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Ramsön i maj 2015, ett ålderdomligt bohuslänskt jordbrukslandskap i ett reservatsområde. Här finns fortfarade
mycket av den värdefulla flora och fauna som är knuten till hävdade, ogödslade strandängar och naturbetesmarker.
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Bilaga 1. Checklista för hantering av naturvårdsfrågor vid exploatering

Omslagsbilder: Västkustros och violettkantad guldvinge, överst, till höger resp. vänster, samt fiskgjuseungar och
hedjohannesört, mitten och mitten till vänster, foto Thomas Liebig. Torsk samt ålgräs, foto Klas Malmberg Aquatilis.
Naturbete samt ålyngel, foto Sara Ejvegård.
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Violettkantad guldvinge är en rödlistad, nära hotad art som trivs
bland växterna på slåtterängar eller längs artrika vägkanter.
Den minskar bland annat på grund av att dessa områden blir
allt färre och mer fragmenterade. 				
				Foto: Thomas Liebig

Ett digitalt naturvårdsprogram - för vem?
Du läser nu bakgrundsmaterialet till Stenungsunds kommuns naturvårdsprogram. Här är
kunskap som finns om naturen i kommunen samlad på ett ställe. Programmet ska ge information om biologisk mångfald och ekosystem. I första hand är det till för att personer som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor ska få kunskap om skyddsvärda arter och miljöer - ett viktigt
verktyg i planeringen för ett bättre och mer hållbart samhälle. Tanken är också att programmet
ska fungera som en uppslagsbok för alla som är intresserade av kommunens natur.
Det mesta av arbetet ligger nedlagd i ett digitalt kartskikt, där en stor mängd bakgrundsmaterial har samlats in. Vi har pekat ut områden som vi hittills vet är viktiga för att bevara den biologiska mångfalden i Stenungsunds kommun. Kartan och objektsbeskrivningarna kommer att
förändras i takt med att våra kunskaper om arter och miljöer inom kommunen utvecklas. Vem
som helst kan öppna kartportalen på kommunens hemsida, läsa om den fantastiska naturen
och de värden som finns i den. Förhoppningsvis inspirerar det till att gå ut och upptäcka mer!
Det är många som på olika sätt har hjälpt till att göra programmet möjligt. Tack till er alla.
För 2016 års version vill vi särskilt tacka:
Jakob Sörensen från Calluna AB för hjälp med sammanställning och klassning av enorm mängd objekt. Anna Zeffer,
som via länsstyrelsen sökte och fick statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, LONA, till detta program. Kollegorna
på Miljö Hälsoskydd med miljöchef Fredrik Cederholm, för en enorm gemensam kunskapsbank och stort tålamod.
Maria Fagerberg och Monica Rundin för bra bakgrundsarbete. Bo Thörnwall, kommunens GIS-ingenjör, för snabb
och proffsig hjälp. Erika Bjernhagen Börkén, utvecklingsledare på Samhällsbyggnad och bra bollplank. Niclas Åberg
från 8-fjordar och Sportfiskarna för information om livet i sjöar, åar och hav. Thomas Liebig för all kunskap och fantastiska bilder. Länsstyrelsen i Västra Götaland. Naturskyddsföreningen i Stenungsund. Föreningen Rädda Svartedalen. Jonas Stenström på Naturcentrum AB.

Sara Ejvegård, projektledare och kommunikatör
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Naturvårdsprogrammet
och Vision 2035
”Det goda samhället med framtidstro och utveckling
med människan och naturen i centrum”

Citatet ovan är en inledande formulering
i kommunens utvecklingsprogram Vision
2035, vilket antogs av kommunfullmäktige
2014. I visionen beskrivs tydligt två avgörande inriktningar. Kommunen ska:
•
•

vara attraktiv och välkomnande
jobba för en ekonomiskt, ekologiskt och
socialt hållbar utveckling.

Kommunen är expansiv, med stort tryck på
exploatering och samhällsutveckling. Med ett
naturvårdsprogram som konkret beslutsunderlag kommer kommunen att kunna gynna
både naturvärden och friluftsliv, för ett hållbart samhälle i enlighet med Vision 2035.
Attraktiv och välkomnande kommun
Stenungsunds kommun erbjuder redan idag
ett fantastiskt utbud av naturupplevelser.
Få områden kan stoltsera med en liknande spännvidd: Från höglänta vildmarker,
lummiga ädellövskogar och sköna ängar
till myllrande vattendrag och strandängar,
klippor och västerhav. Ett aktivt arbete enligt
ett dynamiskt naturvårdsprogram förstärker
dessa redan mycket attraktiva sidor.

Ekonomiskt, ekologiskt och socialt
hållbar utveckling
Brundtlandkommissionens ursprungliga definition av begreppet hållbar utveckling från
1987 lyder:
”En hållbar utveckling är en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (1)
Naturvårdsprogrammet är en översikt över
biologiskt känsliga och värdefulla områden,
med åtgärdsplan för att förstärka och använda
dessa på ett hållbart sätt. Programmet bidrar
därför direkt till en ekologiskt hållbar utveckling, men också direkt och indirekt till den
ekonomiskt och socialt hållbara utvecklingen,
genom bevarandet av biologisk mångfald.
Värdet av en bevarad biologiskt
mångfald
Riokonventionens definition av biologisk
mångfald lyder:
”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
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mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.” (2)
Biologisk mångfald omfattar alltså liv från ett
genetiskt och mikroskopiskt perspektiv, hela
vägen upp till mångfalden av ekosystem, lokalt och globalt. Den omfattar alla livsformer
från bakterier, svampar och växter till ryggradsdjur. Den omfattar interaktionen mellan
dessa livsformer och deras avgörande roller
för fungerande ekosystem.
Vi är beroende av den biologiska mångfalden
av flera skäl. Den förser oss med så kallade
ekosystemtjänster som mat, medicin, industriella råvaror och rent vatten. Den ger oss
möjlighet att förhindra erosion och effekter
av förändrat klimat. Ju större biologisk mångfald, desto tryggare står vi i en föränderlig
värld.
Ekosystemtjänster är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande. Det är vanligt att dela
in tjänsterna i försörjande (producerande), reglerande, stödjande och kulturella
tjänster (3).

Värdet av att skydda enskilda arter
Vari ligger värdet att bevara en biologisk
mångfald, även de arter som vi kanske tycker
är oansenliga och värdelösa? Vanliga argument för bevarande är ”Fyra E”:
Det ekonomiska värdet
Förlust av arter innebär ekonomiska förluster.
Ibland snabbt och direkt, som när fisk tar slut
eller då insekter försvinner och grödor inte
pollineras. Men också indirekt då vi på sikt
förlorar en bred genetiskt bas för våra möjligheter att utveckla till exempel härdiga grödor,
nya läkemedel eller biologisk nedbrytning
och rening.
Det ekologiska värdet
Förluster av arter i ett ekosystem ger negativa konsekvenser i hela näringskedjan. Ett
lokalt exempel är att ålgräsängarna längs våra
kuster försvinner, bland annat på grund av
övergödningseffekter och tillväxt av fintrådiga alger som skuggar ålgräsets fotosyntes.
Men det finns också en koppling till bristen
på stor rovfisk, till exempel torsk. I denna
näringskedja har försvinnandet av stor rovfisk
medfört att antalet mindre fiskar ökat mar-
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Torsk är exempel på en stor rovfisk som år 2015 räknades som en rödlistad, sårbar art. Det lokala beståndet
innanför Tjörn och Orust har kollapsat. Många ålgräsängar (t.h.) som är viktiga uppväxtområden för flera
fiskar, bl.a. torsk, har försvunnit. Från 80-talet fram till 2000 har utbredningen längs Kungälv och Uddevallas
kuster minskat med så mycket som 82 respektive 73 procent, längs Stenungsundskusten med 19 procent.Västkustens totala förluster på 60 procent ålgräs ger en förlust på 6,3 miljoner färre årsungar av torsk per år (4).
Foto: Klas Malmberg, Aquatilis.

kant. Detta har i sin tur medfört att antalet
bytesdjur för dessa mindre fiskar – det vill
säga de kräftdjur som betar fintrådiga alger
– har minskat. På detta sätt har övergödningseffekten förstärkts och ytterligare försämrat
fiskarnas livsmiljöer (4). I förlängningen leder
alltså bristen på stor rovfisk till ökad tillväxt
av fintrådiga alger i fiskens uppväxtområden,
förstörda livsmiljöer och förlust av många
ekosystemtjänster.
Det estetiska värdet
Vi kan alla ge exempel på starka naturupplevelser. Möjligheten att bli fascinerad och
inspirerad av fantastiska djur, växter och
andra organismer, i luft, på land och i vatten,
har ett värde i sig självt. Vi mår bra av att
vistas i naturen. Många positiva hälsoeffekter
är vetenskapligt bevisade och har därför också
samhällsekonomiska värden.
Egenvärdet - det etiska perspektivet
Varje art är unik och har en genetisk historia
på miljarder år. Ur ett etiskt perspektiv är det
fel att bidra till utrotning. Den snabba förlus-

ten av arter vi ser idag uppskattas till mellan
1 000 och 10 000 gånger högre än ”natural extinction rate”, det vill säga den hastighet med
vilken arter hade dött ut om inte människan
hade medverkat (5).
Vad finns i Naturvårsprogrammet?
I denna inledande del 1, bakgrund, beskrivs
syfte, utvalda miljömål, åtgärdsplan och
metod. Åtgärdsplanen, del 2, är en plan för
hur kommunens arbete för att bevara och
stärka biologisk mångfald ska gå till. I del 3,
ett digitalt kartskikt har kända värdefulla
biotoper och artförekomster identifierats. Till
varje område eller objekt hör en objektsbeskrivning. I avsnittet ”Metod” i del 1, beskrivs
hur områdena har definiterats.
Naturvårdsprogrammet är ett levande dokument som måste förändras och uppdateras
i takt med att nya vetenskapliga rön och
kännedom om värdefulla biotoper och arter
tillkommer.
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Hedjohannesört, Hypericum pulchrum, är en rödlistad, starkt hotad art vars huvudsakliga svenska
bestånd finns i Svartedalsområdet. Släktet Johannesörter har använts som medicinalväxt och för att
krydda brännvin. De medicinska egenskaperna är
fortfarande av intresse.
			Foto: Thomas Liebig
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Miljömål:
Myllrande våtmarker
Naturvårdsprogrammet bidrar enligt projektets ansökan främst till de nationella miljömålen
”Myllrande våtmarker” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”. I kartskiktet har objekten avgränsats
med dessa mål i åtanke, liksom riktlinjen att befintligt underlagsmaterial om marina naturvärden ska tas tillvara (8). Nedan beskrivs kortfattat de två miljömålen, regionala tilläggsmål, samt
ytterligare några miljömål med bäring på programmet. Här beskrivs även hur kommunen kan
bidra till att uppfylla målen.
Myllrande våtmarker
Naturligt förekommande våtmarker är viktiga
inte minst för de ekosystemtjänster de bidrar
med. De är naturliga vattenreservoarer som
verkar utjämnande vid höga vattenflöden.
De hjälper till att rena vatten genom att växtnäringsämnen och föroreningar fångas upp.
De är också viktiga för grundvattenbildningen. Globalt sett är våtmarker världens mest
produktiva miljöer – det är helt enkelt så att
ett myller av arter är beroende av vatten- och
näringstillgången i dessa områden.
Av Västra Götalands läns drygt 750 hotade
arter återfinns cirka 12 procent i det som länsstyrelsen definierar som våtmarker: "marker
där vatten under en stor del av året finns nära
under, i eller strax över markytan samt vegetationstäckta vattenområden". (1)
Inom Stenungsunds kommun finns större
höglänta myrområden öster om E6 och i
Svartedalsområdet. Dessa tjänar som goda
exempel på områden som jämnar ut höga
vattenflöden eller håller vatten under torrperioder. I kommunen finns också artrika
långgrunda stränder och delar av salta strandängar som kan räknas som marina våtmarker.
Halsefjorden är utpekat som ett Ramsarområde (6).

