliga åtgärder för bevarande och ekonomiska värderingar av mångfalden.
• 1995: ovan nämnda myndigheter redovisar, på regeringens uppdrag, var sin aktionsplan för biologisk mångfald.
• 1996/1997: Aktionsplanerna bekräftas av regering och riksdag
genom olika politiska beslut.

• Grundläggande information om rödlistade arter
• Översiktlig redovisning ("listning") av vilka särskilt värdefulla
biotoper och/eller habitat samt populationer som finns i kommunen/länet.
Det är viktigt att klargöra att biologisk mångfald är e tt vidare begrepp
än artrikedom. Artrikedom är endast ett av flera mått på mångfald.
En del ekosystem är naturligt artfattiga men de står för sin del av
variationen på ekosystemnivån. Som exempel kan nämnas naturligt
fisktomma sjöar respektive Östersjön, den sistnämnda närmast unik
som ekosystem, t.o.m. på global nivå.
Redovisning av biologisk mångfald i länet/kommunen bör i övrigt
ske integrerat i andra avsnitt i naturvårdspro grammet, exempelvis vid
beskrivning av vardagslandskapet och särskilt värdefulla områden.
Upprepningar med andra avsnitt, t.ex. naturtypsvisa beskrivningar,
bör undvikas.
En enhetlig indelningsgrund för avgränsning av naturtyper/biotoper bör eftersträvas (olika sätt att dela in och beskriva landskapet redovisas i följande avsnitt). Det finn s dock knappast en indelningsgrund e lle r ett indelningssätt som är optimalt och lämpligt för alla
tillfällen eller i alla geografiska sammanhang. Konsekvens beträffande
indelningsgrund bör dock eftersträvas i varje naturvårdsprogram.
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Några viktiga definitioner
Biologisk mångfald (biodiversitet): variationen bland levande organismer i alla miljöer, på land, i sötvatten och i hav, samt de
ekologiska relationer och processer som organismerna ingår i. Den biologiska mångfalden omfattar tre olika nivåer:
• genetisk variation- skillnader i arvsanlagen mellan och inom olika arter,
• andiversiret-antalet arter och individer
inom ett område,
• variation inom och mellan ekosystem och
biotoper, dvs. hela livsmiljöer
(i enlighet med konventionen om biologisk mångfald).
N a turligt förekommande arter: arter som
är spontant etablerade i naturmiljön (inkluderar det äldre odlingslandskapet); dvs. arter som är hemmahörande i ett område och/
eller på naturlig väg har spritt sig till området. Till naturligt förekommande arter räknas även arter som haft spontant etablerade
bestånd i landet och därefter återinförts (från
Naturvårdsverket rapport 4765).
Främmande arter (ungefär motsatsen till
naturligt förekommande arter): arter som
genom någon form av mänsklig aktivitet har
flyttats till ett område utanför det naturliga
utbredningsområdet, dvs. att människan har
avsiktligt eller oavsiktligt överbryggat en
bärriär - t. ex. hav, bergskedja- för artens naturliga spridning. I det nya utbredningsområdet är arter att betrakta som främmande,
oavsett om de stannar i introduktionsområdet eller sekundärt sprider sig till andra områden (från Naturvårdsverket rapport 4765).

Livskraftig population: en population (eller metapopulation; dvs "en population av
populationer") vars storlek och tillväxt under en förutbestämd lång tidsperiod är sådan att risken för att den dör ut och/eller
drabbas av negativa inavelseffekter är försumbar. I praktiken kan detta innebära att
risken för utdöende under hundra år ska vara
mindre än l%. Tidsperioden bör vara minst
hundra år, eller minst tio generationer för
organismer med en generationstid längre än
tio år, för att demografiska och genetiska processer ska hinna ge någon effekt. Den storlek respektive tillväxt som krävs för detta
varierar mellan olika arter och populationer
(från Naturvårdsverket rapport 4765).
Naturligt utbredningsområde (för en art
eller population): På grund av människans
påverkan på naturmiljön har många arters utbredningsområden minskat medan andra
arters har ökat. Därför kan inte alltid dagens
utbredningsområde betraktas som det naturliga utbredningsområdet. En arts naturliga
utbredningsområde bör i huvudsak betraktas som hela det geografiska område arten
under någon tidsperiod efter senaste nedisningen - med ett klimat som motsvarar
dagens - regelbundet har förekommit i naturligt; utan hjälp av människan som överbryggare av barriärer för artens naturliga
spridning. "Utan hjälp av människan" exkluderar givetvis inte odlingslandskapets hävdbetingade biotoper och populationer. För
arter som är under spridning är utbredningsområdet föränderligt och kan utvidgas år för
år (från Naturvårdsverket rapport 4765).
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Arter och populationer
I detta avsnitt kan nationellt rödlistade arter (se ordförklaringar, bilaga l) av växter, svampar och djur, som förekommer i länet respektive kommunen, redovisas. Närmare uppgifter om rödlistade arter
finns hos ArtDatabanken i Uppsala eller hos Naturvårdsverket. Naturvårdsverket och andra aktörer arbetar med att ta fram artvisa åtgärdsprogram för rödlistade arter och även för biotoper.
Rödlistor upprättas i princip på två geografiska nivåer:
• globalt hotade arter (upprättas av Internationella naturvårdsunionen IUCN).
• nationellt hotade arter (upprättas av ArtDatabanken och fastställs
av Naturvårdsverket).
Val av geografisk nivå är givetvis avgörande för vilka arter som förtecknas på en rödlista. I syfte att undvika förvirring kring begreppen
"rödlistad art", " hotad art" etc. bör enligt N a turvårdsverkets ochArtDatabankens policy inrättandet av rödlistor i princip begränsas till
global och nationell nivå, dvs. man bör undvika att upprätta rödlistor
på exempelvis läns- eller kommunal nivå. Däremot är det viktigt
och önskvärt att i naturvårdsprogrammen redovisa
• Vilka internationellt respektive nationellt rödlistade arter som
finns i länet/kommunen.
• Vilka av dessa där länet/kommunen eventuellt har en förh ållandevis stor andel av den svenska eller till och med europeiska
populationen.
• Vilka åtgärder (naturtyps- eller habitatorienterade/artvisa) som
planeras vidtas.
Åtskilliga av de rödlistade arterna är knutna till specifika livsmiljöer.
Dessa kan antingen utgöra mindre miljöer/mikromiljöer i vardagslandskapet, t.ex. enskilda träd eller särskilda substrat, eller utgöra
hela biotoper/naturtyper vilka ofta också av olika skäl kan vara hotade. Därför kan det vara lämpligt att beskriva särskilt viktiga livsmiljöer för rödlistade arter.
EU:s fågel- respekriv habitatdirektiv innehåller bestämmelser som
innebär att Sverige måste vidta särskilda åtgärder för vissa arter. I
bilaga tillfågeldirektivet listas 185 häckfåglar, varav ungefär 65 regelbundet häckar i Sverige. Åtgärder som skall vidtas är bl.a. att skydda,
bevara och återställa habitat för fåglarna. Habitatdirektivets bilaga 2
innehåller bl. a. l 05 arter som återfinns i Sverige. Arterna i bilaga 2
benämns "arter av gemenskapsintresse vilkas bevarande kräver att
särskilda bevarandeområden utses". Även bilaga 4 innehåller ett
stort antal djur- och växtarter av gemenskapsintresse "som kräver
noggrant skydd". Bilaga 5 innehåller arter av gemenskapsintresse
som kan bli " ... föremål för förvaltningsåtgärd er". Habitatdirektivet
innehåller överhuvudtaget inga arter av lavar och svampar. Listor
över arterna i fågel- respektive habitatdirektivets bilaga 2 finn s i
"Svenska naturtyper i det europeiska nätverket N atura 2000" (Naturvårdsverket 1997).
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Vissa arter omfattas av fridlysningsbestämmelser, antingen genom
nationella beslut av Naturvårdsverket (hela landet) eller genom länsvisa beslut av respektive länsstyrelse. Sådana arter bör förtecknas
och dessas förekomst i länet/kommunen bör översiktligt beskrivas.

Biotoper och habitat
Arter och populationer överlever inte utan tillgång på livsmiljöer;
habitat. En beskrivning av förekommande biotoper och habitat är
därför något av ryggraden i ett naturvårdsprogram. Det finns många
olika sätt att dela in naturen i olika "typer" (naturtyper, biotoper,
ekosystem e tc.). Varje indelningssystem kan ha sitt berättigande i
ett specifikt sammanhang. Varje försök att klassificera naturen i olika typer kräver dock alltid grova generaliseringar och kompromisser.
Nedan berörs kortfattat några olika system för indelning och avgränsning av biotoper/naturtyper. Oavsett vilket system man väljer
är det viktigt att man för hela naturvårdsprogrammet eftersträvar en
enhetlig indelningsgrund (se även avsnitt 4.4 samt Naturvårdsverkets termlistor; se avsnitt 2.10). I bilaga l i "Svenska naturtyper i det
europeiska nätverket Natura 2000" (se vidare litteraturtips), utvecklas närmare resonemang om olika sätt att dela in naturen i olika " typer".

Det finns en rad olika begrepp för att beskriva naturen
Ekosystem. Ett dynamiskt komplex av växt-,

djur- och mikroorganismsamhällen och dessas icke-levande miljö som interagerar som en
funktionell enhet (i enlighet med konventionen
om biologisk mångfald).

Biotop. Närmast "naturtyp", ett landskaps-

avsnitt med relativt enhetlig karaktär och
struktur, exempelvis en flodmynning, en alvarmark, en ekhage etc. Alltså miljöer med
många olikartade habitat för växter och djur.
"Miljön som den i stort uppfattas och benämns av människor."

Habitat. Levnadsplatsen för en växt- eller

djurart, eller mer precist artens levnadsplats
under hela eller en del av dess livscykel.
"Livsmiljön som den uppfattas av den enskilda arten."

Naturtyp. Sammanfattande benämning på

sådana delar av naturen som har likartade,
karakteristiska och lätt iakttagbara kännetecken. I stort synonymt med biotop. Exempel: hällmarkstallskog, högmosse, klippbranter.

Vegetationstyp. Definieras med hjälp av en
karakteristisk sammansättning av växtarter,
men brukar i Sverige i regel namnges med
hjälp av en eller två dominerande arter, t.ex.
blåbärs granskog.
Växtsamhälle. En vegetatationstyp kan
innehålla ett eller flera växtsamhällen. Ett
växtsamhälle bildas av den eller de arter som
är tongivande, exempelvis ljung-kruståtelsamhälle. Motsvarigheten inom zoologin
kallas djursamhälle.
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Habitatdirektivets naturtyper
I bilaga l till habitatdirektivet listas ett antal "livsmil jötyper av gemenskapsintresse vilkas bevarande kräver att särskilda bevarandeområden utses". Av dessa finns 91 i Sverige. Varje medlemsland skall
peka ut områden som innehåller antingen naturtyper enligt bilaga l
eller arter enligt bilaga 2 (se ovan). Sådana områden skall bilda ett
sammanhängande europeiskt, ekologiskt nätverk av naturområden
-N atura 2000. Habitatdirektivets naturtyper liksom N atura 2000 är närmare beskrivet i "Svenska naturtyper i det europeiska nätverket
N a tura 2000" (N a turvårdsverket 1997).

E UNIS Habitats Classification
Inom ramen för den Europeiska miljöbyråns (EEA) arbete håller en
pan-europeisk naturtypsindelning på att färdigställas; EUNIS Habitat Classification (1998). Syftet med detta arbete är att skapa ett gemensamt referenssystem för naturtyper som skall utgöra grunden
för datainsamling, rapportering med mera på europeisk nivå.
E UNIS-indelningen kommer förhoppningsvis att finnas tillgänglig via EEA:s hemsida: http://www.eea.dk.

Biotopskydd
Vissa biotoptyper har ett generellt skydd genom bestämmelserna i
miljöbalken. Enligt dessa bestämmelser får arbetsföretag som kan
skada naturmiljön inte utföras inom sådana mindre mark- eller vattenområden (biotoper) som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som är annars skyddsvärda. Biotopskyddet omfattar alltså
endast ett urval av biotoptyper och utgör inte något heltäckande indelningssystem. Biotoptyperna som omfattas av biotopskyddet har
definierats och namngivits utifrån sitt sammanhang, dvs. ett antal
biotoptyper som ska ges ett fungerande skydd med hjälp av miljölagstiftningen.

Nyckelbiotopinventeringen
skogsvårdsorganisationen har regeringens uppdrag att inventera
nyckelbiotoper på småskogsbrukets marker (se vidare sidan 62). Med
nyckelbiotop avses skogsområde där man finner eller förväntas att
finna rödlistade arter.
Kunskapen om var nyckelbiotoperna finns i skogslandskapet är
grundläggande och nödvändig för att klara samhällets skogspolitik
och målet att bevara den biologiska mångfalden. Nyckelbiotoperna
representerar en betydande del av mångfalden i den svenska skogen.
Nyckelbiotopinventeringen är en riksomfattande biotopinventering där i första hand skogens struktur och element används som
naturvärdeskriterier. Men även förekomsten av signalarter kan vara
avgörande vid bedömningen. Inventeringen har en för landet gemensam grundmetodik. Nyckelbiotopinventeringen slutredovisas
under 1998. Begreppet nyckelbiotop har ingen juridisk koppling till
biotopskyddet.
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Bestämmelserna om
biotopskyddsområde

De biotoper som ska skyddas mot skadliga arbetsföretag är fördelade i tre grupper:
Följande biotoper har ett skydd genom bestämmelser direkt i förordning:
• alleer
• källor med omgivande våtmarker i jordbruksmark
• odlingsrösen i jordbruksmark
• stenmurar
• pilevallar
• småvatten och våtmarker i jordbruksmark
• åkerholmar.
För att skyddet för följande två grupper av biotoptyper ska gälla för
det specifika biotopområdet måste skogsvårdsstyrelsen respektive
länsstyrelsen besluta om avgränsning m.m.

Biotoper som avgränsas av skogsvårdsstyrelsen
brandfält, lövbrännor, äldre naturskogsartade lövbestånd, äldre naturskogsartade ädellövskogsbestånd, örtrika allundar, ravinskog, örtrika bäckdråg, urskogsartade barrskogsbestånd, ädellövsumpskogar,
örtrika sumpskogar, äldre skogsbeten, åsgranskogar, kalkbarrskogar,
rik- och kalkkärr i skogslandskapet, alkärr, gam la hassellundar, källor med omgivande våtmark i skog, myrholmar, ras- eller bergbranter i skog.

Biotoper som avgränsas av länsstyrelsen
• rik- och kalkkärr i jordbruksmark
• naturliga ängar
• naturbetesmarker
• naturliga bäckfåror på mark som inte omfattas av bestämmelserna i skogsvårdslagen
• ras- eller bergbranter på mark som inte omfattas av bestämmelserna i skogsvårdslagen.
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Nyckelbiotoper
Biotoper som behandlas i skogsvårdsorganisationens nyckelbiotopinventering
(Mer information kan fås från Skogsstyrelsen eller från
skogsvårdsstyrelsen i ditt län/kommun.)

Barrskogar

Barrnaturskog
Barrskog, mer eller mindre påverkad
Sandbarrskog, sandigt underlag
Kalkbarrskog, kalkrikt underlag
Lövrik barrnaturskog, minst 3/10 lövträd
Idegranbestånd
Ås granskog

Lövskogar

Örtrik allund
Aspskog
Hedädellövskog
Kalklövskog
Lövbränna
Lövnaturskog
Sekundär lövnaturskog
Ädellövnaturskog
Ädellövskog
Ädellövträd, grova eller gamla
Lövträd, grova eller gamla "triviala" lövträd

Sumpskogar

Alsumpskog, al > 5/1 O av grundytan
Blandsumpskog
Gransumpskog
Lövsumpskog
Myr- och skogsmosaik
Tallsumpskog
Ädellövsumpskog

Hävd

Fuktäng
Betad hagmark eller upphört bete
Hassellund
Lövskogslund
Lövängsrest, hävdats längre tillbaka
Löväng, hävdad eller nyligen (1970) hävdad
Betad skog eller upphört bete
Lövträdsrika skogsbryn

Brandpåverkan
Brandfält

Topografi

Bergbrant
Hällmarksskog
Rasbrant
Ravin, utbildad i finkornigt material
Liten sprickdal, dalform i fasta berget

Vatten

Brink
Bäck med mer eller mindre branta sidor
Örtrika bäckdråg
Kanjondal, kursudal
Källpåverkad mark
Rikkärr/kal k kärr
Naturlig skogsbäck
Småvatten (glupar och !okar)
Strandskog, avvikande zon mot vatten
Vattenfallsskog
Källa: skogsstyrelsen
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ArtDatabanken, 1995. Rödlistade växter i Sverige 1995.
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Nordiska ministerrådet, 1994. Vegetationstyper i Norden.
TemaNord 1994:665.
Naturvårdsverket, 1993. Biologisk mångfald- underlag till Miljö
'93. Rapport 4138.
Naturvårdsverket, 1994. Biologisk mångfald i Sverige- en landstudie (Monitor 14).
Naturvårdsverket, 1995. Biotopskydd. Allmänna råd 95:4.
Naturvårdsverket, 1995. Aktionsplan för biologisk mångfald.
Rapport 4463.
Naturvårdsverket, 1997. Svenska naturtyper i det europeiska
nätverket Natura 2000.
Skogsstyrelsen, 1994. Biotopskydd, allmänna råd SKSFS 1994: l.
Skogsstyrelsen, 1995. Instruktion för datainsamling vid inventering
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Skogsstyrelsen, 1995. Definition och beskrivning av nyckelbiotoper (Projekt nyckelbiotoper).

Ett inledande avsnitt om biologisk mångfald bör innehålla följande
element:
• Översiktlig redogörelse för begreppet biologisk mångfald och dess
betydelse på ekosystem-, art- och genetisk nivå.
• De viktigaste skälen till att bevara och hållbart nyttja biologisk
mångfald.
• Översiktlig information om konventionen om biologisk mångfald (se
fakta ruta).
• Redovisning av vilken indelningsgrund man har valt när det gäller
att beskriva olika nivåer av biologisk mångfald.
• Grundläggande information om rödlistade arter.
• Översiktlig redovisning av särskilt värdefulla biotoper och/eller
habitat i kommunen/länet.
Naturvårdsverket och ArtDatabanken avråder från att upprätta
länsvisa eller kommunvisa rödlistor.
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4.4

Översiktlig beskrivning av
natu rförhå Ila nden, kuItu rh istoria
och friluftsliv
För att kunna få en bild av länet respektive kommunen bör olika
företeelser beskrivas översiktligt. Följande bör ses som ett "smörgåsbord"; en bruttolista.

4.4.1 Allmän beskrivning av länet/kommunen
Avsnittet bör inledas med en kort beskrivning av länet/kommunen
avseende t.ex. storlek, befolkning, tätorter, näringsliv, kommunikationer, fördelning skogs-/jordbruksmark, renskötsel, fiske, mineralutvinning m.m.

N aturgivna fiJrutsättningar
Tre naturgeografiska förutsättningar är helt avgö rande för livsbetingelserna för växter och djur men även för människan i landskapet,
nämligen marken, klimatet och tillgången på vatten. Dessa utgör
också förutsättningarna för framväxten av kulturlandskapet. De naturgivna förutsättningarna kan beskrivas mycket översiktligt.

• Geologi
Geologin bör beskrivas översiktligt, framför allt förhållanden som
rör:
Berggrund
Jordarter
Jordmåner
Terrängformer, främst storformer/landskapstyper såsom peneplan, sprickdalslandskap, bergkullterräng och mellanformer
såsom exempelvis åsar, drumliner, kames.
Brutenhet och relief
Högsta kustlinjen(HK).

• Klimatet
Klimatet kan redovisas översiktligt, exempelvis nederbörden. Karta
över temperatur- och vindförhållanden.

• Vattnet
Grundvattnets kretslopp och förekomst kan beskrivas översiktligt (beträffande sjöar och vattendrag, se nedan under naturtyper).
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Kulturlandskapets historia och dess roll som betydelsebärare
Det landskap som vi lever och verkar i idag har formats under lång
tid. Åtskilliga av de värden som finns i dagens landskap är kopplade
till en markanvändning som har bedrivits i århundraden och i vissa
fall till och med årtusenden. En kulturhistorisk beskrivning av landskapets framväxt är en förutsättning för att kunna förstå olika objekts, områdens och strukturers utseende idag och deras roll som
bärare av minnen från skilda historiska epoker och för att kunna se
landskapet som en miljömässig helhet. Hur detaljerad beskrivningen ska vara får avgöras i det enskilda fallet.
Avsnittet om landskapets historia bör komma före avsnittet om
nutidens naturtyper eftersom de flesta är påverkade av eller är ett
resultat av tidigare mänskliga aktiviteter.

4.4.2 Naturtyper i länet/kommunen
N aturtyperna är mer eller mindre påverkade av människan. Såväl
relativt opåverkade som de helt kulturpräglade bör beskrivas. Både
terrestra och akvatiska miljöer bör redovisas. Gemensamt för dessa
naturtypsbeskrivningar är att flora och fauna kan beskrivas översiktligt.
Detta avsnitt handlar i stor utsträckning om hur vardagslandskapet i länet/kommunen kan beskrivas. Värdena i hela landskapet, och
hur detta kan beskrivas och delas in på olika sätt, beskrivs närmare i
avsnitt 4.5.

• Skogar
Olika skogstyper bör beskrivas, exempelvis ädellövskog, annan lövskog, sumplövskog, annan sumpskog, tallskog, granskog, barrblandskog och fjällbjörkskog. Eventuellt kan göras en översiktlig beskrivning av olika fältskikts typer, skogens ålder, åldersklassfördelning och
vad som finns kvar av naturskog eller nära naturskog.

• Myrmarker
Mossar och kärr och deras olika varianter beskrivs, helst enligt de
indelningsgrunder som använts inom Våtmarksinventeringen (se
länsvisa redovisningar av Våtmarksinventeringen).

• Fjäll
Den sub-, låg-, mellan- och högalpina regionen bör beskrivas.

• Odlingslandskapets naturtyper
Två huvudgrupper kan urskiljas; åker respekriva gräsmarker (äng,
kultiverad betesmark och naturbetesmark). Slåtter- och betesmarker brukar gemensamt benämnas fodermarker och har i regel stora
naturvärden. Det finns en betydande mängd olika typer av fodermarker t.ex. slåttermarker som hackslått, sidvallsängar, träd- och
buskbärande ängar etc., betesmarker som havsstrandängar, ekhagar,
björkhagar, alvar, fäladsmark, ljunghedar, skogsbeten etc. De olika
typerna av fodermarker som finns i länet/kommunen bör beskrivas.
Även åkermarkens omfattning och utbredning bör beskrivas över-
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siktligt. Under odlingslandskapet urskiljs även olika landskapselement, t. ex. åkerholmar, märgelgravar, trädsamlingar och linjeelement
som exempelvis jordvallar, stenmurar, brukningsvägar och diken.
Helst bör den indelningsgrund som använts inom Ängs- och hagmarksinventeringen tillämpas.

