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Lagstiftning och övriga styrmedel
v
v
v
v
v

Skydd av områden
Internationella överenskommelser och åtaganden
Riksintressen och bevarandeplaner
Ekonomiska och informativa styrmedel
Nationella miljömål / Regionala miljömål

Områdesskydd av miljöer med höga naturvärden regleras i Miljöbalkens 7:e
kapitel i ”förordning (SFS1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm”.
Naturvårdsverket har det centrala ansvaret för områdesskyddet. Länsstyrelserna
ansvarar för områdesskyddet i respektive län och numer kan även kommuner
själva bilda naturreservat. Skogsvårdsstyrelsen har ansvar för inrättandet av
biotopskyddsområden på skogsmark.
Sedan 1998 har den svenska miljö- och naturvårdslagstiftningen samlats i
Miljöbalken (SFS1998:808). Förutom lagtexten i miljöbalken finns allmänna råd som
berörda myndigheter utarbetar. Med allmänna råd avses sådana rekommendationer
om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i
ett visst hänseende. Allmänna råd är inte bindande för vare sig myndigheter eller
enskilda.
Skydd av områden
Nationalpark
En nationalpark har till syfte att bevara ett större sammanhängande område av viss
landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick.
För närvarande finns ingen nationalpark i Värmland eller Sunne.
Naturreservat
Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som
naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett område som behövs
för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för
skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat.
Beslut i frågor om bildande eller ändring av naturreservat får inte strida mot detaljplan
eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen. Mindre avvikelser får dock
göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas.
Kulturreservat
Ett mark- eller vattenområde får förklaras som kulturreservat i syfte att bevara
värdefulla kulturpräglade landskap. Kulturreservat är en ny skyddsform. Sunne
kommun har inga kulturreservat.
I Sunne kommun finns 4 st naturreservat och inget kulturreservat (tabell 1).
Naturreservaten omfattar totalt 62 ha mark. Tillsammans utgör de 4 % av
kommunens totala yta (145 700 ha). I riket är 8 % land- och vattenområden skyddade
som naturreservat.
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Naturreservat i Sunne kommun (7kap. 4-8 §§ MB)
Tiskaretjärn (Atikullen)

Odlingslandskap
med rik flora.

Kalvhöjden

Ålderdomligt
odlingslandskap
i finnbygden, rik
flora
Hyperitberg med
intressant flora
och insektsfauna

Gettjärnsklätten

Sånebyklätten

Geologiskt
intressanta
område. Ett
praktfullt
kameslandskap.

Hektar
22
5

26

9

62

Tabell 1. Naturreservat i Sunne kommun.

Naturminne
Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som
naturminne, om det behöver skyddas eller vårdas särskilt. Förklaringen får omfatta
även det område på marken som krävs för att bevara naturföremålet och ge det
behövligt utrymme. Det är i första hand grova ekar men även enstaka tallar och
andra träd som ansetts speciella som man vanligtvis förklarar som naturminne. Det
är i dag ovanligt att naturminnesskydd används.
I Sunne kommun finns 2 st naturminnen, en grov gammal tall, i folkmun kallad
”Kärlekstallen” och ett stort flyttblock, Mörttjärnsblocket.
Tallen har platt kronformation och är belägen utmed länsväg 916 ca 2 km sydost om
Sunne samhälle. Beslutet att skydda tallen som Naturminne togs av Länsstyrelsen
11 augusti 1958. I beslutet anges följande: ”Tallen får ej utsättas för någon form av
skadegörelse, däri inbegripet avverkning och affischering ävensom annan åtgärd,
som kan äventyra trädets trivsel. Härjämte skall ett område motsvarande trädets
krona vara fritt från störande föremål och vegetation, som kan konkurrera med
tallen.”
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Kärlekstallen
Det andra Naturminnet är ett stort Flyttblock som i orten kallas Mörttjärnsblocket.
Blocket är beläget i Sätterstad Bäckalund ca 2 mil norr om Sunne tätort. Skyddet
omfattar blocket, de två stenar som blocket vilar på samt ett omkringliggande
markområde av 63 kvadratmeter. Beslutet att skydda Mörttjärnablocket togs den 28
juli 1928 av länsstyrelsen.

Mörtjärnsblocket
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Biotopskyddsområde
Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter
eller som annars är särskilt skyddsvärda får förklaras som biotopskyddsområde.
Sådana förklaringar får avse enskilda områden eller samtliga områden av ett
visst slag inom landet eller del av landet (generellt biotopskydd). Det generella
biotopskyddet omfattar ett antal kulturpräglade naturtyper och landskapselement i
odlingslandskapet. Ett antal småbiotoper (mindre än 1 ha) har alltid sådana värden
att de ska omfattas av biotopskydd:
•

alléer

•

källor med omgivande våtmark i jordbruksmark

•

odlingsrösen i jordbruksmark

•

pilevallar

•

småvatten och våtmarker i jordbruksmark (Dammar anlagda för
bevattningsändamål innefattas inte i denna biotop)

