SUNNE KOMMUNS NATURVÅRDSPROGRAM
Programperiod 2008-2013
Programdel

Varje form av liv är unik och skall respekteras, oavsett vilket värde den har
för människan, som för att kunna visa andra organismer sådan respekt
måste vägledas av moraliska regler för sitt handlande.”
Ur FN:s Världsmiljödeklaration
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Förord
Sunne kommun är riksbekant för sitt natursköna landskap. Naturen är fantastisk
och storslaget varierad. Naturturismen, speciellt från Europa, är viktig och har god
utvecklingspotential. Fryksdalen är en turistiskt välkänd dalgång.
Det storslagna öppna landskapet längs dalgångarna utgör fin kontrast och
variation med skogslandskapet och det småbrutna odlingslandskapet. Sjöar och
odlingsmarker täcker dalbottnarna som kan vara flera kilometer breda. På många
ställen finns mäktiga bergsbranter. Deras otillgänglighet gör dem värdefulla som
häckningsplatser för fågelarter som kräver ostörda klipphyllor tex Korp och Berguv.
Fina dalgångar finns utmed Frykensjöarna, Visten, Rottnen, Kymmen och Rannsjön.
Det finns geologiskt intressanta områden med unik naturvärden och landskapsvärden. Ett exempel är Gräsmarksdeltat som även hyser stora grundvattentillgångar
av mycket god kvalitet.
Berggrunden är inte bara sprucken. Den är också mycket varierad i sin sammansättning. Oftast består den av sura silikatbergarter men här och var finns kalkförande,
basiska, bergarter som särskilt gynnar växtligheten. En sådan bergart är hyperit som
bildats djupt nere i jordskorpan och som pressats upp genom berggrundssprickor
under perioder av vulkanisk aktivitet.
Skogsfinnarna som röjde mark och bosatte sig här på 1600 talet har bidragit med
att vi i viss mån än idag kan njuta av natur och kulturmarker i form av hävdade
ängs- och hagmarker, hamlade träd, timrade bosättningar och odlingsrösen.
Förändrade brukningsmetoder och ekonomi har dock lett till att den gamla typen
av kulturlandskap i allt raskare takt försvinner och många natur och kulturvärden
förloras för alltid. I och med det förlorar vi också en del av vår historia. Men det beror
på oss, vi som lever här och nu, om det skall fortsätta att vara så. Det är vårt ansvar
om kommande generationer skall kunna vistas i natur som är i biologisk balans och
har en mångfald och rikedom av arter och naturtyper. Det är vårt ansvar att växtoch djurarter som genom århundraden anpassats efter speciella brukarformer och
specifika naturtyper, fortfarande kan finna levnadsmiljöer i nutiden och för framtiden.
Naturvårdsprogrammet för Sunne kommun har organiserats via kommunstyrelsens
arbetsutskott som styrgrupp. Praktiskt har arbetet organiserats, sammanställts
och författats genom Miljöstrateg Kristina Rebane. Inventeringsarbetet och
sammanställning av inventeringarna har utförts och författats av biolog Dan Mangsbo.
Sven-Åke Berglind, Fil Dr.i Naturvårdsbiologi, på Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen
Värmland har planerat, undersökt och utvärderat den insektsinventering som vi
utförde parallellt med Naturvärdesinventeringen. En rad andra människor har bidragit
med värdefull lokal information till naturvårdsprogrammet och inventeringarna.
Vi har fått ekonomisk draghjälp i form av statligt stöd för lokala naturvårdsprojekt och
från ideella föreningar och organisationer.
Naturvårdsprogrammet är ett sektorsunderlag för Översiktsplanen i kommunen.
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Bakgrund
v Motiv och syfte
v Naturvårdsprogrammets status och
avgränsning
v Nuvarande naturvårdsarbete och
det nya Naturvårdsprogrammet
Motiv och syfte
Motivet för ett Naturvårdsprogram i Sunne
kommun är att samla kunskapen om den
dokumenterat värdefulla natur som finns
och på olika sätt bidra till att värdena
finns kvar för kommande generationer.
Naturvårdsprogrammet skall inte bara
utgöra en kunskapsbank utan också vara
ett dokument med framåtanda och reella
idéer om hur de värden som finns idag
kan bestå i framtiden. Naturvård handlar
om att identifiera och förvalta områden
som har specifika naturvärden.
Miljömålen med delmål utgör här en viktig
bit för att motiv och mål skall konkretiseras
och uppnås.
Syftet är att utifrån nu kända fakta
beskriva de områden som har höga
naturvärden och därmed ge underlag för
• fysisk kommunal planering
• information till brukare och
markägare
• insatser för bevarande och vård
• skydd av områden
• miljökonsekvensbeskrivningar
• olika typer av utbildning
• turism och naturturismutveckling
• allmänhetens rekreation och
kunskap om kommunens natur
Förhoppningen är att Naturvårdsprogrammet skall användas som kunskapsbas och inspirationskälla i såväl
den kommunala organisationen, företag,
markägare, föreningar och av den
intresserade allmänheten. Kunskap om
naturen är en förutsättning för att vi skall
nå en långsiktigt hållbar utveckling med
bevarad biologisk mångfald.
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Biologisk mångfald:
Sverige har undertecknat ett internationellt avtal, en konvention, om
biologisk mångfald där vi förbinder
oss att vårda vår biologiska mångfald,
och nyttja den på ett hållbart sätt, dvs
så att den inte förstörs eller tar slut.
I konventionen definieras biologisk
mångfald ungefär: ”Variationsrikedomen
bland levande växter och djur av alla
ursprung och de ekologiska komplex där
dessa organismer ingår. Detta innefattar
mångfald inom arter, mellan arter och av
ekosystem.”
Naturvårdsprogrammets status och
avgränsning
Naturvårdsprogrammet fastställs
av kommunfullmäktige som ett
planeringsunderlag. Det innebär att
programmet är ett sektorsprogram som
tydligt visar naturvårdens intressen i den
kommunala planeringen.
Naturvårdsprogrammet är ett
sektorsunderlag i den kommunala fysiska
Översiktsplanen.
Kommunstyrelsen via kommunkansliet är
huvudansvarig för att programmet och
dess delmål och åtgärder fullföljs men
andra nämnder och aktörer är involverade
i arbetet.
Naturvårdsprogrammet innehåller
beskrivningar om värdefulla områden
med den kunskap som nu råder, dvs
med de kunskapsunderlag, inventeringar
osv som finns i dagsläget. Programmet
kommer att vara ett sektorsunderlag för
den kommuntäckande översiktsplanen
och annat planarbete: fördjupade
översiktsplaner, detaljplaner,
områdesbestämmelser, bygglovsärenden,
strandskyddsärenden m.m.