• Sjöar och vattendrag
Olika slags sjöar och vattendrag bör beskrivas. I första hand bör den
metodik för karakterisering av sjöar och vattendrag som beskrivs i
SystemAqua användas.
Vattendragens status i stort bör anges, t.ex. om de i huvudsak har
kvar sin naturliga vattenregim, grad av utbyggnad/förekomst av dämmen och andra vandringshinder. Olika strandtyper bör beskrivas
översiktligt.
Även förekomst av småvatten, exempelvis små vattensamlingar
med varierande naturligt eller antropogent ursprung och uppkomstsätt bör redovisas översiktligt. Det handlar t.ex. om märgelgravar,
dödis gropar, lergravar, gölar efter torvtäkter, dammar, viltvatten som
håller vatten året om.

• Marina miljöer
Såväl den fria havsmassan (pelagiska miljön) som olika typer av bottnar, dvs. hård bottnar, sedimentbottnar och transportbottnar, med dess
fauna och flora, bör beskrivas översiktligt. Även de olika havsstrandtyperna bör beskrivas, exempelvis klippstrand, block- och grusstrand,
lerstrand och sandstrand.

Litteraturtips (se även under 4.3)
Helsingborgs kommun. 1995, Ytvatten, grundvatten, hav och kust,
rapport nr 9.
Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1996. Nyckelbiotoper i rinnande
vatten - ett system för identifiering av särskilt värdefulla biotoper i och i anslutning till vatten. Meddelande 96:34.
Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1997. Biotopkartering- vattendrag. Medd. 97:25.
Länsstyrelsen i Malmöhus län, 1996. Naturvårdsprogram för Malmöhus län.
Länsstyrelserna i Malmöhus och Kristianstads län, 1992. Vegeåprojektet, en metod för samordnad vattenplanering.
Grönqvist, G, 1997. Marina reservat i Sverige. Naturvårdsverket
rapport 4693.
Naturvårdsverket 1987. Handbok Inventering av ängs- och hagmark.
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet, 1991. Länsvisa
program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Allmänna Råd 91:3 respektive Underrättelser 1991:1.
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Naturvårdsverket, 1996. Särskilt värdefulla sjöar och vattendrag,
förteckning. Rapport 4585.
Naturvårdsverket 1997. SystemAqua-underlag för karakterisering av sjöar och vattendrag, rapport 4553.
U me å kommun, 1994. Vattenplan för U me å kommun. Remiss utgåva.
Willen, E, 1996. SystemAqua-underlag för karakterisering av
sjöar och vattendrag. Naturvårdsverket & Sveriges lantbruksuniversitet, rapport 4553.

• De naturgivna förutsättningarna, förekomsten av olika naturtyper och
kulturlandskapets historia är utgångspunkterna för de naturvärden
som finns i landskapet. Det är därför angeläget att dessa frågor
belyses i sådan omfattning att förståelse för detta nås.
• Naturvårdsprogrammet bör kunna användas som kunskapskälla
inom naturvårdens område i kommunen eller länet. Ett avsnitt som
översiktligt beskriver natur- och kulturförhållandena är därför viktigt.

4.4.3 Förutsättningar för friluftslivet
Allemansrätten är en grundläggande förutsättning för friluftslivet. I
regeringsformen läggs fast att alla skall ha tillgång till naturen enligt
allemansrätten. I miljöbalken stadgas att "var och en som utnyttjar
allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den". Den offentliga naturvården har
allt sedan dess framväxt på 1950- och 60-talen stått på två ben, dels
den del som är inriktad på att bevara flora, fauna, geologiska objekt
osv.; dels den del som är inriktad på att tillgodose friluftslivets intressen.
Ett mark- eller vattenområdes värde för friluftsliv betingas i första
hand av de naturgivna förutsättningarna; variationsrikedomen i landskapet, intressanta kulturmiljöer, anknytning till vatten m. m. Därför
är flertalet av de områden som säkerställs utifrån biologisk mångfald, geologi osv. även av intresse för friluftslivet.
Detta bör framgå vid beskrivningen av sådana områden. En viktig
faktor därutöver är varområdet i fråga ligger. Grönområden nära städer och tätorter kan ha sitt stora värde för friluftslivet främst genom
att de ligger nära stora befolkningsområden, dvs. åtkomligheten är
mycket god. Andra värden för friluftslivet bestäms av olika förvaltningsåtgärder såsom markerade leder, ordnade rast- och lägerplatser
samt andra målpunkter som t.ex. fågeltorn. Även förutsättningar för
viktiga upplevelser som inte direkt är knutna till naturförutsättningarna, såsom stillhet (frånvaro av buller) och avskildhet från andra,
bör beaktas vid värdebedömningen (se vidare avsnitt 4. 7).
Avgränsningen mellan olika slags friluftsliv och mellan naturbaserad turism och friluftsliv är ofta svår att dra. Redovisningen av fri-
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Med friluftsliv avser Naturvårdsverket i detta sammanhang
Vistelse i naturen
• på allemansrättslig grund,
• på ledig tid utan att använda motorkraft
eller att tävla,
• utan att behöva använda särskilda anläggningar (förutom enkla anordningar
för att röra sig och rasta, som markerade
leder och lägerplatser),
• för att få naturupplevelser och fysiskt
och psykiskt välbefinnande.
Naturvård för friluftsliv syftar således till att
söka tillgodose naturbeslikarnas behov av
upplevelser.

Friluftsliv enligt ovan innefattar aktiviteter
som traditionellt ingår i fri luftsliv: vandring/
promenader, turskidåkning, skridskoåkning
på naturis, paddling, bergsklättring, naturbad, terrängcykling och fågelskådning.
Givetvis finns många andra aktiviteter som
ibland betraktas som friluftsliv, exempelvis
jakt, golf, utförsåkning på skidor i pistade
backar, snöskoterkörning och orienteringstävling. Ett naturvårdsprogram bör dock begränsa sig till - eller åtminstone fokusera på
- förutsättningarna för sådant friluftliv som
ryms i definitionen.

luftslivet-dess förutsättningar och intressen- bör i första hand fo kusera på den del av friluftslivet som utövas på alle mansrättslig grund
(se vidstående defin ition).
Länsstyrelsens naturvårdsprogram bör behandla friluftsli vets
intressen utifrån ett länsperspektiv. Områden av riksintresse för friluftslivet bör redovisas och beskrivas fylligt liksom vilka åtgärder som
har vidtagits e ller planeras för att tillgodose riksintresset i fråga. Även
andra områden och företeelser av regional betydelse för fri luftsl ivet,
t.ex. vandringsleder, kanot- och båtleder m.m, bör också redovisas.
Även de kommunala naturvårdsprogrammen bör lägga tillräcklig vikt på friluftsfrågorna. De flesta kommuninvånare förlägger sin
utomhusrekreation i grönområden inom e ller nära tätorterna. I regel
har kommunerna huvudansvaret för bevarande och skötsel av sådana områden. Kommuner e ller Iandstingskommunala stiftelser har i
åtskilliga fall köpt in stora markområden för att tillgodose fri luftslivets behov. Kommunerna äger ofta även annan mark som kan ha ett
potentiellt värde för friluftslivet. De flesta lokala leder av oli ka slag
förvaltas av kommuner e ller stiftelser. Kommuner har i en del tätortsnära områden träffat avtal m ed markägare om e rsättning för nyttjandet av marken för fri lufts liv.
Kommunerna har ett ansvar e nligt plan- och bygglage n att i översiktsplanen redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen för bl.a. friluftsliv. Naturvårdsprogrammet bör därför belysa detta men även redovisa område n som kan vara av kommunalt intresse
för friluftslivet, inte minst tätortsnära områden.
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Rekommendera miniminivåer
Tillgången på allemansrättsligt tillgänglig mark för fri luftliv har minskat i de flesta storstads- och tätortsregioner. Framför allt är det viktigt med mark med goda kvaliteter för friluftsliv som samtidigt ligger tillräckligt nära befolkningscentra och bostäder. Forskning visar
att för det" dagliga friluftslivet" (rekreation i form av skogspromenader etc.) finns det ett tröskelvärde vid ett avstånd motsvarande 6-7
minute rs promenad. Samma krav gäller för grönområden som kan
fylla en viktig funktion för skola och barnomsorg (för lek, naturpedagogik osv.). E n annan viktig slutsats som forskningen kommit till är
att grönområden inte får vara för små. Blir de för små blir kvaliteterna urholkade genom störningar från omgivande vägar m.m. (influensområden). Vidare är risken stor för att området slits ner just genom att det är för litet.
Ett sätt att behandla friluftslivet i e tt naturvårdsprogram är att redovisa tillgången på lämplig mark för friluftsliv. Detta är av särskilt
intresse i större tätorter och städer. Detta kan göras genom att
• Redovisa tillgång på (i form av arealer) tätortsnära mark för rekreation och friluftsliv. I detta sammanhang kan även en analys av
brist respektive tillgång göras; dvs. vilka bostadsområden har god
tillgång på mark för friluftsliv och närströvområden respektive
vilka har en klar brist.
• Redovisa avstånd till friluftsområden och/eller närströvområde n.
• Ange rekommendationer kring miniminivåer e ller" lägsta godtagbara standard" när det gäller arealer respektive avstånd.

I rapporten " En skogsbacke i handen ... " från Stockholms Läns Landsting har man använt
följande begrepp och rekommendationer beträffande tillgång på mark för fri luftsliv i
storstockholmsområdet (" lägsta godtagbara standard"). Det bör påpekas att definitioner
och rekommenderade nivåer bör anpassas till de lokala förhållandena.

Begrepp

Promenadområde

(för promenader,
motionslöpning, lek etc.)

Strövområde

(för halvdagsutflykter
i ostörd natur, skidåkn ing,
bär- och svampplockning,
naturstudier)

Områdesstorlek

Tillgänglighet
i tid

fågelviigen

0,3 km 2 (gränsvärd e)
1,0 km 2 (riktvärde)

10 min
5 min

l 000 m
500 m

3,0 km 2 (gränsvärde)
10 km 2 (riktvärde)

30 min
30 min

kollektivresa
2 250m

Bas-/minimistandard =de n nivå där riktl inje rna precis är uppfyllda.
Ett kartexempel ur "Friyteöversikt för Uppsala stad" finns på sidorna 86-87.
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En sådan redovisning kan utgöra ett värdefullt underlag för den fortsatta fysiska planeringen i kommunen eller storstadsregionen (se vidare exemplet "En skogsbacke i handen ... " och andra litteraturtips).
I det kommunala naturvårdsprogrammet bör även skolan och barnomsorgens behov uppmärksammas, dvs ambitionen bör vara att redovisa och beskriva även områden av lokalt naturvärde (se vidare
avsnitt 4. 7.4 ).

Konflikter bär belysas
I vissa fall kan det finnas konflikter, faktiska eller potentiella, mellan friluftslivet och i första hand flora- och faunavård. Det kan handla om (risk för) störningar från friluftslivet på känsliga häckningsplatser eller slitagekänslig flora, exempelvis växtplatser för spektakulära arter, artrika slåtterängar, hällmarker eller bergstup. I arbetet
med naturvårdsprogrammet bör sådana (potentiella) konflikter identifieras och beskrivas, lämpligen i anknytning till respektive område/objekt. Det bör eftersträvas att i programmet ge vägledning kring
hur sådana konflikter bör hanteras (information, kanalisering, restriktioner för friluftslivet genom särskilda skyddsåtgärder med stöd
av lagstiftning etc.). Programmet bör också belysa vilket naturvårdsintresse som bör ha "företräde". I regel bör det finnas möjligheter
att hantera dessa konflikter på ett sätt som medför att flora- och faunavärden kan upprätthållas samtidigt som friluftslivet inte behöver
inskränkas på ett avgörande sätt.

Litteraturtips
G. Ericson & T. Ingemar, 1989. Nära till naturen- en diskussion
om riktlinjer för grundtillgång på friluftsmarker nära tätorter.
Byggforskningsrådet rapport l 02:1989.
Friluftsfrämjandet, 1992. Naturen runt knuten- 90-talets fritidsanläggning.
Grahn, P, 1991. Utveckla parkerna. Gröna fakta A3. Movium.
Naturvårdsverket, 1997. Strandskydd. Allmänna råd 97:1.
Nordiska Ministerrådet, 1996. Natur og friluftsliv i byens nxrmiljö. Tema Nord 1996:518.
SCB, 1993. Grönområden inom och runt tätorter. Na SM 9301.
Stockholms Läns Landsting, 1985. En skogsbacke i handen ...
Regionplanekontoret 1985: l (Eva Asplund).
Svenska Kommunförbundet, 1988. Kort om rekreation- utövande
och resurser.
Wallsten, P, 1985. Fritidsnatur-var och hur? Modeller och begrepp för friluftslivets planering. Sveriges Lantbruksuniversitet,
avd. för landskapsvård, rapport 34:1985.
Uppsala kommun, 1991. Friyreöversikt för Uppsala stad. Naturvårdsförvaltningen.
Uppsala kommun, 1994. Riktlinjer för grundtillgång på friluftsmarker nära tätorter i Uppsala kommun.
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• Friluftslivet ingår som en del av naturvården. Länsstyrelsen har främst ett
ansvar för att redovisa och bevaka områden av riksintresse respektive
regionalt intresse för friluftslivet.
• Kommunerna ska, i samband med den översiktliga planeringen,
redovisa hur kommunen avser att tillgodose exempelvis områden av
riksintresse för friluftsliv. Därutöver bör kommunerna även redovisa
andra områden som är av intresse för friluftslivet, inte minst tätortsnära.
Ett sätt att göra detta är att redovisa :
- tillgång på områden (redovisad som arealer) lämpliga för friluftsliv
- avstånd från olika bostadsområden till områden för friluftsliv.
Rekommendationer kan uttryckas om lägsta godtagbara standard när det
gäller tillgången på mark för friluftsliv och rekreation med avseende på
a realer och avstånd från bostad.

4.5

Värden i landskapet
Ett landskap utgör e n geografiskt sammanhållen miljömässig helhe t som består av en rad natur- och kulturele ment och strukturer.
Det är angeläget att betona att landskapet är dynamiskt. Varje tid
skapar sitt eget landskap, och från varje tid blir något kvar. Utvecklingsförloppet är främ st skönj bart genom de olika kulturhistoriska
och biologiska spår som finn s i landskapet. E n viss typ av spår härstammar från en viss e pok och uppkommer sällan i någon annan.
Skulle det senare ändå vara fallet, är ofta funktione n och samhället
de uppkommer i annorlun da. E n kulturmiljö speglar sällan en viss
epok utan är ofta sammansatt av många komponenter från kortare
e ller längre historiska tidsavsnitt.
D agens landskap utgörs på så sätt av en mosaik av bitar av olika
ålder och med olika biologiska och ku lturella värden. T idsskalan har
stor betyde lse när man diskuterar landskapets ekologiska värden.
Att de kulturhistoriska värde na i landskapet är knutna till e n tidsskala är självklart. Att värdena för naturvårde n på motsvarande sätt
också är knutna till en tidsskala har inte framstått som li ka självklart
och har hittills inte beaktats tillräckligt. Kulturpåverkan i våra landskap underskattas ofta. Människapåverkade naturtyper har funnits i
N orde n i flera tusen år.
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4.5.1 Hur kan värdena i landskapet beskrivas?
Vad karaktäriserar vardagslandskapet till skillnad från de särskilt värdefulla områden, som oftast är viktiga delar i vardagslandskapets
övergripande ekologiska och kulturhistoriska strukturer?
Helheten är mycket viktig från kulturmiljösynpunkt. Att säkerställa välbevarade kompletta miljöer såsom gårdar, byar, bygder m.m.
är av stor vikt. Utspridda men välskötta mindre ängs- och hagmarker, ett enstaka monumentalt odlingsröse eller en välbevarad åkerteg som var för sig kan ha stora naturvärden kan också vara av betydelse för förståelsen av historiska sammanhang. Från kulturmiljösynpunkt består värdena i landskapet av såväl överordnade historiska mönster, strukturer och samband som enskilda objekt som byggnader, vägar, hägnader odlingsrösen m.m.

Olika sätt att dela in landskapet
För att kunna beskriva värdena i landskapet på ett relevant sätt bör
en indelning göras av länet respektive kommunen i mindre, likartade enheter, s.k. regioner/bygder eller landskapstyper. Dessa har sin
egen speciella karaktär och specifika innehåll av olika företeelser,
allt från skilda naturförhållanden till olika markanvändning och bebyggelse (ofta kulturhistoriskt grundade), och har därför i regel särskilda värden, såväl miljöer som element, som inte förekommer alls
eller endast sparsamt på andra platser. Dessa miljöer och element
ingår som delar av vardagslandskapet och med hänsyn till att samhället endast i liten omfattning kan bidra med resurser för bevarande av dessa är det viktigt att markanvändningen m. m. bedrivs på ett
sådant sätt att värdena långsiktigt kan bevaras.
Varje region/bygd/landskapstyp bör beskrivas översiktligt, främst
med avseende på natur- och kulturförhållanden. En noggrannare
beskrivning bör göras om vilka särskilda värden som finns. Det är
värdefullt om varje region/bygd/landskapstyp illustreras på lämpligt
sätt genom foton, akvareller, teckningar m.m.
Det finns ännu ingen allmänt accepterad och använd metod för att
göra en indelning i regioner/bygder av Sverige. Natur- och kulturgeografer arbetar med metodutveckling, som om några år kan resultera
i metodbeskrivningar. Vidare pågår sedan 1996 inom Riksantikvarieämbetet ett landskapsprojekt som bl. a. syftar till att avgränsa agrarhistoriskt jämförbara områden.
Inom EU och arbetet med Natura 2000 används en särskild indelning som baserar sig på de stora, biogeografiska regionerna i Europa.
Av dessa finns följande i Sverige:
• Kontinentala zonen
• Bareala zonen
• Alpina zonen.
Denna indelning är dock alltför grov för att fungera i kommun- eller
länssammanhang.
En indelning av landskapet kan göras på flera olika sätt. I det följande redovisas fyra olika redovisningssätt med kortfattade beskrivningar och exemplifieringar. Varje länsstyrelse respektive kommun
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bör överväga vilken/vilka indelningsgrund( -er) som bäst svarar mot
förhållandena i det egna länet/kommunen och behoven i naturvårdsprogrammet.
Som tillägg till följande indelningsgrunder kan nämnas möjligheten att dela in landskapet efter avrinnings-/delavrinningsområden.

I. Naturgeografisk regionindelning
Nordiska Ministerrådets indelning av Norden i naturgeografiska regioner har använt de stora vegetationszonerna som grundläggande
kriterium. Gränserna är också beroende av geologin (landskapsmorfologin) och klimatförhållandena. I rapporten beskrivs varje region med
avseende på naturförhållanden och viktiga karaktärsdrag redovisas.
I vissa fall redovisas underregioner. Nordiska ministerrådets indelning bör användas som en grundläggande indelning vid beskrivningen
av vardagslandskapet.
Se karta över naturgeografiska regioner i Sverige med lista på namn
på regionerna på sidan 85.

II. Indelning i slätt-, mellan-, skogs- och fjällbygd
Slätt-, mellan- och skogsbygd är tre traditionellt använda begrepp
för att enkelt och översiktligt karakterisera olika bygder. Detta indelningssätt är av generell karaktär och kan i princip användas över
hela Sverige. Slättbygd domineras helt av jordbruksmark, dvs. i praktiken mest av åker. Skog upptar bara en liten del av arealen. Mellanbygd utgörs av skog och jordbruksmark men omfattar mosaikartade
landskap med barr- och lövskog, åker och gräsmarker, med stor andel kontaktzoner. Skogsbygd domineras av skog - jordbruksmarken utgör bara en mindre andel av arealen. Fjällbygd består av fjällbjörkskogen (subalpin zon), lågalpin, mellanalpin och högalpin zon.

III. Indelning i specifika bygder
Slätt-, skogs- och mellanbygderna varierar i hög grad över landet.
Varje region har sina särdrag, vilket bl. a. N ord iska ministerrådets regionindelning visar. Denna är emellertid storskalig till sin karaktär
och bygger i huvudsak på de naturgivna förutsättningarna. En närmare indelning kan göras i olika specifika bygder om hänsyn tas till
såväl de naturgivna förutsättningarna, markanvändningen och de
kulturhistoriska värdena. Genom att göra en sådan indelning återges
skillnaderna och särdragen i de olika delarna av länet respektive kommunen bättre, jämfört med en generell och grov uppdelning.
Utgångspunkten för en sådan indelning är utbredningen av olika
företeelser, t.ex. jordarter, byggnadstyper eller jordbruksmarkens
hävd. Regionen/bygden präglas på ett eller annat sätt av dessa företeelser- de är regionens/bygdens kännetecken. Där aktuella företeelser upphör att dominera landskapsbilden, dras helt enkelt gänsen
för regionen/bygden. Problemet kan vara att finna tillräckligt skarpa
gränser i landskapet när hänsyn ska tas till flera företeelser samtidigt. En avgränsning av regioner/bygder bör bygga på följande analys:

73

l. Naturlandskapet
Landskapets storformer, jordarter och jordmåns typer, klimat, hydrografiska drag, belägenheten i förhållande till högsta kustlinjen, vegetationens karaktär m.m. De odlade grödorna jämte odlingsmarkens topografiska läge, vegetationsperiodens längd respektive snötäckets varaktighet har också betydelse för landskapets karaktär.

2. Landskapets historiska utveckling
Historiska aspekter på landskapets bebyggelsestruktur, den agrara
bebyggelsens form och läge, markanvändningens karaktär och landskapets indelningsformer som följd av jorddelningar, skiften m.m.
Kolonisationsförloppet, med beskrivning av centralorter, med tidig
kolonisation, respektive marginalorter med sen kolonisation.

3. Landskapets karaktär idag
Landskapet karaktäriseras av traditionella bebyggelse- och brukningsformer eller om landskapet karaktäriseras av ett industrialiserat jordbruk och andra urbana inslag. Dagens markanvändning kan
beskrivas med SCB:s markanvändningsklasseL Grad av öppenhet/
slutenhet. Inriktningen på utvecklingen, t.ex. områden med intensifiering, urbanisering och marginalisering.

4. Regionala särdrag
Särdrag som karaktäriserar bygden/regionen. Det kan vara såväl bebyggelse och markutnyttjande, ägoförhållanden som naturgivna förhållanden. Ofta är det en kombination dem emellan.

5. Förekomst av företeelser av stort bevarandevärde
Specifika eller unika företeelser i bygden/regionen, som har betydelse för avgränsningen.

