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Bakgrund 
2007-06-25 blev den första naturvårdsplanen antagen i kommunfullmäktige som ligger 

till grund för denna strategi.  

 

Naturvårdsstrategin är ett kunskapsunderlag som sammantaget är en viktig 

utgångspunkt för det framtida arbetet med naturvård i Säffle kommun. Den ska utgöra 

ett underlag för förvaltning av kommunala naturvärden och vara en plattform för 

framtida arbete med planering, kunskapsspridning, besöksnäring, friluftsliv och 

folkhälsofrågor. Planen ger en inblick i naturvård och olika sorters naturskydd och 

lagar.  

 

I planen framhålls att kommunen genom arbete med de regionala miljökvalitetsmålen 

och genom att sammanställa egna lokala mål och åtgärdsprogram spelar en viktig roll i 

arbetet med att nå de Svenska miljökvalitetsmålen. Naturvårdsstrategin och de andra 

genomförda och pågående (Brosjön) lokala naturvårdsprojekten i Säffle kommun är en 

bra början på kommunens engagemang i naturvårdsfrågor.  
 

Omfattning 
Naturvårdsstrategins omfattning gäller alla kommunens höga naturvärden dvs. de av 

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen inventerade höga naturvärden. Naturvårdsstrategin 

består av fyra dokument, detta dokument, nulägesanalys, handlingsplan och 

kartmaterial. Nulägesanalysen innehåller information om dagsläget i kommunen, vilka 

naturvärden som finns och kommunens särskilda ansvar för vissa arter och miljöer. 

Nulägesanalysen är grunden till handlingsplanen och de åtgärder som där tas upp.  

 

Detta huvuddokument är riktat till politiken och ska ge en övergripande bild av 

kommunens naturvårdsarbete för att bidra att uppnå de av staten framtagna 

miljökvalitetsmålen som Säffle kommun valt att arbeta med.  

 

En handlingsplan har tagits fram innehållande lokala åtgärdspaket till varje 

miljökvalitetsmål. Naturvårdsstrategin är uppbyggd på en 4 års period, dvs. efter 4 år 

ska planen genomgå en uppdatering och en uppföljning av handlingsplanen ska göras.   
 

Syfte 
Säffle kommuns naturvårdsstrategi ska vara vägledande för förvaltning av kommunala 

naturvärden, övergripande planering, kunskapsspridning, besöksnäring, 

folkhälsofrågor och till stor del gynna friluftslivet.  

 

Naturvårdsstrategin ska kunna användas som ett verktyg vid utveckling och planering 

inom kommunen. Planen ska lyfta fram och öka kunskapen och medvetenheten om 

kommunens naturtillgångar och naturvärden. Åtgärdspaketen innehåller de åtgärder 

kommunen förväntas kunna genomföras inom satta tidsramar.  
 

Status  
Den metodutveckling och kunskapsuppbyggnad som rör biologisk mångfald utvecklas 

ständigt och därmed utvecklas också bland annat nya värderingar och nya strategier för 
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åtgärder. Naturvårdsplanen utgår från den kunskap som finns om Säffle kommun och 

bör uppdateras när ny kunskap kommit fram eller förutsättningar ändras.  
 

 

Mål & Vision 
I dagens samhälle behövs natursköna områden för aktivt friluftsliv som ger alla 

människor (barn, gamla och funktionshindrade m.fl.) livskvalitet och hälsa. Värdefulla 

naturmiljöer måste bevaras och vårdas för framtiden, inte minst för att fina 

naturområden, naturreservat etc. skapar en stor potential till lokal utveckling.  

 

Ökade och goda möjligheter till friluftsliv och naturturism kan också generera fler små 

företag och entreprenörer i en kommun som Säffle.  

 

Naturvårdsstrategin ska bidra till att uppnå Säffle kommuns nya vision ”Säffle vågar 

leda hållbar utveckling” (se nedan).  

 

Säffle Kommuns Vision 2026, antagen av kommunfullmäktige i mars 2012. 

 

Ledstjärnorna i denna vision är: 

 Centrum för grön utveckling 

 Lockande levande livsmiljö 

 Säffle – Mitt i Världen 
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Allmänna, långsiktiga mål för Säffle kommun.  
 

Säffle kommun strävar mot att: 

 

 ge medborgarna livskvalitet och välfärd genom naturupplevelser 

 vid exploatering av betydelse ska friluftslivets värde beaktas 

 arbeta för att bevara, värna och stärka den biologiska mångfalden i 

värdefulla naturmiljöer 

 öka kunskapen om Säffles naturkvaliteter 

 slå vakt om allemansrätten  

 ta tillvara de tätortsnära skogarnas stora värde  

 vårda vandringsleder, informationsskyltar, vindskydd och rastplatser  

 öka tillgängligheten till naturen 

 bevaka alla möjligheter till naturvårdsbidrag  

 

Nationella miljökvalitetsmål 
 

Riksdagen har 16 antagna mål för miljökvaliteten i Sverige
1
 som mer eller mindre 

vägleder kommunen i sitt naturvårdsarbete. Till Säffle kommuns naturvårdsplan har sex 

stycken mål valts, vilka kommunen anser ha en större betydelse. Dessa mål är även utvalda i 

Naturvårdsplanen från 2007.  