Hot mot våtmarksområden
Andelen naturliga våtmarker hotas idag av
markavvattning, minskande eller upphörande
slåtter eller bete i odlingslandskapet, olämpliga skogsbruksmetoder och exploatering.
Av dagens våtmarksareal är två tredjedelar
påverkade av exploatering.
Nationella miljömål
Sveriges nationella miljökvalitetsmål "myllrande våtmarker" säger att våtmarkernas
ekologiska och vattenhushållande funktion
i landskapet ska bibehållas och värdefulla
våtmarker bevaras för framtiden. Det innebär
bland annat att viktiga ekosystemtjänster som
biologisk produktion, kolinlagring, vattenhushållning, vattenrening och utjämning av
vattenflöden ska vidmakthållas och våtmarker
av alla typer ska finnas representerade inom
sina naturliga utbredningsområden. Typiska
arter ska skyddas och det ska finnas möjlighet
för dem att spridas till andra, likande miljöer.
Våtmarkernas betydelse för friluftslivet ska bibehållas och dessa "tysta" miljöer ska skyddas
– bullerpåverkan ska minimeras.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram
regionalt anpassade tilläggsmål.
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Begreppet våtmarker har många definitioner. Det kan t.ex. vara myrmark i Svartdalen (t.v.) eller fågelrika strandängar vid Jordhammarsviken (mitten). Granspiran, Pedicularis sylvatica, (t.h.) är en rödlistad nära hotad art som
trivs på fuktig till blöt mark. Den gynnas av bete och slåtter, men hotas nu av igenväxande betesmarker och missgynnas på gödslade marker (5). Detta exemplar hittades på Ramsön i maj 2015. Foto: Sara Ejvegård.

Regionala tilläggsmål i Västra
Götalands län
Hållbar användning av våtmarker
År 2020 ska markanvändning såsom skogsbruk, vägbyggnation, torvtäkt och annan
exploatering ske på ett skonsamt sätt så att
inte våtmarker påverkas negativt.
Skydd av objekt i Myrskyddsplanen
Samtliga våtmarksområden i Västra Götalands län som ingår i Myrskyddsplanen ska
ha ett långsiktigt skydd. Fram till år 2020 ska
arbetet ha slutförts i de objekt där skyddsarbete hade påbörjats år 2014.
Förbättrad hävd av våtmarkstyper med hög
biologisk mångfald
År 2020 ska andelen hävdade rikkärr ha ökat
jämfört med år 2011. År 2020 ska hävdkvaliteten på strandängar, samt förutsättningar
för strandängsberoende fåglar, ha förbättrats
jämfört med år 2012 (3).

Så kan kommunen bidra:
•

Stödja arbetet för att de regionala
tilläggsmålen uppnås.

•

Skydda våtmarker genom att undvika skogsbilvägar, annan anläggning,
exploatering och fragmentering i
våtmarksområden (4).

•

Främja arbetet med att anlägga och
återställa våtmarker på kommunal
mark, men även hos intresserade
markägare (4, 7).

•

Främja beteshävd och skötsel som
optimerar förutsättningarna för biologisk mångfald på strandängarna.

Ramsarområden och Ramsarkonventionen
”Konventionen om våtmarker av internationell betydelse i synnerhet som livsmiljö för
våtmarksfåglar” kallas vanligen Ramsarkonventionen efter den plats i Iran där konventionen antogs. I Sverige finns 51 våtmarker som är utpekade som Ramsarområden, varav
Halsefjorden alltså är ett (6). Sverige har förbundit sig att bevara dessa områden.
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Miljömål:
Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer
ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald,
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”

Ovanstående citat är riksdagens definition av
miljömålet "Ett rikt växt- och djurliv". Några
skäl att värna enskilda arter har angvits i det
inledande avsnittet "Naturvårdsprogrammet
och Vision 2035". Den nationella preciseringen av miljömålet "Ett rikt växt- och djurliv" är
bland annat att hotade arter ska få en förbättrad status samt att det ska finnas en tillräckligt stor genetisk variation inom och mellan
populationer av arterna. Utan många olika
arter med skilda funktioner är risken stor att
nyttjandet av naturresurser, klimatförändringar och annan påverkan skadar ekosystemens
förmåga att tillhandahålla ekosystemtjänster.
Hot mot biologisk mångfald
Överutnyttjande av mark, vatten och artbestånd liksom fragmentering av arters livsmiljöer, är alla hot som är möjliga att påverka
– men det är en stor utmaning. Landskap
förändras och delas upp av vägar och byggnation. Det gör det svårt för djur och växter att
sprida sig och försämrar deras livsvillkor (9).
Förlust av naturbetesmarker med betesdjur,
gammal skog och livsmiljöer i hav, sjöar och
vattendrag har stora och ibland oåterkalleligt
negativa effekter på de unika arter som lever
där.

Främmande arter kan också innebära hot
mot enskilda arter och hela ekosystem. Att få
bättre kunskap om sådana arter är ett av de
regionala miljömålen.
Regionala tilläggsmål i Västra
Götalands län:
Ökat antal arter i vardagslandskapet
År 2020 ska vardagslandskapet uppvisa en
ökning av antalet arter.
God miljö för pollinerare
År 2020 ska miljön för pollinerare inte försämrats, baserat på att: Antalet arter av
vildbin ska ha ökat, jämfört med utgångsläget
år 2010. Antalet tambisamhällen som dör
under vintern ska ha minskat till mindre än
10 procent.
Ökad kunskap om skyddsvärda träd
År 2020 ska förekomsten av skyddsvärda träd
vara känd i länets samtliga kommuner och
markägarna informerade om trädens värden.
Ökad kunskap om främmande arter
År 2020 ska förekomsten av främmande
invasiva arter i Västra Götalands län inte ha
ökat, jämfört med tidigare undersökning från
år 2009 (2).
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Inför 2015 års rödlista bedömdes cirka 21 600
svenska arter. Av dessa klassificerades 4 273
som rödlistade och 2 029 som hotade, det vill
säga i någon av klasserna VU, EN eller CR (se
tabellen nedan) (12).
Ål, Anguilla anguilla, på bilden t.h. är en
rödlistad art i hotklass CR. Den möter många
faror på vägen från kläckningen i Saragassohavet till uppväxtområdena längs Europas
kuster. Sedan 1970-talet har ålbeståndet längs
dessa kuster minskat med hela 95 procent (11).
Ålen finns längs Stenungsundskusten och i
flera av kommunens vattendrag, tack vare
regelbundna yngelutsättningar.
Foto: Sara Ejvegård, 8-fjordar.

Så kan kommunen bidra till ett rikt
växt- och djurliv:
•

Stödja arbetet för att de regionala
tilläggsmålen uppnås.

•

Fullfölja åtgärdsplanen i kommunens
naturvårdsprogram.

•

Delta i regionala miljöövervakningsprogram.

•

Iaktta befintliga art- och områdesskydd. Se avsnittet ”Skydd för arter
och natur”.

•

Skapa nya skyddade områden, till
exempel marina biotopskydd.

•

Jobba för att så kallade gröna infrastrukturer skapas: Ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och
strukturer. Länsstyrelserna är ålagda
att ta fram regionala handlingsplaner
till hösten 2017 (10).

Vad betyder ”Rödlistad art”?
Rödlistan har ingen juridisk status men
den är ett viktigt verktyg för att göra
bedömningar i naturvårdsinsatser och
ärenden, eller för att kunna följa upp
miljömål.
Listningssystemet har utvecklats av
den Internationella naturvårdsunionen
(IUCN). Det är en prognos över risken
för enskilda arter att dö ut. I Sverige tas
listan fram av Artdatabanken, Sveriges
Lantbruksuniversitet.
Förkortning

Engelska

Svenska

RE

Regionally extinct

Försvunnen

CR

Critically
Endangered

Akut hotad

EN

Endangered

Starkt hotad

VU

Vulnerable

Sårbar

NT

Near threatened

Missgynnad

LC

Least concern

Livskraftig

Tabellen visar hur rödlistekategorier ska utläsas.
Katergori i fet stil räknas som så kallade hotkategorier.
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Miljömål:
Levande sjöar och vattendrag
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för
friluftsliv värnas.”
Sjöar och vattendrag är en levande och
känslig direktlänk mellan landskap och hav.
Vattenförekomsterna inom kommunen är i
flera fall väl studerade och följda under lång
tid. Inte minst tack vare det internationellt
uppmärksammade Gårdsjöprojektet i Svartedalen, som startades 1978. Upprinnelsen till
denna banbrytande forskning var en massiv
fiskdöd och störda ekosystem som upptäcktes under 1960-talet. Störningarna orsakades
av svavelnedfall och försurning. Sambanden
uppdagades genom storskaliga tvärvetenskapliga studier. Problemen har också till stor del
kunnat åtgärdas; tack vare kalkningsinsatser
för att höja pH-värden har mycket av den
flora och fauna som fanns före 60-talet återkommit. Kommunen är huvudman för de
kalkningsplaner som kontinuerligt följs upp
och revideras. Kommunen har även jobbat
intensivt i olika områden med att minska
utsläpp av växtnäringsämnen (kväve- och
fosforföreningar) från enskilda avlopp och
gårdar, vilket bidragit till minskad övergödning i flera åar. Effekten av detta vattenvårdsarbete följs upp genom kommunens kontinuerliga provtagning i de större vattendragen
och utvärdering sker genom länsstyrelsens
miljömålsuppföljning.