IV. Indelning i landskapstyper
Ett fjärde sätt att indela vardagslandskapet är att göra en grov indelning i landskapstyper kompletterat med vissa naturtyper som behöver betonas särskilt. En sådan indelning kan göras t.ex. enligt följande:
• Fjällandskapet
• skogslandskapet
• Odlingslandskapet
• skärgårdslandskapet
• Kust
• Sjöar och vattendrag
• Våtmarker.
Respektive landskapstyps/naturtyps karaktäristiska drag samt värden beskrivs.
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• landskapet bör ses som en funktionell enhet.
Bibehållandet/utvecklandet av värdefulla
biotoper och habitat i vardagslandskapet har
stor betydelse för bevarandet av de samlade
natur- och kulturhistoriska värdena och biologisk mångfald i landskapet. För att kunna
beskriva värdena i landskapet på ett bra sätt
bör detta delas in i mindre enheter; regioner/
bygder eller landskapstyper.

• Välj det indelningssätt som bäst passar utifrån
de förhållanden som råder och det syfte man
har med redovisningen av vardagslandskapet.
• Varje region/bygd bör beskrivas översiktligt,
främst med avseende på natur- och kulturförhållanden. En noggrannare beskrivning bör
göras av vilka särskilda värden som finns i
reg ianen/bygden/landskapstypen.

• En regional indelning kan göras på olika sätt
t.ex.
- enligt Nordiska Ministerrådets naturgeografiska regionindelning
- skogs-, mellan-, slätt- och fjällbygd
- specifika bygder
- landskapstyper
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Beskrivning av vardagslandskapet i Kristianstads län

Exempel hämtat från Länsstyrelsens natur- och kulturmiljövårdsprogram, 1996.
Inledningsvis görs en allmän beskrivning av värdena i vardagslandskapet och de grundläggande
värderingar som finns . Därefter redovisas en indelning av Kristianstads län i 15 regioner/bygder.

Se kartbild. Indelningen grundar sig bl.a. på Nordiska Ministerrådets naturgeografiska regionindelning och förslag till kriterier för en noggrannare
indelning av enskilda regioner, indelning i agrara
kultu rlandskapsregioner, produktionsområden,
Regional miljöanalys (Länsstyrelsen 1989), källor som G Buhrmans Skånekarta från 1684 och
Skåns ka rekognoseringskartan från 1812- 1820
samt på iakttagelser i fält under arbe tets gång.

Exempel på beskrivning av region 3,
Linderödsåsen

Regionerna i dåvarande
Kristianstads län
l.
2.
3.
4.
5.
6.

~ydöstskå nes slättlandskap
Ostskånes backlandskap
Linderödså sen
Kristian stadsslätten
Nävlingeåsen- Gö ingeåsen
Nordöstskånes sjö- och
sprickdalslandskap
7 . Skånes centrala mellanbygd
8. Göinges mellanbygd
9 . Nordvästskånes mellanbygd
l O. Nordskånes skogsbygd
11 . Söderåsen
12. Ängelholmsslätten
13. Hallandsås
14. Bjärehalvön
15. Laholmsslätten

Linderödsåsen är en urbergshorst som löper i
nordvästlig- sydostlig riktning. Den har en starkt
marke rad nordos tsluttning och en svagt sluttande sydvästsida, som fortsätter in i Malmö h us län.
Kritpåverkade moräner förekommer framförallt på
nordostsidan mo t kri taslätten. I åsens no rdos tsluttning fin ns ett flerta l dj upa bäckraviner, där
berget går i dagen. N ivåskillnaden kan vara 50 m
mellan ravinbotten och åskan t.
På åsens platå och den flacka sydvästsluttning-

4.5.2 Beskrivning av hur värdena
i landskapet kan bevaras

Alla åtgärder som ge nomförs i landskapet orsakar fö ränd ringar av
miljön . Ib land kan det innebära att natur- och kulturvärdena skadas
eller förvanskas, ibland kan åtgärderna berika miljön. De skadl iga
ingre pp som unde r åren genomförts i landskapet och bebyggelsen,
har ofta berott på att människor saknat kunskap om värdena och om
hur dessa kan bevaras på lämpligt sätt. F örutom en effektiv lagstiftning är därför kunskap och goda råd mycket viktiga för att landskapet även framgent ska kunna bibehålla sina natur- och kulturhistoriska värden. Goda kuns kaper hos dem som bor ute i lands kape t och
brukar mark, byggn ader m.m. är av största betyde lse när de t gäller
att långsiktigt kunna bevara värdena. Därför är kunskapsspridn ing
en av naturvå rden s viktigaste uppgifter.
F ör att åskådl iggöra hur vardagsland skapets värden och kvalite ter
i olika miljöer kan vårdas och bevaras, kan några exempel på olika
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en är avvattningen dålig. Här finns flera små våtmarker samt några mossar, varav delar av Fjällmossen och Vrånge mosse ligger i Kristianstads
län.
Linderödsåsen togs i besittning av människor
först under senare delen av bronsåldern och då i
synnerhet sluttningarna åt nordost. Typiska inslag är de många gravarna och områdena med fossil åkermark, som härrör från ett enkelt åkerbruk
med korta odlingsintervaller och lång träda. Under me-deltiden koloniserades åsen och kyrkor
uppfördes. Brukningsenheterna var små och låg
glest i det småskaliga odlingslandskapet och
många var ensamgårdar. Under 1700- och 1800talen utbredde sig stora ljunghedar och fäladsmarker på åsen till följd av ett högt odlings- och betestryck. Dagens jordbruk är fortfarande småskaligt och stora arealer betes- och åkermark har planterats eller växt igen med skog.
Åsen domineras av bokskogar av hedtyp på den
övre delen av sluttningarna och av ängstyp i de
nedre. Fältskiktet är lokalt mycket rikt genom
kalkrikt, ytnära grundvatten. I flera raviner finns
naturskogslik ädellövskog med mycket lång kontinuitet. Stora delar av nordostsluttningen har lång
kontinuitet som skogsmark, även om spåren inte

alltid är tydliga. Uppe på åsen finns några få rester av de stora fäladsmarker som tidigare fanns
här, bl.a. Boarps hed och Everöds fälad. Djurlivet
är mycket rikt med en lång rad krävande skogsarter. Här finns viktiga förekomster av mollusker,
skalbaggar, lavar, mossor och svampar. Kring mossarna på platån finns landets sydligaste förekomst
av orre.

Värden
De stora områdena med gravar och fossil åkermark är värdefulla dels som historiska dokument,
dels som intressanta inslag i landskapet. Stort värde ligger i att de utgör hela system av lämningar
från ett numera övergivet brukningssätt.
På Linderödsåsen finn s idag ett småskaligt och
värdefullt odlingslandskap med ett stort inslag av
betesmarker, lövskogsdungar, stengärden och
slingrande vägar. Bland bebyggelsen finns exempel på gårdar med traditionell utformning. Den
bokskogsklädda nordostsluttningen har en rik flora och fauna med många arter, som kräver en lång
skoglig kontinuitet. Särskilt bäckravinerna har
unika värden med många hotade naturskogs-och
vattenanknutna arter.

representativa miljöer redovisas i naturvårdsprogrammet. Exemplen,
som kan vara fakti ska eller fi ktiva, bör väljas för att ge en så bred och
pedagogisk bild av vard agslandskapet som möjligt. D e t är angeläget
att sådana åskådningsexempel arbetas fram i nära samverkan med
företrädare för dem som har ett betydande ansvar för bevarandet av
vardagslandskapets värden, så att de kan användas som goda exempe l av sektorsföreträdare, ko mmune r, markägare/brukare vid skötseln av landskapet. Åskåd ningsexemple n kan knappast komplett
täcka landskapet utan bör sträva efter att ge e n översiktlig bild av
vad som är bevarandevärt och hur det kan bevaras.
Att redovisa e tt avsnitt av den här karaktären bör betraktas som en
ambition som ligger över vad man kan kalla för e n basnivå. Basnivån
bör omfatta en beskrivning av landskapet och dess värden, i enlighet
med föregående avsnitt.
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Exempelfrån Stockholms län

Hämtat från Länsstyrelsens naturvårdsprogram 1996
Vardagsnaturen i Stockholms län, dvs. den
natur som dominerar alla obebyggda ytor,
beskrivs i länets STRAM ("Miljöanalys för
Stockholms län 1996"). Indelningen följer
grovt sett länets vanligaste landskapstyper: .
odlingslandskap, skogslandskap, sjöar och
vattendrag, våtmarker samt grusåsar. Beskrivningarna i ytterligare två avsnitt omfattar samtliga landskapstyper inklusive biologisk mångfald och skärgården.
Texterna innehåller översiktliga beskrivningar av de olika landskapstyperna med
exempel på typiska arter. Sällsynta eller särskilt värdefulla miljöer och arter nämns också. Stor vikt läggs vid att beskriva landskapets historiska utveckling och spåren av äldre
tiders markanvändning. Människans roll i
utformningen av dagens landskap poängteras. Samtliga texter har arbetats fram i nära
samarbete med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Friluftslivsvärden nämns kortfattat i
samtliga avsnitt.
Varje avsnitt analyserar också dagsläget
genom att identifiera hot, värden, trolig utveckling och vilka styrmedel som står till förfogande.

Biologisk mångfald
Detta avsnitt är en introduktion till de följande. Här beskrivs länets naturgivna förutsättningar som berggrund, inlandsisens påverkan, landhöjning, jord- och grusavlagringar, klimat och naturgeografiska regioner. Det
betonas att länet i sin helhet är kulturpåverkat sedan mycket lång tid tillbaka. Den nu-
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tida markanvändningen i länet redovisas .
Begrepp som rödlistade arter, nyckelarter
och -biotoper introduceras. Biologisk mångfald i storstadsbygden beskrivs kortfattat.
Större delen av kapitlet ägnas åt en översikt av kunskapsläget för alla organismgrupper i länet: Vilka arter känner vi till? Vilka
har försvunnit? Vilka har tillkommit? Hur
säkra är våra kunskaper? Här finns också en
översikt över organismer som har en inbyggd
sårbarhet, t.ex. flyttande arter. En sammanställning visar vad som är skyddat i länet, fördelat på naturtyper och grad av skydd. Länets fridlysta arter redovisas.
Nationella mål antagna av riksdag och regering presenteras liksom konventionen om
biologisk mångfald.

Odlingslandskapet
Länets odlingshistoria beskrivs kort med
försök till förankring i landets historiska och
politiska utveckling. Dagens situation analyseras och bl.a. framhålls betydelsen av
markägoförhållandena. Resultatet av Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering
sammanfattas och naturvärdena i dessa naturtyper beskrivs. Även naturvärden i andra
miljöer i odlingslandskapet beskrivs, t.ex.
alleer och parker.

skogslandskapet
Den historiska användningen av skogen i
länet sammanfattas. Här betonas människans roll och skogarnas kulturprägeL Exempel på kulturlämningar i skogsmark ges.

Begrepp som urskog, naturskog, kulturskog
presenteras. Även här framhålls markägarförhållandenas betydelse. Dagens situation
analyseras vad gäller skötselåtgärder och
skoglig kontinuitet.
Länets skogstyper beskrivs, grovt indelade
i barrskog, blandskog och lövskog. Särskilda
faktarutor utvecklar beskrivningarna av särskilt värdefulla skogstyper: ädellövskog,
sumpskog och naturskog. Naturvärden, skötsel och konflikter analyseras.

Sjöar och vattendrag
Länets vattenområden presenteras i stort vad
gäller antal och storlek. Sjöarnas livscykel
och ekologiska funktion beskrivs kort. Olika sätt att klassificera sjöar redovisas: efter
näringsrikedom, växtlighet eller färg på vattnet.
Vattenområdena beskrivs indelade i tre
olika typer beroende på vilken markanvändning som dominerar i omgivningen: sjöar i
skogsmark, sjöar i odlingslandskapet och tätorternas sjöar. Karakteristiska egenskaper
som läge i terrängen, vattenkvalitet, växtoch djurliv beskrivs kort. Människans inverkan redovisas, t.ex. sjösänkning, dikning,
vattenståndsreglering, in planterade arter.
Typ av skötsel och restaureringsåtgärder diskuteras. Exempel på intressanta kulturmiljöer i och invid vatten nämns, t.ex. kvarnar,
dammanläggningar, tvätterier, industrier.

Våtmarker
Detta avsnitt bygger till stor del på länets
våtmarksinventering. Våtmarkernas ekologiska funktion beskrivs kort, liksom successionsstadier (i länet är det vanligt med suc-

cessionen havsvik-sjö-kärr) . Länets olika
våtmarkstyper beskrivs kort med exempel
på karakteristiska arter. Även här framhävs
betydelsen av den kulturpåverkan som skett
genom bl.a. dikning och vattenreglering.

Grusåsarna
Detta avsnitt bygger på länets inventering
av grusområden. Grusåsarnas naturvetenskapliga och kulturella värden beskrivs, liksom deras betydelse för vattenförsörjningen. Länets viktigaste grusområden nämns.
Särskilda naturvärden i grusområden sammanfattas. Länets massomsättning beskrivs.
Hushållning poängteras.

Skärgården
Skärgården rymmer samtliga av de ovan beskrivna landskapstyperna och detta avsnitt
intar därmed en särställning. Skärgården definieras, kulturpåverkan poängteras. Värdefulla kulturmiljöer på land och i vattnet (bl. a.
skeppsvrak) nämns kort. Den historiska utvecklingen och markanvändningen beskrivs,
liksom betydelsen av jakt, fiske, militär och
industriell verksamhet samt friluftsliv.
Skärgårdens speciella förutsättningar vad
gäller klimat och vattnets skiftande salthalt
beskrivs. Växtlighetens zonering från fastlandet ut till kalskärszonen presenteras utförligt. Särskilt värdefulla naturmiljöer
nämns kort. Undervattensmiljöerna beskrivs
tämligen utförligt med bl.a. utpekande av
särskilt värdefulla vattenmiljöer. Konflikter
mellan bevarande och nyttjande analyseras.
Skyddsmöj ligheter diskuteras.
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Beskrivning av representativa mi{jö"er
och hur dessas värden kan bevaras
Vid val av representativa miljöer i länet/kommunen som kan fungera som åskådningsexempel kan man välja miljöer med något av de
fyra indelningssätten som utgångspunkt. Först bör göras en beskrivning av bevarandevärda markslag och andra företeelser, därefter redovisas exempel på hur de kan vårdas och bevaras. Illustrationer av
faktiska eller fiktiva miljöer med kommenterande text, kan vara ett
bra sätt att åskådliggöra miljöerna. Beskrivningen av miljöerna kan
naturligtvis inte vara fullständiga men de bör ge god inblick i vilka
värden som finns. I övrigt kan hänvisas till andra dokument och småskrifter.
Redovisa, gärna med hjälp av illustrationer, vilka miljöer och element markägaren m.fl. är skyldiga att bevara enligt lagstiftningens
allmänna aktsamhets- och hänsynsregler.
En del av värdena kan endast bevaras genom insatser som är beroende av den enskilda fastighetens/markägarens intresse. Det kan gälla
allt från bibehållande av värden i byggnader, skötsel av trädgårdar,
enskilda träd, åker- och vägrenar, bryn, småbiotoper m.m. Kortfattade råd om bevarandet av dessa värden kan ges.
Redovisa åtgärder som i huvudsak avser områden med högre naturvärden respektive särskilt värdefulla områden:

• Samhällets stödformer för bevarande. Redovisa de möjligheter till ekonomisk ersättning markägare kan få för att bevara vissa
miljöer och objekt.
• Säkerställande av särskilt värdefulla områden och objekt
enligt lagstiftning. Redovisa att vissa av objekten är säkerställda/kan säkerställas med stöd av miljöbalken och kulturminneslagen.
Olika myndigheter, institutioner, organisationer m.fl. enligt ovan har
tagit fram skrifter och annat underlagsmaterial om värdena i landskapet. Det är värdefullt att göra en hänvisning till detta material.
Förteckning kan finnas som bilaga till naturvårdsprogrammet.

Litteraturtips
Boverket, 1996. Odlingslandskapet och den kommunala
planeringen.
Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, 1991. N aturhänsyn i skogen.
Jordbruksverket, 1994-1998. Biologisk mångfald och variation i
odlingslandskapet, en serie småskrifter om naturbetesmarker,
ängar, träd, småvatten, våtmarker, insekter samt åker och gårdsmiljöer och fäbodar.
Jordbruksverket, LRF och SOF, 1995. Fåglar i odlingslandskapet.
Jordbruksverket, 1996. ED-information om biologisk mångfald och
kulturmiljövärden.
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Naturvårdsverket, 1986. Stränder och fågelsjöar.
Naturvårdsverket, 1986. Havsstrandängar.
Naturvårdsverket, 1988. Ängar.
Riksantikvarieämbetet, 1995. ED-information om värdefulla naturoch kulturmiljöer i jordbrukets miljöstöd.
Riksantikvarieämbetet, 1996. Landskapsinventeringen - handbok.
Remiss u p p laga.
Skogsstyrelsen, 1990. Rikare skog- 90-talets kunskaper om naturvård och ekologi.
Skogsstyrelsen, 1994. Nyckelbiotoper i skogen.
Skogsstyrelsen, 1995. Instruktion för datainsamling vid inventering
av nyckelbiotoper.
Skogsstyrelsen, 1994. Hänsyn till natur- och kulturmiljö vid skogsbruk (30 § SVL).
Skogsägarnas Riksförbund, 1994. Alla Tiders Skog - Skogsskötsel
för mångfald.
• Bevarandevärdena i vardagslandskapet kan konkretiseras genom
redovisning av representativa åskådningsexempel, gärna som illustrationer.
• Exemplen kan utgöra utgångspunkt för en beskrivning av olika bevarandeåtgärderl -möjligheter.

4.6

Naturvårdsbiologi och
landskapsekologi
Inom vetenskapsgrenarna naturvårdsbiologi och landskapsekologi har
under senare år förts fram en rad teorier som framh åller viktiga samband mellan särskilt värdefulla områden, s.k. värdekärnor, och det
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övriga landskapet. Dessa strukturer och områden kan sägas utgöra
"kittet" mellan vardagslandskapet (matrix) och värdekärnorna, dvs.
områden och objekt med höga naturvärden. Den landskapsekologiska teorin innebär kortfattat att biologisk mångfald är beroende av
den specifika biotopens storlek, avståndet mellan biotoperna samt
att det finns spridningskorridorer mellan dessa. Konkret innebär detta
att bevarandet av små, isolerade men i och för sig värdefulla områden, inte är tillräckligt från naturvårdssynpunkt. Det är nödvändigt
att även spridningskorridorer av olika slag, småbiotoper m.m. finns
kvar i vardagslandskapet så att arter som är beroende av de värdefulla områdena kan förflytta sig mellan dem.
Andra viktiga fenomen som senare års forskning har pekat på är
fragmentering och isolering. I t. ex. skogslandskapet har områden som
tidigare var kontinuerliga uppsplittrats till mindre fragment. Denna
fragmentering har lett till att vissa biotoper idag endast förekommer
i små, isolerade fläckar omgivna av en- mer eller mindre- ogästvänlig omgivning (matrix). Fragmenteringen, och påföljande isolering,
kan vara ett resultat av såväl naturliga processer som människans
aktiviteter. Merparten av den fragmentering vi idag ser i landskapet
är dock ett resultat av människans aktiviteter.
Med en biotop- och habitatfragmentering ökar också mängden
kantzon vilket i sin tur får olika ekologiska effekter. Det kan i vissa
fall finnas behov av buffertzoner mot omgivande matrix i syfte att
undvika negativ influens. Barriärer är ett annat fenomen i landskapet. Det kan vara frågan om anläggningar i form av exempelvis vägar
och järnvägar som ger barriäreffekter för framför allt djur.
Förenklat uttryckt gäller följande grundregler för bevarandet av
biologisk mångfald i landskapet:
• Ju större sammanhängande områden av en viss värdefull naturtyp desto bättre.
• J u mindre avstånd mellan områdena desto bättre är spridningsmöjligheterna dem emellan.
• Inom ett landskapsavsnitt bör det finnas flera delområden som
hyser en population av en art. Delpopulationerna bör ha möjlighet att utbyta gener sinsemellan för att förhindra inavel.
• Det bör finnas spridningsmöjligheter mellan populationer av
samma art.
• Mosaikartade områden med varierad natur hyser fler arter än
motsvarande likformig natur.
• Vissa kulturhistoriskt betingade biotoper är beroende av kontinuerlig hävd på traditionellt sätt.
De landskapsekologiska och naturvårdsbiologiska teorierna är främst
följande:
• Den ö-biogeografiska teorin, som beskriver sambandet mellan
antalet arter och storleken på biotopen, bl.a. att en större ö
förväntas hysa fler arter än en mindre ö.
• Metapopulationsteorin ser den aktuella utbredningen av en art
som netto resultatet av utdöenden och nyetablering (kolonisa-
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tion) av lokala populationer i ett geografiskt område. Lokalpopulationerna bebor väldefinierade fläckar av lämpligt habitat. Vissa
dör ut på grund av stora variationer i populationsstorlek, men i
en livskraftig metapopulation balanseras lokala utdöenden av nyoch återkolonisation via spridning mellan habitaten.
• Konnektivitetsteorin, som beskriver hur landskapsmönstren
måste bilda en ekologisk infrastruktur i ett nätverk med korridorer mellan "öarna" som ger spridningstillfällen så att populationerna i de olika biotoperna inte ska isoleras och bli genetiskt
utarmade, och därmed få sämre förutsättningar för långsiktig
överlevnad. En population, till vilken spridningsmöjligheter
finns, kan räddas från utdöende genom immigration från andra
populationer, vilket inte är möjligt i en isolerad population.
Landskapet är en funktionell helhet som består av ett antal delar där
vissa delar enligt gängse naturvårdsklassificeringssystem har högre
naturvärde än andra. En betydande del av det åtgärdsinriktade naturvårdsarbetet ägnas åt att bevara de särskilt värdefulla delarna. För
att åtgärderna ska prioriteras rätt och vara ändamålsenliga är det väsentligt att de särskilt värdefulla delarna ses i förhållande till ett system av populationer som förekommer i lämpliga biotoper i viss kontakt med varandra, i sitt landskapssammanhang s.k. metapopulationer.
Som ett underlag för det långsiktiga naturvårdsarbetet kan det finnas skäl att i arbetet med naturvårdsprogrammet, t.ex. i samband
med urval och avgränsning, försöka sammanföra eller binda ihop olika naturområden till större helheter. Utgångspunkten bör vara att
knyta samman områden där det finns mer eller mindre dokumenterade ekologiska samband. Sådana samband kan till exempel vara inbördes påverkan, spridningsvägar samt olika djurs och växters krav
på variation liksom tillgång på olika miljöer för fortplantning och födasök.