•

stenmurar i jordbruksmark

•

åkerholmar

Några typer av biotopskyddsområden är normalt mindre än 5 hektar och skyddet för
de specifika områdena gäller först efter beslut av länsstyrelsen:
•

rik- och kalkkärr i jordbruksmark

•

ängar eller naturbetesmarker

•

naturliga bäckfåror för mark som inte omfattas av skogsvårdslagen

•

ras- eller bergbranter för mark som inte omfattas av skogsvårdslagen

I Sunne kommun finns biotopsskyddet Fallet Länsstyrelsen har enligt 7 kap 11
§ MB fattat beslut om att Fallet Lång-Johanstorp (0,7 ha) skall vara biotopskydd.
Området utgörs av hackslåttmark med artrik ängsflora, t ex fältgentiana, brudsporre,
jungfrulin, ormrot och kattfot. Dessutom finns stor förekomst av kulturhistoriska
landskapselement.
Skogsstyrelsen har det centrala ansvaret för biotopskyddsområden i skogsmark för
biotoper som betecknas som särskilt skyddsvärda:
•

brandfält

•

lövbrännor

•

äldre naturskogsartade skogar

•

örtrika allundar
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•

ravinskogar

•

mindre vattendrag och småvatten med omgivande mark

•

örtrika sumpskogar

•

äldre sandskogar

•

äldre betespräglad skog

•

kalkmarksskogar

•

rik- och kalkkärr

•

alkärr

•

hassellundar och hasselrika skogar

•

källor med omgivande våtmarker

•

myrholmar

•

ras- eller bergbranter

•

mark med mycket gamla träd

•

strand- eller svämskogar

Med ”mindre” mark- eller vattenområden avses områden som normalt inte överstiger
5 hektar.
Exempel på ”verksamhet eller åtgärder” som kan skada naturmiljön är grävning,
dikning, schaktning, utfyllning med eller tippning av avfall eller överskottsmassor
samt anordnande av upplag.
Skogliga exempel på ”verksamhet eller åtgärder” som kan skada naturmiljön
är föryngringsavverkning, gallring, röjning, plockhuggning, selektiv avverkning
av de äldsta träden, avverkning av hamlade träd, uttag av bränd eller död ved,
markberedning, plantering, sådd, byggande av skogsbilväg, körning med maskiner,
gödsling, kalkning och dikning.
Med ”åtgärder som behövs för att vårda biotopskyddsområde” avses åtgärder för
att förstärka eller bevara områdets naturvärden och biologiska mångfald. Behov av
sådan vård finns särskilt för de kulturpräglade biotoperna. Exempel på vårdåtgärder
är selektivt uttag av uppväxande gran i lövbiotoper, avverkning av utländska trädarter,
bränning, bete, slåtter, hamling, frihuggning av vårdträd och mycket gamla träd,
återställande av öppna bryn och gläntor, igenläggning av diken, borttagande av avfall
eller tippade överskottsmassor och andra upplag. I
Sunne kommun finns 22 st förordnanden om biotopskydd i skog om sammanlagt
54.5 ha, samt 1 st .biotopskyddad .(äng och slåttermark) på 0,7 ha. (tabell 2 ).
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BESLUT BIOTOP
ÅR
Ras- eller bergbranter
Sillegården 1:111 2000
Örtrika bäckdråg/Bergbranter
Svensby 1:30
2004

FASTIGHET

Rud 1:15

2003

Ras- eller bergbranter

BESKRIVNING AREAL
(Ha)
Granskog
2,29
Blandad barroch lövskog
Blandad barroch lövskog
Blandad barroch lövskog
Blandad barroch lövskog
Blandad barroch lövskog
Blandad barroch lövskog
Barrblandskog

4,69

0,6

3,9

0,6

Aplungstorp 1:16 2001

Äldre naturskogsartade skogar

Sundsberg
1:4
Sundsberg 1:4

2005

Kalkbarrskogar

2005

Ras- eller bergbranter

Sundsberg 1:4

2005

Kalkbarrskogar

Bergskog 1:1

2003

Ras- eller bergbranter

Bergskog 1:1

2003

Äldre naturskogsartade skogar

Långetjärn 1:27

1999

Ras- eller bergbranter

Blandad barroch lövskog
Blandad barroch lövskog

Gjutaregården
1:22
Spelnäs 1:4 &
1:24

2005

Äldre naturskogsartade skogar

Granskog

1995

Urskogsartade besånd av barrträd Granskog

3,79

Röberg 1:23 &
Högforsen 1:8

2004

Äldre bestånd av lövträd

Ordinär
lövskog

2

Ingeborgjorden
1:22
Timbonäs 1:64

2004

Äldre naturskogsartade skogar

Granskog

1,1

1999

Urskogsartade besånd av barrträd Barrblandskog 2,5

Ö:a Berga 1:3

2001

Äldre naturskogsartade skogar

Granskog

1,1

Ö:a Berga 1.80

2002

Äldre naturskogsartade skogar

Granskog

0,2

Ö:a Berga 1:44
& 1:41

2003

Äldre naturskogsartade skogar

Granskog

3,59

Ö:a Berga 1:41

2003

Mark med mycket gamla träd

Blandad barroch lövskog

1

Ö:a Berga 1:44

2003

Ras- eller bergbranter

Blandad barroch lövskog

0,4

Bergskog 1:1

2003

Urskogsartade besånd av barrträd Barrblandskog 3,7

Långetjärn 1:24

1999

Urskogsartade besånd av barrträd Granskog

Långjohanstorp
1:2

2002

Artrik ängsflora.(Biotopskydd
Länsstyrelsen)

0,89
2,9
3,79
5,3
5,4

4,5

0,3

Hackslåttmark 0,7

Tabell 2. Biotopskydd i Sunne kommun.
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Djur- och växtskyddsområde
Om det utöver fridlysning eller förbud och begränsningar enligt jakt- och
fiskelagstiftningen behövs särskilt skydd för en djur- eller växtart inom ett visst
område, får länsstyrelsen eller kommunen meddela föreskrifter som inskränker rätten
till jakt eller fiske eller allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom
området.
I Sunne kommun finns två fågelskyddsområden. Det ena utgörs av nedre regionen
av Mellan Fryken, hela Frykensundet och övre delarna av Nedre Fryken. Det
andra skyddsområdet är den nedre delen av den meandrande Lerälven. De båda
skyddsområden utgör tillsammans 340 ha vattenområde.