Observera att redovisningen av värdefulla
områden inte är heltäckande och statisk.
De faktiska förhållandena förändras
och kunskapen om naturen och om
naturområden likaså. De inventeringar
som ligger till grund för detta Naturvårdsprogram är helt nya och utfördes heltäckande i kommunen i fält under år 2007.
De naturområden som redovisas i
naturvårdsprogrammet har inget automatiskt skydd i och med redovisningen i
programmet. Vissa områden har sedan
tidigare skydd, tex naturreservat och
biotopskydd. Områden som finns med
i naturvårdsprogrammet är mycket
värdefulla naturområden vilket innebär
att hänsyn skall tas vid avvägningar
mot andra intressen tex i den fysiska
planeringen. Områdena är klassade i olika
skyddsklasser (1-4) där klass 1 betecknar
högsta skyddsvärde (riksintresse), klass
2 mycket högt skyddsvärde (regionalt
intresse), klass 3 högt skyddsvärde
(kommunalt intresse), klass 4 skyddsvärde
(lokalt intresse).

Kulturmiljöer behandlas inte i Naturvårdsprogrammet annat än att det nämns i
vissa naturområden. Kulturen kan i vissa
falla vara bakomliggande orsak till att
vissa naturvärden skapats. Exempel på
detta är de ängs- och hagmarker som
skogsfinnarna åstadkommit via sin kultur
och markskötsel. Ängs- och hagmarkerna
i sig är på så sätt kulturlämningar men
värderas här i Naturvårdsprogrammet som
naturvårdsobjekt.
Miljömål och delmål som har koppling
till miljöskydd tas inte upp i Naturvårdsprogrammet. Det kan handla om buller,
förorenad mark, luft och dricksvattenkvalité,
klimatet och ozonskiktet. Dessa miljömål
behandlas separat i kommunens arbete
med miljömålen. Endast de miljömål som
har direkt koppling till naturvård behandlas i
Naturvårdsprogrammet.
Nuvarande naturvårdsarbete och det
nya Naturvårdsprogrammet