Begränsning till vissa naturtyper, områden
eller populationer
Att redovisa landskapsekologiska strukturer m.m. för hela län eller
kommuner är resurskrävande. Exempelvis har Karlstads kommun
genomfört en landskapsekologisk analys avseende vissa naturtyper
m.m. över hela kommunen. Ett alternativ vid bristande resurser är
att redovisa naturtyper, vissa områden eller populationer där det finns
ett särskilt behov av en landskapsekologisk analys. Sådana kan pekas ut i naturvårdsprogrammet. I det följande illustreras ett exempel från Snöberget i Norrbottens län. Landskapsekologiska strukturer kan redovisas på en separat karta och kan därigenom komplettera kartan med särskilt värdefulla områden. En dylik karta kommer
att ha stor användbarhet bl.a. i samband med prioriteringar i naturvårdsarbeteL
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• Landskapsekologiska och naturvårdsbiologiska forskningsrön bör
tillämpas vid utarbetandet av naturvårdsprogrammet.
• Redovisningen av landskapsekologiska/naturvårdsbiologiska förhållanden kan ske på olika sätt. Åtminstone bör områden, naturtyper
m. m. pekas ut där det finns behov av att göra en närmare analys.
Det är fördelaktigt om redovisningar kan ske på karta.
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Karta l. Naturgeografiska regioner.

Karta 2. Agrara kulturlandskapsregioner.

Nordiska Ministerrådet 1984.

6. sydostligaste Danmark - sydvästligaste
Skåne
7. Skånes sediment- och horstområden
samt Bornholm
8. Nordostskånes skogslandskap
9. Blekinges sprickdalsterräng och
ekskogsområde
l O. Södra Hallands kustland
11 . sydsvenska höglandets och smålandsterrängens myrrika västsida
12. Sydöstra Smålands skog- och sjörika
slättområden
13. sydsvenska höglandets centrala och
östra delar
14. Öland och Gotland
15. Ljungheds- och kustskogsområden
längs svenska och norska sydkusten
18. Den sydostnorska och bohuslänska
kustskogsregionen
21 . Sydöstra Norges och sydvästra
Sveriges kuperade barr- och lövskogslandskap
22. Götalands centrala slättbygder
23. skogslandskapet i Tiveden-TylöskogenKolmården
24. Svealands sprickdalsterräng med
lerslättdalar och sjöbäcken
25. Östersjökusten med skärgårdar samt
Åland

26. skogslandskapet omedelba rt söder
om norrlandsgränsen
27. skogslandskapet norr om norrlandsgränsen
28. sydligt boreala kuperade områden
29. Kustslätter och dalar med finsediment kring norra Bottenviken
30. Norrlands vågiga bergkullterräng
med mellanboreala skogsområden
31 . Jämtlands kambrosilurområde
32. Norra Norrlands och norra
Finlands barrskogsområden och
bergkull slätter
33. Förfjällsregion med huvudsakligen
nordligt boreal vegetation
34. Barr- och fjällbjörkskogsområdet
norr om Dovre till västra Jämtland
35. Fjällregionen (den subarktiskaalpina regionen) i södra delen av
fjällkedjan
36. Nordlands, Troms och Lapplands
högfjällsregion
49. Finnmarks och fjäll-Lapplands
kontinentala skogs- och fjällviddregion
52. Norra barrskogs-Loppland

Nordiska Ministerrådet miljörapport
1987:3.
l . sydvästskö nes slätt- och backlandskap
2. ~ydsvenska odlingsbygderna
3. Oland och sydöstsmåländska slä ttbygden·
4 . Gotland
5. ~ydsvenska höglandets skogsbygder
6. Ostra Götalands mellanbygder
7. Bohuslänska kustbygden
8. Bohusläns och Dalslands odlingsbygder
9. Västergötlands slätt- och odlingsbygder
l O. Östergötlands slättbygder
11 . Mellansvenska skogsbygderna
12. Mälordalens odlingsbygder
13. Värmlands mellanbygder
14. Södra Norrlands och norra Svealands
kust- och odlingsbygder
15. Södra Norrlands och norra Svealands
skogsbygder
16. storsjöns mellanbygder
17. Norra Norrlands kust- och mellanbygder
18. Norra Norrlands skogsbygder
19. Fjällbygden
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Karta 3. Exempel på hur man kan redovisa rekreationsmöjligheter
(områden) i en tätortsmiljö i form av storlek och avstånd, innehåll
samt värdering utifrån avstånd från bostadsområden. Se vidare
avsnitt 4.4.3.

Utdrag ur Friyteöversikt för Uppsala stad, karta över rekreationsmöjligheter (Uppsala kommun 1991 ).

o

2km

BETECKNINGAR
SYMBOLER
~Funktion (utifrån storlek och avstånd.)
r~ Innehd/l (utifrån miljö, lämpliga aktiviteter, sannolika upplevelser.)

@B~
' r}
L

Värderingsnivd (största geografiska enhet av staden området betjänaroch är värdefulltförsom rekreationsmöjlighet j
Gräns för olika slag av rekreationsmöjligheter. (Vissa angränsande
områden utanför själva vistelsemarken kan, såsom en förutsättning
för önskade upplevelser, i princip betraktas som en del av rekreationsmöjligheten. De snedstreckas på kartan enligt nedan.)

V ÄRDERINGSNIVÅ

Stor betydelse för boende i:

D
D
D

*intilliggande kvarter
•näraliggande stadsdel(ar)

INNEHÅLL

A
B
C
D

Park
Naturpark
Odlingslandskap
Storskog

FUNKTION

m

l
Il

IV
V

Småpark
( <lha)
Kvarterspark
(>l ha, nås inom300m från bostad)
Promenadmark
(> 15 ha, nås inom800m från bostad)
Strövmark
(>300 ha, nås inom 3 km från bostad)
Attraktionsområde (oberoende av storlek och avstånd)

ö

Övriga betydelsefulla friytor

()

Potentiell funktion och värde (dag av låg kvalit6)

ANMÄRKNINGAR

*hela/stora delar av Uppsala stad

*För stadsdelar som håller på att exploateras, typ Säv ja (inklusive Bergsbrunna)
och Stenhagen, redovisasej rekreationsmöjligheter på kvartersnivå.

Större åkerdominerade områden eUer annan öppen mark av stor

• Redovisningen avser rekreationsmöjligheterna för boende i Uppsala stad. Den
innefattar i princip inte förhållandena för de som hor utanför tätorten, t ex i
Danmarks by eller Skölsta. (Strövmarkerna och attraktionsområdena betjänar
dock även dem.)

betydelse för kvalilen hos angränsande rekreationsmarker - genom
att vara passerbara via stigar, backar m m, ochfeller utgöra en viktig
"miljöram" för markerna intill.
Miljöramen markeras mer eller mindre symboliskt ett stycke ut från

bryn o dyl, men sträcker sig i flera fall betydligt längre ut. Ä ven
trafikleders närzoner markeras som miljöram för intilliggande rek-

reationsmark. (Färgen beror på värderingsnivå hos vistelsemarkerna
intill.)

o

500

1000

2000 m

Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 1997-03-11 .

Karta 4. Exempel på hur man i kartform kan
uttrycka na turvårdsbiolog i ska/landskapsekolog iska
förhållanden och förutsättningar, exempelvis
genom att redovisa spridningsområden, värdekärnor, buffertzoner och områden i behov av
förstärkningsåtgärder (i naturvårdssyfte).
Se vidare avsnitt 4.6.
Utdrag ur Nationalstadsparkens ekologiska
infrastruktur, underlag till fördiupad översiktsplan,
karta 2. Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret

1997.

--

Teckenförklaring
KÄRNOMRADEN
med förslag till grans för naturreservat
SPRIDNINGSVAGARNA
Skydda de särskilt värdefulla naturmiljöerna,
dess vardekärnor och naturmiljön i sin helhet

ca

BUFFERTZONEN
Skydda de särskilt värdefulla naturmiljöerna.
VARDEKÄRNOR i spridningsvägarna.

WP!~

stark svaga delar med stor
ekologisk utveckliogspotential.

1////1//1/;
!1 ~:i!:l l

Skapa ny natur och park i strategiska lägen
i samband med andrad markanvändning.

-

-

-

Delområdesgränser
Gräns för nationalstadsparken inom Stockholms stad.

Prioriterade åtgärder och delområden framgår av rapporten.
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Exempel på några
landskapsekologiska
överväganden

• I ett slättlandskap finns två dammar med var sin isolerad population av lövgroda. Båda dammarna har var för sig värderats högt
i det kommunala naturvårdsprogrammet på grund av förekomst
av hotad art. Båda dammarna skyddas, i egenskap av avgränsade
områden, av länsstyrelsen med stöd av biotopskyddet. Det är
tveksamt om populationerna långsiktigt räddas genom denna
åtgärd. En annan väsentlig åtgärd kan därför vara att skapa
förutsättningar för utbyte mellan populationerna genom anläggande av dammar och spridningskorridorer mellan områdena.
Detta bör uppmärksammas i naturvårdsprogrammet.
• Mellan två värdefulla lövsumpskogar finns en lövskogsremsa
längs en bäck. Lövskogsremsan är för smal och påverkad av
kringliggande skogsbruk för att kunna redovisas som ett värdefullt område. Lövsumpskogarna däremot har högt värde på
grund av förekoms t av flera rödlistade arter, bl.a. mindre hackspett. Lövskogsremsan utgör en viktig spridningskorridor
mellan skogsområdena för flera rödlistade arter. Det är angeläget att den här typen av samband uppmärksammas i naturvårdsprogrammet.
• En mindre, välhävdad strandäng redovisas som ett område av
lokalt värde i det kommunala naturvårdsprogrammet. Området
är för litet för att långsiktigt hysa några mer krävande strandängsfågelarter. Strax intill finns eu stor ohävdad strandäng där
hävden upphörde för tio år sedan; vilket medfört att den inte
finns medtagen i vare sig ängs- och hagmarksinventeringen
eller naturvårdsprogrammet. Med rätt restaurering kan denna
strandäng, tillsammans med det lilla området, redan efter ett
par år ha förutsättningar att långsiktigt hysa ett flertal krävande
arter. Sannolikt resulterar detta i att området blir av regionalt
intresse. Möjligheten att genom kostnadseffektiv restaurering få
tillbaka/öka värdena bör uppmärksammas i naturvårdsprogrammet.
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Exemplet Snöberget i Norrbottens län
Snöbergsprojektet, som bl.a. innefattar landskapsekologisk planering, metodutveckling
och reservatbildning, ska ses som ett konkret samarbetsprojekt där både produktionsmål och miljömål ska uppfyllas. Projektet har
genomförts i samarbete mellan Länsstyrel-.
sen , skogsvårdsstyrelsen och markägaren
SCA Skog AB, Norrbottens skogsförvaltning.
Projektet har presenterats i en rapport.

Bakgrund och syfte
Snöberget har länge varit känt som ett av
Norrbottens förnämsta exempel på kalottberg och sedan 1970-talet har det funnits
planer på att göra området till naturreservat.
Huvudsyftet med projektet har varit att genomföra en planering av Snöbergsområdet
så att biologiska värden säkerställs samtidigt
som ett rationellt skogsbruk kan bedrivas.
Snöbergsprojektet kan delas upp i tre delsyften:
·,
l . Att ta fram en ekologisk landskapsplan

för hela Snöbergsområdet.

2. Att ta fram en kostnadseffektiv modell
för hur landskapsekologisk planering
kan ske med hjälp av GIS-teknik.
3. Att bilda ett naturreservat av Snöberget
som ska utgöra ett kärnområde i det
landskapsplanerade området.

Presentation av området
Snöberget med omgivningar har en totalareal av 3300 ha.
Snöbergsområdet utgör:
• En av Norrbottens värdefullaste lokaler
för rödlistade arter. Ett trettiotal sådana
arter har påträffats varav två är akut
hotade.
• En mosaik av olika naturtyper. Av särskilt värde är de måttligt påverkade
naturskogarna med stort inslag av asp
samt de opåverkade våtmarkerna.
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• Ett av Sveriges förnämsta exempel på ett
kalottberg med anslående vackra klapperstensfält och kalspolade hällmarker.
På ett an tal kartor i rapporten ges information om vissa grundläggande data. På kartorna redovisas bl. a. följande:
• Snöberget är ett typiskt kalottberg vid
högsta kustlinjen. Själva kalotten ligger
ovanför HK.
• Jordartskartan ger en tydlig bild av hur
landhöjningen i kombination med havsvågornas kraft har format landskapet.
• Vegetationskartan visar bl.a. att Snöbergsområdet är kraftigt barrskogsdominerat.
• Skogens ålder redovisas i fem olika
åldersklasser. Visar att 60% av arealen är
äldre än 90 år.
• Virkesförråd redovisas i sex olika klasser.
• Området domineras stort av tallskogar
medan löv- och grandominerade bestånd
är ovanliga.
• Brandfrekvensanalys.

SniJbergsp!anen
Målet är att år 2100 ska Snöbergsområdet ha
bibehållit sin biologiska mångfald, ha bättre
överlevnadsmöjligheter för arter beroende av
bränder och död ved samt vara en lönsam
del av SCA:s markinnehav. Målet ska nås
genom att Snöbergsområdet ska innehålla
dels ett ekologiskt stabilt nätverk av områden som huvudsakligen påverkas av naturliga processer, dels produktionsmarker där
skogsbruk bedrivs med naturvårdshänsyn
och anpassning till skogslandskapets naturliga dynamik. Aktivt nyskapande av bristbiotoper ska ske. Konkret innebär detta följande:
• Snöbergets kalott, klapperstensfält och
omgivande brandpräglade sluttningar
samt grandominerade områden med
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• Naturvårdshänsyn i övrigt. Den stora
andelen äldre skog inom Snöbergsområdet medför att många bestånd kommer
att slutavverkas under den närmaste 10årsperioden. Vid avverkning av bestånd
som inte tillhör kategorierna spridningsbestånd eller hänsynsbiotoper, tillämpas
SCA:s regler för "normal naturvårdshänsyn".
• Nyskapande av bristbiotoper. Vissa bristbiotoper kommer att tillskapas i viss omfattning. Dessa utgöres av: Brandfält, lövbrännor, äldre succesionsstadier samt
flerskiktade tallskogar.

Konsekvenser av planen
rödlistade arter är ett större kärnområde
som inlöses av staten och avsätts som
naturreservat. Området ska lämnas för fri
utveckling.
• Fyra andra kärnområden, utanför naturreservatet, har identifierats. Dessa utgörs
av: l. Urskogsartad tallskog, 2. Lövblandskog, 3. Sumpskog och 4. Sumpgranskog längs bäcksystem. Kärnområdena ska undantas helt från skogsbruk.
• Spridningsbestånd och hänsynsbiotoper.
Spridningsområden finns längs bäckar
och fuktstråk och sammanbinder i viss
mån naturreservatet, kärnområden och
hänsynsbiotoper. Hänsynsbiotoper är
biotoper som kräver speciella naturvårdshänsyn, t.ex. vissa lövrika områden,
sumpskogar m.fl. När det gäller skötseln
av spridningsbestånd och hänsynsbiotoper har de indelats i kategorierna:

- Områden som sparas för fri
utveckling.
- Bestånd som överhålles.
- Bestånd som brukas med alternativa
metoder, t.ex. blädning, plockhuggning, dimensionsavverkning och
naturvårdsinriktad gallring.

Med GIS-teknik kan konsekvenserna av planen beräknas. Konsekvenserna har uppdelats på kärnområden, spridningsbestånd och
hänsyns biotoper. Snöbergsområdets samlade virkesförråd är 400 000 m 3 sk.
Enligt planen kommer följande att sparas
räknat i m 3 sk:
• N a turreservat (42 000 m 3 sk)
• Kärnområden (8 358 m 3 sk)
• Spridningsbestånd och hänsynsbiotoper
(26 077 m 3 sk). Till detta kommer normala naturvårdshänsyn som innebär att
vissa träd, dungar, dråg m.m. kommer att
sparas vid avverkning. Markägaren, SCA,
är beredd att ta de naturvårdshänsyn
m.m. som anges ovan inom ramen för sitt
skogsbruk i Snöbergsområdet.

Litteratur
Länsstyrelsen & skogsvårdsstyrelsen i
Norrbottens län samt SCA Skog AB
N arrbottens skogsförvaltning 1996.
Snöbergsprojektet-en redovisning av
en landskapsekologisk planering och en
samarbets process.
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Linjeobjekt {med ekologisk funktion)

•

Kärnområden

•

Ekologiska korridorer

•

Buffertzoner

4.7

Punkt- eller mindre objekt som kan
fungera som "stepp i ng stones"

Principskiss av hur kärnområden, korridorer, buffertzoner med
mera kan förhålla sig till varandra i landskapet. S.k. "stepping
stones" kan underlätta migration och spridning för olika arter.
Skissen beskriver en slags "ekologisk infrastruktur".

Särskilt värdefulla områden
4.7.1 Allmänt om intresseaspekter,
urval och värdering

Natur- och kulturmiljövärden och värden för friluftslivet finns i hela
landskapet och det finns ofta ett betydelsefullt samband mellan olika områden. Åtskilliga av de värdefulla områdena och elementen
kan bevaras genom framför allt miljöanpassning av olika verksamheter, hänsynstagande samt genom konfliktförebyggande planering.
Det finns därutöver ett stort antal områden som kräver särskilda insatser och uppmärksamhet från samhällets sida.
För att kunna prioritera samhällets insatser är det angeläget att
peka ut de mest värdefulla områdena och objekten i länet respektive kommunen. Även limniska och marina miljöer bör givetvis redovisas. Vissa områden är redan värderade och klassade i andra, framför
allt internationella, sammanhang, t.ex. Natura ZOOO-områden och våtmarker av internationell betydelse i enlighet med Våtmarkskonventionen, s.k. Ramsarområden.
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Schematisk bild över processen urval - beskrivning klassning av särskilt värdefulla områden. Observera att
vissa objekt, t. ex. våtmarker,
ängar och hagar, redan kan
vara klassade i annat, tematiskt sammanhang (oftast
naturtypsvis).

Urvalsprocess

med hiälp av urvalskriterier

Urval av särskilt värdefulla
områden

Ange intresseaspekter
Beskrivning

r

Värdering och klassning med
hjälp av värderingskriterier

\..

r

Resultat
Ett antal "särskilt värdefulla områden" där

dominerande intresseaspekter är angivna
naturvärdena är beskrivna
bedömning av naturvärdesklass har skett
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UnderlagfiJr urval och avgränsning
Det viktigaste underlaget för urval och avgränsning av områden med
höga naturvärden är olika slag av naturinventeringar. De flesta kommuner och länsstyrelser har tillgång till ett omfattande underlagsmaterial. Detta kan utgöras av nationella sammanställningar, egna
inventeringar och rapporter, material från kommuner, skogsvårdsstyrelsen, landskapsfloror, uppgifter om lokaler med rödlistade arter
och material från ideella föreningar, enskilda personer m. fl. I de flesta fall bör det vara möjligt att med utgångspunkt från befintligt underlag välja ut de värdefullaste områdena och objekten i länet respektive kommunen. En analys av förtjänster och brister i det samlade kunskapsunderlaget bör också göras; jämför avsnitt 3.2. Ambitionsnivån när det gäller underlaget får avgöras i respektive kommun och län, bl.a. beroende på:
• Tillgången på bra underlag vid initialskedet
• Länets/kommunens yta (ju större yta desto större insats krävs för
att få fram ett någorlunda täckande underlag).
Urval och värdering av områden kan sannolikt i många fall ske utan
fältbesök. För avgränsning av områden kan bl.a. den ekonomiska
kartan och flygbilder utnyttjas. Avgränsningen av områdena bör helst
göras på ett sådant sätt att gränserna är lätta att finna i terrängen och
enkelt kan identifieras på den ekonomiska kartan.

4.7.2 Intresse- eller värdeaspekter
För att få så enhetliga och fullständiga bedömningar som möjligt av
olika områden bör de intresse- eller värdeaspekter som ligger till
grund för att ett område har bedömts ha särskilt höga naturvärden
redovisas. I det följande används begreppet intresseaspekter ("värdeaspekter" bör ses som en synonym). Intresseaspekter är ett sätt
att karakterisera ett område utifrån dess huvudsakliga värden. De
aspekter som bör behandlas är Bi (biologi), G (geovetenskap), L (landskapsbild), F (friluftsliv) och K (kulturmiljö). I det följande redovisas definitioner, kommentarer m.m. kring de olika aspekterna.
Redovisning bör ske för varje område. Det är givetvis möjligt att
redovisa mer än en intresseaspekt för respektive område. I själva
verket kommer säkert en majoritet av områdena/objekten ha mer än
en intresseaspekt redovisad. Om möjligt bör intresseaspekterna redovisas i rangordning. Det kan diskuteras om områden som har F
(friluftsliv) respekriv K (kulturmiljö) som ensamma intresseaspekter bör redovisas i ett naturvårdsprogram. Områden för friluftslivet
kan dock ha sina främsta värden just i denna funktion och utan att ha
särskilda värden från biologisk eller geologisk synpunkt. Om "rena"
kulturmiljöobjekt bör redovisas bör i första hand avgöras av i vilken
utsträckning naturvårdsprogrammet i fråga ger en samordnad och
integrerad redovisning av naturvård och kulturmiljövård.
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Olika intresseaspekter
Biologi (Bi)
Definition: Värdet har sin tyngdpunkt i det biologiska innehållet. Bi
kan sägas samlat fånga upp intresseaspekten biologisk mångfald, dvs.
genetisk variation mellan och inom populationer, mångfalden av arter samt mångfalden av biotoper/ekosystem. I det sistnämnda ingår
strukturer, funktioner och processer som bygger upp och upprätthåller dessa system.
Kommentar: Under denna intresseaspekt kan man, om man finner
det lämpligt, ange olika underaspekter, i första hand N ( naturtyp ), Z
(zoologi), B (botanik).