Inom projekt 8-fjordar har kommunen på
senare tid arbetat aktivt för att avlägsna vandringshinder för fisk och förbättra lekbottnar
för havsöring samt genomfört flera utsättningar av ål.
Stenungsunds kommun har mycket att vara
stolta över när det gäller arbete med vattenkvalitet. Till framtida utmaningar hör inte
bara att delta i vidareutveckling av ovan
nämnda projekt. Klimatförändringar med
förväntad ökad nederbörd kräver aktiv framförhållning för att behålla god vattenkvalitet
för växter, djur och människor.
Nationella miljömål
Till de nationella miljömålen hör bland mycket annat att sjöar och vattendrag ska ha minst
god ekologisk status eller potential och god
kemisk status i enlighet med förordningen
(2004:66) om förvaltning av kvalitet på vattenmiljön. Vattnens viktiga ekosystemtjänster
ska vidmakthållas, och naturtyper och arter
knutna till sjöar och vattendrag ska ha en
gynnsam bevarandestatus (3).
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Levande sjöar och vattendrag

Många vattendrag i kommunen är hemvist för både öring och den rödlistade, starkt hotade ålen. Foto: Sara Ejvegård.

Regionala tilläggsmål i Västra
Götalands län (3)
Bevarade värdefulla vatten
År 2020 ska minst 50 procent av nationellt
särskilt värdefulla vattnen med natur- och
kulturmiljövärden som har skyddsbehov ha
ett långsiktigt skydd.
Skyddade ytvattentäkter
År 2020 ska alla kommunala och större enskilda dricksvattentäkter i länet ha inrättade
vattenskyddsområden med aktuella skyddsföreskrifter.
Säkrade dricksvattenresurser
År 2020 ska hela länet omfattas av vattenförsörjningsplanering.

Foto: Sara Ejvegård

Så kan kommunen bidra till levande
sjöar och vattendrag:
•

Stödja arbetet för att de regionala
tilläggsmålen ska uppnås.

•

Fullfölja åtgärdsplanen i kommunens
naturvårdsprogram.

•

Fortsätta arbeta aktivt inom och utveckla de samarbeten som påbörjats
vad gäller provtagning, uppföljning
och restaurering av vattendrag.

•

Se till att badvattenkvaliteten på
kommunala bad är i enlighet med
Vägledning för badvatten, enligt
direktiv 2006/7/EG 9 2013-06-10
med efterföljande revideringar.

•

Iaktta befintliga art- och områdesskydd. Se avsnittet ”Skydd för arter
och natur”.

•

Skapa nya skyddade områden.

•

Jobba för att så kallade gröna infrastrukturer skapas, även i och runt
vattenområden.
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Miljömål:
Hav i balans
samt levande kust och skärgård
”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust
och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska
skyddas mot ingrepp och andra störningar.”
Som en av Västkustens pärlor erbjuder Stenungsunds kommun natursköna upplevelser
och goda fritidsaktiviteter i en unik skärgårds
miljö (ur kommunens Vision 2035).
Längs kommunens kuststräcka finns flera
skyddade områden i syfte att bevara såväl
oumbärliga marina miljöer (till exempel
grunda områden med ålgräs), liksom därtill
knutna landområden.
En del av dessa landområden, som Ramsön
och Keholmen, utgör dessutom sinnebilden
för ett gammalt bohuslänskt jordbrukslandskap. Här finns strandnära naturbeten som
hävdas än idag.
Stenungsunds kommun ska verka för att syftet
med befintliga skydd i området tillgodoses
och stärks ytterligare.
Det är viktigt att fortsätta att uppmuntra
kommunöverskridande samarbeten som
påbörjats inom till exempel projekt 8‐fjordar,
för att återskapa, behålla och stärka biologisk
mångfald i marina och limniska system.
Det är också viktigt att skapa goda förutsättningar för att optimera ett betestryck som
gynnar den biologiska mångfalden på de
strandnära ängarna.

Nationella miljömål
De nationella miljömålen preciseras närmre
bland annat genom att kust- och havsvatten ska ha god miljöstatus med avseende på
fysikaliska, kemiska och biologiska förhållanden i enlighet med havsmiljöförordningen
(2010:1341). Kustvatten ska även ha minst
god ekologisk status eller potential och god
kemisk status i enlighet med förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön.
Vidare beskrivs att grunda kustnära miljöer
(likt de inom kommunen) ska präglas av en
rik biologisk mångfald och av en naturlig
rekrytering av fisk. Naturligt förekommande
fiskarter och andra havslevande arter fortlever i livskraftiga bestånd. Hotade arter ska ha
återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i
värdefulla kust och havsvatten. I de nationella
miljömålen framhålls även bland annat att
havs-, kust- och skärgårdslandskapens värden är bibehållna och påverkan från buller är
minimerad (3).
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Hav i balans samt en levande kust och skärgård

Utsikt mot Ramsön, inom Stenungsundskustens Natura 2000-område och naturvårdsomårde. Foto: Sara Ejvegård.

Regionala tilläggsmål i Västra
Götalands län (3)
Beslutade blå översiktsplaner
År 2020 ska kommunalt beslutade blå översiktsplaner finnas i samtliga berörda kustkommuner.
Skyddade marina områden
År 2020 ska det finnas ett nätverk av väl förvaltade skyddade marina områden, med
god representativitet av olika livsmiljöer och
djup, som upptar minst 10 procent av
kust- och havsområdet.

Så kan kommunen bidra till hav i
balans samt en levande kust och
skärgård:
•

Stödja arbetet för att de regionala
tilläggsmålen ska uppnås.

•

Fullfölja åtgärdsplanen i kommunens
naturvårdsprogram.

•

Fortsätta arbeta aktivt inom mellankommunala samarbeten som projekt
8-fjordar och Göteborgsregionens
kustplaneringen.

•

Se till att badvattenkvaliteten på
kommunala bad är i enlighet med
Vägledning för badvatten, enligt
direktiv 2006/7/EG 9 2013-06-10
med efterföljande revideringar.

•

Iaktta befintliga art- och områdesskydd. Se avsnittet ”Skydd för arter
och natur”.

•

Skapa nya skyddade områden.

•

Jobba för att så kallade gröna infrastrukturer skapas, även i och runt
marina områden.

Bevarade grunda marina områden
År 2020 ska produktiviteten och funktionen
hos grunda marina ekosystem vara bevarad.
Minskad mängd marint skräp
År 2020 har mängden marint skräp på västkusten minskat och andelen av skräpet
som har lokal (svensk) härkomst har minskat.
Bevarade fornlämningar under havsytan
År 2020 är minst 70 procent av antalet fornlämningar bevarade.
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Miljömål:
Levande skogar
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”

Svartedalens unika värden och skydd som ett
större stadsnära frilufts- och vildmarksområde är tongivande när det gäller värdefulla
skogsområden inom Stenungsunds kommun.
I detta område finns skog i olika tillväxtstadier, i kombination med vad området i övrigt
erbjuder i form av varierande topografi, sjöar,
myrar, våtmarker, ljunghedar och många
varierande mindre biotoper. Allt detta tillsammans ger unika förutsättningar för stor
biologisk mångfald och oumbärliga ekosystemtjänster. Här går också Bohusleden, en
vildmarksled som sträcker sig från Hallandsleden i Lindome, vidare ända till Strömstad.
Men inom kommunen finns också flera mindre spridda skogsområden med höga naturvärden, även vad gäller äldre ädellövträd.
Särskilt värdefulla naturmiljöer är så kallade
nyckelbiotoper - en enhetlig livsmiljö som har
en nyckelroll för den hotade delen av skogens
flora och fauna. Dessa återfinns ofta i otillgängliga bergbranter, längs bäckraviner och
andra områden som har undanhållits från
modernt skogsbruk. En markägare är skyldig
att samråda med Skogsstyrelsen om åtgärder
som förändrar miljön i dessa områden. Alla
nyckelbiotoper i kommunen ska vara upptagna som objekt i naturvårdsprogrammet.

Död ved lever i grönstrukturplanen!
I arbetet med att ta fram en grönstrukturplan
för kommunens centrala delar, har tonvikten
ur ekologiskt perspektiv lagts på att främja
nätverk av lövskog och spridning av arter
mellan sådana områden. En utvald fokusart i
detta arbete är mindre hackspett, som trivs i
lövskogsområden med mycket död ved – ett
värdfullt material som föder en stor mångfald
av arter. I denna plan ingår också många av
de områden som Skogsstyrelsen har bedömt
som så kallade sociala skogar - områden som
på olika sätt gynnar människors livskvalitet.
Nationella miljömål
I de nationella miljömålen framhålls bland
mycket annat att skogsmarkens fysikaliska,
kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer, samt dess ekosystemtjänster ska bibehållas. Den biologiska mångfald är bevarad och kan spridas i naturliga
utbredningsområden som en del i en grön
infrastruktur. Likaså är en målsättning att
skogens värden för friluftslivet är värnade och
bibehållna (3).
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Levande skogar

Att lämna kvar döende träd istället för att röja undan
dem ses ibland som slarv och oordning, men det finns
ett gott syfte: Död ved lever nämligen i allra högsta grad.
Den blir hem åt olika svampar, insekter, andra smådjur
och skapar förutsättnigar för ett rikt fågelliv.
Foto: Sara Ejvegård

Regionala tilläggsmål i Västra
Götalands län (3)

Så kan kommunen bidra till levande
skogar:

Förstärkt biologisk mångfald
Arealen äldre lövrik skog, arealen gammal
skog och mängden hård död ved ska fortsätta öka på produktiv skogsmarkareal utanför
reservat och nationalparker.

•

Stödja arbetet för att de regionala
tilläggsmålen ska uppnås.

•

Fullfölja åtgärdsplanen i kommunens
naturvårdsprogram.

Skydd av kulturmiljövärden
År 2020 ska minst 95 procent av kända
kulturlämningar som omfattas av begreppet
”övrig kulturhistorisk lämning” vara oskadade vid hänsynsuppföljning av föryngringsavverkning.