Natura 2000
Sedan Sveriges EU-medlemskap har ett omfattande arbete gjorts för att tillföra
områden i det europeiska nätverket Natura 2000. Begreppet är inte en skyddsform
i sig men när ett område utsetts att ingå i nätverket förutsätts Sverige prioritera
området i skyddsarbetet genom något av de ovanstående skyddsinstrumenten.
Prioriteringen görs mot bakgrund av den betydelse området har för att möjliggöra
att en ”gynnsam bevarandestatus” bibehålls eller återställs för berörda livsmiljöer
och arter. En grundregel vid utpekandet av Natura 2000-områden har varit att beslut
endast ska ske om markägaren gett sitt medgivande.
Med begreppet bevarandestatus för en livsmiljö avses summan av de faktorer som
påverkar en livsmiljö och dess typiska arter och som på lång sikt kan påverka dess
naturliga utbredning, struktur och funktion samt de typiska arternas överlevnad på
lång sikt. En livsmiljös bevarandestatus anses gynnsam när:
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•

dess naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde och de ytor den täcker
inom detta område är stabila eller ökande.

•

den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga för att
den skall kunna bibehållas på lång sikt finns och sannolikt kommer att finnas
under en överskådlig framtid.

•

bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam. Med begreppet
bevarandestatus för en art avses summan av de faktorer som påverkar den
berörda arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen
och mängden hos dess populationer. En arts bevarandestatus anses gynnsam
när:

•

uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång
sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö.

•

artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller
sannolikt kommer att minska inom en överskådlig framtid och

•

det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt stor
livsmiljö för att artens populationer skall bibehållas på lång sikt.

Från den 1 juli 2001 har skyddet av Natura 2000-områden skärpts genom ändring
av bl a miljöbalken. Områdena är skyddade mot verksamheter och projekt som kan
ge betydande påverkan på miljö eller orsaka betydande skada på de arter som är
utpekade i området. Det gäller även projekt utanför området om det får direkt negativ
påverkan av värdet i Natura 2000-området. För sådan verksamhet eller projekt krävs
tillstånd av regeringen och ibland krävs även samråd med EU-kommissionen.
Naturområden i Sunne kommun som av regeringen beslutats utgöra Natura 2000områden framgår av tabell 3. Områden kan tillkomma och uppdaterad information om
aktuella Natura 2000-områden kan erhållas genom bl a länsstyrelsen i Värmland och
webbplats www.s.lst.se.
Länsstyrelsen i Värmland har beslutat om ”Bevarandeplaner för Natura 2000”.
Bevarandeplanerna innehåller förutom bevarandesyfte och mål, bevarandeåtgärder,
gällande skyddsstatus och uppföljning av bevarandemålen. Bevarandeplanerna
utgör underlag för att på lång sikt bevara de speciella naturtyperna och arterna inom
respektive Natura 2000 område.
Område

Fastighet

Ägande

Areal (Ha)

HumsjönNergården

Humsjön 1:4, 1:
10

Privat

4,2

Kammesmakk

Timbonäs 1:22

Privat

0,9

Ribäcken

Svensby 1:30

Privat

1,6

Tiskaretjärn

Tiskaretjärn 1:16 Statligt

21,6

Kalvhöjden

Kalvhöjden 1:45

Statligt

4,6

Gettjärnsklätten

Getnäs 1:95

Statligt

26

Tabell 3. Natura 2000 områden i Sunne.
I dag är Gettjärnsklätten, Kalvhöjden och Tiskaretjärn även skyddade som
naturreservat. Ribäcken ingår i ett större område som är skyddat som biotopsskydd
av Skogsvårdsstyrelsen. Kammesmakk och Humsjön- Nergården har inget skydd
eftersom klassningen som Natura 2000 område inte innebär juridiskt skydd.
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Ribäcken är Natura 2000 område och biotopskyddsområde
Strandskyddsområde
Strandskydd råder vid hav, insjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att
trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor
på land och i vatten för djur- och växtlivet. Strandskyddet omfattar land- och
vattenområdet med skyddsavstånd 100m, 150m, 200m eller 300 m i Sunne kommun.
Miljöskyddsområde
Ett större mark- eller vattenområde får av regeringen förklaras som
miljöskyddsområde, om det krävs särskilda föreskrifter därför att området eller en del
av området är utsatt för föroreningar eller annars inte uppfyller en miljökvalitetsnorm.
Vattenskyddsområde
Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som
vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller
kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. Exempel på vattenskyddsområden
för skyddande av grundvattnet är Öjerviks grundvattentäkt som förser hela Sunne
samhälle, Rottneros, V:a Ämtervik samt områdena Frykenstrand, Edsbjörke och
Finnfallet med dricksvatten.
Grundvattnet till Öjerviks vattentäkt har geologiskt sett ursprung i Gräsmarksdeltat
med de galcifluviala jordlager som finns där. Angränsande kommun, Forshaga
kommun, har ytvattenskyddsområde i sjön Visten vilken till delar även ligger inom
Sunne kommun.
Interimistiska förbud
När en fråga har väckts om att ett område eller ett föremål skall skyddas som
naturreservat, kulturreservat, naturminne eller vattenskyddsområde kan länsstyrelsen
10