Naturvårdsarbetet i Sunne kommun
Berörda markägare har också skyldighet hanteras organisatoriskt genom
(miljöbalken 1-2 kap) att ta hänsyn till
kommunstyrelsen/kommunkansliet.
naturvärdena vid skötsel och förvaltande Naturvårdsarbetet i kommunen har till
av marken. Områdena kan endast skyddas största del handlat om att myndigheter
formellt via de områdesskydd enligt
begärt kommunens syn på olika
miljöbalken eller genom planbestämmelser naturvårdsfrågor och ärenden, tex via
tex i detaljplan eller områdesbestämmelser. yttranden.
Naturvårdsprogrammet berör inte
friluftslivet annat än som ett kriterium i
Kommunen har dessutom under åren
värderingen av naturområden samt att
2005-2007 tillsammans med andra aktörer
natur som ligger nära tätorten har stor
praktiskt genomfört ett mycket lyckat
betydelse för allmänhetens friluftsliv,
naturvårdsarbete genom restaurering av
rekreation och hälsa.
fågelsjön Björken. Projekt sjön Björken har
tilldelats ca 2,4 miljoner kronor i statliga
Anläggningar, spår, leder och värdering av medel för lokal och kommunal naturvård.
mark enbart utifrån rekreationssynpunkt
omfattas inte av programmet.
Kalkningen av sjöar, vattendrag och
våtmarker sköts samordnat i Värmlands
Grönytor i tätorten och dess
län och ligger inte längre organisatoriskt
naturvärden behandlas inte heller i
på kommunen.
Naturvårdsprogrammet.
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Kommunfullmäktige fattar beslut om
bildande av kommunala naturreservat.
Kommunstyrelsen är ansvarig för bl a
kommunens översiktliga planering och
strategiska beslut som rör miljö- och
naturvårdsfrågor. Kommunstyrelsen är
också ansvarig för kommunens mark.
Tekniska Förvaltningen ansvarar för
kommunägd mark i form av parkmark.
Övrig jordbruksmark förvaltas av
arrendatorer och skogsmarken sköts av
Skogssällskapet, Sunne.
Efter beslut i Kommunfullmäktige
ansvarar miljöenheten och plan- och
bygglovsenheten för den fysiska planeringen och därigenom ansvaret för
innehållet i planer och att hänsyn tas till
naturvårdens intressen.
Miljö- och byggnadsnämnden agerar
som myndighet i naturvårdsfrågor och
täktfrågor. Nämnden har även tillsyn i
frågor som rör nedskräpning och deltar
i den kommunala vattenplaneringen.
Nämnden är som myndighetsnämnd
en aktör i den fysiska planeringen och
även genom bygglovärenden berörd av
naturvårdsfrågorna vilka ska vägas in
i beslutsunderlaget. Nämnden svarar
även för vissa naturvårdsärenden enligt
miljöbalken som strandskyddsdispenser,
hägn, stängselfrågor etc.

Tjänstemannaorganisation
På kommunkansliet ansvarar miljöstrategen för naturvårdsfrågorna. Även
inköpssamordnaren, de som förvaltar
kommunens jord - och skogsmark,
tekniska enheten som sköter parkmarken
är i hög grad berörda av naturvårdsarbetet
liksom de som arbetar med fysisk
planering.
På miljökontoret är olika tjänstemän på
olika sätt inblandade i ärenden som har
naturvårdsanknytning som till exempel
remisser vid infrastrukturprojekt eller vid
tillståndspliktiga verksamheter såsom
täkter.
På plan- och bygglovsenheten svarar
tjänstemän för att naturvårdshänsyn
vägs in i beredningen av myndigheters
beslut knutna till den fysiska planeringen
samt handlägger naturvårdsärenden
såsom strandskyddsdispenser, hägn och
stängselfrågor.
Kunskap