•

Arbeta för en bättre planering och
samsyn på kommunalt skogsbruk,
som optimerar förutsättningarna för
ökad biologisk mångfald.

•

Iaktta befintliga art- och områdesskydd. Se avsnittet ”Skydd för arter
och natur”.

•

Jobba för att så kallade gröna infrastrukturer skapas: Ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och
strukturer.

•

I skogsområden belägna inom riksintresse för friluftsliv finns särskilda
möjligheter att anpassa fysisk planering så att friluftslivet värnas.

Foto: Sara Ejvegård
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Miljömål:
Ett rikt odlingslandskap
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och
stärks.”

Slåtter och bete på ängar och naturbetesmarker gynnar en stor diversitet av unikt växtoch djurliv. I dagens lantbruk spelar ängar
och naturbetesmarker inte samma betydande
roll som de en gång gjorde. Markanvändning
och typ av djurhållning förändras också i
snabb takt. Utan hävd växer markerna igen
och blir svåra att återställa.

är möjligt, då dessa kan bli bra miljöer för
många hotade växter. I Svartedalen finns flera
exempel på vägrenar med rik och värdefull
flora.

Nationella miljömål
De nationella miljömålen preciseras bland
annat genom att:
Odlingslandskapets viktiga ekosystemtjänster
Inom kommunen finns ett antal ängs- och
är vidmakthållna.
naturbetesmarker som i tidigare inventering- Odlingslandskapet är öppet och variationsrikt
ar har visat sig ha naturvärden av olika grad.
med betydande inslag av hävdade naturbetesFlera områden med höga värden ligger till
marker och slåtterängar, småbiotoper och vatexempel inom Stenungsundskustens Natutenmiljöer, bland annat som en del i en grön
ra 2000-område eller i anslutning till detta.
infrastruktur och erbjuder livsmiljöer och
Många fina objekt finns även i andra kustnära spridningsvägar för vilda växt- och djurarter.
områden samt dalgångarna kring Anråse- och Naturtyper och arter knutna till odlingslandJörlandaåns vattensystem.
skapet har gynnsam bevarandestatus och
Det är viktigt att kommunen stöttar åtgärder
tillräcklig genetisk variation inom och melsom innefattar ett betestryck och en hävd
lan populationer. Biologiska värden och
som optimerar biologisk mångfald på ängskulturmiljövärden i odlingslandskapet som
och naturbetesmark. Det är också viktigt att
uppkommit genom långvarig traditionsenlig
uppmuntra en god hävd av vägrenar där detta skötsel är bevarade eller förbättrade
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Ett rikt odlingslandskap

Violettkantad guldvinge är en rödlistad, nära hotad art som trivs bland växterna på slåtterängar eller längs
artrika vägkanter. Foto: Thomas Liebig (t.v), Sara Ejvegård (t.h)

Några regionala tilläggsmål i Västra
Götalands län (3)
År 2020 ska minst 70 000 hektar ängs- och
betesmarker i regionen bevaras och skötas på
ett sätt som bevarar deras värden, varav hävdad ängsmark ska utgöra minst 1500 hektar.
År 2020 ska minst 4000 hektar mosaikbetesmark och minst 110 hektar stäppartad
torräng inom regionen hävdas.

Så kan kommunen bidra till ett rikt
odlingslandskap:
•

Fullfölja åtgärdsplanen i kommunens
naturvårdsprogram. Det kan skapas
goda förutsättningar för biologisk
mångfald genom aktiv dialog mellan
kommunen och djurägare som har
betesdjur.

•

Arbeta fram skötselplaner som optimerar biologisk mångfald i vägrenar,
på ängar och naturbetesmarker som
är belägna på kommunal mark.

•

Iaktta befintliga art- och områdesskydd. Se avsnittet ”Skydd för arter
och natur”.

•

Jobba för att så kallade gröna infrastrukturer skapas: Ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och
strukturer.

Nötkreatur på strandnära naturbetesmark. Viktigt
för landskapsbilden, kulturvärdet och den biologiska
mångfalden. Foto: Sara Ejvegård
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Miljömål:
En god bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att
en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. ”
Regionala tilläggsmål i Västra
Götalands län
År 2020 ska avståndet till närmsta tillgängliga
grön- eller vattenområde om minst 1 hektar,
inte vara större än 300 meter från bostäder,
skolor och förskolor.
Det är viktigt att den bostadsnära naturen
innehåller kvaliteter så att den kan tillfredsställa människans behov av rofylldhet, naturupplevelse, lek och umgänge.
Senast år 2020 ska ekosystemtjänster synliggöras i översiktplaner, detaljplaner och vägplaner.
År 2020 ska städer, tätorter och annan bebyggd miljö, anläggningar och transportinfrastruktur utvecklas utan att tätortsnära
skogsmark som har högt socialt/ekologiskt
värde eller att tätortsnära brukningsvärd
jordbruksmark tas i anspråk så att möjligheten till stadsnära odling och rekreation inte
försämras.

Så kan kommunen bidra till en god
bebyggd miljö
•

Följa framtagna grönstrukturplaner
samt planera ny bebyggelse på så sätt
att naturvärden bevaras och stärks.

•

Fullfölja åtgärdsplanen i kommunens naturvårdsprogram.

•

Arbeta enligt naturvårdsprogrammets bilagda checklista vid planering
och tillståndsgivning.

•

Iaktta befintliga art- och områdesskydd. Se avsnittet ”Skydd för arter
och natur” samt ”Hänsynstagande”

•

Stödja arbetet för att de regionala
tilläggsmålen ska uppnås.

•

Jobba för att så kallade gröna infrastrukturer skapas
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Hänsynstagande

Hänsynstagande

Kopplingen mellan naturvärdesklass och skyddstatus
Koppling mellan värdeklass och skyddsstatus utgår från SS 199000:2014, den standard som
använts i klassningen av objekten i naturvårdsprogrammet. Naturvårdsprogrammet är en
naturvärdesinventering på förstudienivå och värdebedömningen är preliminär (se även avsnittet
”Metodbeskrivning”). Till programmet hör en checklista för hantering av naturvårdsfrågor
vid exploatering, se bilaga 1.
Många objekt har redan skydd
De objekt som avgränsats och klassificerats i programmets första upplaga 2016, har i många
fall redan specifika områdes- eller artskydd enligt Miljöbalken, vilket framgår dels i objektsbeskrivningarna, dels av kartunderlagen som använts i klassningen. Läs mer om dessa olika
former av områdes- och artskydd i avsnittet ”Skydd för arter och natur”.
Objekt klass 1 och 2
Utöver eventuella ovanstående skydd ska objekt med naturvärdesklass 1 och 2 enligt standarden ses som särskilt känsliga från ekologisk synpunkt enligt Miljöbalken 3:3. Sådana områden
ska så långt det är möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Objekt klass 1
bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller
global nivå.
Objekt klass 3
Standarden påtalar tydligt att långt ifrån alla bevarandevärda områden har lagligt tvingande
skydd. Hänsyn bör ändå tas till områden av positiv betydelse för biologisk mångfald vid all
planering och exploatering. Stöd för detta finns bland annat i miljöbalkens första kapitel.
Även områden med naturvärdesklass 3 kan vara särskilt känsliga från ekologisk synpunkt.
De kan vid fördjupad inventering visa sig ha högre naturvärden. Områden i klass 3(*) bör inte
heller omfattas av exploatering såvida inte särskilda skäl föreligger och åtgärder vidtas för att
begränsa skadan. Särskilda skäl kan vara
•
•
•
•

Att objektet vid fördjupad undersökning inte visat sig hysa naturvärden.
Exploatering och dess konsekvenser inte berör rödlistade eller hotade arter eller viktiga
ekologiska strukturer .
Exploateringen är dessutom av väsentlig betydelse för andra intressen.
och det saknas rimliga alternativa lösningar.
Exploateringen underlättar att området sköts på ett sådant sätt att naturvärdena består och
förbättras.

*) Särskilda skäl att medge exploatering i områden klass 3 har tolkats efter Naturcentrums klassificeringssystem och särskilda skäl för
områden med ”naturvärden”, jfr Ale kommuns Naturvårdsprogram, antagandehandling.
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Skydd för arter och natur

CITES
1973 antogs konventionen om internationell handel med utrotningshotade djur och växter:
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).
Konventionen antogs då det förekom en omfattande internationell handel med vilda djur och
växter. En del av de aktuella arterna var hotade till sin existens och utbredning. Konventionen
har genomförts i EU och heter ”rådets förordning (EG) nr 338/97”.
Riokonventionen
Konventionen om biologisk mångfald (Riokonventionen) antogs i Rio de Janeiro 1992. Genom att ansluta sig till konventionen har länderna åtagit sig att utarbeta och bibehålla de lagar
som behövs för skyddet av hotade arter och populationer. I åtagandet ingår också att utarbeta
nationella planer för hur den biologiska mångfalden ska skyddas och resurserna användas på
ett uthålligt sätt.
Fågeldirektivet (2009/147/EG av den 30 november 2009)
Detta direktiv om bevarande av vilda fåglar innehåller regler till skydd för samtliga naturligt
förekommande och vilt levande fågelarter inom EU, totalt 200 stycken. Skyddet gäller för såväl
fåglarna som deras ägg, reden och boplatser. I direktivet beskrivs att de arter av vilda fåglar
som förekommer inom medlemsstaternas europeiska territorium och som minskar i antal, till
största delen är flyttfågelarter. Sådana arter utgör ett gemensamt arv och ansvar för medlemsstaterna. Direktivet ålägger medlemsstaterna att förbjuda försäljning, transport och förvaring
av levande eller döda vilda fåglar som förekommer naturligt i något medlemsland. Undantagen
från denna huvudregel är mycket begränsade. Arter som är särskilt skyddsvärda listas i direktivets bilaga 1. Arter tillåtna för jakt listas i bilaga 2.
Art- och habitatdirektivet (92/43EEG av den 21 maj 1992)
Detta direktiv kompletterar fågeldirektivet och omfattar både djur och växter. Hoten mot de
arter som beskrivs här är ofta av gränsöverskridande karaktär. Därför är det nödvändigt att
vidta bevarandeåtgärder på gemenskapsnivå. Enligt direktivet ska medlemsländerna vidta
åtgärder för att bibehålla eller återuppbygga en god bevarandestatus i fråga om naturliga
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Skydd för arter och natur