eller kommunen för viss tid, dock högst tre år meddela förbud mot åtgärder som kan
skada naturvärdet. Om det finns särskilda skäl, får förbudet förlängas högst ett år.
Om det finns synnerliga skäl, får förbudet därefter förlängas ytterligare högst ett år.
Avtal
Civilrättsliga avtal börjar få en ökande roll i naturvårdsarbetet och bland annat
arbetar Skogsvårdsstyrelsen med 50-åriga naturvårdsavtal för att överhålla skog.
Det kan ses som ett mindre byråkratiskt och snabbare sätt att åstadkomma skydd
av områden som på något sätt är akut hotade. Avtalsperioden ger möjlighet att
exempelvis utarbeta ett fastare skydd.
Skydd av speciella arter sk. fridlysning
Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad och alltså inte får plockas,
dödas, fångas, samlas eller på annat sätt skadas. Man får i många fall inte heller
samla eller skada artens frön, ägg, rom eller bon. Arten är ofta fridlyst för att den är
sällsynt eller sårbar. Även mer vanliga växter och djur kan vara fridlysta, om t.ex.
omfattande plockning eller insamling kan utarma arten.
Alla vilda kärlväxter, mossor, lavar, svampar, alger, grod- eller kräldjur kan fridlysas,
liksom de flesta ryggradslösa djur (t.ex. insekter). Naturvårdsverket beslutar om vilka
arter som ska vara fridlysta i hela landet, men länsstyrelsen kan bestämma om fler
arter ska fridlysas i det egna länet. Fridlysningsbestämmelserna finns i miljöbalkens 8
kapitel. Brott mot fridlysningsbestämmelserna kan innebära böter eller fängelse.
Enligt jaktlagstiftningen är alla vilda fåglar och däggdjur fridlysta i Sverige, om det inte
finns en bestämd jakttid för dem. En del arter får dock dödas om de t.ex. kommer in
på en tomt eller i trädgården. Helt skyddade enligt jaktlagstiftningen är t.ex. igelkott,
hasselmus, buskmus och de flesta fågelarter.
Av de 300 arter som är fridlysta i hela Sverige förekommer följande arter efter 1970
i Värmland län. I Sunne kommun förekommer med säkerhet följande fridlysta arter:
blåsippa, flera lummerarter, flera orkidéer, ävjepilört, grön sköldmossa, nordisk
klipptuss, bombmurkla, samtliga kräldjur förutom sandödla och samtliga groddjur
förutom större vattensalamander. Av de ryggradslösa djuren förekommer endast Bred
gulbrämad dykare i Sunne kommun. Observera att även andra fridlysta arter kan
förekomma med det råder kunskapsbrist om detta eftersom inventeringar saknas.
Kärlväxter
Backsippa
Blåsippa
Hällebräcka
Lummerarter, samtliga
Mosippa
Orkidéer, samtliga
Ävjepilört

Pulsatilla vulgaris
Hepatica nobilis
Saxifraga osloensis
Lycopodiaceae
Pulsatilla vernalis
Orchidaceae
Persicaria foliosa
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Mossor
Grön sköldmossa
Hårklomossa
Käppkrokmossa
Långskaftad svansmossa
Nordisk klipptuss

Buxbaumia viridis
Dichelyma capillaceum
Hamatocaulis vernicosus
Meesia longiseta
Cynodontium suecicum

Svampar
Bombmurkla

Sarcosoma globosum

Kräldjur
Huggorm
Kopparödla
Sandödla
Skogsödla
Snok

Vipera berus
Anguis fragilis
Lacerta agilis
Lacerta vivipara
Natrix natrix

Groddjur
Mindre vattensalamander
Större vattensalamander
Vanlig groda
Vanlig padda
Åkergroda

Triturus vulgaris
Triturus cristatus
Rana temporaria
Bufo bufo
Rana arvalis

Ryggradslösa djur
Apollofjäril
Boknätfjäril
Bred gulbrämad dykare
Läderbagge
Ärenprisnätfjäril

Parnassius apollo
Euphydryas maturna
Dytiscus latissimus
Osmoderma eremita
Euphydryas aurinia