Kunskapen om naturvärden i Sunne
kommun grundar sig i huvudsak
på den nyligen genomförda naturvärdesinventeringen från år 2007.
Inventeringen omfattar inte vattenmiljö.
En närmare limnologisk inventering skulle
vara önskvärd för att ytterligare precisera
Bildningsnämnden ansvarar för skola
kommunens djur och växtliv i sjöar och
och den kommunala barnomsorgen.
vattendrag. Djupare kunskaper skulle
Bildningsnämnden ansvarar dessutom för förenkla handläggningen av dispenser för
kommunal kultur- och fritidsverksamhet,
strandskydd ect.
tex. friluftsanläggningar. Bildningsnämnden
är främst berörda av den pedagogiska
Även viss kunskap i kommunen och
delen av naturvårdsarbetet bl.a genom
för detta Naturvårdsprogram baseras
projektstöd till naturpedagogisk verkpå naturvårdsinventering från 1973
samhet i skolor och förskolor.
(Länsstyrelsen 1973). Denna inventering
var översiktlig och utfördes i hela länet.
En speciell del finns för Sunne kommun.
Inventeringen följdes upp av Länsstyrelsen
1986. Med det samlade
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inventeringsunderlaget bedöms att
Sunne kommun har god kunskap och
bra underlag för naturvårdsarbetet i
kommunen. När det gäller landmiljö har
Länsstyrelsen år 1994 inventerat ängsoch hagmarker i länet, redovisning i
rapporten ”Ängar och hagar i Värmlands
län rapport nr 1994:20” I rapporten
redovisas naturliga slåtter- och betesmarker överstigande 1 hektar inom
Sunne kommun. Det innebär att flera små
områden med mycket höga botaniska
värden hamnat utanför redovisningen.
De skall dock ändå finnas registrerade
hos länsstyrelsen som floravårdsprojekt.
Länsstyrelsen har även i rapporten 1995:
1 ”Inventeringar som behandlar biologisk
mångfald i terrester miljö” gjort en

sammanställning av de inventeringar som
gjorts på flora, evertebrater, mossor och
lavar.
Inventeringen av länets ängs och
hagmarker gjordes ytterligare
en gång under åren 2002-2004 i
Värmland. Inventeringen kallades
”Ängs- och betesmarksinventering”
för att särskilja från tidigare ängs- och
hagmarksinventering från 1994. I den
senare inventeringen kan det förekomma
andra objekt än 1994 eftersom vissa
objekt saknat tillräcklig hävd och vuxit igen
eller på annat sätt förlorat naturvärden.
Ängs- och betesmarks inventeringen är
inte publicerad av Länsstyrelsen ännu.

Ängs- och betesmark, Tiskaretjärn, Sunne kommun
Kunskaperna om vattenmiljöer är
fortfarande begränsade. Kalkningsuppföljningen ger indikationer på arter och
vattenstatus men den genomförs endast
i vissa vattendrag. Länsstyrelsen har
gjort en undersökning av bottenfaunan i
försurade och kalkade

sjöar och vattendrag under hösten 2003.
Resultatet finns i rapporten 2004:20
”Bottenfauna i Värmlands län, 2004”. I
rapporten 2000:14 ”Vattenkemiskt och
biologiskt resultat i kalkade sjöar och
vattendrag i Värmland 1999” undersöktes
också effekterna av kalkningen.
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Stor kunskap om skogsmarken har
tillkommit tack vare Skogsstyrelsens
projekt Nyckelbiotoper. Skogsstyrelsens
inventering av nyckelbiotoper i skogen
tillför en mängd skogliga naturvärden.
Inventeringen omfattade endast
småskogsbruket. Parallellt med detta
genomförde Skogsstyrelsen även en
kartläggning av sumpskogar. Det var
dock i huvudsak en flygbildsinventering
som därför har begränsade värden för
naturvården.

Kommunala ansvarsarter

De olika undersökningar och inventeringar
som gjorts har aldrig av samlats i ett
kommunomfattande dokument utan de
har fått eftersökas på olika ställen i och
utanför kommunens organisation. Det har
gjort handläggning av naturvårdsärenden
i kommunen komplicerad och kunskapen
om olika värden i naturområden i
kommunen oöverskådlig. Genom detta
Naturvårdsprogram finns kunskapen
samlad i ett dokument!

Detta innebär att kommunens agerande
har en stor betydelse för artens och
biotopens framtida överlevnad.

Fältgentiana i ängsmark, Bartelstorp
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Sunne kommun hyser vissa arter som
uppmärksammas genom att utses av
kommunen som kommunala ansvarsarter.
Med kommunala ansvarsarter avses
sådana arter där en stor del av landets
eller länets populationer finns inom
kommunens gränser. Det är även
nödvändigt att prioritera den biotop där
arterna förekommer för att arterna i sig
skall kunna fortleva.