Unga Pilgrimsfalkar, Falco peregrinus. Arten varit nästan helt uträknad till följd av miljögifter (DDT)
under 70-talet. Inom Naturskyddsföreningens ”Projekt pilgrimsfalk”
gjordes många viktiga insatser med
utsättningar inom kommunen,
vilket bidragit till att rädda arten.
Pilgrimsfalken skyddas bland annat
genom Fågeldirektivet, CITES och
några områdesskydd i kommunen.
Foto: Thomas Liebig.

livsmiljöer för vilda levande djur och växter som har betydelse för gemenskapen. Det innebär
att förutsättningen för att djur och växter ska kunna bevaras i sina naturliga levnadsmiljöer
ska upprätthållas. I miljöbalkens artskyddsförordning, bilaga 1, finns alla de djur- och växtarter uppräknade som finns i art- och habitatdirektivets bilaga 4, dessa är alltså av gemensamt
intresse. Sveriges åtaganden enligt fågel- och habitatdirektiven har genomförts dels genom
bestämmelser om fredande av vilt och fisk i jakt- och fiskelagstiftningarna, dels – och huvudsakligen – genom att direktivens artiklar har införlivats i den svenska artskyddsförordningen.
Artskyddsförordningen
Regler om skydd för hotade djur- och växtarter, utöver vad jakt- och fiskelagstiftningen säger,
finns i artskyddsförordningen. Artskyddsförordningen innehåller bestämmelser om fridlysning (se nedan) av vilda djur och växter och reglerar import, export, transport, förvaring, handel, preparering och förevisning av djur och växter av arter som lever vilt. Regeringen beslutar
om fridlysning av en art i hela landet, i ett län eller i en del av ett län. Fridlysning innebär ett
förbud mot att skada eller föra bort vilt levande exemplar av vissa arter som är speciellt sällsynta eller utsatta. Det är främst ett skydd mot plockning, uppgrävning, samling, insamling för
kommersiella syften och även mot viss markexploatering. Fridlysning påverkar inte jord- och
skogsbruk utöver de allmänna hänsyn som dessa näringar har att iaktta.
De nationellt fridlysta arterna utgörs av:
• 45 orkidéarter (alla Sveriges orkidéarter)
• 186 andra kärlväxtarter
• 11 mossarter
• 8 lavarter
• 5 svamparter
• 20 grod- och kräldjursarter (alla Sveriges grod- och kräldjursarter)
• 28 arter av ryggradslösa djur.
Fiskefredningsområden
Fredningsområden gäller (2015-12-07) för flera fiskarter och områden enligt Fiskeriverkets
föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön med bilagor.
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Skydd för områden
Natura 2000
Natura 2000 är EU:s beteckning för värdefulla naturområden i ett större ekologiskt nätverk.
Många av dessa områden har även skydd som naturreservat. Natura 2000 innebär då ett
förstärkt skydd. Syftet med Natura 2000 är att bevara biologiskt mångfald i ett europeiskt
perspektiv. Urvalskriterierna är att områdena hyser hotade arter eller naturtyper som listats i
EU:s fågeldirektiv (SPA) eller art- och habitatdirektiv (SAC). Syftet och mål med bevarande ska
beskrivas i en bevarandeplan till varje Natura 2000-område. Planerna tas fram av länsstyrelsen.
Åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-områden är tillståndspliktiga enligt miljöbalken.
Ramsarområde
”Konventionen om våtmarker av internationell betydelse i synnerhet som livsmiljö för våtmarksfåglar” kallas vanligen Ramsarkonventionen efter den plats i Iran där konventionen
antogs. I Sverige finns 51 våtmarker som är utpekade som Ramsarområden. Sverige har förbundit sig att bevara dessa.
Riksintresse för naturvård
Naturvårdsverket pekar ut områden som ska förklaras som riksintresse för naturvård eller
friluftsliv i samarbete med länsstyrelserna och kommunerna. Områdena ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen ur ett
nationellt perspektiv. Miljöbalken kräver att områden av riksintresse för naturvård ska skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön. Det senare gäller också riksintressen för
friluftsliv. Dessa så kallade hushållningsbestämmelser gäller vid ändrad markanvändning. Vid
fortsatt markanvändning är bestämmelserna bara rådgivande. Därför omfattas många riksintressanta områden av andra skydd, till exempel naturreservat. Områden som pekats ut som
Natura 2000-områden är per automatik område av riksintresse för naturvården.
Naturreservat
Ett reservat är ett starkt områdesskydd för värdefulla naturmiljöer. Det medför restriktioner
och reglering av markanvändande i området. Både länsstyrelse och kommun kan besluta om
reservat. Besluten ska innehålla föreskrifter om skydd samt skötselplan. Enligt miljöbalken
täcker benämningen naturreservat in båda de äldre skyddsformerna naturreservat och naturvårdsområde, som har bildats enligt den nu ersatta naturvårdslagen.
Naturminne
Om ett särpräglat naturföremål behöver skyddas eller vårdas särskilt får det förklaras som ett
naturminne av länsstyrelsen eller kommunen. Bestämmelserna kan även omfatta det område
på marken som krävs för att bevara naturföremålet och ge det behövligt utrymme. Det som
miljöbalken föreskriver om naturreservat, ska gälla även för naturminnen.
Biotopskyddsområde
Biotopskyddsområden är mindre mark- eller vattenområden på upp till fem hektar som utgör
livsmiljöför hotade djur eller växtarter, eller som är skyddsvärda av annat skäl. Skyddsformen
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kan omfatta skog såväl som odlingslandskap eller marina miljöer. I biotopskyddsområden är
det inte tillåtet att bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada naturmiljön. Bildande av biotopskydd i odlingslandskap eller marin miljö handläggs av länsstyrelsen. Skogsstyrelsen beslutar om biotopsskyddsområden på skogsmark.
Generellt biotopskydd
Följande biotoper som är mycket viktiga för den biologiska mångfalden omfattas enligt miljöbalken av så kallat generellt biotopskydd:
• alléer
• källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
• odlingsrösen i jordbruksmark
• pilevallar
• småvatten och våtmarker i jordbruksmark
• stenmurar i jordbruksmark
• åkerholmar på högst 0,5 hektar.
Foto: Sara Ejvegård

För dessa generellt skyddade biotoper gäller nya bestämmelser från och med 1 september 2014
för åtgärder som underlättar för jordbruket (7 kap 11 b § miljöbalken).
Dessutom kan länsstyrelsen eller en kommun skydda:
• rik- och kalkkärr i jordbruksmark
• ängar
• naturbetesmarker
• naturliga vattendrag
• ras- eller bergbranter
• naturliga vattenfall med omgivande mark
• naturliga forsar med omgivande mark
• naturliga sjöutlopp med omgivande mark
• mynningsområden vid havskust
• rev av ögonkorall
• naturliga sjöar och andra vatten som är naturligt fisktomma
• helt eller delvis avsnörda havsvikar
• grunda havsvikar
• ålgräsängar
• biogena rev
• strand- eller vattenmiljöer som hyser bestånd av hotade eller missgynnade arter eller 		
som har en väsentlig betydelse för hotade eller missgynnade arters fortlevnad.
Djur- och växtskyddsområde
Detta är ett områdesskydd till förmån för sällsynta eller störningskänsliga djur- och växtarter. Rätten till jakt, fiske och/eller allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom
området kan begränsas. Merparten av de drygt 1000 djurskyddsområden som finns i dag är
belägna vid kuster eller insjöar och har tillkommit för att freda sjöfågel eller säl. Djur- och
växtskyddsområden bildas av länsstyrelsen eller kommunen.
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Strandskyddsområde
Strandskyddet är till för att skydda strandnära växt- och djurliv samt allmänhetens tillgång till
stränder. Det gäller generellt vid kuster, sjöar och vattendrag inom 100 meter från strandlinjen
på land eller i vatten. På vissa platser gäller utökat strandskydd. Då gäller bestämmelserna upp
till 300 meter från strandlinjen på land och vatten. En privatperson får inte vidta åtgärder som
hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas vid stranden. Hen får inte heller försämra för
växter och djur. Särskilda regler gäller för den som bedriver yrkesmässigt jordbruk, skogsbruk
och fiske. Länsstyrelserna handlägger strandskyddsärenden men kommuner kan få delegation
att pröva vissa typer av ärenden. Aktuell information om strandskyddsbestämmelser finns på
hemsidan för Länsstyrelsen i Västra Götalands Län.
Stora opåverkade områden
Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt påverka områdenas karaktär. I kommunens sydöstra del finns ett sådant stort sammanhängande skogs- och vildmarksområde: Svartedalen.
Ekologiskt särskilt känsliga områden
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. De berörda områdena är:
•
•
•
•

havsmiljöer, sjöar och vattendrag
våt- och myrmarker
ängs- och betesmarker
ädellövskog.

Följande sjöar utgör ekologiskt särskilt känsliga områden enligt kommunens översiktplan 2006:
Granvattnet, Gårdsjön, Kvarndammen, St Holmevatten (Anråse å), St Holmevatten (Jörlanda
å), Mörtevatten, St Bjurevatten, Brurevatten, Kvarnsjön, Långevatten, St Hällungen, Valevatten,
L:a Hällungen, Håltesjön, Holmevatten (Stenunge å), Ålevatten, Bredvatten, Nedre Långevatten och Lysevatten.				
Följande vattendrag utgör ekologiskt särskilt känsliga områden enlig översiktsplanen 2006:
Anråse å, Grössbyån, Labolbäcken, Härgusserödsån, Jörlandaån, Talbobäcken, Norumsån,
Bratteforsån, Stenunge å, Dyrtorpsbäcken, Ödsmålsån, Korsgårdsbäcken, Kungsbrobäcken och
Hälledalsbäcken.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer syftar till att reglera den kvalitet på miljön som ska uppnås, i till exempel
vattendrag eller kustvatten. Det finns både bindande gränsvärdesnormer och riktvärdesnormer. Regeringen beslutar om dessa men kan ge en myndighet uppdrag att göra det när det
finns krav från EU. De flesta normer är en följd av EU-direktiv eller förordningar som Sverige
är skyldigt att införa i svensk lag. Om en miljökvalitetsnorm inte uppnås får regeringen eller
myndighet som regeringen bestämmer upprätta ett åtgärdsprogram. Detta ska innehålla de
åtgärder som behöver genomföras för att uppnå en norm och hur krav på åtgärder ska fördelas
mellan de verksamheter som bidrar till att en norm inte kan uppnås.
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Många vattendrag i kommunen är hemvist för både öring och den rödlistade, starkt hotade ålen. Foto: Sara Ejvegård.