Tabell 4. Fridlysta arter Sunne kommun.
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Internationella överenskommelser och åtaganden
EU-direktiv
EG-förordningar är ovanliga och EG-direktiv omvandlas till svensk lagstiftning och
återfinns t.ex. i miljöbalken.
Konventionen om biologisk mångfald
År 1992 slöt världens regeringar gemensamt en bindande överenskommelse,
konventionen om biologisk mångfald (CBD). CBD syftar till att bevara livets
variationsrikedom här på jorden och är ett gemensamt försök från världssamfundet
att komma till rätta med det stora problem som förlust av ekosystem, arter och gener
utgör. Konventionen trädde i kraft i december 1993.
Bernkonventionen
Konventionen för bevarande av europeiskt djurliv och naturliga livsmiljöer (The
Convention on the Conservation of Europen Wildlife and Natural Habitats) kallas
även Bernkonventionen. Den trädde i kraft 1982. Konventionen behandlar alla
aspekter av bevarande av naturarvet och alla arter av vilda växter och djur finns
under dess beskydd. Konventionen är starkt knuten till Europarådet varifrån initiativet
togs under 1970-talet.
Bonnkonventionen (CMS)
Konventionen för bevarande av flyttande vilda djur (Bonnkonventionen) har som
mål att bevara landlevande, vattenlevande och flygande arter över hela deras
migrationsområden. Konventionen har sitt ursprung i FN-konferensen om livsmiljön
1972 som rekommenderade ett ökat samarbete mellan länder för att skydda arter
som flyttar över landgränser och hav.
Washington- eller CITES-konventionen
Reglerar handel med vilda växter och djur.
Våtmarks- eller Ramsarkonventionen (The Convention on Wetlands)
En internationell miljööverenskommelse som kom till i Ramsar, Iran 1971 och
utgör ett nätverk för internationellt samarbete för skydd och hållbart utnyttjande av
våtmarker och deras resurser.
Världsarvskonventionen
Genom att underteckna Konventionen till skydd av världens kultur- och naturarv,
i dagligt tal kallat Världsarvskonventionen, åtar sig länder att skydda objekt av
universellt värde inom sitt territorium. Den stat som ansluter sig till konventionen är
också skyldig att respektera världsarvsobjekt i andra länder och bidra ekonomiskt till
vården i länder som saknar egna medel för detta. Världsarvskonventionen antogs av
Unesco:s Generalkonferens 1972.
Objekten som tas upp på Världsarvslistan ska vara av så framträdande
värde att deras skydd är viktigt för hela mänskligheten. I Sverige ansvarar
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Riksantikvarieämbetet för urvalet av kulturhistoriska objekt medan Naturvårdsverket
har ansvaret för naturobjekt. Det finns än så länge inga objekt i Värmland.
Agenda 21
Agenda 21 är namnet på FN:s handlingsprogram för en hållbar utveckling, som
antogs under miljökonferensen i Rio 1992. En hållbar utveckling definieras som en
utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina behov. Handlingsprogrammet spänner över alla
samhällssektorer.
Kapitel 15 heter ”Bevarande av den biologiska mångfalden” och målen och
åtgärderna i detta kapitel har till syfte att förbättra bevarandet av den biologiska
mångfalden och åstadkomma ett hållbart nyttjande av biologiska resurser samt att
stödja Konventionen om biologisk mångfald (se denna).
Riksintressen och bevarandeplaner
Områden av riksintresse för naturvården
I kommunen finns ett antal områden som utpekats som riksintressanta för
naturvården av biologiska eller geologiska skäl. Områden av riksintresse för
naturvården ska representera huvuddragen i den svenska naturen och utgöra de
mest värdefulla områdena i ett nationellt perspektiv. Utpekandet av riksintressen görs
på statlig nivå och har inte alltid förankrats hos respektive markägare.
Kommunen gör i sin översiktsplan en tolkning av riksintressena och hur värdena ska
skyddas.
I tabell 5 visas områden som fastställts som riksintressanta.
NAMN
Finnbygden (Bergstorp)
Finnbygden (Hundviken)
Finnbygden (Kymmen)
Finnbygden (Lilla Mången)
Finnbygden (Ängen-Borrsjön)
Finnbygden (Humsjön)
Finnbygden (Ragvaldstjärn)

BESKRIVNINING
Riksvärde: odlingslandskap.
Riksvärde: odlingslandskap.
Riksvärde: odlingslandskap.
Riksvärde: odlingslandskap.
Riksvärde: odlingslandskap.
Riksvärde: odlingslandskap.
Riksvärde: odlingslandskap.
Riksvärde: sjö, vattendrag,
berggrundsmorfologi.
Riksvärde: odlingslandskap.
Riksvärde: odlingslandskap.

Rottnen
Finnbygden (Borrsjön)
Finnbygden (Tiskaretjärn)
Finnbygden (V och Ö
Riksvärde: odlingslandskap.
Söderlidstorp)
Finnbygden
Riksvärde: odlingslandskap.
(Svulltjärnshöjden)
Finnbygden (Stavtorpet-Laby) Riksvärde: odlingslandskap.
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AREA_
HA
21
32
67
14
26
83
60
3943
75
22
15
18
27

NAMN

BESKRIVNING

AREA_HA

Finnbygden (Stavtorpet-Laby) Riksvärde: odlingslandskap.
Riksvärde: odlingslandskap. Kalvhöjdens
naturreservat
Finnbygden (Kalvhöjden)
Riksvärde: odlingslandskap. Kalvhöjdens
by
Finnbygden (Kalvhöjden)
Riksvärde: odlingslandskap.
Finnbygden (Runketorp)
Riksvärde: odlingslandskap.
Finnbygden (Ängen)
Riksvärde: odlingslandskap.
Finnbygden (Väster-Höri)
Riksvärde: odlingslandskap.
Finnbygden (Sunnasjön)
Finnbygden (Tjärn-Aspåsen) Riksvärde: odlingslandskap.
Finnbygden (DanielstorpRiksvärde: odlingslandskap.
Olofstorp)
Riksvärde: odlingslandskap.
Finnbygden (Nedre Fallet)
Finnbygden (Långjohanstorp) Riksvärde: odlingslandskap.
Riksvärde: isälvsdelta, kame, raviner,
recent delta.
Gräsmarksdeltat
Riksvärde: odlingslandskap.
Botten - Falla
Riksvärde: odlingslandskap.
Finnbygden (Mariastorp)
Finnbygden (Kammesmack
Riksvärde: odlingslandskap.
norra)
Finnbygden (Kammesmack
södra)

27
5
38
44
140
31
9
24
40
12
17
3229
10
10

Riksvärde: odlingslandskap.