 

Följande är de sex miljökvalitetsmål som Säffle kommun valt att arbeta efter som även 

har kompletterats med: 

 

 Levande skogar 

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas 

samtidigt som biologisk mångfald bevaras och kulturmiljövärden och sociala 

värden värnas. Idag är skogen en av våra viktigaste källor till förnyelsebara 

råvaror och har stora värden, både ekonomiskt och miljömässigt. Men det är 

samtidigt många olika faktorer som påverkar skogen negativt idag, speciellt 

dagens moderna skogsbruksmetoder.
2
  

 

 Ett rikt odlingslandskap 

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion (säd 

etc.) och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 

mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
3
 

 

 

 Levande sjöar och vattendrag 

Sveriges sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras livsmiljöer 

ska bevaras. För den biologiska mångfalden är sjöar och vattendrag väldigt 

                                                 
1
http://www.naturvardsverket.se/, 2014-07-03 

2
 http://xn--miljml-mua8k.se/12-Levande-skogar/, 2012-03-22 

3
 http://xn--miljml-mua8k.se/13-Ett-rikt-odlingslandskap/, 2012-03-22 

http://miljömål.se/12-Levande-skogar/
http://miljömål.se/13-Ett-rikt-odlingslandskap/
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betydelsefulla, men även för oss människor är de av stor vikt. Vi fiskar, badar, 

åker båt på sommaren och vi utvinner dricksvatten och vattenkraft.
4
 

 

 Myllrande våtmarker 

Den ekologiska och vattenhållande funktion som våtmarker har ska bevaras och 

värdefulla våtmarker ska skyddas i framtiden. Sverige har idag 6,3 miljoner ha 

myrmark, men endast 6 % finns med i naturvårdsverkets myrskyddsplan.
5
 

 

 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”.
6
 

 

 Ett rikt växt- och djurliv  

Den biologiska mångfalden ska värnas, bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, 

nu och för kommande generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem, 

funktioner och processer ska värnas. Biologisk mångfald är gener, arter och 

deras samverkan i ekosystemet samt vilken nytta de alla gör för att t.ex. rena 

vatten och luft.
7
 

 

Åtgärder 
Nulägesanalysen är utgångspunkt för val av naturvårdsåtgärder, resurser och insatser 

som behövs för att Säffle kommun ska kunna bistå staten att uppnå de nationella mål 

som är beskriva ovan. Åtgärder och insatser är beskriva i naturvårdsplanens 

handlingsplan (bilaga 2) och ska utföras och följas upp fortlöpande. Vilka som är 

ansvariga för att åtgärderna genomförs i tid framgår av handlingsplanen. 
 

Uppföljning 
För att Naturvårdsstrategin ska fungera effektivt är det av största vikt att dokumentet 

blir levande, med realistiska mål och genomförbara åtgärder för att uppnå målen. Det 

är därför viktigt att fortlöpande följa upp målen och utvecklingen i kommunen och 

uppdatera planen när åtgärder genomförts eller mål har uppnåtts och en revidering av 

Naturvårdsstrategin ska göras senast 2018.  

 

Handlingsplanen med åtgärder ska vara med i det årliga budgetarbetet för att åtgärder 

ska kunna utvecklas och förbättras. Det är även viktigt att kontinuerligt söka bidrag till 

åtgärder i form av LONA
8
 och LOVA

9
 projekt och andra typer av bidrag.  

Nulägesanalysen bör årligen genomgå en uppdatering av värden och data då dessa 

ständigt ändras.  

 

 

                                                 
4
 http://xn--miljml-mua8k.se/8-Levande-sjoar-och-vattendrag/, 2012-03-22 

5
 http://xn--miljml-mua8k.se/11-Myllrande-vatmarker/, 2012-03-22 

6
 http://xn--miljml-mua8k.se/15-God-bebyggd-miljo/, 2012-03-22 

7
 http://xn--miljml-mua8k.se/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/, 2012-03-22 

8
 LONA = Lokala naturvårdssatsningen 

9
 LOVA = Lokala vattenvårdsprojekt 

http://miljömål.se/8-Levande-sjoar-och-vattendrag/
http://miljömål.se/11-Myllrande-vatmarker/
http://miljömål.se/15-God-bebyggd-miljo/
http://miljömål.se/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/
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