Landskapsbildsskydd
Landskapsbildsskydd är en äldre skyddsform (som bildades med stöd av 19 § naturvårdslagen)
och ett begrepp som inte finns i miljöbalken. Det ersätts successivt med andra skyddsformer
men fram tills dess gäller bestämmelserna i landskapsskyddsområdena.
Myrskyddsplan
Myrskyddsplanen publicerades 1994 och har tagits fram av Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Den innehåller en lista över landets mest skyddsvärda myrområden. En del av dem
omfattas redan av skydd, till exempel naturreservat. De andra ska prioriteras i skyddsarbetet.
Områden med naturvårdsavtal (naturvärden i skogslandskap)
Avtalen om dessa områden regleras mellan skogsstyrelse och skogsägare. De är frivilliga,
civilrättsligt avtal där markägare mot en begränsad engångsersättning från staten avstår från
till exempel skogsbruk med syfte att bevara och utveckla ett områdes naturvärden. Avtalen
gäller ofta i 50 år. Naturvårdande skötsel finns ibland med som ett tillägg till avtalet. Från och
med 1999-01-01 brukar avtalet skrivas in hos inskrivningsmyndigheten och gäller då mot en
ny fastighetsägare. Även en kommun kan teckna naturvårdsavtal.
Avtal innefattar områden med:
• ädellövskog
• ö, myrholme
• naturskogsartad lövskog
• naturskogsartad barrskog
• boplats, spelplats, växtplats
• lövbrännelik successionsmark
• kantzon, korridor, bäck, ravin
• kulturmark, hage, skogsbete
• anlagt brandfält.
Kulturreservat
Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Enligt miljöbalken får
ett mark- eller vattenområde förklaras som kulturreservat i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade landskap.
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Skyddad natur inom Stenungsunds kommun
Natura 2000

Halsefjorden SPA, SAC			
Ranebo lund SAC, (även reservat) 		
Stenungsundskusten, SAC (även reservat)		
Svartedalen, SPA (även reservat) och
Svartedalens naturskogar, SAC, (även reservat*)

del av den totala ytan finns inom kommungränsen
26 ha
2144 ha
del av den totala ytan 3280 ha, finns inom kommungränsen

Ramsar

se Halsefjorden

Naturreservat*

Börs flåg (fågelskydd inom omr.)			
121 ha
Grössby södra 4:1				
1 ha
Naturvårdsområdet Stenungsundskusten		
1820 ha
Ramsön med Keholmen (inom Stenungsund skusten) 241 ha
Ranebo lund				26 ha
Ranebo naturskog				245 ha
Rördalen					12 ha
Svartedalens natur- och friluftsområde		
del av den totala ytan som är ca 2730 ha, finns inom kommungränsen
Svartedalens vildmarksområde			
del av den totala ytan som är ca 676 ha, finns inom kommungränsen
Södra Stenungsön				65 ha

Naturminnen

Jonsered 2:7, Ucklum				
3 st. askar
Linden, Jörlanda				bergras
Smedseröd 1:1				
ek och bok

Biotopskyddsområden

Brehålt					0,3 ha
Inom området Tveten				
3,2 ha
Norra delen av Ranebo
		
8,1 ha
Röd, Ucklum				3,4 ha

Vattenskyddsområde

Grössbyn					19 ha
St Hällungen				1412 ha
Musselvatten				
Halsefjordens vattensystem i norra Stenungsund är utpekat i länsstyrelsens förteck					
ning över musselvatten som ska skyddas.

Djur- och växtskyddsområde

Börs flåg					Fågelskyddsområde

Landskapsbildsskydd			

2 st områden, Huveröd samt byn Jordhammar

Naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen

4 st områden

					
			

* Areal skyddade områden enligt Naturvårdsverket, http://skyddadnatur.naturvardsverket.se
(åtkomst 2015-05-22)
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Klassningen av naturvärdesobjekt har gjorts
under 2015 med stöd av Svensk Standard SS
199000:2014, ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”, samt SIS-TR 199001. Objekt på land
har klassats i samarbete med Jakob Sörensen,
Calluna AB.

Naturvärdesklass 1 motsvarar ”högsta naturvärde” och har störst positiv betydelse för
biologisk mångfald. Varje enskilt område
bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller
global nivå. Klassningen baseras på bedömningarna högt biotopvärde och högt artvärde.
Markeras i GIS med mörkröd färg.

Naturvårdsprogrammet är en naturvärdesinventering på förstudienivå och bedömningen är
preliminär.

Naturvärdesklass 2 motsvarar ”högt naturvärde” och har stor positiv betydelse för biologisk mångfald. Varje enskilt område bedöms
vara av särskild betydelse för att upprätthålla
biologisk mångfald på regional eller nationell
nivå. Klassningen baseras på bedömningarna
påtagligt till högt biotopvärde och påtagligt
till högt artvärde.
Markeras i GIS med röd färg.

Detaljeringsgraden är översiktlig och minsta
obligatoriska karteringsenhet är ytor ≥1 hektar, undantaget tidigare relevanta inventeringar som avgränsats på mindre ytor. Bedömningar och avgränsningar har gjorts utifrån
bakgrundskarta med ortofoto Sweref 99 och
samt GIS-skikt med de inventeringar och
kateringar som beskrivs i avsnittet ”Underlag
för bedömning, avgränsning och klassning av
objekt” nedan.
Klassning av avgränsade
naturvärdesobjekt
Naturvärdet hos objekten har bedömts enligt
standardens bedömningsgrunder ”artvärde”
och ”biotopvärde”.
Ett bedömt objekt har delats in i någon av
naturvärdesklasserna 1-3 som avser dess
betydelse för biologisk mångfald:

Naturvärdesklass 3 motsvarar ”påtagligt
naturvärde” och har påtaglig positiv betydelse
för biologisk mångfald. Varje enskilt område
av en viss naturtyp med denna klass behöver
inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara
av särskild betydelse att den totala arean av
dessa områden bibehålls eller blir större, samt
att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller
förbättras. Klassningen baseras på bedömningarna visst till påtagligt biotopvärde och
visst till påtagligt artvärde.
Markeras i GIS med orange färg.
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Figuren ovan visar matris för bedömning. Utfall för bedömningsgrund ”artvärde” respektive ”biotopvärde” leder till en viss naturvärdesklass.
Bild ur Svensk Standard SS 199000:2014 efter medgivande av SIS.

Naturvärdesklass 4 motsvarar ”visst naturvärde” och har viss positiv betydelse för
biologisk mångfald. Denna klassning har inte
använts i arbetet med detta program.
I GIS-skiktet finns även blå områden med
naturvärdesklass 0. Dessa har inte klassats
men har under arbetets gång bedömts som
intressanta att jobba vidare med.
Bedömningsgrunden ”art”
Bedömningsgrund ”art” omfattar naturvårdsarter och artrikedom. Naturvårdsarter är ett
samlingsbegrepp för bland annat skyddade
arter enligt artskyddsförordningen, rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) och
signalarter. De omfattar arter som indikerar
att ett område har naturvärde och arter som
i sig själva är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsarter ska bedömas

utifrån antalet naturvårdsarter, men också
arternas livskraft samt hur goda indikatorer
de är för naturvärde. Artrikedom ska bedömas utifrån artantal eller artdiversitet och är
framförallt viktig bedömningsgrund i naturtyper där kunskapen om naturvårdsarter är
bristfällig.
Inför klassningen i detta naturvårdsprogram
har ett utdrag av inrapporterade arter till och
med 2014-04-30 beställts från Artdatabanken
och lagts till som ett GIS-skikt i underlag för
bedömningen. För att hålla nere datamängden har vissa avgränsningar gjorts i utdraget
vad gäller artgrupper. I de offentliga objektsbeskrivningarna visas i de flesta fall inte
signalarter eller arter som inrapporterats till
skyddsklass högre än klass 1 (enligt PM från
SLU Artdatabanken av 5 juni 2013: ”Nationell
skyddsklassning av arter”).
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Bedömningsgrunden ”biotop”
Bedömningsgrund ”biotop” omfattar aspekterna biotopkvalitet samt sällsynthet och hot
och har hanterats utifrån vägledning i SIS-TR
199001. Biotopkvalitet är olika faktorer som
formar biotopen, till exempel grad av naturlighet (påverkan), ekologiska processer, strukturer, naturgivna förutsättningar etcetera.
Med sällsynta biotoper avses biotoper som
är mindre vanliga inom ett visst geografiskt
område. Om den inventerade biotopen utgör
en Natura 2000-naturtyp ger det vägledning
om att den är nationellt eller internationellt
sällsynt. Naturvårdsverket har utrett vilka
Natura 2000-naturtyper som är hotade i olika
biogeografiska regioner i Sverige, vilket är ett
underlag som kan användas för att bedöma
om en biotop är hotad.
Landskapsobjekt
Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av landskapsekologisk karaktär ska redovisas som
geografiskt område. När landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är
större eller av annan karaktär än de ingående
naturvärdesobjektens betydelse ska även ett så
kallat landskapsobjekt avgränsas.
Underlag för bedömning, avgränsning
och klassning av naturvärdesobjekt
Information för naturvärdesbedömning av
objekt har hämtats från GIS-skikt och i
förekommande fall därtill hörande objektsbeskrivningar. Vissa naturvärdesobjekt har
definierats eller bekräftats via rapporter,
beslut och inventeringar som inte är tillgängliga i GIS, eller genom intervjuer med sakkunniga. Naturvärdesobjekten har avgränsats
dels utifrån ovan nämnda referenser, dels
utifrån storlek, läge och form som kan ha
betydelse för biologisk mångfald. Hänsyn har
tagits till befintlig eller möjlig konnektivitet
mellan olika miljöer som kan gynna vissa arter. Endast enstaka objekt har besökts i fält för

att bekräfta den preliminära bedömningen,
dock har ingen inventering utförts i fält.
I vissa enstaka fall har även Google Maps
använts för att stärka preliminär bedömning.
(http://www.google.se/maps, 2015-02-01 till
och med 2015-06-30)