4
4

Tabell 5. Riksintresseområden naturvård.
Myrskyddsplan
Sunne kommun har inga objekt med i den nationella myrskyddsplanen
(Naturvårdsverket 1994). Anledningen är inte att inte kommunen hyser värdefulla
myrområden utan att inventeringens metodik och genomförande. Här behövs
uppföljning med annan metodik där även mindre myrmarker och myrkomplex
inventeras.
Bevarandeprogram för odlingslandskapet
Det finns bevarandeprogram för odlingslandskapet på både nationell och regional
nivå. Från den regionala rapporten (Länsstyrelsen 1993) har Naturvårdsverket
utarbetat en nationell bevarandeplan (Naturvårdsverket 1997) med de allra finaste
odlingslandskapen på nationell nivå. I det regionala programmet ingår de naturoch kulturområden som funnits dokumenterade i tidigare gjorda inventeringar.
Bevarandeprogrammet har utgjort Länsstyrelsens värderingar av länets
odlingslandskap och tjänat som underlag till vilka områden som skall skyddas och
hur olika typer av ekonomiska stöd skall fördelas mellan värdefulla marker.
Typiskt för tidigare bruksformer är betes och slåtterhävd i form av skogsbete,
fäbodsdrift, öppen slåtteräng, och stenbunden mark (hackslått). Invandrande
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finnar har även bedrivit ett intensivt svedjebruk i skogen i de nordvästra delarna av
kommunen.
I sammanställningen visas (numrering hänvisar till bevarandeplanen) natur och
kulturmarker som finns med i bevarandeprogrammet. Kulturbeskrivande delar i texten
från Bevarandeprogrammet inte med.
Storområden
1.Rottnen
Representativt och artrikt odlingslandskap i Rottnens dalgång med varierad agrar
markanvändning såsom åkerbruk, slåtter och naturbetesmarker. Agrar kontinuitet från
medeltiden till nutid. Variationsrikt natur och kulturinnehåll
2. Fryksdalen
Representativt och artrikt odlingslandskap med varierad agrar markanvändning.
Modernt åkerbruk, slåtter, naturbetesmark och strandbeten. Lång agrar kontinuitet
med variation från brånsålder till nutid. Variationsrikt natur och kulturinnehåll
3. Ängen-Borrsjön
Representativt och artrikt odlingslandskap i värmländsk finnbygd med mångsidig
agrar markanvändning innefattande åkerbruk, hackslåtter och naturbetesmarker.
Agrar kontinuitet från 1500-1600 talen till nutid. Variationsrikt natur och kulturinnehåll
I dessa trakter finns några av länets värdefullaste hackslåtterängar med stor
artrikedom.
Mindre områden
4. Aplungen - Representativt odlingslandskap
5. Kisterud - Representativt odlingsobjekt
6. Stora Bonäs - Representativt odlingsobjekt
7. Knutserud - Representativt odlingsobjekt
8 Humletorp- Representativt odlingsobjekt
9. Skacksjö Där Nol- Representativt odlingsobjekt
10. Nolbergsviken - Representativ jordbruksby, representativ odlingslandskap
11 Bogerud - Artrikt representativt odlingsobjekt
12 Kroken -Artrikt representativt odlingsobjekt
13 Åsen - Artrikt representativt odlingsobjekt
14 Botten Falla - Artrikt representativt odlingsobjekt
15. Råbäcken -Representativt odlingsobjekt
16 Hagbäcken - Representativt odlingsobjekt
17. Högforsen - Artrikt representativt odlingsobjekt
18. Björkans Dalgång - - Representativt odlingslandskap
19. Pörtet - Representativt odlingsobjekt
20. Ängsätter - Representativt odlingsobjekt
21. Andersätter - Representativt odlingsobjekt
22. Dunderängen - Artrikt representativt odlingsobjekt
23. Ransbysätter - Representativt odlingsobjekt
24. Södra Sättergården - Representativt odlingsobjekt
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25. Sättergården - Artrikt representativt odlingsobjekt
26. N Lomåsen - Artrikt representativt odlingsobjekt
27. Bergen - Artrikt representativt odlingsobjekt
28 Hedåssätern - Artrikt representativt odlingsobjekt
29. Kammesmakk - Artrikt representativt odlingsobjekt
30. Bartelstorp - Artrikt representativt odlingsobjekt
31. Tvällen – Särpräglat odlingsobjekt
32. Bytorp - Artrikt representativt odlingsobjekt
33. Popetorp - Artrikt representativt odlingsobjekt
34. Mariastorp - Artrikt representativt odlingsobjekt
35. Långetjärn - Artrikt representativt odlingsobjekt
Ekonomiska och informativa styrmedel
Ekonomiska styrmedel
Det finns i dag viktiga ekonomiska ersättningar för att möjliggöra exempelvis att ha
betesdjur på marker som ekonomiskt sett är för magra. EU:s miljöstöd /gårdsstöd
har inneburit att marker fått fortsatt hävd. Troligen är de positiva effekterna av
Eu stöd övervägande men det finns även baksidor, bland annat en stor byråkrati
och stora skyldigheter som gör att en del människor undviker att söka ersättning.
Inom ramen för EU:s miljöstöd finns även restatureringsstöd och våtmarksstöd.
Skogsvårdsstyrelsen arbetar med ”NOKÅS”-bidrag tex för skogsbete, frihuggning av
gamla träd, våtmarker och naturvårdsbränning (”NOKÅS” = natur- och kulturvårdande
åtgärder i skogen).
För år 2005 har 140 000 kr i NOKÅS stöd fördelats på 7 markägare i Sunne.
Tilldelningen utgör ca 9 % av den totala summan stödmedel för sverige.
Informativa styrmedel
Information kan ha en viktig funktion genom att skapa insikt, förståelse och intresse
hos t.ex markägare eller exploatörer. De som bedriver verksamheter som kan
gynna eller missgynna naturvärden kan förhoppningsvis agera på ett sätt som är
positivt för naturvärdena. Därför är det mycket viktigt att personer som äger och/eller
förvaltar fastigheter känner till vilka värden som finns där. Även besökare i värdefulla
naturområden kan behöva kunskap så att de visar hänsyn till värdena. Information
kan bland annat ske i form av skriftliga utskick, information i media, skyltning,
trycksaker, föreläsningar och internet.
Nationella och regionala miljökvalitetsmål
På nationell nivå finns 16 miljökvalitetsmål (miljömål) som har följande syfte: ”Till
nästa generation ska vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen
är lösta. De 16 miljökvalitetsmålen ska leda vägen för vår strävan att åstadkomma
en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. De har blivit riktmärken för allt svenskt
miljöarbete, oavsett var och av vem det bedrivs”. Målen antogs av riksdagen
1999 och 2005 är: På hemsidan www.miljomal.nu kan man läsa mera om
miljökvalitetsmålen i Sverige.
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I Värmland finns antagna miljömål med utgångspunkt från de nationella miljömålen
som beslutades av riksdag och regering 2001. Nya och reviderade nationella
miljömål beslutades 2005 med utgångspunkt från proposition 2004/05:150
– ”Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag.” Länsstyrelsen i Värmland har
uppdraget att under 2007 revidera och anpassa målen till de regionala förhållandena.
Läs mera på www.s.lst.se
•