Aspekten Bi speglar hela det biologiska innehållet- biologisk mångfald- på ett bättre sätt än de enskilda underaspekterna. Tidigare har
det t.ex. varit vanligt att endast ange aspekten botanik för en äng
därför att tyngdpunkten i värdet ligger på vegetation och flora. En
äng har dock praktiskt taget utan undantag stora värden även för
insektslivet (Z). Samtidigt kan en äng representera ett markslag (eller en naturtyp i vid bemärkelse). Det är mot denna bakgrund som
den samlade intresseaspekten Bi föreslås. När det gäller ängar bör
för övrigt i regel övervägas om inte också intresseaspekten kulturmiljö (K) bör redovisas.
Biologi, underaspekt naturtyp (N)
Definition: Värdet i objektet ligger bl.a. i naturtypen eller biotopen i
dess helhet, t. ex. ädellövskog, fjällbjörkskog, ljunghed, eutrof sjö, högmosse, kalkrikkärr, strandäng, ålgräsäng.
Kommentar: Avser områden med en viss enhetlig och återkommande struktur och funktion med avseende på geologiskt underlag, växtoch djursamhällen, kulturpåverkan m.m. Beteckningen N kan även
ges för områden som tidigare kan ha varit intensivt hävdade, men
som genom avbruten hävd övergått till ett annat successionsstadium, t.ex. lövskogar som rester av stubbskottsängar, alskogar på tidigare slåttermad er. Jämför intresseaspekten K i det följande. N aturtyp omfattar även akvatiska miljöer.
Biologi, underaspekt zoologi (Z)
Definition: Värdet i objektet ligger bl.a. i att det utgör habitat (livsmiljö) för djursamhällen eller enskilda djurarter. Det kan vara fråga
om såväl lokaler för rödlistade arter som art- och/eller individrika
lokaler (ej rödlistade arter).
Kommentar: Dokumenterad förekomst av de arter/djursamhällen som
ligger till grund för denna intresseaspekt bör redovisas. Om möjligt
bör redovisas om det är fråga om livsmiljö i form av boplats/reproduktion eller för uppväxt/barnkammarmiljö, födasök eller spridning
och flyttning.
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Biologi, underaspekt botanik (B)
Definition: Värdet i objektet ligger bl.a. i att det innehåller enskilda
växtarter, växtsamhällen eller vegetationstyper.
Kommentar: Dokumenterad förekomst av de arter/växtsamhällen/
vegeta tianstyper som ligger till grund för denna intresseaspekt bör
redovisas. Kunskapen är oftast bäst beträffande kärlväxter. Det är
angeläget att även redovisa mossor, lavar, svampar och alger om kunskap finns.

Geovetenskap (G)
Difinition: Objekt/områden där värdet bl. a. utgörs av geologiska bildningar, terrängformer eller pågående geologiska processer.
Kommentar: Exempel på geovetenskapliga objekt är skärningar och
lagerföljder i berg och jord, geomorfologiska objekt som rullstensåsar, moräner och rundhällar; landskapsbildande naturprocesser, t.ex.
högmossebildning, kustprocesser (inklusive landhöjningsprocesser),
meandrande vattendrag, dynområden och strandvallar. Det kan finnas anledning att även väga in hydrologin under denna aspekt, exempelvis när det gäller formbildande myrar.
Geovetenskapliga objekt kan utgöra helt självständiga områden
eller ingå som en del av större värdefulla områden/komplex. Det kan
därför finnas skäl att beakta geovetenskapliga objekt i ett landskapsperspektiv där komplex av t.ex. isälvsavlagringar tillsammans förklarar landskapets framväxt och de olika objektens uppkomst. Objekten riskerar att få sitt värde urholkat om de rycks lösa ur sina sammanhang.
Berggrunds- eller terrängformer som karaktäriserar eller förekommer inom mycket stora landskapsavsnitt, t.ex. horstar och älvdalar
kan i vissa fall redovisas såväl med beteckningen G som med (L)
landskapsbild.

Landskapsbild (L)
Definition: Områden där en stor del av värdet ligger i landskapsbilden. Landskapsbilden eller betraktelselandskapet är större områden
med särskilt värdefull helhetskaraktär. Den visuella upplevelsen av
ett landskap utgörs av summan och samverkan mellan de olika landskapselementen. Dessa kan vara terrängformer, åkrar, olika naturtyper, bebyggelse, vägar, alleer, gärdsgårdar eller andra linjeelement.
Kommentar: Givetvis finns det ett stort mått av subjektivitet när man
ska beskriva och värdera denna intresseaspekt. Denna aspekt fångar
i hög grad in människans upplevelse av landskapet ("skönhet"). Det
finns därför en koppling till intresseaspekten friluftsliv (F). Trots
det subjektiva inslaget är det värdefullt och nödvändigt att försöka
väga in och ha med denna intresseaspekt.
Landskapets stormorfologiska egenskaper och särprägel är viktiga
egenskaper. Flera av dessa egenskaper kan ha nationellt värde och
områden med sådana egenskaper kan därför klassas högt. Till dessa
områden hör t.ex. urbergsåsar (horstar), backlandskap, större ådalar,
omfattande åsbildningar eller höjdryggar med framträdande exponering i det öppna odlingslandskapet, klippkuster, morän- och dyn-
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kuster. Även landskapets mellanformer, som åsar, drumliner och kames, kan ha betydelse för landskapsbilden.
Förhållanden som kan vara viktiga att överväga vid bedömningen
om ett område bör erhålla beteckningen L är bl.a. följande:
• ÖverblickbarheL
• Omväxling.
• Visuell kontakt med vatten.
• Frånvaro av främmande inslag och ingrepp, t.ex. tekniska anläggningar, icke-traditionell bebyggelse, täkter, större sammanhängande granplanteringar i odlingslandskapet.

Friluftsliv (F)
Definition: Med friluftsliv avses i detta sammanhang:
Vistelse i naturen
-på allemansrättslig grund,
-på ledig tid utan att använda motorkraft eller att tävla,
-utan att behöva använda särskilda anläggningar
(förutom enkla anordningar för att röra sig och rasta,
som markerade leder och lägerplatser),
-för att få naturupplevelser och fysiskt och
psykiskt välbefinnande.
Naturvård för friluftsliv syftar till att sö"ka tillgodose naturbesö"karnas
behov av upplevelser (se även avsnitt 4.4.3).
Vid överväganden om ett område bör ges beteckningen F bör bl.a.
följande faktorer beaktas:
• Förekomst av friluftsanordningar, t.ex. markerade leder, eld- och
lägerplatser, informationsanordningar, naturstigar, angöringsplatser med parkering, tydliga entreer.
• Förekomst av attraktiva, naturliga eller skapade målpunkter, t.ex.
utsiktsplatser, uddar, lägerplatser etc.
• F orm och stigsystem som möjliggör rundvandring.
• Fysiska och ekologiska förutsättningar, t.ex. lämplighet för bad,
topografi, bär- och svamptillgång.
• Förutsättningar för naturupplevelser, t.ex. omväxling, särprägel,
orördhet, stillhet, avskildhet, tilltalande landskapsbild, intresseväckande natur- eller kulturföreteelse.
• Etablerad friluftsverksamhet, t.ex. etablerade utflyktsmål.
• Geografisk tillgänglighet, dvs. läge, kommunikationer.
• Fysisk tillgänglighet, dvs. framkomlighet, stig och vägförekomst,
frihet från restriktioner.
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• Grad av exploatering.
• Tålighet mot slitage, störningar på djurliv m.m.
• Storlek och form .
• Besöksfrekvens (ofta en funktion av flera av punkterna ovan).

Kulturmiljö (K)
Definition: Kulturmiljö där olika kulturvärden har ett direkt samband med varandra.
Kommentar: I naturvårdsprogrammet är det i första hand kulturmiljöer i skogs- och odlingslandskapet som bör redovisas . Med detta menas här det av bonden skapade landskapet med tillhörande bebyggelse, vägnät och hägnader. Det är också av intresse att redovisa kulturmiljöer längs sjöar och vattendrag och i kust- och skärgårdsområden.
Beteckningen K bör ange de delar av landskapet som innehåller
särskilda kulturvärden som i regel är vårdkrävande. Landskapsavsnitt som bygder eller enskilda gårdsmiljöer, där olika kulturpräglade element såsom byar, gårdar, vägar, stenmurar, hagmarker, alleer
m.m. bildar en helhetsmiljö, är särskilt värdefulla. De områden som
markeras med beteckningen K kan vara de som redovisats i länsstyrelsernas program för bevarande av odlingslandskapets natur- och
kulturvärden, ängs- och hagmarksinventeringen eller områden som
uppfyller de kriterier som behövs för att redovisas i dessa dokument.
Även andra områden kan givetvis tas med.
Beteckningen K bör inte användas där det på grund av litebliven
hävd och succession har uppkommit en naturtyp som från naturvårdssynpunkt bedöms som mer angelägen att bevara än det föregående
kulturpräglade stadiet. Ett exempel kan vara en nu värdefull ädellövskog som uppkommit ur en tidigare stubbskottäng och som därför bör redovisas med Bi och N.
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• Vid urval och värdering av områden med höga naturvärden bör
följande intresseaspekter redovisas: Biologi (Bi) eventuellt med
underaspekterna Naturtyp (N), Zoologi (Z) och Botanik (B),
Geologi (G), Landskapsbild (L), Friluftsliv (F) samt Kulturmiljö (K).

4.7.3 Urvals- och värderingskriterier
Kriterier kan fylla olika funktioner i olika sammanhang. Ett kriterium är närmast att betrakta som ett kännetecken eller villkor som bör
vara uppfyllt i ett visst sammanhang. I samband med naturvårdsplanering är det oftast fråga om kriterier för
• urval av områden, t.ex. för skydd och vård
• naturvärdesbedömning (värdering) och klassning av områden.
I framför allt det internationella naturvårdsarbetet pågår en hel del
arbete kring att utveckla kriterier.
I det följande ges en kortfattad översikt över de vanligaste förekommande kriterierna i naturvårdssammanhang. Dessa bör uppfattas som en viktig del av den grund som dagens naturvårdsarbete vilar på. Översikten ska inte uppfattas som en lista som i sin helhet
kan användas rakt upp och ner utan snarare som en "checklista".
Det är tvärtom lämpligt eller rent av nödvändigt att utveckla en uppsättning kriterier som är särskilt anpassade till det sammanhang de ska
användas i. Urval av områden för marina reservat kräver sin specifika
uppsättning kriterier, våtmarker sin osv. Det kan också vara funktionellt att dela upp kriterierna i primära (huvud-) respektive sekundära (si do-) kriterier.
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Bland krite rie rna kan i huvudsak urskiljas två grupper: vetenskapliga och det som brukar kallas sociala e ller politiska kriterier. De

vetenskapliga kriterierna utgår från naturen själv medan de sociala/
politiska kriterierna kan betraktas som instrument för att värdera naturen från samhällets/människans be hov.
Inom den vetenskapliga gruppen kan i sin tur urskiljas följ ande
kategorier:
• Kriterier som är beroende av ett besök i ett område, t.ex. diversitet och yta.
• Kriterier som fordrar omfattande undersökning i den omgivande
biogeografiska regionen för att kunna fastställas, t.ex. rarite t,
orördhet eller representativitet.
Exempel på sociala/politiska kriterier är värde för forskning och
undervisning liksom skönhetsvärde och rekreationsvärde. Ett
annat tänkbart kriterium kan vara (potentiellt) ekonomiskt
värde, exempelvis reproduktions- och/eller uppväxtområde för
m ålart inom fisket.

Ett annat sätt att dela in kriterie r är efter det sammanhang de används i, t.ex. värderingskriterier respektive prioriteringskriterier. I
samband med arbetet med åtgärdsprogrammet kan de t finnas anledning att lägga till kriterier som även väger in hotbilden mot respektive område. Kriterierna nedan begränsar sig dock till kriterier som
kan vara lämpliga att använda i urvals- (för redovisning som särskilt
värdefullt område) och värderingssammanhang.
Flera av kriterierna kan ha olika betydelse i olika sammanhang.
Exempelvis är kriteriet stor för en slåtteräng några hektar medan fö r
mossen kan gälla fl era hundra hektar. Med lång kontinuitet avses i
naturbe tesmarker bete och annan hävd m e dan i en naturskog avses
kontinuitet som skogsbärande mark och frånvaro av mänsklig påverkan. Erfarenhet har visat att det oftare är lättare - eller mindre svårt
- att använda kriterier för urval än för värdering.
Kriterie rna i det följande kan användas vid såväl urval som värdering av områden. De är inte rangordnade utan anges i bokstavsordning, grupperade i vetenskapliga respektive sociala/politiska kriterier. Grupperingen är gjord utifrån var respektive krite rium har sin
tyngdpunkt. Varje länsstyrelse/kommun bör själv komma fra m till
vilken uppsättning kriterie r som kan vara lämplig att använda. Ett
sätt kan vara att använda olika kriterieuppsättningar för olika kategorie r av områden, en för marina områden, en annan för områden där
det huvudsakliga värdet ligger på friluftslivet osv. Det bör understrykas att det inte är nödvändigt- och kanske inte helle r lämpligt att använda alla kriterier. Det är inte heller nödvändigt, och sällan
möjligt, att respektive område ska uppfylla samtliga kriterier.
Det kan finnas behov av att komplettera med krite rier som även
fångar upp k ulturmiljövårde ns aspekter. D et finns ett behov av fortsatt utvecklingsarbete när det gäller sådana krite rie r.
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-..........

Vetenskapliga kriterier
Betydelse som genbank. Områden där det finns arter eller populatio-

ner som är betydelsefulla för den genetiska variationen. Det kan t. ex.
vara fråga om områden som hyser genetiskt särpräglade populationer, t.ex. områden i utkanten på en arts utbredningsområde.

Biologisk produktion. Kriteriet är ett mått på den biologiska produk-

tionen inom ett visst område eller ekosystem. I t. ex. akvatiska miljöer betraktas ofta ett område med hög produktion som värdefullare
än ett område med lägre produktion. Kriteriet kan dock vara lite
"trubbigt"; exempelvis fjällekosystem har naturligt en låg biologisk
produktion. Detta säger dock inget i sig om värdet för naturvården.
Kriteriet kanske framför allt har sin styrka som komplettering till andra biologiska kriterier, exempelvis kriteriet om ekologisk funktion.

Ekologisk funktion. Med funktion avses t.ex. spridning, reproduk-

tion, produktion, födasök och rast. Ett annat exempel kan vara insekternas pollinering. Exempel på områden kan vara grunda mjukbottnar, älv- och åmynningar, vissa stränder, rastlokaler, vissa linjära
element i landskapet. Ekologisk funktion hänger bl.a. ihop med kriterierna storlek, mångformighet, orördhet, kontinuitet och raritet.
Ju väsentligare funktion för vissa arter- eller artgrupper området har
och desto mer skyddsvärda eller känsliga arterna är, desto högre värde. Arters fortlevnad är bl.a. beroende av närhet och samband mellan biotoper, men även storleken har betydelse. Ju fler samband det
finns med liknande områden i närheten, desto större värde, dvs.
området fyller en funktion som är viktig för naturvärdena även i andra områden.

Kontinuitet (i tid och rum). Kontinuerlig utveckling av landskapet

och naturen, utan betydande avbrott, antingen genom ingrepp eller
upphörd hävd. Det kan också finnas kontinuitet på andra nivåer såsom kontinuitet i tillgång på död ved i form av lågor, kontinuitet i
trädskiktet (dvs. ej kalhugget). Jämför kriteriet ekologisk funktion.
Ett särskilt kulturhistoriskt värde har kontinuerligt brukad mark med
bevarade kulturhistoriska och biologiska spår sedan gången tid. Ju
längre kontinuitet i markanvändningen ett sådant område har, desto
värdefullare är det i regel.

Känslighet (ekologisk känslighet). Ett förhållandevis svårt kriterium
som i hög grad hänger ihop med andra biologiska kriterier som t.ex.
raritet, storlek, diversitet och produktivitet. Det bör därför i första
hand användas som ett komplement till dessa. Kriteriet används i
miljöbalkens begrepp "mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt" (se litteraturtips). Kunskapen om" ekosystemkänslighet" är bristfällig, t.ex. kunskap om effekterna av olika slags påverkan och aktiviteter i alla slags ekosystem.
Mångformighet eller diversitet (inklusive artrikedom). Mångfald av

naturtyper eller arter; beror bl.a. på områdets storlek, landskapstyp,
vattenförekomst, terrängförhållanden och vegetation. Genetisk diversitet hör också hit. Diversiteten i miljön kan uttryckas på olika
nivåer, från ekosystemdiversitet via biotopdiversitet till artdiversitet.
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Orördhet/naturlighet. Frånvaro av ingrepp och artificiella störningar som påverkar naturmiljön. Ibland används begreppet ursprunglighet. Ingrepp kan ha svag till stark påverkan; vara reversibla eller

irreversibla. Det bör påpekas att värdering av orördhet/naturlighet
inte behöver innebära ett betraktelsesätt i form av antingen - eller
utan kriteriet kan indelas i kategorier; naturliga, nära-naturliga, halvnaturliga och uppodlade landskap. "Naturlighet" är inte primärt sammankopplat med ekologiska egenskaper utan till frånvaro av mänsklig påverkan.

Raritet. Raritet är i praktiken ett frekvensmått. Förekomsten av t.ex.

en population, ett växtsamhälle, en naturtyp inom en mindre yta
bedöms i förhållande till den totala populationen/förekomsten i ett
större område, t.ex. ett land, eller i förhållande till det större områdets totala yta. Om frekvensen ligger under en bestämd nivå anses
företeelsen som ovanlig eller rar. Detta kriterium är starkt skalberoende och man kan tala om raritet på t.ex. regional, nationell och global nivå. En "rar" biotop eller art/population behöver inte självklart
vara värdefull.

Representativitet. För den naturgeografiska regionen typiska karak-

tärer med tydligt utbildade och karakteristiska drag, som mycket väl
belyser landskapets utveckling och utformning. Ju mer representativt området är i sin helhet eller beträffande en viss karaktär, och
desto viktigare det är att från vetenskaplig synpunkt få denna karaktär belagd, desto högre värde har området. Detta kriterium kräver
att man arbetar i en förhållandevis stor skala (exempelvis representativt för den naturgeografiska regionen).

Riidlistade arter. Antal och frekvens av rödlistade arter bör ses som

en viktig indikator på ett visst områdes värde och betydelse från naturvårdssynpunkt. Det finns givetvis en stark koppling till det ovan
nämnda kriteriet "raritet". Vid tillämpning av detta kriterium kan
även hotbilden vägas in (gäller i och för sig även andra kriterier), dvs.
vilken är orsaken (-e rna) till att en viss population är rödlistad.

Storlek. Ju större området är desto större värde har det. Det är ange-

läget att konstatera vilken minsta yta som behövs för att bevarandeintresset ska kunna tillgodoses, t.ex. den yta ett artbestånd kräver
för alla sina livsfunktioner. I sammanhanget är det viktigt att erinra
om att enligt landskapsekologisk teori är många små områden, av
värde för vissa arter, i flera falllika bra som ett stort område.

Säregenhet, märklig beskaffenhet. Området är av säregen och märk-

lig beskaffenhet och har särdrag som avviker från de för regionen
typiska karaktärsdragen. Detta kriterium bör användas med viss försiktighet eftersom man riskerar att sortera fram företeelser som lätt
kan uppfattas som kuriösa.

Sociala/politiska kriterier
Ekonomiskt viktig. Det kan exempelvis handla om områden som är
viktiga reproduktions-/lekområden, uppväxt- och födosöksområden.
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Kriteriet har framför allt använts i den marina miljön och kopplingen
till fiskenäringen och fritidsfisket. Det finns en stark koppling till
kriteriet "biologisk produktion". En annan variant kan vara ett områdes betydelse, faktiskt eller potentiellt, för turism och då i första
hand naturbaserad turism. Ytterligare varianter är områden som tillhandahåller "ekologiska tjänster" (kopplar till kriteriet "ekologisk
funktion"ovan) som kan ha ett ekonomiskt värde. Som exempel
kan nämnas våtmarker som fungerar som närsaltsfällor, grusåsar som
är viktiga för grundvattnet, vegetation som förhindrar erosion och
jord-/sandflykt.

Forskningsintresse eller -värde. Ju större investering i form av ve-

tenskaplig forskning och/eller miljöövervakning som skett i området eller ju större intresse som referensområde för forskning/miljöövervakning, desto större värde. Pågående och/eller återkommande
undersökningar/forskningsprojekt har alltså stor betydelse.

Internationell betydelse/fiirpliktelse. Om ett område har bedömts vara

av stort värde även i ett internationellt perspektiv, t.ex. EU, Europa,
globalt, är detta givetvis ett viktigt förhållande. Oftast medför detta
även någon form av mellanstatlig förpliktelse om att på lämpligt sätt
bevara värdena i området i fråga. I botten kan alltså ligga ett politiskt
åtagande beträffande området.

Rekreationsmöjlighet. Fysiska och ekologiska förutsättningar, san-

nolikhet för olika slag av upplevelser, mångsidighet, lättillgänglighet, framkomlighet, frihet från störningar, intresseväckande företeelser, storlek, etablerad friluftsverksamhet är viktiga faktorer. J u fler
sådana positiva faktorer, desto större värde. I ett vidare perspektiv
kan man tala om socialt värde för individen och samhället. Här finns
en koppling till kriteriet "ekonomiskt viktig" när det gäller exempelvis betydelse för befintlig eller framtida turism eller andra näringar som har kopplingar till naturvärdet.

Skönhet. Landskapets skönhet är kopplad till bl.a. särprägel, över-

blickbarhet, omväxling, visuell kontakt med vatten, orördhet och tillgänglighet. Kriteriet ger- kanske mer än andra kriterier- utrymme
för subjektiva bedömningar; jämför intresseaspekten "landskapsbild".

studieintresse. Ju intensivare området är utnyttjat som studieobjekt vid vetenskaplig eller pedagogisk verksamhet, desto större värde har det. Områden som används av skolor, barnomsorg, Naturum
och and-ra utåtriktade verksamheter har givetvis ett särskilt värde i
just denna funktion.

Litteraturtips
Habitat and species protection in the OSPAR Convention Area.
AID Environment, Holland 1996 (avser marin miljö).
Kelleher & Kensington, 1992. Guidelines for Establishing Marine
Protected Areas, IUCN.
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Länsstyrelsen i Älvsborgs län, 1983. Kriterier för värdering av sjöar
från naturvårdssynpunkt. Rapport 1983:3.
Naturvårdsverket, 1987. Inventering av ängs- och hagmarker,
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Naturvårdsverket, Jordbruksverket & Riksantikvarieämbetet 1991.
Länsvisa program för bevarande av odlingslandskapets naturoch kulturvärden. Naturvårdsverket allmänna råd 91:3 (kapitel
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Naturvårdsverket, 1994. Myrskyddsplan för Sverige (avsnitt om
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Naturvårdsverket, 1996. System Aqua, rapport 4553 (avsnitt om
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Naturvårdsverket, 1998. Anvisningar för översyn av områden av
riksintresse för naturvård enligt 2 kap 6 § naturresurslagen. PM.
Nilsson, C., 1984. Kriterier för biologisk värdering av natur från
skyddssynpunkt, SNV PM 1881.
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• Vid urval och värdering av områden kan olika kriterier vara till stor
hjälp. Varje länsstyrelse/kommun bör själv avgöra vilka kriterier som
är lämpliga att använda i det specifika sammanhanget, hur de eventuellt bör viktas i primära och sekundära kriterier osv. Det kan vara
lämpligt att använda olika kriterieuppsättningar för olika slags objekt/
områden. Kriterierna bör redovisas med kommentar hur de har
använts.