Vad är artportalen?
Artportalen är en webbplats för
observationer av Sveriges växter,
djur och svampar. Vem som helst
kan rapportera vilka arter de sett
i naturen och söka bland de över
40 miljoner fynduppgifterna, som
privatpersoner såväl som yrkesverksamma naturvårdstjänstemän och
forskare har bidragit med.
De arter som bedöms som mest
utsatta för olika typer av hot, till
exempel störning, insamling och förföljelse är upptagna på ArtDatabankens lista över skyddsklassade arter.
Uppgifter om skyddsklassade arter
döljs för publik visning i Artportalen
och visas endast för rapportören,
eventuella medobservatörer och
under vissa förutsättningar behöriga
personer för naturvårdsändamål och
forskning.
Källa: http://www.artportalen.se/Home/
Fundamentals (åtkomst 2015-12-18)
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Västkustros, Rosa inodora, är en rödlistad,
starkt hotad art som hittas i beteshagar och
busksnår. Arten hotas främst av igenväxning
och rensning. Antalet reproduktiva individer
skattas till 200 (150- 500)*. Cirka 30 % av den
svenska populationen finns i Stenungsunds
kommun**, som därigenom har ett betydande
ansvar för artens fortlevnad (* ref. www. artdatabanken. se, åtkomst 2015-12-18, ** www.
artportalen. se, åtkomst 2015-12-31) .
Foto: Thomas Liebig
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I detta kapitel beskrivs åtgärder och ansvar
för att uppfylla syftet med naturvårdsprogrammet samt tidigare beskrivna miljömål.
1. Implementering av arbete med naturvårdsprogrammet
När naturvårdsprogrammet är politiskt antaget ska berörda handläggare på sektor Samhällsbyggnad få internutbildning i hantering
av GIS-skiktet med naturvärdesklassning,
kännedom om de inventeringar som ligger
till grund för klassningen, den checklista för
ärendehantering som finns i bilaga 1 samt
kännedom om Artdatabanken och Artportalen.
Målsättning och tidplan:
Utbildning sker i form av tematimmar under 2017 och därefter återkommer ett sådant
utbildningstillfälle årligen.
Ansvar:
Miljö Hälsoskydd
2. Uppdatering av GIS-skikt
Naturvärdesklassningen baseras till stor del
på äldre naturinventeringar. Biologiska data
och markanvändning förändras över tid. Naturvärden ska därför uppdateras kontinuerligt
efterhand som nya inventeringar av flora och

fauna, terrestra såväl som marina och limniska, genomförs.
• Uppdatering ska ske omedelbart då eventuella avvikelser från föreliggande naturvärdesklassning upptäcks.
• Uppdatering sker utöver detta minst årligen. Kopior på föregående års GIS-skikt
sparas för att kunna följa utveckling över
tid.
• En långsiktig tidsplan för fältkontroller
och nya inventeringar tas fram under
2017 i samråd med länsstyrelse, universitet, organisationer och eventuell naturvårdskonsult, för att kunna samarbeta
effektivt kring sådana insatser.
Målsättning och tidplan:
En handläggare med kunskap om naturvård
tilldelas ansvar att hålla skiktet kontinuerligt
uppdaterat samt att lägga upp en långsiktig
tidplan för fältkontroller och inventeringar.
Ansvaret tilldelas så snart naturvårdsprogrammet är politiskt antaget och ekonomiska
medel för den tid som går åt till uppdatering
ska avsättas i budget.
Ansvar:
Miljö Hälsoskydd
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3. Ökad kunskap om naturvärdesobjekt i
marina miljöer
Inom större delen av Stenungsunds kommuns
kuststräcka finns känsliga och skyddsvärda
marina grundområden som är av fundamental betydelse för biologisk mångfald i kustoch havsmiljö. För att bevara dessa områden
behöver kommunen arbeta förebyggande och
kontinuerligt tillgodogöra sig aktuell kunskap.
Inom 8-fjordarprojektet har några av kommunens miljöhandläggare fått utbildning i
strandzonens ekologiska betydelse och viktiga arter i dessa miljöer. Att utveckla detta
arbete och kontinuerligt skapa möjligheter
till utbildning av tjänstemän och politiker,
är viktigt för att skapa ett ekologiskt hållbart
kustsamhälle.

nen ska utformas på så sätt att den bidrar till
målsättningarna inom vatten-och havsmiljödirektiven.
Ansvar:
Plan

5. Detaljplaner
En naturvärdesinventering av ett planområde ska göras när en detaljplan utformas eller
ändras. Detta ska göras oavsett om området
har klassning i naturvårdsprogrammet eller
inte, om det inte är uppenbart att det saknas
anledning. Naturvårdsinriktade planbestämmelser kan användas för att ta tillvara
naturvärdena inom nya detaljplaneområden.
Utgångspunkten ska vara att naturvärden
är en tillgång som kan tas tillvara som ekosystemtjänster. Detta synsätt ska förmedlas
Målsättning och tidplan:
Föreslå en budget och tidplan för att Stenung- vidare till alla som deltar i processen.
sunds kommun ska kunna fortsätta samarbeta Åtgärder för hur dagvatten ska kunna tas tillkommunöverskridande för kontinuerlig vida- vara och eventuellt bidra till god boendemiljö
och biologisk mångfald ska redovisas. Dagreutbildning om marina naturvärdesobjekt.
vattnets sammansättning och flöden ska inte
Utbildningen riktas till berörda tjänstemän
bidra till negativa effekter nedströms.
och politiker. 2017.
Det ska även redovisas hur uppföljningen
under byggprocessen ska gå till, så att naturAnsvar:
värden verkligen tas tillvara och inte skadas
Miljö Hälsoskydd
av okunskap eller misstag.
4. Översiktsplan
Målsättning och tidplan:
Naturvårdsprogrammet ska antas som ett
Åtgärderna ovan genomförs som rutin.
tematiskt tillägg till översiktsplanen. Särskilt
värdefull natur tas med i översiktsplanen som
Ansvar: Plan
”ekologiskt särskilt känsliga områden” enligt
Miljöbalken.
I arbete med översiktsplanen ska kommunen 6. Grönstrukturplan
Grönstrukturplanen hanteras som ett tillägg
även ta hänsyn till vatten- och havsmiljöditill översiktplanen och tas i steg ett fram för
rektiven.
Stenungsunds samhälle, arbetet är påbörjat under 2016. Grönstrukturplanen är inte
Målsättning:
Ekologiskt särskilt känsliga områden som de- avsedd att ta upp skötselfrågor utan ska peka
finierats i översiktsplanen och naturvårdspro- ut och klassificera viktiga grönområden samt
beskriva konsekvenser om grönytor exploategrammet ska inte omfattas av exploatering,
ras för ny bebyggelse.
om inte åtgärden kan utföras på ett sätt som
bevarar och förstärker värdena. Översiktpla40
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Målsättning:
En grönstrukturplan tas fram med hänsyn till
de naturvärden och behov av åtgärder som
finns beskrivna i naturvårdsprogrammet samt
de möjliga ekosystemtjänster som kan erhållas ur grönytor. Grönstrukturplanen ska optimera biologisk mångfald och närrekreation
Ansvar:
Plan
7. Samråd, tillsyn och tillstånd
Stenungsunds kommun ska ta hänsyn till områden med naturvärden vid förhandsbesked,
bygglov och andra samråd samt tillsyns- och
tillståndsärenden. Ett kontinuerligt samarbete
mellan berörda enheter ska uppmuntras av
arbetsledningen.
Målsättning och tidplan:
Åtgärderna ska alltid genomföras som rutin
enligt checklista, se punkt 1 samt bilaga 1.
Ansvar:
Sektor Samhällsbyggnad
8. Remisser från andra myndigheter
Kunskap om naturvärdesobjekt enligt naturvårdsprogrammet ska förmedlas vidare när
kommunen är remissinstans i frågor som påverkar mark, vatten och andra naturresurser.
Målsättning:
Åtgärderna ovan genomförs som rutin.
Ansvar:
Sektor Samhällsbyggnad
9. Medborgardialog för naturvårdsinsatser
Kommunens insatser för att värna biologisk
mångfald ska marknadsföras aktivt för att öka
kunskaper om, och engagemang för, biologisk mångfald. Kommunen ska uppmana

medborgare att föreslå aktiviteter som gynnar
biologisk mångfald.
Målsättning och tidplan:
Informera löpande om naturvårdande insatser via hemsida och meddelanden till extern
media. Medborgarnas synpunkter kring
naturvård och arbete för biologisk mångfald
ska kunna förmedlas på ett enkelt sätt via en
tydlig kanal. Kommunikationsplan upprättas
under 2017.
Ansvar:
Miljö Hälsoskydd med stöd av kommunens
kommunikatör
10. Gränsöverskridande samarbete för
biologisk mångfald
Flera miljöer med stor betydelse för biologisk
mångfald, till exempel Svartedalen, sträcker sig över kommungränser och gynnas av
samsyn beträffande skötsel och utveckling.
Detta är ett grepp som uppmärksammas till
exempel i GR:s förstudie för en kommungemensam kustplanering (GR). Det kan också
vara kostnadseffektivt att samordna intressenter inom jordbruk, djurhållning, markskötsel
och friluftsliv.
Målsättning och tidplan:
Främja möjligheterna att samarbeta med
grannkommuner och intresseorganisationer
i gränsöverskridande projekt för biologisk
mångfald. Om möjligt samordna insatser för
områdesskötsel, hävd och ökat friluftsliv. Start
2017, därefter kontinuerligt arbete.
Ansvar:
Miljö Hälsoskydd
11. Kalkning av sjöar och vattendrag
Kommunen ska genom fortsatt kalkning
upprätthålla naturliga pH-värden och god
buffertkapacitet i alla nu kalkade sjöar och
vattendrag.
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Ansvar: Miljö Hälsoskydd
12. Fiskevård i marina och limniska
miljöer
De kommunöverskridande samarbeten som
påbörjats för att återskapa och behålla biologisk mångfald i marina och limniska system,
inom projekt som till exempel 8-fjordar, ska
fortsatt uppmuntras. Kommunen ska arbeta
för att vattendragens naturliga sträckningar
och träd längs kanterna bevaras.

Getväppling i vägkant, Ranebo 2015. Foto: Sara Ejvegård

Målsättning:
Stenungsunds kommun deltar kontinuerligt i
arbete med fiskevårdande insatser i samarbete
med ideella organisationer och angränsande
kommuner.

möjliga ekosystemtjänster i dessa områden.
Dokumenten ska även förses med förslag till
budget för att kunna genomföra punkt 14
nedan. Ta fram informationskyltar till södra
Stenungsöns reservat. Arbetet är ett gemensamt projekt inom sektor Samhällsbyggnad,
2018-2019.