Begränsad klimatpåverkan

•

Frisk luft

•

Bara naturlig försurning

•

Giftfri miljö

•

Skyddande ozonskikt

•

Säker strålmiljö

•

Ingen övergödning

•

Levande sjöar och vattendrag

•

Grundvatten av god kvalitet

•

Hav i balans, levande kust och skärgård

•

Myllrande våtmarker

•

Levande skogar

•

Ett rikt odlingslandskap

•

Storslagen fjällmiljö

•

God bebyggd miljö

•

Ett rikt växt och djurliv

För att konkretisera miljöarbetet, har riksdagen antagit flera delmål på vägen till
miljökvalitesmålen. Delmålen anger inriktning och tidsperspektiv. Några utgör en del
av miljökvalitetsmålet, andra utgör ett steg på vägen. Nya delmål kommer att behöva
utvecklas efter hand.
Med undantag för de miljökvalitetsmål som regionalt inte berör Sunne kommun
utgör de en grund från vilken kommunen kan utforma mål och åtgärder för att
behålla och åstadkomma en bättre miljö. Naturvårdsprogrammet berörs framför allt
av miljökvalitetsmålen levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, levande
skogar, ett rikt odlingslandskap, en god bebyggd miljö och ett rikt växt och djurliv.
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Levande sjöar och vattendrag

•
•
•
•
•
•

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer
skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga,
biologisk mångfald, kulturmiljövärden som
kan kopplas till naturvärden samt landskapets
ekologiska och vattenhushållande funktion
skall bevaras samtidigt som förutsättningar
för friluftsliv värnas.
Miljömålet Levande sjöar och vattendrag innebär att:
• Belastningen av näringsämnen och
föroreningar får inte minska förutsättningarna för den biologiska mångfalden.
• Inga främmande arter och genetiskt
modifierade organismer som kan hota den
biologiska mångfalden introduceras.
• Sjöars, stränders och vattendrags stora
värden för natur- och kulturupplevelser
samt bad- och friluftsliv värnas så långt möjligt.
Fiskar och andra arter som lever i eller är direkt beroende av sjöar och
vattendrag kan fortleva i livskraftiga bestånd.
Gynnsam bevarandestatus upprätthålls för livsmiljöer för hotade, sällsynta
eller hänsynskrävande arter samt för naturligt förekommande biotoper med
bevarandevärden.
Hotade arter har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sina naturliga
utbredningsområden så att långsiktigt livskraftiga populationer säkras.
Sjöar och vattendrag har God ytvattenstatus med avseende på
artsammansättning och kemiska och fysikaliska förhållanden enligt EG:s
ramdirektiv för vatten (2000/60/EG).
Utsättning av genmodifierad fisk äger inte rum.
Biologisk mångfald återskapas och bevaras i sjöar och vattendrag.
Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras
för framtiden.
Miljömålet för myllrande våtmarker innebär att:
• Det finns våtmarker av varierande slag
med bevarad biologisk mångfald i hela
kommunen.
• Våtmarker skyddas så långt möjligt mot
dränering, torvtäkter, vägbyggen och
annan exploatering.
• Inga främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan hota den
biologiska mångfalden introduceras.
• Våtmarkernas kulturmiljövärden samt värde
för friluftsliv värnas (Här i programmet tas
endast kopplingar till kultur och friluftsliv
upp om de har naturvärden).
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Levande skogar
Skogens och skogsmarkens
värde för biologisk produktion
skall skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras
samt kulturmiljövärden kopplade till
naturvärden och sociala värden värnas.
Miljömålet för levande skogar innebär att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skogsmarkens naturgivna
produktionsförmåga bevaras.
Skogsekosystemets naturliga
funktioner och processer upprätthålls.
Naturlig föryngring används på för
metoden lämpliga marker.
Skogarnas naturliga hydrologi värnas.
Brändernas påverkan på skogarna
bibehålls.
Skötselkrävande skogar med höga

natur- och kulturmiljövärden vårdas så att värdena bevaras och förstärks.
Skogar med hög grad av olikåldrighet och stor variation i
trädslagssammansättning värnas.
Hotade arter och naturtyper skyddas.
Inhemska växt- och djurarter fortlever under naturliga betingelser och
livskraftiga bestånd.
Hotade arter har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sina naturliga
utbredningsområden så att livskraftiga populationer säkras.
Inga främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan hota den
biologiska mångfalden introduceras.

Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapet och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion
och livsmedelsproduktion skall
skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden och kulturmiljövärdena
bevaras och stärks.
Miljömålet för ett rikt odlingslandskap
innebär att:
• Åkermarken har ett välbalanserat
näringstillstånd, bra markstruktur och
mullhalt samt så låg föroreningshalt
att ekosystemens funktioner och
människors hälsa inte hotas.
• Odlingslandskapet brukas på
sådant sätt att negativa miljöeffekter
minimeras och den biologiska
mångfalden gynnas.
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•
•
•

Inga främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan hota den
biologiska mångfalden introduceras.
Biologiska och kulturhistoriska värden i odlingslandskapet som uppkommit
genom lång, traditionsenlig skötsel bevaras eller förbättras.
Hotade arter och naturtyper samt kulturmiljöer skyddas och bevaras.

Det enda som på lång sikt kan garantera ett fortsatt rikt odlingslandskap är en
levande landsbygd där jordbruk och djurhållning lönar sig. Vid skötselåtgärder i
odlingslandskapet är det viktigt att eftersträva att gynna den biologiska mångfalden
ur ett brett perspektiv; dagfjärilars behov av öppna men kanske vindskyddande
gläntor och bryn, fladdersmössens behov av grova träd samt insektsrika vatten,
vedskalbaggarnas beroende av grova och ihåliga, gärna solexponerande träd samt
blommande buskar som födokälla samt många kärlväxters behov av hävd på olika
sätt. Specifika mål för hela eller delar av områden är ofta viktiga att identifiera som
underlag för skötseln.
God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd
miljö skall utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god
lokal, regional och global miljö. Naturoch kulturvärden skall tas tillvara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar
skall lokaliseras och utformas på
ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark,
vatten och andra resurser främjas.
I beskrivningen av de nationella miljömålen
för en ”god bebyggd miljö” finns några
punkter som särskilt berör och har innebörd
naturvårdsarbetet:

•
•
•

Natur- och grönområden med närhet till bebyggelsen och med god
tillgänglighet värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett
hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses.
Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas.
Naturgrus nyttjas endast när ersättningsmaterial inte kan komma i fråga med
hänsyn till användningsområdet och naturgrusavlagringar med stort värde för
dricksvattenförsörjningen och för natur- och kulturlandskapet bevaras.
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Ett rikt växt och djurliv
Den biologiska mångfalden skall bevaras
och nyttjas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer.
Arternas livsmiljöer och ekosystemen
samt deras funktioner och processer
skall värnas. Arter skall kunna fortleva
i långsiktigt livskraftiga bestånd med
tillräcklig genetisk variation. Människor
skall ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald,
som grund för hälsa, livskvalitet och
välfärd.
Miljömålet för ett rikt växt- och djurliv
innebär att

•

•
•
•

•
•
•

•
•
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Samhällets insatser för att bevara den biologiska mångfalden bedrivs med
ett landskapsperspektiv på förvaltningen av ekosystemen. Ekosystemens
buffertförmåga bibehålls, dvs. förmågan att klara av förändringar och
vidareutvecklas, så att de kan vara fortsatt produktiva och leverera varor och
tjänster.
Landskapet, sjöar och vattendrag är så beskaffat att arter har sina livsmiljöer
och spridningsvägar säkerställda.
Det finns tillräckligt med livsmiljöer så att långsiktigt livskraftiga populationer av
arter bibehålls (gynnsam bevarandestatus).
I områden där viktiga naturtyper skadats restaureras sådana så att
förutsättningarna för den biologiska mångfalden väsentligt förbättras. Det
kan t.ex. handla om naturtyper som generellt har minskat kraftigt i yta och
utbredning, som fått sina kvaliteter som livsmiljö generellt utarmad, som hyser
en stor mångfald av arter eller som hyser genetiskt särpräglade bestånd av
arter.
Arterna är spridda inom bl.a. sina naturliga utbredningsområden i landet så att
genetisk variation inom och mellan populationer är tillräcklig.
Inga främmande arter eller genetiskt modifierade organismer som kan hota
människors hälsa eller hota eller utarma biologisk mångfald introduceras.
Den biologiska mångfalden upprätthålls i första hand genom en kombination
av hållbart nyttjande av biologiska resurser, bevarande av arter och deras
livsmiljöer samt åtgärder för att minimera belastningen av föroreningar och
genom att begränsa klimatpåverkan.
Arter som nyttjas t.ex. genom jakt och fiske förvaltas så att de långsiktigt kan
nyttjas som en förnyelsebar resurs, och så att ekosystemens strukturer och
funktioner inte påverkas.
Samhället och dess medborgare har en bred kunskap om och förståelse
för vikten av biologisk mångfald. Traditionell och lokal kunskap om biologisk
mångfald och dess nyttjande bevaras och används när så är lämpligt.