4.7.4 Naturvärdesbedömning värdering och klassning

Områden med särskilt höga naturvärden bör värderas utifrån de värden för naturvården- och i relevant utsträckning för kulturmiljövården-som finns i respektive område. Denna bedömning eller värdering brukar resultera i att området åsätts en värdeklass. Vid värderingen bör alla de förekommande intresseaspekterna/värdena vägas
samman; såväl värden som har sin tyngdpunkt i biologisk mångfald
som geologiska värden, värden för friluftslivet osv. Det innebär att
det i viss mån blir frågan om att jämföra "äpplen och päron", dvs.
områden/objekt av helt olika karaktär. Naturvärdesbedömning i samband med att man tar fram ett naturvårdsprogram bör alltså innebära
en sammanvägningsprocess; en samlad värdering och klassning.
Vid varje värdering bör en geografisk referensram läggas fast: vad
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finns i övrigt i kommunen/länet/den naturgeografiska regionen av
områden av motsvarande karaktär. Vid urval och klassning av områden med höga naturvärden bör hänsyn i första hand tas till förhållandena/förekomsten i övrigt i kommunen respektive länet av objekt
av motsvarande slag. Det är i många fall nödvändigt och önskvärt att
vidga den geografiska referensramen till hela de naturgeografiska
regioner som finns representerade i länet respektive kommunen. För
vissa objekt som har en tyd lig tyngdpunkt- beträffande värdet för
naturvården - kan det vara relevant att relatera till andra slags regioner; exempelvis:
• För utpräglade myrobjekt: till myrregionerna i Myrskyddsplan
för Sverige (N a turvårdsverket 1994 ).
• För utpräglade ängs- och hagmarksobjekt: till kulturlandskapsregionerna (Nordiska Ministerrådet 1987).
I naturvårdsarbetet har hittills lagts stor möda på att finna "vetenskapliga metoder" för att så objektivt som möjligt kun na värdera olika områden, t.ex. i olika klasser. Man kan dock inte bortse från att
det finns ett betydande subjektivt inslag vid all värdering av naturområden. Exempelvis är resultatet av värd eringen beroende av vilka
värden man tillmäter störst betydelse, vilka kriterier man ger störst
vikt etc. Sammantaget innebär detta att de värderingar och klassningar som hittills gjorts i Sverige i olika naturvårdssammanhang inte
har skettutfrån samma utgångspunkter och med sam ma metodik.
Ett annat problem är att den geografiska referensramen har varit och kommer att vara- olika vid olika värderings tillfällen. Ibland har
hela Sverige utgjort referensram, vid andra tillfällen länet e ller kommunen. Det har medfört att t.ex. begreppet "klass 2" i praktiken
inte är ett homogent begrepp. I det följande beskrivs ett system som
innebär att den geografiska referensramen inom vilken klassningen
sker i normalfallet bör vara lika med de t område inom vilken aktören verkar. Det är i första hand inom detta område som kommunen
respektive länsstyrelsen rimligen har en möjlighet att jämföra olika
objekt med varandra (jämför dock ovan om nödvändiga utblickar i
de naturgeografiska regionerna).
I råden lämnas inga anvisningar om hur den slutliga värderingen i
olika klasser bör göras. Naturvårdsverket har medvetet avstått från
att utveckla ett numeriskt system - addering av värdepoäng etc.som skulle syfta till ett me r enhetligt och transparent system för värdering och klassning. En bakgrund till detta är att län och kommuner har olika förutsättningar, inte minst när det gälle r yta, för sin
naturvårdsplanering. Det viktiga är att de särskilt värdefulla områdena får så fylliga od bra beskrivningar som möjligt av de värden som
ligger till grund för urvalet och klassningen. Beskrivningar i klartext av
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områdenas kvaliteter är helt avgörande för trovärdigheten i naturvärdesbedömningen, vilket är viktigt inte minst för avnämarna.
Det har gjorts många försök att med poängsättning för olika variabler (se t. ex. tidigare avsnitt om kriterier) göra "objektiva" värderingar av värdet för naturvården i olika områden. Ett grundläggande
problem är hur olika värden- för olika kriterier/variabler- ska vägas
samman. Den som så önskar kan studera vidare i den litteratur kring
kriterier och naturvårdesbedömning som finns. I det följande ges
endast generella råd kring vad man bör tänka på vid klassning av
naturvärd e.
Till grund för naturvärdesbedömningen och klassningen av de
enskilda objekten bör ligga intresseaspekter med tillhörande beskrivningar samt lämpliga värderingskriterier.
Några generellt viktiga utgångspunkter vid klassning av naturvärde:
• Eftersträva att redovisa respektive område med samma klass som
det erhållit i annat sammanhang i syfte att erhålla ett avnämarvänligt system för de utomstående aktörer som använder naturvårdsprogrammen som underlag. Ange om ett visst område får
en klassning som avviker från den klassning som givits i annat
sammanhang (och kanske med annan referensram).
• Den sammanvägda klassningen i ett naturvårdsprogram kan
komma att skilja sig från den som eventuellt är gjord i ett tematiskt sammanhang, exempelvis inom ramen för en naturtypsinventering eller i friluftslivsammanhang.
• Den geografiska referensramen inom vilken värderingen sker bör
i regel vara lika med det område inom vilket aktören verkar, dvs.
kommunen inom kommunens gränser, länsstyrelsen inom länet.
Detta är viktigt för att man ska få en uppfattning om hur objektet "står sig" i relation till andra motsvarande objekt i kommunen/länet. Ange med vilken geografisk referensram objektet i
fråga har klassats, särskilt om man valt en annan referensram än
den gängse.
• De olika klasserna bör definieras i beskrivande termer och kan
även anges i form av siffror (exempelvis klass 1-3, eventuellt 4).
• Kulturmiljövärden bör vägas in i den utsträckning som samordning med kulturmiljövården sker.
• Klassningen bör göras fristående från överväganden om åtgärder,
exempelvis om området i fråga bör avsättas som reservat.

Naturvärdesklasser
Utifrån ovan redovisade utgångspunkter föreslår Naturvårdsverket
följande naturvärdesklasser:
• Område av högt naturvärde i ett nationellt perspektiv (område av
nationellt värde).
• Område av högt naturvärde i ett regionalt perspektiv (område av
regionalt värde).
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• Område av högt naturvärde i ett kommunalt perspektiv (område
av kommunalt värde).
• Område av högt naturvärde i ett lokalt perspektiv (område av
lokalt värde.)
Områden av högt värde i ett lokalt perspektiv torde inte vara aktuella att redovisa på länsnivå. Däremot kan det finnas intresse för flera
kommuner att redovisa även värdefulla områden/objekt av denna
karaktär. Det gäller i synnerhet kommuner av tätortskaraktär eller
där tillgången på allemansrättsligt tillgänglig mark är begränsad.
Exempel på sådana områden kan vara lokala närströvområden, grönoch studieområden för skola och barnomsorg, små områden och objekt etc. Ambitionsnivån beträffande redovisning av denna klass bör
givetvis avgöras i respektive kommun. Redovisning av områden i tre
klasser bör betraktas som en "basnivå" i ett naturvårdsprogram. De
föreslagna klasserna ovan kan givetvis om man vill även ges numeriska beteckningar (klass l etc.).
En del objekt har i olika nationella bevarandeplaner (t.ex. Myrskyddsplanen, Nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet)
pekats ut som skyddsvärda objekt som bör skyddas och vårdas på
lämpligt sätt. "Områden av högt naturvärde i ett nationellt perspektiv" utgörs dock inte exklusivt av sådana objekt. Jämför ovan om att
klassningen bör göras fristående från åtgärdsöverväganden.
Ovanstående system av naturvärdesklasser förutsätter ett bra samspel mellan olika aktörer och nivåer inom naturvården. Det är upp
till varje aktör (länsstyrelser och kommuner och även Naturvårdsverket) att i varje sammanhang som naturvärdesklassning görs försöka att:
• Sammanväga all befintlig kunskap och tidigare bedömningar av
området i fråga.
• Redovisa grunderna för värderingen/klassningen, dvs. värderingskriterier, intresseaspekter samt en god och fyllig beskrivning av områdets värden.
• Så långt möjligt, med en lämplig geografisk referensram, jämföra
området med andra objekt av motsvarande karaktär.

Områden med internationell status
Områden som har erhållit internationell status utgörs i regel av områden som har högt naturvärde i ett nationellt perspektiv. Den internationella statusen för varje sådant område bör anges i samband med
att detta redovisas (med någon slags "etikett"). Det bör påpekas att
urvalet av sådana områden inte sällan har skett efter internationellt
fastlagda principer och urvalskriterier som mer eller mindre kan skilja
sig från dem som vi använder i Sverige. Exempel på områden med
internationell status är:
• Våtmarker av internationell betydelse, s.k. Ramsarområden i
enlighet med våtmarkskonventionen. Beslutas av regeringen.
• Natura ZOOO-områden i enlighet med habitatdirektivet (föreslås
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av regeringen och beslutas av EG-kommissionen och Ministerrådet).
• Baltic Sea Protected Areas inom HELCOM (Helsingforskonventionen om Östersjön).
• Världsarvsområden i enlighet med Världsarvskonventionen
(beslutas av UNESCO på förslag av respektive land).
• Biosfärområden. Beslutas av UNESCO på förslag av respektive
land.
• Europarådets biogenetiska reservat. Beslutas av Europarådet på
förslag av respektive land.
Uppgifter om områden med internationell status kan fås från länsstyrelsen eller Naturvårdsverket.

Tidigare bedämningar och klassningar av områden
Under de senaste decennierna har ett brett underlag inom naturvården tagits fram (se nedan). I flera av dessa har områden värderats
från naturvårdssynpunkt och klassificerats, ofta i tre klasser. Frågan
är hur tidigare klassade objekt ska hanteras i samband med att det
tas fram ett nytt naturvårdsprogram i en kommun eller ett län.
Det är knappast möjligt eller nödvändigt att redovisa en absolut
översättningsnyckeL Att närmare definiera områden av regionalt,
kommunalt och lokalt värde bör åvila länsstyrelserna respektive kommunerna. Nytt kunskapsunderlag kan alltid utgöra skäl att ompröva
tidigare naturvärdesbedömningar och klassningar.

Litteraturtips
Exempel på underlag som innehåller tidigare klassningar av
olika områden
Naturvårdsverket, 1980. Utredning om marina reservat.
Naturvårdsverket, 1983. Våtmarksinventeringen. Länsvisa redovisnmgar.
Naturvårdsverket, 1986. Naturvård i fjällen.
Naturvårdsverket, 1989. Nationalparksplan för Sverige.
Naturvårdsverket & skogsstyrelsen 1982-1984 (SNV PM 150715 11). U rskogsinventeringen.
Naturvårdsverket. Grusinventeringen. Länsvisa redovisningar.
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Naturvårdsverket, 1990. Rapport 4037. Områden av riksintresse för
naturvård och friluftsliv.
Naturvårdsverket, 1991. N aturvårdsplan för Sverige.
Naturvårdsverket, 1996. Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet.
Naturvårdsverket, 1997. Marina reservat i Sverige (rapport 4693 ).
Naturvårdsverket, 1998. Ängs- och hagmarker i Sverige.
Länsvisa redovisningar av ängs- och hagmarksinventeringen och
andra tematiska inventeringar.
Länsvisa redovisningar av program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturvärden.
Länsvisa respektive kommunvisa naturvårdsplaner/program (se
vidare bilaga 2).
Nyckelbiotopinventeringar. Redovisningar från resp. skogsvårdsstyrelse.
Sumpskogsinventeringar. Redovisningar från resp. skogsvårdsstyrelse.

• Värderingen och klassningen bör göras som
en samlad bedömning av olika slags värden
för naturvården (och relevanta delar av
kulturmiljövården).

• Varje område bör redovisas i någon av
följande tre klasser ("basnivå"):

• Geografisk referensram bör läggas fast.
Denna bör i normalfallet utgöras av kommunen respektive länet med utblickar i de
naturgeografiska regioner, eller annan
biogeografisk indelning, som förekommer i
kommunen/länet.

- Område av högt naturvärde i ett
regionalt perspektiv

• De dokumenterade värden som ligger till
grund för urval och värdering bör beskrivas
så fylligt som möjligt, dvs. grunderna för
värderingen/klassningen, bl.a. värderingskriterier. Förutsättningar för bibehållande av
värde bör särskilt redovisas.

- Områd~ av högt naturvärde i ett
nationellt perspektiv

- Område av högt naturvärde i ett
kommunalt perspektiv.
Kommuner kan, och bör om möjligt, även
redovisa områden av högt naturvärde i ett
lokalt perspektiv.
• För område som har erhållit internationell
status bör denna status redovisas i såväl
länsvisa som kommunala naturvårdsprogram.

• Respektive länsstyrelse och kommun bör
avgöra vilka värderingskriterier som bör
användas.

109

4.7.5 Vilka data bör redovisas för

särskilt värdefulla områden?

De särskilt värdefulla områdena bör i det länsvisa naturvårdsprogrammet presenteras kommunvis, i det kommunala eventuellt församlingsvis. Om man så vill kan denna del av naturvårdsprogrammet
utgöra en egen del - en områdeskatalog.
Det är angeläget att så mycket relevanta fakta som möjligt redovisas, bl. a. som ett viktigt komplement till klassningen av det enskilda
området. Det är vare sig möjligt eller lämpligt att försöka redovisa
alla fakta i områdeskatalogen utan här måste också finnas litteraturreferenser och andra källuppgifter. Underlaget i form av data bör
hanteras på lämpligt sätt i databaser utifrån de behov som finns i
varje län och kommun (se tidigare avsnitt om datahantering).
Man bör sträva efter att även belysa funktionella samband mellan
de klassade objekten och omgivande vardagslandskap; helhetsaspekten på naturmiljön (se tidigare avsnitt om landskapsekologi respektive landskapet). Det kan också finnas skäl att i vissa fall redovisa
samband mellan olika värdeklassade objekt, exempelvis geologiska
åsobjekt som tillhör samma åsbildning.
För varje område bör följande information redovisas. Uppgifter som
anges som "basnivå" bör ses som obligatoriska att redovisa.
Objektnamn (basnivå)
Korta namn bör eftersträvas. Namnet bör vara samma som använts i
eventuella tidigare rapporter och helst det för bygden gängse.
Objektnummer (basnivå)
Varje område bör ha en beteckning som består av två delar; en kommunkod i siffror eller bokstäver samt ett löpnummer. Delområden
har huvudområdets nummer plus en bokstav; a, b, c osv.
Naturvärdeklass (basnivå)
Värdeklass bör anges (se tidigare avsnitt).
Storlek
Ungefärlig area redovisas i hektar.
Kommun (basnivå)
Vilken/vilka kommuner som berörs anges (relevant endast i länsvisa
naturvårdsprogram).
Församling
De gamla socknarna motsvarar oftast dagens församlingar. Uppgiften har stort värde för jämförelser med äldre kartmaterial om framför
allt kulturmiljöer och vegetation.
Skyddsstatus, riksintresse och internationell status (basnivå)
• Befintligt skydd anges med namn, nummer (enligt Naturvårdsverkets Naturvårdsregister/DBN) och skyddsform; i enlighet
med miljöbalkens skyddsinstitut:
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nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturvårdsområde
(enligt den tidigare naturvårdslagen), naturminne, biotopskyddsområde, djur- eller växtskyddsområde.
• Riksintresse för naturvården, riksintresse för fri luftslivet, riksintresse för kulturminnesvården.
• Internationell status (se föregående avsnitt).

Intresseaspekter (basnivå)
De intresseaspekter som har vägts in vid klassificeringen redovisas
med följande bokstavskodec
Bi = biologi ( underaspekter: N = naturtyp, B = botanik, Z = zoologi)
G = geovetenskap
K = kulturmiljö
F = friluftsliv
L = landskapsbild
Intresseaspekterna bör om möjligt redovisas i rangordning.

Beskrivning (basnivå)
Beskrivningen bör inledas med en sammanfattning av området och
dess värden. Under rubriken "naturvärden" bör finnas en mer detaljerad beskrivning av naturtyper, artförekomster m.m. Viktiga biotoper (t.ex. nyckelbiotoper) bör beskrivas liksom viktiga strukturer ur
landskapsekologisk synpunkt. Vad gäller arter bör endast exemplifiering ske, exempelvis arter som är karakteristiska för området och/
eller rödlistade arter. I förekommande fall bör under rubriken "kulturvärden" områdets historia och betydelsefulla kulturvärden redovisas. Är området värdefullt för friluftslivet bör en beskrivning av
värde och förutsättningar göras. Under denna rubrik bör också anges
vilka värden/företeelser som särskilt har vägts in och legat till grund
för värderingen. Av beskrivningen ska framgå vilka värden som ligger till grund för bedömningen av området. I beskrivningen kan även
ingå hur området är påverkat av dagens markanvändning, t.ex. om
beteshävden är tillräcklig, om skogsområdet är orört, om våtmarken
är dikad etc.

Förutsättningar för bibehållande av värden (basnivå).
Detta bör betraktas som en obligatorisk underrubrik för varje område. Här bör redovisas vilka förutsättningar som bör vidmakthållas för
att värdena ska kunna bibehållas, t.ex. att inga avverkningar får ske
eller att fortsatt bete bör upprätthållas. Det kan alltså vara fråga om
frånvaro av vissa aktiviteter (att vissa verksamheter riskerar att försämra eller förstöra värdena, alltså hot mot området) eller närvaro av
vissa aktiviteter, t.ex. fortsatt betesdrift med erforderligt betestryck
eller viss störningsregim i skogslandskapet.

Andra beteckningar/klassningar
Områden kan förekomma under andra beteckningar i länsstyrelsens
ängs- och hagmarks-, våtmarks- eller grusregister eller andra register. Hänvisningar till dessa beteckningar/register bör därför läggas in
som stöd. Namn, nummer och eventuell klass bör anges.
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Referenser
Ange referenser på de dokument etc. som har legat till grund för
urval, beskrivning och klassning av området, dvs. där mer information om området kan hämtas.

Litteraturtips
Naturvårdsverket, 1995. NEXT- systemkoncept. för framtida
miljödatasystem. slutrapport, 4420.
Naturvårdsverket, 1996. Referensmodellen. En datamodell för
undersökningsverksamhet inom miljövården. Rapport 4618 resp.
4635.

• Vissa data bör redovisas för varje ömrade. Särskilt viktigt är en
fyllig beskrivning av området och vilka förutsättningar som bör
råda för alt kunna upprätthålla värdena. Detaljeringsgraden
bestäms i det enskilda fallet.
• Data bör hanteras pa ett standardiserat sätt {struktur, begreppsdefinitioner m.m:).

4. 7. 6 sekretess
Huvudprincipen bör vara att största möjliga öppenhet skall gälla beträffande information om naturvärdena i ett visst område. När det
gäller störningskänsliga eller på annat sätt känsliga arter bör dock
behovet av sekretess övervägas noga. Bakgrunden är det ökande hot
som många djur- respektive växtarter utsätts för genom boplundring, illegal jakt, uppgrävning m.m.
Djurarter som är föremål för illegal insamling och/eller genom sällsynthet riskerar att bli utsatta för störningar kan behöva ha förekomster sekretessbelagda. Uppgifter om förekomst bör endast delges dem
som är behöriga att få information, exempelvis markägare och andra
myndigheter. Exempel på sådana djurarter är
• storfalkarna
. • örnar
• vissa kolonier av sällsynta fladdermusarter,
• vissa utsatta lokaler för groddjur och reptiler.
Övervintringsplatser för fladdermöss bör också sekretessbeläggas,
så länge lokalerna inte blivit skyddade med tillförlitligt galler
och låsning.
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De arter som bedöms vara i behov av sekretess kan variera betydligt
mellan olika län eller kommuner beroende på var de geografiskt är
belägna i Sverige. Behovet av sekretess kan också variera över tiden,
t.ex. beroende på hur många lokaler som är kända, eller genom att
sensationsvärdet av en förekomst kan avta med tiden, respektive
öka ju färre platser en art finns kvar på. I tveksamma fall kan ArtDatabanken kontaktas för råd.
I övrigt bör länsstyrelser, skogsvårdsstyrelser, kommuner och andra myndigheter vara mycket restriktiva med att offentliggöra lokaluppgifter för djurarter som är hotade eller är aktuella för insamling
eller förföljelse .
Utlämning av lokaluppgifter för rödlistade arter bör ske med avtal
om hur uppgifterna får användas. Självklart skall även uppgifter om
generellt sekretessbelagda arter utlämnas till de markägare och de
myndigheter/aktörer som behöver vetskap om artförekomsterna, så
att lokalen kan säkerställas respektive att man undviker att den förstörs av okunskap. sekretessbelagd information gör ingen nytta om
den enbart förvaras i ett "dammigt" arkiv!
Rekommendationer (utformade tillsammans med ArtDatabanken)
om känsliga växtarter:
• Lokaluppgifter för rödlistade orkideer (se ruta) bör inte publiceras. Detta gäller även om lokalerna tidigare figurerat i tryck. Nya
lokaler för rödlistade orkideer bör rapporteras till ArtDatabanken
som överlämnar uppgifterna till berörd länsstyrelse med begäran
om sekretess.
• Myndigheters uppgifter om rödlistade orkidearter bör sekretessbeläggas (med stöd av sekretesslagen) och endast delges dem
som är behöriga att få informationen, exempelvis markägare och
andra myndigheter.
• I övrigt bör alla ålägga sig största möjliga restriktivitet vad gäller
att offentligagöra lokaluppgifter för växtarter som är hotade eller
som är aktuella för insamling, dvs. främst orkideer.

Rödlistade orkideer
Alpnycklar
Brudkulla
Brunkulla
Doftyxne
Guckusko
Gulyxne
Honungsblomster
Kal knipprot

Knottblomster
Kärrnycklar
Lappfela
Majnycklar
Norna
Praktsporre
Rödsyssla
Salepsrot

Skogsfru
Storsyssla
Vityxne
Det bör noteras att
samtliga svenska orkidearter är fridlysta .
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4.8

Hushållningsbestämmelser
för mark och vatten
Områden av riksintresse
I miljöbalken finns grundläggande hushållningsbestämmelser om
områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Mark- och vattenområden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården och friluftslivet skyddas enligt 3 kap. 6§ miljöbalken. Urvalet av
områden av riksintresse sker enligt en särskild process med specifika kriterier.
Miljöbalkens 4 kap innehåller särskilda hushållningsbestämmelser för mark och vatten. Där utpekas geografiska områden som är av
av riksintresse på grund av deras natur- och kulturvärden samt deras
betydelse för turism och friluftsliv. Kapitlet innehåller också en bestämmelse om nationalstadsparker.
I kommunernas översiktsplaner preciseras den närmare avgränsningen av områdena av riksintresse och där skall även anges hur värdena avses tillgodoses. Det är länsstyrelsens ansvar att bevaka att så
sker.
Riksintresseområdena är i regel större sammanhängande områden
med sammantaget stora natur- och/eller kulturvärden. Avgränsningen av åtskilliga områden av riksintresse är ibland vidlyftig. Det innebär att dessa områden i vissa fall kan omfatta större arealer än vad
som finns skäl att redovisa i naturvårdsprogrammet. Det är inte säkert att ett visst riksintresseområde i dess geografiska helhet med
automatik bör klassas som ett område av högsta naturvärdesklass i
naturvårdsplaneringen. Naturvårdsplaneringen bör framför allt syfta
till att bättre beskriva innehållet och värdena i riksintressena, såväl en geograftsk som en innehållslig precisering av dessa värden.