Ansvar:
Miljö Hälsoskydd

Ansvar:
Sektor Samhällsbyggnad

13. Skötsel av kommunala reservat,
naturmarker och liknande.
Kommunen ska föregå som gott exempel
när det gäller skötsel och hävd som gynnar
biologisk mångfald. Kommunal naturmark,
reservat, stadsnära naturmiljöer, vägrenar
och skyddsvärda träd, ska skötas och hävdas
på så sätt att biologisk mångfald optimeras
och ekosystemtjänster identifieras, stärks
och används. Våtmarker och dammar ska
restaureras eller anläggas där det är lämpligt.
Områden som används för aktivt friluftsliv
ska göras tillgängliga genom kontinuerligt underhåll av parkeringar, stigar, rastplatser och
informationsskyltar. Kommunen har enligt
beslutade föreskrifter skötselansvar för Södra
Stenungsöns reservat.

14. Utbildning i skötsel och hävd för
ökad biologisk mångfald
Avsikten är att ge mer kunskap om och skapa
intresse för biologisk mångfald hos det kommunala arbetslag som arbetar praktiskt med
skötsel av grönytor. Ett kunnigt naturvårdslag
kan bidra till att skötselplaner som tagits fram
enligt punkt 13 genomförs i praktiken. Planering av utbildning ska göras tillsammans med
AME, Gata Park och en naturvårdskunnig
biolog eller motsvarande.

Målsättning och tidplan:
Ta fram och dokumentera skötselplaner
samt instruktioner till ett kommunalt naturvårdslag, för vård och hävd av kommunens
naturmark och skyddsvärda träd. Identifiera

Målsättning:
Ta fram förslag till och genomföra utbildning
av kommunalt naturvårdslag. Genomförs
2019 eller så snart punkt 13 genomförts.
Ansvar:
Sektor Samhällsbyggnad
15. Skötsel och hävd av ängar och
naturbetesmark, våtmarker och skog
med höga naturvärden
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Dagvatten ska också renas från mikroskräp,
då detta har många negativa effekter på våra
vatten, bland annat som bärare av miljögifter.
Målsättning:
En antagen dagvattenpolicy ska efterföljas
rutinmässigt i planarbeten, exploatering och
underhållsarbete. Reningsanläggningar för
mikroplaster ska installeras på alla ställen där
det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, företrädesvis på utloppen.
Nötkreatur på strandnära naturbetesmark. Viktigt för
landskapsbilden, kulturvärdet, och inte minst den biologiska mångfalden. Ramsön, 2015. Foto: Sara Ejvegård.

Privatägda markområden med höga naturvärden och förutsättningar som gynnar biologisk
mångfald, löper stor risk att gå förlorade och
växa igen när lämplig skötsel och hävd inte
är ekonomiskt lönsam. Förutsättningar för
vissa områden med strandängar kommer att
förändras drastiskt till följd av snabbt stigande havsvattennivå. En kommun som verkar
för ett ekologisk hållbart samhälle bör stötta
initiativ som gynnar biologisk mångfald och
förebygger negativa effekter av klimatförändringar.
Målsättning och tidplan:
Kommunen ska verka för en intern samsyn
som gynnar biologisk mångfald. Kommunen
bör också bjuda in till dialog om hållbart
jord- och skogsbruk tillsammans med markägare, berörda föreningar samt sakkunniga
inom läns-och skogsstyrelse.
Ansvar:
Sektor Samhällsbyggnad
16. Omhändertagande av dagvatten
Arbetet med en dagvattenpolicy ska slutföras
och policyn ska få genomslag i praktiken.
Det innebär bland annat att dagvatten ska
omhändertas på plats där det är tekniskt möjligt. Eventuella anläggningar ska syfta till att
rena vattnet och gynna biologisk mångfald.

Ansvar:
Sektor Samhällsbyggnad
17. Dialog för att främja ett aktivt
friluftsliv
Den kunskap som erhålls genom naturvårdsprogrammet och dess åtgärdsplan ska
användas för att främja ett aktivt friluftsliv.
Kommunens handläggare ska uppmuntras att
samarbeta över avdelningsgränser.
Målsättning och tidplan:
Idéer att samarbeta kring över förvaltningsgränser är till exempel iordningställande av
friluftsområden, stöd till medborgare som
kommer med egna initiativ kring friluftsaktiviteter, gemensam ansökan om ekonomiska
medel till naturvårdsprojekt inom skolan,
med mera. Uppstart senast under 2018,
därefter kontinuerligt återkommande möten.
Ansvar:
Kultur och Fritid
18. Beslut om kommunala ansvarsarter
En ansvarsart är en art som en region eller en
nation har speciellt ansvar för, eftersom arten
har en stor del av sin population inom detta
område. Som lämpliga ansvarsarter för Stenungsunds kommun har följande framförts:
Hedjohannesört, Hypericum pulchrum, är en
rödlistad, starkt hotad art vars huvudsakliga
svenska bestånd finns i Svartedalsområdet.
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I övrigt finns den närmast på Jylland och
norska Vestlandet.

Ansvar och tidplan:
Samhällsbyggandschef 2017

Västkustros, Rosa inodora, är en rödlistad
starkt hotad art som hittas i beteshagar och
busksnår. Arten hotas främst av igenväxning,
röjning och rensning. Antalet reproduktiva
individ skattas till 200 (150- 500). Cirka 30
% av den svenska populationen finns i Stenungsunds kommun, som därigenom har ett
betydande ansvar för artens fortlevnad .

20. Miljövårdsprogram för mark och
vatten
För att bidra till renare vatten och marker,
och därmed till en rikare biologisk mångfald,
behöver kommunen ha ett samlat grepp om
moderna miljövårdande insatser. Sedan flera
år har Stenungsunds kommun bedrivit pionjärarbete med bland annat rening av förorenade sediment i småbåtshamnar och översikt
av hästgödselhantering inom avrinningsområden. Erfarenheterna av dessa arbeten har
varit värdefulla både för andra kommuner
och privatföretagare. Genom att ta fram ett
miljövårdsprogram kan kommunen fortsätta
att ligga i framkant inom dessa och liknande
områden.

Öringen, Salmo trutta, leker framgångsrikt i
många vattendrag inom kommunen. Anråse
å är ett av landets bästa uppväxtområden för
bland annat denna art som också är värddjur
för den rödlistade flodpärlmusslan.
Havsöringen spelar en viktig roll som en
av få kvarvarande rovfiskar i de kustnära
områdena.

Målsättning och tidplan:
Ta fram en handlingsplan för att stärka dessa
arters bestånd och symboliska värde. 2018.

Förslag på åtgärdsplan i ett miljövårdsprogram
är bland annat:
• sanering av förorenad kommunal mark
och sediment, samt uppmuntrande av
sanering på ej kommunal mark
• minskning av de kommunala reningsverkens belastning på marin miljö genom att
installera bästa möjliga rening för mikroskräp och medicinrester
• inventering av samtliga enskilda avlopp
och tydliggörande av målsättning med
förbättrande åtgärder uppströms
• anta ett förhållningssätt till muddring i
känsliga vatten samt placering av muddermassor.

Ansvar:
Miljö Hälsoskydd

Ansvar:
Miljö Hälsoskydd

Pilgrimsfalk, Falco peregrinus, rödlistas
idag som nära hotad från att varit nästan
helt uträknad till följd av miljögifter (DDT)
under 70-talet. Inom Naturskyddsföreningens
”Projekt pilgrimsfalk” gjordes många viktiga
insatser med utsättningar inom kommunen,
vilket bidragit till att rädda den. Både pilgrimsfalkens och havsöringens framgångar
i kommunen är exempel på att långsiktigt
naturvårdsarbete lönar sig.

19. Budgetera för att bedriva arbete
enligt åtgärdsplan
Konsekvenserna av förslaget till åtgärdsplan
är att budgetera för en tjänst som har övergripande ansvar för att den kan genomföras.
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Bilaga 1. Checklista

Checklista för hantering av naturvårdsfrågor
vid exploatering
Steg 1
Avgränsning av (alternativa) plan- eller projekteringsområden
Steg 2
Kontroll mot kommunens digitala kartbas
Ofta kan justeringar av planerna göras redan i detta skede.
Steg 3
Kontroll i fält och bedömning av värden
Då naturvärdesklassningen i GIS-skiktet inte ger en fullständig bild av befintliga naturvärden, behöver en fältkontroll göras. Tidigare oupptäckta värden kan finnas som bör föranleda anpassningar och förändringar i planerna.
Sådana värden ska föras i naturvårdsprogrammets GIS-skikt. Biotopskydd för småmiljöer inom odlingslandskapet, våtmarksområden och vattendrag ska ägnas särskild uppmärksamhet. Kontrollen i fält bör utmynna i en
bedömning av naturvärdena inom det aktuella området och av möjligheterna till anpassningar av projektet.
Steg 4
Miljökonsekvenser
Miljökonsekvenserna på grund av projektet beskrivs. I många fall räcker det med en enklare miljöbedömning
utan särskild formell status. I vissa fall behöver en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken eller
plan- och bygglagen upprättas. Slutsatserna från steg 3 arbetas in i MKB:n eller miljöbedömningen. I enklare
ärenden kan steg 3 och 4 slås ihop till ett steg.
Steg 5
Hänsyn vid projektering/exploatering
För att försäkra sig om att hänsyn till naturvärden verkligen tas även i utbyggnadsskedet behöver ansvaret för
dessa frågor tydliggöras. I till exempel ett exploateringsavtal eller en miljöplan för ett tekniskt projekt, bör en
obligatorisk punkt finnas med som tar upp dessa frågor och vem som ansvarar för dem. Där kan även ingå krav
på återrapportering från entreprenören till kommunen, liksom en klausul om vitesförelägganden om föreskriven
hänsyn inte tas.
Konkreta exempel på detaljhänsyn till naturvärden vid exploatering
• Planera in stråk för tillgänglighet till närnatur.
• Landskapselement i form av stenmurar, öppna diken, bäckar, småvatten med mera bör så långt som möjligt
sparas inom ramen för exploateringen. I jordbruksmark är dessa objekt skyddade enligt det generella biotopskyddet.
• Spara särskilt värdefulla träd. Enskilda värdefulla träd kan behöva skyddas med planbestämmelse.
• Avstånden mellan nybebyggelse och vattendrag bör vara tillräckliga för att framtida behov av stabilitetsförbättrande åtgärder i och vid vattendragen ska kunna skapas.
• Avstånden mellan nybebyggelse och skogsbestånd bör planeras så att problem med skuggning och lövfällning så långt möjligt undviks.
• Oexploaterade marina grundområden bör skyddas. Nya och utökade hamnar bör ske på redan ianspråktaget
hamnområde.
• Formalisera planering innan explotaering startas så att till exempel närliggande vattendrag inte riskerar att
grumlas eller ändras vid påbörjade arbeten.
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