Stora opåverkade områden
Enligt miljöbalken 3 kap. 2 § ska stora mark- och vattenområden
som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär. Någon definierad storlek på de områden som avses finns inte. Storleken får bedömas efter lokala och regionala förhållanden. Det är inte givet att
ett visst område som har bedömts omfattas av denna bestämmelse
har höga naturvärden. Den primära grunden för bestämmelsen är
inte värdet för naturvården utan just att området i fråga är stort och
obetydligt påverkat av exploateringsföretag. Med exploateringsföretag kan t. ex. avses industrier, tätorts- eller fritidsbebyggelse av större
omfattning, trafikleder, större ledningar, gruvor, större täkter, terminaler, tippar, farleder, muddringsföretag m.m. En utgångspunkt för
tillämpningen av denna bestämmelse är att i första hand försöka lokalisera exploateringsföretag till områden som redan är påverkade
av exploateringsverksamheL
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Ekologiskt särskilt känsliga områden
Enligt miljöbalken 3 kap. 3 § ska mark- och vattenområden som är
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas
från åtgärder som kan skada naturmiljön. Kriterier för att välja ut
områden som ska betraktas som särskilt känsliga från ekologisk synpunkt kan vara följande:
• Ekosystemen befinner sig i instabila eller lättpåverkade faser.
Exempel kan vara hävdberoende biotoper som snabbt övergår i
annan biotop om hävden upphör.
• Ekosystemen är hotade och/eller innehåller hotade eller sällsynta
arter.
• Nyckelarter förekommer.
• Områdena har speciellt viktiga nyckelfunktioner, t.ex. rastplatser, häcknings områden, övervintringsplatser, spridningskorridorer, stabiliserande funktion.
För att kunna tillämpa denna bestämmelse så effektivt som möjligt i
planeringen är det nödvändigt att kunna precisera på vilket sätt ett
område kan vara känsligt. Det kan exempelvis handla om:
• Övergödning.
• Försurning/förgiftning.
• Hydrologisk påverkan, t.ex. dikning, dämning.
• Mekanisk påverkan, t.ex. slitage, erosion, byggande.
• Annan påverkan genom markanvändning, t.ex. skogsbruksåtgärder, skötselåtgärder.
Ekologiskt särskilt känsliga områden kan alltså omfatta såväl områden med höga naturvärden som områden med hög belastning av föroreningar. Eftersom kriteriet för urval inte i första hand är skyddsvärdet från naturvårdssynpunkt utan snarare den ekologiska känsligheten, bör dessa områden redovisas separat. Ett alternativ är att ta
fram särskilt underlag om dessa områden, ett annat kan vara att arbeta in detta i naturvårdsprogrammet på lämpligt sätt.

Litteraturtips
Byggforskningsrådet, R18: 1992. Ekologiskt särskilt känsliga områden i kommunal planering.
Eriksson, S & Wallentinus, H, 1990. Ekologiskt särskilt känsliga
områden i kommunal planering. Forskningsrapport, KTH Stockholm, institutionen för Mark- och vattenresurser, Meddelande
Trita-Kut 1056.
Länsstyrelsen i Kristianstads län, 1991-09-19. PM om stora markoch vattenområden obetydligt påverkade av exploateringsföretag
m. m.
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Länsstyrelsen i Norrbottens län, 1988. Ekologiskt känsliga områden och stora opåverkade områden.
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 1986. Skydd av stora sammanhängande landsbygdsområden- 2 kap. 2 § NRL.
Länsstyrelsen i Östergötlands län, 1986. Ekologiskt känsliga områden.
Naturvårdsverket, 1990. Områden av riksintresse för naturvård och
friluftsliv. Rapport 3 771.
Naturvårdsverket, 1992. Områden av riksintresse för naturvård och
friluftsliv, beskrivningar. Rapport 4037.
Nilsson, Christer, 1994. Kriterier för ekologiskt särskilt känsliga
områden. Naturvårdsverket, slutrapport från forskningsprojekt.
Planverket och Länsstyrelsen i Södermanlands län, 1986. Skydd av
stora sammanhängande landsbygdsområden (NRL underlag 4 ).
Stockholm Stad, 1995. Stockholms ekologiska känslighet- redovisning av ekologiskt särskilt känsliga områden. stadsbyggnadskontoret.

• Riksintressena för naturvård och friluftsliv (och om möjligt
kulturmiljövård) bör redovisas i naturvårdsprogrammet.
• Stora opåverkade områden (miljöbalken 3 kap. 2 §)kan redovisas
i naturvårdsprogrammet, gärna separat.
• Även ekologiskt särskilt känsliga områden (miljöbalken 3 kap. 3 §)
kan redovisas i naturvårdsprogrammet.

4.9

Kartredovisning
Kartan är en viktig del av naturvårdsprogrammet. Vid kartredovisningen, oavsett om den är i svart-vit eller färgversion, bör man tänka
på att kartan:
• har god läsbarhet och är lätt att reproducera,
• ger tillräckligt god bakgrundsinformation (förslagsvis topografiska kartan).
Val av färg eller raster för att markera olika klassade områden m.m.
avgörs lämpligen av respektive länsstyrelse och kommun.

Kartunderlag till naturvårdsprogram
De avgränsade och klassificerade områdena bör redovisas på översiktlig karta. Kartskalan l :50 000 eller l: l 00 000 bör vara lämplig för
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flertalet sydsvenska och mellansvenska län och kommuner medan
skala 1:250 000 eller större är lämpligare för de nordligare länen. Den
lämpligaste underlagskartan får väljas från fall till fall. Det är angeläget att kartan innehåller tillräckligt med bakgrundsinformation, exempelvis vägar, vattendrag m.m. som ger tillräckligt god möjlighet
att lokalisera olika områden/objekt liksom dessas gränser.

Digitalisering av värdefulla naturområden
Det är värdefullt om redovisade data om värdefulla naturområden
görs tillgängliga för olika typer av digitala geografiska bearbetningar
och presentationer. Därför bör man sträva efter att hantera lägesbunden data om dessa områden med tillhörande attribut (egenskaper) i
datasystem. De värdefulla områdenas geografiska utbredning bör
digitaliseras för att kunna hanteras i GIS (geografiska informationssystem). Attribut registreras i databaser som står i förbindelse med
de geografiska områdena. Detta innebär dock en tidskrävande process men ger förutsättningar för god tillgänglighet, överblick och
analys i framtiden.

Information på kartan
På huvudkartan bör redovisningen ge information om bl.a. följande
. o") :
("b asmva
• Avgränsning av de särskilt värdefulla, klassade områdena.
• Värdeklass (genom färg, raster eller siffra), intresseaspekter
(genom bokstavsförkortning, om möjligt rangordnade) och
nummer för varje avgränsat område.
Eventuellt kan även information om följande läggas in, antingen på
huvudkartan eller på separata kartor:
• Värdefulla kulturmiljöer i landskapet, vilka redovisats i kulturmiljöprogram, bevarandeprogram för odlingslandskapet eller
liknande.
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• Områden säkerställda med stöd av miljöbalken och tidigare
naturvårdslagstiftning.
• Områden med internationell status.
• Anordningar och andra förutsättningar för friluftslivet, exempelvis leder av regional alternativt kommunal betydelse.
• Områden av riksintresse för naturvården och friluftslivet
• Stora opåverkade områden och ekologiskt särskilt känsliga områden.
Det är givetvis enklare att i kartform redovisa värden som är knutna
till olika objekt/områden jämfört med att redovisa värden som är
knutna tilllandskapet i dess helhet. Samband mellan olika objekt respektive samband mellan olika objekt och omgivande landskap kan redovisas med olika tekniker på en karta. Här finns det många olika sätt
att arbeta. Ett sätt kan vara att genom markeringar på karta försöka
beskriva de funktioner som olika områden har i landskapet, exempelvis som spridningskorridorer eller markering av hur olika områden i landskapet "hänger ihop" och bildar en helhet.
Se kartutdrag från Stockholms stad- underlag till fördjupad översiktsplan för nationalstadsparken, sidan 88.

Numerisk och alfabetisk identifiering
De avgränsade områdena på kartan bör numreras löpande för varje
kommun. Vid motsvarande nummer i textdelen återfinns kommunvis beskrivning och övriga uppgifter om respektive områden. I vissa
fall kan det finnas anledning att i texten särskilt kommentera eller
beskriva olika delområden inom ett på kartan avgränsat område.
Uppdelningen i delområden kan betecknas med a, b, c osv.
För att skilja områden med samma nummer som är belägna i olika
kommuner sätts ett kommunnummer framför områdesnumret. Statistiska Centralbyrån tillhandahåller koder för län, kommuner och
församlingar.

• lägesbunden information bör om möjligt hanteras i Geografiska
Informationssystem (GIS) från vilka kartor kan produceras.
• Det är viktigt att kartan har god läsbarhet och reproducerbarhet.
• För att uppfylla "basnivån" bör kartan innehålla åtminstone följande:
- Avgränsning av de särskilt värdefulla, klassade områdena.
- Värdeklass (genom färg, raster eller siffra}, intresseaspekter (om
möjligt rangordnade} och nummer för varje avgränsat område.
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4.1 o Övervakning och uppfölining
Naturvårdsprogrammet bör normalt inte omfatta miljöövervakning.
Däremot finns det viktiga beröringspunkter mellan naturvårdsplanering och miljöövervakning, vilket bör beaktas och belysas. Ett
exempel kan vara övervakning och uppföljning av att naturvärdena
upprätthålls i olika områden. Det kan finnas ett särskilt intresse av
att följa upp de områden som givits särskilt, lagfäst skydd eller områden som erhåller eller tidigare har fått miljöersättning inom ramen
för jordbrukets miljöstöd.

Övervakning
Miljöövervakningen syftar till att följa och beskriva miljötillståndet.
Miljöövervakning ska ge oss kvitto på att det miljöarbete som bedrivs ger en positiv effekt i miljön. Det ger en möjlighet att följa upp
om fastlagda miljömål har uppnåtts. Tanken är att miljöövervakning
ska bedrivas på såväl nationell, regional som kommunal nivå. Med
hjälp av data som inhämtas via miljöövervakningen ska vi kunna följa upp om de övergripande miljöpolitiska målen nås.
Enligt Handbok för miljöövervakning (Naturvårdsverket 1994) ska
de regionala övervakningsprogrammen bl.a. kunna:
• Belysa aktuella miljöproblem i regionen, samt kunna särskilja
miljöförändringar orsakade av mänsklig påverkan från dem som
orsakas av naturliga variationer.
• Ha en tillräckligt god tids- och rumsmässig upplösning för att ge
underlag för bedömning av regionala skillnader av tillstånd och
långsiktiga trender.
Att ha kunskap om förändringar av landskapet och dess biologiska
och kulturella innehåll är nödvändigt när man ska formulera strategier för naturvårdsarbetet samt när man ska prioritera mellan olika
åtgärder. När miljöövervakningsprogrammen läggs upp är det därför
angeläget att naturvårdens intressen tillgodoses så att underlag från
miljöövervakningen kan användas i naturvårdsplaneringen, bl.a.vid
upprättandet av naturvårds- och åtgärdsprogram.

Uppföljning
Naturvårdsprogrammet bör kontinuerligt följas upp och utvärderas.
För kommunernas del kan uppföljningen lämpligen vara kopplad
till mandatperioden. På motsvarande sätt kan länsstyrelsens program
följas upp med jämna intervall. Uppföljningen bör främst omfatta en
kontroll om tillräckligt har gjorts för att uppnå uppställda mål, om
fastlagda strategier har fungerat osv. Den kan resultera i nödvändiga
kompletteringar och revideringar. En del kommuner och länsstyrelser gör så kallade miljöbokslut eller andra slags årsredovisningar. Det
kan vara lämpligt att integrera uppföljningen av naturvårdsprogrammet i detta arbete.
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För att uppföljningen ska kunna genomföras konsekvent och vara
konstruktiv kan det finnas skäl att upprätta ett särskilt program för
uppföljning och utvärdering av miljömålen och strategierna. Uppföljningsprogrammet bör redovisa hur uppföljningen ska gå till, dvs.
ange metoder för uppföljning och vem som är ansvarig för att underlaget tas fram.
Uppföljningsmetoderna kan utgöras av:
• Verksamhetsuppföljning vid länsstyrelsen/kommunen, vilket
innebär sammanställning av uppgifter som följer av olika aktiviteter t.ex. beslut, yttranden, tillsynsverksamhet, initiativ, miljöövervakning m.m.
• Sammanställning av olika statistik, uppgifter från inventeringar,
rapporter m.m.
• Enkäter som riktar sig till kommuner, regionala sektorsorgan,
föreningar m.fl.
Redovisningen av uppföljningen kan, förutom i löpande text, med
fördel illustreras genom bilder, diagram eller tabeller för att på ett
enkelt och lättbegripligt sätt redovisa resultatet av naturvårdsarbetet.

Litteraturtips
Naturvårdsverket, 1994. Handbok för Miljöövervakning.
Svenska Kommunförbundet, 1996. Gröna nyckeltal i kommunernas miljöredovisning.

• När miljöövervakningsprogrammen läggs upp är det angeläget att
naturvårdens intressen tillgodoses så att miljöövervakningen kan
användas i naturvårdsplaneringen, bl.a. vid upprättandet av naturvårdsprogram och åtgärdsprogram.
• Naturvårdsprogrammet bör följas upp återkommande, gärna i
enlighet med ett särskilt uppföljnings- och utvärderingsprogram.
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4.11

Eventuella bilagor
I det följ ande ges några exempel på redovisningar som kan läggas
som bilagor. Exemplen ska inte ses som en uttömmande lista. Följande bör dock redovisas någonstans i naturvårdsprogramme t ("bas. O)) ):
mva
• Referenser/litteraturförteckning
• Ordförklaringar.

Ordförklo ring a r
Generellt bör man eftersträva att använda ett lättbegripligt språk som
kan förstås av så många läsare som möjligt. Trots detta kan naturvårdsprogrammet komma att inne hålla många begrepp som endast
förstås av fackmän. För att dokumentet ska kunna vara lättillgängligt för en bredare publik finns det därför skäl att till naturvårdsprogrammet foga en ordlista med de fackuttryck som använts i publikationen.

Förteckning över referenser och andra källor
Till naturvårdsprogrammet bör fogas en lista över det underlagsmaterial och källor som använts vid upprättandet av programmet samt
övrig litteratur av intresse.

Andra eventuella bilagor
• Fastlagda natione lla mål som rör naturvården i länet/kommunen.
• Regelverk som är av intresse för att genomföra intentionerna i
naturvårdsprogrammet.
• Andra styrmedel, exempelvis ekonomiska, som är av intresse i
detta sammanhang.
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Kapitel

5

o

••

ATGARDSPROGRAMMET
••
••
FORSLAG TILL ARBETSSATI
OCH INNEHALL
o

Syftet med åtgärdsprogrammet
Åtgärdsprogrammet är det viktigaste instrumentet för att genomföra
naturvårdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet bör relatera till naturvårdsmålen, fastlagda strategier och även till översiktsplanen. Erfarenheterna visar att utan ytterligare preciseringar av åtgärder och
ansvar i form av åtgärdsprogram eller liknande är risken stor att målsättningar och strategier endast får begränsat genomslag i praktiskt
naturvårdsarbete.
Åtgärdsprogrammet bör vara en operativ verksamhetsplan för länsstyrelsen respektive kommunen för en kortare, överblickbar tidsperiod ("vem gör vad, när, och till vilken kostnad respektive finansiering").
De främsta skälen till att upprätta ett åtgärdsprogram är att:
• det medverkar till att resurserna kommer att användas på bästa
sätt med hänsyn till hotbild, aktuella behov m.m.
• det behövs ett genomarbetat underlag till verksamhetsplanering
och budgetarbete.
Beslut om att lägga fast ett åtgärdsprogram kan innebära att kommunen/länsstyrelsen tar principiell ställning till vissa särskilt värdefulla
områden i den bemärkelsen att åtgärdsprogrammet uttrycker kommunens/länsstyrelsens vilja eller intention beträffande särskilda insatser från samhällets sida för dessa områden. Det är därför av stor
vikt att åtgärdsprogrammets intentioner till fullo är i harmoni med i
första hand kommunens översiktsplan. Vissa av åtgärderna bör till
och med avsätta ett avtryck i översiktsplanen, exempelvis planerade
natur- eller kulturreservat. Det kan även finnas andra dokument/
planeringsprocesser där det bör ske en avstämning så att intentionerna harmonierar med varandra.
Om naturvårdsprogrammet i övrigt bör fungera som ett underlag
till den översiktliga planeringen så bör åtgärdsprogrammet mera ses
som ett operativt dokument som, åtminstone i vissa delar, syftar till
att verkställa vissa av intentionerna i översiktsplanen.

Omfattning i tiden
Åtgärdsprogrammet kan utformas med olika tidsperspektiv; exempelvis:
- 3- 5 år, dvs. en relativt lång period
-årligen.
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Valet av omfattning i tiden blir avgörande för hur konkret och operationellt åtgärdsprogrammet kan utformas. Ju kortare, överskådligare period; desto större krav på att programmet verkligen blir verksamhetsinriktat. Omvänt gäller att ju längre period; desto svårare blir
det att utforma åtgärdsprogrammet i operativa termer. Ett årligt åtgärdsprogram kommer rimligen i stora drag att sammanfalla med
(eller utgöra underlag till) den ordinarie verksamhetsplaneringen.
Vad som är en lämplig period bör avgöras av respektive kommun och
län. I kommunen kan en variant vara att koppla åtgärdsprogrammet
till mandatperioden. Överhuvudtaget medför variationen mellan län
och kommuner runt om i landet att även variationen mellan åtgärdsprogrammen blir stor. Råden nedan bör tillämpas i ljuset av detta.
Åtgärdsprogrammet bör i första hand omfatta åtgärder som länsstyrelsen respektive kommunen själva kan genomföra. I den mån
det finns möjlighet att, efter noggrann förankring, redovisa även andra aktörers planerade åtgärder är detta givetvis positivt.
På samma sätt som annan verksamhetsplanering bör den vara rullande, dvs. ses över varje år för att bibehålla sin aktualitet (gäller i de
fall programmet omfattar en längre period än ett år). Vid en sådan
årlig översyn kompletteras och revideras åtgärdsprogrammet på de
punkter som kan bli aktuella att genomföra inom den närmaste framtiden.

Arbetsmetodik och process
Som framgått av kap. 3 bör arbetet med åtgärdsprogrammet helst
läggas upp och utföras samtidigt med arbetet med naturvårdsprogrammet i övrigt. Innehållet i kap. 3 är därför i hög utsträckning tillämpligt även på arbetet med åtgärdsprogrammet.

Fas l
Innan arbetet med åtgärdsprogrammet sätts igång är det viktigt att
ha överläggningar med berörda organ bl.a. för att få signaler om hur
arbetet bör läggas upp. Därvid bör bestämmas om åtgärdsprogrammet ska utarbetas parallellt med naturvårdsprogrammet (i de fall det
inte finns något framtaget naturvårdsprogram). I övrigt kan arbetet
läggas upp på följande sätt. Vad gäller länsstyrelsens åtgärdsprogram är
det angeläget att samarbete och samråd sker internt med företrädare
för främst planenhet (eller motsvarande), kulturmiljövård, lantbruk,
fiske, fysisk planering och hushållning med naturresurser samt externt med skogsvårdsstyrelsen och kommunerna.
Vad gäller kommunens åtgärdsprogram bör interna diskussioner ske
främst mellan förvaltningar som svarar för miljövård, kultur, fritid,
samhällsbyggande inklusive översiktlig planering, parkplanering och
-skötsel, fastighetsförvaltning samt utbildning. Externt bör kontakter tas med främst länsstyrelsen, skogsvårdsstyrelsen samt ideella
föreningar i kommunen.
Man bör även efterträva en så god förankring som möjligt hos markägare och deras intresseorganisationer (gäller såvällänsstyrelser som
kommuner). Detta borgar för delaktighet och därmed bättre förutsättningar när det gäller att genomföra åtgärdsprogrammet.
En särskild projektgrupp kan utses för att utarbeta åtgärdsprogram-
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met. I de fall åtgärdsprogrammet utarbetas parallellt med naturvårdsprogrammet kan projektgruppen vara densamma.

Fas2
• Urval och prioritering av områden där särskilda bevarandeåtgärder behöver vidtas.
• Förslag till konkreta bevarandeåtgärder redovisas, t.ex. vilka
områden som bör skyddas med stöd av miljöbalken, där vårdinsatser behöver göras m.m.
• Övervägande av andra aktörers planerade insatser, exempelvis
skogsvårdsstyrelsens arbete med biotopskyddsområden, naturvårdsavtal m.m. För länsstyrelsens del; kommunernas planer för
naturvårdsinsatser respektive det omvända: för kommunernas
dellänsstyrelsens planering.
• Förslag till ändringar/förtydliganden i översiktsplanen.
• Förslag till övriga åtgärder.
• Ansvarsfördelning.
• Beräkning av kostnader och förslag till finansiering.

Fas J
Sammanställning av ett förslag till åtgärdsprogram.

Fas4
Utskick av remiss. Här finns möjlighet till samordning med remissen av övriga delar av naturvårdsprogrammet. Det kan även finnas
skäl att remittera åtgärdsprogrammet i ett något senare skede när
synpunkter på förslaget till naturvårdsprogram har hunnit inhämtas.
Länsstyrelsens åtgärdsprogram bör åtminstone remitteras till samtliga
kommuner och berörda regionala organ, intresseorganisationer (inklusive markägarnas organisationer) i länet samt till dem som deltagit i arbetet (se ovan). Kommunens åtgärdsprogram bör åtminstone remitteras till länsstyrelsen, berörda regionala organ samt intresseorganisationer i kommunen (inklusive markägarnas organisationer). När
det gäller länsstyrelsernas arbete med skydd med stöd av miljöbalken måste innehållet i åtgärdsprogrammet följas upp genom att ta
fram så kallade genomförandebeskrivningar enligt den modell som
Naturvårdsverket sedan början av 1990-talet tillämpar för säkerställandeplaneringen.

FasS
Genomgång och övervägande av inkomna remissvar. Ett bearbetat
förslag till åtgärdsprogram tas fram.

Fas6
Åtgärdsprogrammet fastställs, helst på högsta möjliga nivå. I länsstyrelsen kan detta göras genom beslut av länsledningen eller av styrel-
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sen. I kommunen kan beslutet tas av fullmäktige eller kommunstyrelsen.

Underlag för åtgärdsprogrammet
Utöver själva naturvårdsprogrammet kan följande underlag vara användbart:
• Länsstyrelsens miljiivårdsprogram(STRAM) och kommunens miljo·vårdsprogram (kan i vissa avseenden komplettera naturvårdsprogrammet).

• Kommunens o·versiktsplan. Denna bör vara harmoniserad med
åtgärdsprogrammet och vice versa. Andra underlag till översiktsplanen kan också vara användbara, t. ex. gro·nplaner och grönstrukturprogram.
• Underlag som redovisar planerade exploateringsföretag i landskapet t. ex. flerårsplaner från trafikverkens regionala fo"rvaltningar,
grushushållningsplaner, sammanställningar avseende jordbrukets
miljosto"d m.m.
• Dokument framtagna i det lokala agenda 21-arbetet.
• skogsvårdsstyrelsens naturinventeringar och övriga naturvårdsinsatser.
• Kommunernas naturvårdsinsatser (gäller länsstyrelsen).
• Övrigt underlag som kan användas vid bedömning av förutsättningarna för fortsatt jordbruk/hävd i olika bygder, byar eller
avseende enskilda jordbruksföretag. Sådant underlag kan i
första hand finnas inom länsstyrelsens lantbruksenhet eller
motsvarande.

Samband med annan planering
Länsstyrelsen skall bl.a. verka för att statlig verksamhet samordnas i
länet. Åtgärdsprogrammet bör därför samordnas med den planering
som bedrivs av andra statliga sektorer, t.ex. kulturmiljövård, lantbruk, skogsbruk, vägbyggande, försvar m.m. Berörs naturvården av
vad som planeras inom dessa sektorer - och vice versa - kan detta
föranleda behov av åtgärder från naturvården, t.ex. säkerställande
av miljöer eller förbättring av tillgängligheten.
Kommunens åtgärdsprogram är ett av flera underlag till den kommunala verksamhets planen, som ligger till grund för det årliga budgetarbetet och prioriteringen av resurser. Vidare kan det finnas samband med planer som upprättas av andra förvaltningar inom kommunen.
För såvällänsstyrelsens som kommunens åtgärdsprogram gäller
att avvägningar gentemot andra allmänna intressen måste ske innan åtgärdsprogrammet kan läggas fast och genomföras. Dessa avvägningar sker lämpligen inom ramen för den översiktliga planeringen. Åtgärder som i åtgärdsprogrammet anses angelägna och där
gällande översiktsplan inte ger tillräckligt tydlig vägledning (eller
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eventuellt anger motstridiga intentioner) bör tas upp i arbetet med
översynen av översiktsplanen.

Samband mellan länsstyrelsens och
kommunens åtgärdsprogram
Naturvården är en såväl statlig som kommunal angelägenhet. Länsstyrelserna och kommunerna har i vissa avseenden olika ansvar i naturvårdsarbetet, men i många fall kan de sammanfalla. Det är därför
angeläget att länsstyrelsen och kommunerna orienterar varandra i
arbetet med åtgärdsprogrammen, dels för att undvika dubbelarbete,
dels för att få den största samlade naturvårdsnyttan av insatta åtgärder. Ansvaret för ett fullgott samråd gäller ömsesidigt; såvällänsstyrelsen som kommunen har ett ansvar för att information ges i ett
tidigt skede; att samråd sker etc. Det får övervägas från fall till fall i
vilken omfattning det kan vara lämpligt att samordna arbetet med
åtgärdsprogrammen.

Vilka åtgärder bör redovisas?
I programmet redovisas en beskrivning av de åtgärder som ska genomföras. Beskrivningen kan kompletteras med en karta, t.ex. utdrag ur kartan som ingår i naturvårdsprogrammet. Länsstyrelsens
arbetsformer och resurser är annorlunda i jämförelse med kommunernas och därför blir åtgärderna i länsstyrelsens program delvis av
en annan karaktär jämfört med kommunens. Om det finns behov
kan åtgärdsprogrammet kompletteras med en översiktlig kartredovisning (utdrag från naturvårdsprogrammets karta kan användas).

Exempel på åtgärder som kan tas upp i ett åtgärdsprogram:
• Kunskapsuppbyggnad och -sammanställningar (utredningar,
inventeringar) avseende specifika geografiska områden, naturtyper, arter/grupper av arter.
• Kunskapsuppbyggnad när det gäller aktuella och framtida hotbilder, exploateringar m.m.
• Säkerställande av områden med stöd av miljöbalken.
• Eventuell översyn av redan säkerställda områden.
• Inventering, skötselplaner (översyner) och åtgärder inom säkerställda områden.
• Handlings-/åtgärdsprogram för nationellt rödlistade arter inom
kommunen /länet.
• Åtgärder för rekreation och friluftsliv.
• Uppföljning av miljötillståndet i särskilt värdefulla områden
(koppling till miljöövervakningen).

126

• Uppföljning och utvärdering av naturvårdsinsatser vidtagna av
andra aktörer.
• Översyn/uppföljning av riksintressen för naturvård och friluftsliv.
• Utvecklingsarbete avseende mil jökonsekvensbeskrivningar.
• Arbete med olika databaser (datahantering)
• lnformationsinsatser. Broschyrer, Naturum, skyltar, studiehandledningar m.m.
• Utbildning, såväl internt (olika förvaltningar/avdelningar) som
externt (olika sektorsföreträdare, markägare, allmänhet m.fl.).
Åtgärder som kanske främst kommunen har möjlighet att ta upp kan
vara:
• Förvärv av områden med höga naturvärden och/eller av stort
värde för friluftslivet.
• Tecknande av avtal med markägare rörande nyttjandet av marken för naturvårds- och/eller friluftsändamåL
• Förvaltningen av kommunens egen mark, t.ex. skötsel av kommunens egna skogar.
• Samordning av naturvårds- och grönstrukturplanering (i storstadsregionerna även en fråga för länsstyrelserna).
• Utbildnings- och informationssatsningar riktade mot skola och
barnomsorg.

Vilka slags uppgifter bör redovisas?
Detaljeringsgraden när det gäller respektive åtgärd får avgöras från
fall till. Det viktiga är att huvudsyftet med åtgärdsprogrammet uppnås; dvs. att det blir ett operativt program som leder till ett genomförande. För att detta skall uppnås bör som "basnivå" följande komponenter (i princip för varje åtgärd) finnas kommenterade i programmet.

Olika slags åtgärder
Åtgärderna kan förenklat delas upp i
• Objektsrelaterade åtgärder, dvs. åtgärder som avser enstaka
områden eller objekt.
• Åtgärder av mera generell karaktär. Det kan t.ex. vara sammanställningar, utredningar, inventeringar, information och utbildmng.
Ett annat sätt dela in åtgärder är:
• Åtgärder av utpräglad engångskaraktär.
• Åtgärder som innebär, eller förutsätter, insatser över en längre tid
alternativt kräver regelbundet återkommande insatser.
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Denna indelningsgrund kan vara lämpligt att överväga när man skall
uppskatta kostnader för olika åtgärder (engångskostnader eller löpander utgifter över en längre tid?).

Ansvarig
Det bör klart framgå vem som har ansvaret för genomförandet.
Ibland kan det vara relevant att ange en huvudansvarig samt ett antal del-/medansvariga. Det kan då finnas anledning att kommentera
vem som ansvarar för vilka delar.

Omfattning/tidsåtgång
Arten och omfattningen av åtgärden bör beskrivas konkret och kortfattat. Det underlättar beräkningen av kostnaden.

Kostnad och finansiering
Kostnaden för åtgärden samt hur den avses att finansieras bör anges.
Detta avsnitt bör noga stämmas av mot och harmoniseras med andra
dokument och annan planering som rör ekonomin, exempelvis budget. Generellt bör eftersträvas att ha finansieringen klar när åtgärdsprogrammet skall beslutas. I vissa fall kanske inte finansieringen är
klar när programmet skall tas. Detta bör i sådana fall särskilt anges.

• Åtgärdsprogrammet bör vara en operativ verksamhetsplan för naturvårdsarbetet. Det bör därför omfatta en lämplig, relativt kort tidsperiod.
• Det är angeläget att olika aktörer deltar vid upprättandet av åtgärdsprogrammet, i syfte att uppnå bästa möjliga förankring och delaktighet.
• Sambandet med andra dokument och verksamheter bör klargöras i
åtgärdsprogrammet.

• l åtgärdsprogrammet bör redovisas de olika åtgärder t.ex. säkerställande av områden, skötsel/vårdinsatser, kunskapsuppbyggnad,
information m.m., som avses genomföras under verksamhetsperioden.
• Länsstyrelse och kommun har ömsesidigt ett ansvar för att nära
samråda med varandra när ett åtgärdsprogram tas fram.
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Exempel på redovisning av åtgärder
Åtgärderna m.m. i programmet kan redovisas på olika sätt. Ett enkelt sätt är att redovisa i tabellform t.ex. enligt följande :

Åtgärd

Projektansvarig

(fetstil},

övriga
medverkande

Tidsåtgång/
tidsperiod

Kostnad/
finansiering

Område/ objekt
Berga naturreservat

Förordnande
med stöd av
miljöbalken

Berga kommun i
samråd med
länsstyrelsen

5 mån
1999

70 000 kr

Berga naturreservat

skötselplan

Berga kommun

6 mån
1998

15 000 kr

Berga kommun
Fågelklubben
Länsarbetsnämnden

2 mån
1998

175 000 kr

Inventering av
marina miljöer

Berga kommun

12 mån
1999

350 000 kr
X högskola
Länsstyrelsen

studieplan för
skolan i Berga

Miljönämnden

2 mån

15 000 kr
skolnämnden
1998
Berga kommun

Plan för Berga
kommuns
strävstigar

Sergestiftelsen
Berga kommun

5 mån
skogsvårdsstyrelsen
1999

Fågeltorn

Generella åtgärder

75 000 kr

129

Bilaga l

Ordförklaringar
Nedan fäijer en ordlista (iver några viktiga begrepp och fackuttryck som
används i denna publikation.

Akvatisk. Vatten- (exempelvis akvatiska livsmiljöer= vattenmiljöer).
Antropogen. Av mänskligt ursprung; orsakad av människan.
Biologisk mångfald. Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade,
marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald
inom arter, mellan arter och av ekosystem (definition i enlighet
med konventionen om biologisk mångfald). Biologisk mångfald,
eller biodiversitet, kan sägas vara ett samlat begrepp för variationen bland allt levande. Artmångfald eller artrikedom är endast
en aspekt av biologisk mångfald.
Biotop. Närmast "naturtyp", ett landskapsavsnitt med relativt
enhetlig karaktär och struktur, exempelvis en flodmynning, en
alvarmark, en ekhage etc. Alltså miljöer med många olikartade
habitat för växter och djur. "Naturmiljön som den i stort uppfattas och benämns av människor." Arterna och deras habitat återfinns i olika biotoper.
Ekosystem. Ett dynamiskt komplex av växt-, djur- och mikroorganismsamhällen och dessas icke-levande miljö som interagerar
som en funktionell enhet (definition i enlighet med konventionen om biologisk mångfald).
Genetisk variation. En arts genetiska variation är summan av de
arvsanlagskombinationer som förekommer hos en art. Denna
variation återspeglas bl.a. i naturlig förekomst av underarter,
raser och varieteter samt fysiologiska inomartsanpassningar till
varierande geografiska eller ekologiska förutsättningar.
Grönstruktur. Används oftast som ett samlingsbegrepp för den
obebyggda, icke hårdgjorda marken i tätorterna och i tätorternas
närområden. Grönstrukturen har flera viktiga funktioner; dessa
kan sammanfattas i ekologisk, kulturell och social betydelse. I
grönstrukturen är såväl sambanden mellan de olika delarna som
de enskilda delarna i sig betydelsefulla.
Habitat. Levnadsplatsen för en växt- eller djurart, eller mer precist, artens levnadsplats under en del av dess livscykel. "Miljön
som den uppfattas av den enskilda arten." När vi talar om en arts
krav på miljön så är det habitatbegreppet som har relevans.
Hotad art. Art vars överlevnad i livskraftiga bestånd inte är säkrad
på sikt (se vidare nedan under "rödlistade arter").
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Kriterium. Ett kännetecken, bevis eller villkor som bör vara
uppfyllt i ett visst sammanhang (i naturvårdssammanhang framför allt urvals- respektive värderingssammanhang).
Kulturmiljövård. Omfattar inte bara vård av enstaka kulturelement såsom t.ex. byggnadsminnen och fornlämningar utan också
åtgärder för att bevara, ta till vara och bruka kulturvärden i hela
landskapet.
Kulturvärden (i landskapet). Spår av människors livsföring och
tankevärld i eller i anslutning till den fysiska miljön i form av
såväl enstaka objekt, sammanhållna miljöer, övergripande historiska strukturer och mönster liksom av namn och benämningar.
Landskap. Ett område som präglas av en geografisk helhet och
ständigt pågående fysiska, biologiska och kulturella processer.
En helhet av såväl naturgivna som kulturbundna inslag som är
ett påtagligt och karaktäristiskt resultat av samspelet mellan ett
specifikt samhälle, dess kulturella preferenser och potential samt
de naturgeografiska förutsättningarna (efter Nationalencyclopedin).
MiljökvalitetsmåL Anger vilken önskvärd miljökvalitet som skall
uppnås till ett visst tillfälle. Med miljökvalitet avses en beskrivning av ett miljötillstånd med avseende på exempelvis förekomst av föroreningar (kemisk-fysikaliska förhållanden) eller
förekomst av arter i livskraftiga populationer. Miljökvalitetsmålen uttrycker inte sällan önskvärda förutsättningar för den biologiska mångfalden. Miljökvalitetsmålen bör formuleras så att de
går att följa upp. Nationella miljökvalitetsmål läggs fast av regering och riksdag (se bl. a. p rop. Svenska miljömål, p rop. 1997l
98:145)
Miljövård. En sammanfattande benämning på miljöskydd, miljöövervakning, kemikaliekontroll, naturvård (vilket även omfattar
friluftsliv) samt kulturmiljövård.
Miljöövervakning. Verksamhet där tillstånd, trender och effekter
i miljön följs genom upprepade mätningar/iakttagelser av olika
slag. Miljöövervakningen ska bl.a. kunna hjälpa till att beskriva
tillståndet i miljön, bedöma hotbilder och lämna underlag för
åtgärder.
Morfologi. Läran om former och formbyggnad; exempelvis landskapets geomorfologi=landskapets former.
Naturresurs. Naturresurser utgörs av både förnyelsebara delar,
såsom vind, vilt och vatten, och icke förnyelsebara, som exempelvis mineraler, fossila bränslen och sand och grus. Varje del av
naturen som är till nytta för människan nu eller i framtiden
(potentiell användning/nytta) utgör en naturresurs. Luft, jordbruks- och skogsmark är också naturresurser.
N aturtyp. Se biotop.
Naturvård. Naturvård handlar i sin vidaste bemärkelse om att
bevara grunden för allt levande. Till naturvården brukar hänföras
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upprätthållande av olika värden, framför allt biologiska och
geovetenskapliga, i natur- och kulturlandskapet genom bevarande (exempelvis lagfåst skydd), hänsynstagande, skötsel och
restaurering. I den offentliga naturvården brukar inkluderas
friluftsliv, varmed menas vistelse i naturen för naturupplevelser,
fysisk aktivitet och avkoppling. Naturvården är en integrerad del
i flera andra samhällssektorer, men kan samtidigt sägas utgöra en
egen sektor (exempelvis när det gäller markanspråk).

Naturvårdsobjekt Ett utpekat och avgränsat område eller objekt
med dokumenterade värden från naturvårdssynpunkt; såväl
skyddat som oskyddat. Ett naturvårdsobjekt kan vara exempelvis ett naturreservat, ett område som är föremål för civilrättsligt
avtal om särskilda naturvårdsinsatser, men det kan också vara en
växt- eller djurart, som är föremål för skydd och vård. Lagskyddade naturvårdsobjekt är naturvårdsobjekt där det finns ett beslut
om skydd med stöd av någon av miljöbalkens skyddsformer.
N aturvårdsplanering. Processen att ta fram, sammanställa,
bearbeta och analysera ett kunskapsunderlag kring naturvårdens
intressen i länet eller kommunen, och att göra en systematisk
och samlad redovisning av detta underlag.
N aturvårdsprogram/naturvårdsplan. En naturvårdsplanering
kan och bör resultera i ett naturvårdsprogram/naturvårdsplan,
dvs. en samlad redovisning av ett underlag rörande naturvårdens
intressen i länet/kommunen. Ett åtgärdsprogram bör ingå som en
del i ett naturvårdsprogram. I detta dokument används begreppet naturvårdsprogram eftersom begreppet "program" är mer
relevant än "plan" i detta sammanhang. Se vidare inledningsavsnittet.
Population. Summan av antalet individer (bestånd) av en viss
biologisk art inom ett visst geografiskt område. Metapopulation
är en "population bestående av populationer".
Rödlistade arter. Sveriges hittillsvarande system för klassificering
av rödlistade arter framgår av uppställningen på följande sida.
Med början 1998 kommer ArtDatabanken och Naturvårdsverket
att använda ett nytt system för rödlistning av arter. Se även
ArtDatabankens hemsid a: http://www.dha.slu.se.
Skydda. Åtgärd som innebär ett lagfåst skydd för ett visst
område,objekt eller art (skydd med stöd av lagstiftning).
STRAM. Strategi för regional miljö. Nyckelord i arbetet med
STRAM: Miljöanalys, miljöproblem, miljömål, handlingsprogram.
Säkerställande. Härmed avses säkerställande av naturvärdena i
sig. Säkerställandet kan ske såväl genom beslut med stöd av
miljöbalken eller annat bevarandeinriktat regelverk eller genom
exempelvis jordbrukets miljöersättning, civilrättsliga avtal och
liknande utanför de lagskyddade naturvårdsobjekten.
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Hittillsvarande system för hotkategorier
KATEGORI

INNEBÖRD

O. Försvunna

Art (taxon) som sedan år 1850 försvunnit ur
landet eller betraktas som försvunnen som
reproducerande population.

l. Akut hotade

Art (taxon) som löper risk att försvinna som
reproducerande population i landet inom en
nära framtid om hoten inte snarast undanröjs.

2. Sårbara

Art (taxon) vars överlevnad i landet inte är
säkerställd på längre sikt. Innefattar bl.a. arter med allvarlig tillbakagång i numerär eller
geografisk utbredning och som möjligen snart
kan behöva föras till kategorin Akut hotad.

3. Sällsynta

Art (taxon) som för närvarande inte är klassad som Akut hotad eller Sårbar men som
ändå är i riskzonen på grund av att populationen har liten totalstorlek i landet eller har
en utbredning som endera är mycket lokalt
begränsad eller utglesad.

4. Hänsynskrävande Art (taxon) som inte tillhör kategori 1-3 men
som ändå kräver särskild hänsyn.

Det nya systemet för hotkategorier

(vedertagna internationella förkortningar inom parentes)

Utdiid (EX)
Försvunnen (RE)
Akut hotad (EN)
Sårbar (VU)
Starkt hotad (EN)

Dessa tre kategorier utgör tillsammans

hotade arter, dvs. arter vars överlevnad i
landet inte är säkerställd på lång sikt.

Insatsberoende (CD) Dessa två kategorier innebär lägre risk.
Missgynnad (NT)
Kunskapsbrist (DD) Adekvat kunskap saknas.
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Exempel på naturvårdsprogram
och -planer
Följande förteckningar gör inte anspråk på att vara kompletta utan
ska ses som exempel. Förhoppningsvis kan dessa kommuner och
län dela med sig av erfarenheter och kunskap från sin naturvårdsplanering. Reservation för brister beträffande aktualitet.

Exempel på kommunvisa
naturvårdspragrami -planer
Alingsås kommun, 1997. Naturvårdsprogram.
Bergs kommun, 1995. Naturvårdsplan. Samrådsförslag.
Burlövs och Staffanstorps kommuner, 1995. Naturvårdsplan.
Gävle kommun, 1996. Naturvårdsprogram för Gävle, remissutgåva.
Helsingborgs kommun, 1992. Naturvårdsplan.
Höganäs kommun, 1996. Naturvårdsplan för Höganäs kommun.
Remissutgå va.
Karlstad kommun, 1995. Naturvårdsprogram för Karlstad kommun.
Klippans kommun, 1996. N aturvårds plan. Remissutgåva.
Lunds kommun, 1996. Biologisk mångfald i Lunds kommun.
Marks kommun, 1994. N aturvårdsplan. Miljö i Mark 1994:3.
Norrköpings kommun, 1990. Naturvårdsprogram.
Norrtälje, 1997. Aktionsplan för biologisk mångfald för Norrtälje
kommun.
Skellefteå kommun, 1996. Handlingsprogram för naturvård. Remissutgåva.
Sollentuna kommun, 1991 och 1993. Naturvårdsprogram för Sollentuna kommun.
Svedala kommun, 1997. Naturvårdsplan, remissutgåva.
Trollhättans kommun, 1991. Naturvårdsplan.
Örebro kommun, 1995. Naturvårdsprogram för Örebro kommun.
Österåkers kommun, 1983. Naturvårdsplan för Österåkers kommun.
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Exempel på länsvisa
naturvårdspragrami -planer (länsstyrelser)
Göteborgs och Bohus län, 1979. Natur i Göteborgs och Bohus län.
Hallands län, 1977. Natur i Hallands län.
Jönköpings län, 1995. Natur i Jönköpings län.
Kalmar län, 1997. Natur i Östra Småland.
Kopparbergs län, 1988. Naturvårdsprogram för Kopparbergs län.
Kristianstads län, 1996. Från Bjäre till Österlen - Skånska naturoch kulturmi ljöer. Naturvårds- och kulturmiljöprogram.
Kronobergs län, 1989. Kronobergs natur.
Malmöhus län, 1995. Naturvårdsprogram för Malmöhus län. Remissutgåva.
Stockholms län, 1983. Naturvårdsprogram för Stockholms län.
Stockholms län, 1996. Naturvårdsprogram för Stockholms län.
Remissmaterial.
Södermanlands län, 1991. Sörmlands natur.
U ppsala län, 1987. Naturvårdsprogram för Uppsala län.
Älvsborgs län, 1976. Natur i Älvsborgs län.
Östergötlands län, 1983. Natur Kultur- miljöer i Östergötland.
Naturvårdsplan och kulturminnesvårdsprogram.
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