Sunne kommuns ansvarsart är
Fältgentiana (Gentianella campestris )
och Sunne kommuns ansvartbiotop är
Slåtterängs- och hagmark, läs mer om
dem i Bilaga 2 ”Naturen i Sunne kommun”.
Rödlistan är en förteckning över de
arter som bedöms att inte ha långsiktigt
livskraftiga populationer i Sverige. Med
andra ord, arter som löper risk att försvinna
från landet. Rödlistan omfattar totalt
3 653 arter. Arter som klassificeras i
endera av kategorierna Kunskapsbrist
(DD), Försvunnen (RE), Akut hotad
(CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU) och
Missgynnad (NT) benämns rödlistade. De
rödlistade arter som kategoriseras som
endera Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN)
eller Sårbar (VU) benämns hotade.
Hotkategorierna delas in på följande vis:
Kunskapsbrist (DD), Försvunnen (RE),
Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar
(VU), Missgynnad (NT).

Naturvårdsmål
Kommunala mål
Kommunen ansluter sig till de 16 nationella
miljömålen. I Naturvårdsprogrammet finns
mål och insatser kopplade till de miljömål
som direkt har anknytning till naturvården.
Flera miljömål har indirekt koppling
till naturvård men i Sunne kommuns
Naturvårdsprogram är inriktningen på de
miljömål som direkt kopplar till naturvård.
I april 1999 antog riksdagen 15 nationella
miljömål. Ytterligare 1 miljömål antogs
av riksdagen hösten 2005, målet om ett
rikt växt – och djurliv. De 16 miljömålen
beskriver de egenskaper som vår
natur- och kulturmiljö måste ha för att
samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt
hållbar. Det övergripande målet för

miljöarbetet är att vi till nästa generation
ska lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta. Det innebär att
påverkan på miljön ska ha reducerats till
nivåer som är långsiktigt hållbara.
Nedan redovisas 6 av de 16 miljömålen,
översatta till lokal nivå och Sunne
kommuns naturvårdsarbete. Utförligare
beskrivningar av miljömålen samt den
allmänna lydelsen av de 6. miljömålen
finns beskrivet under rubriken ”Nationella
Miljömål”, bilaga 1.

Levande sjöar och vattendrag
I Sunne kommun skall sjöar och vattendrag vara ekologiskt
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras.
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som
förutsättningar för friluftsliv värnas.

Myllrande våtmarker
I Sunne kommun skall våtmarkernas ekologiska och
vattenhushållande funktion i landskapet bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.
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Levande skogar
I Sunne kommun skall skogens och skogsmarkens värde för
biologisk produktion skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala
värden värnas.

Ett rikt odlingslandskap
I Sunne kommun skall odlingslandskapets och
jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

En god bebyggd miljö
I Sunne kommun skall stad och tätort och annan bebyggd
miljö utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka
till en god regional och global miljö. Natur- och 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.

Ett rikt växt och djurliv
I Sunne kommun skall den biologiska mångfalden 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. Kommuninvånare skall ha tillgång till en
god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som
grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
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Åtgärder
Här redovisas de åtgärder som Sunne kommun avser att genom föra under perioden
2008-2013 för att nå de uppsatta målen. Åtgärderna är så långt möjligt konkreta
och uppföljningsbara och utgör den huvudsakliga naturvårdens verksamhet under
programperioden.
Strategiskt arbete
Åtgärder strategiskt arbete

Ansvar

Organisation och kompetens
Bibehåll och utveckla naturvårdskompetensen på
Kommunkansliet, Plan-och bygglovsenheten och Miljöenheten.
Kommunkansliet anför och har den övergripande funktionen för
naturvårdsfrågor i kommunen.

KS

Söka olika former av ekonomiskt stöd och samarbetsformer för
naturvårdsprojekt (tex Landsbygdsprogrammet, EU projekt osv)

KS

Utvärdering
Genomföra en årlig utvärdering av utförda åtgärder i
naturvårdsprogrammet

KS

Genomföra en slutlig utvärdering av samtliga åtgärder i
naturvårdsprogrammet vid programperiodens slut.
Integrera nyckeltal för naturvård och redovisa årligen i
kommunens övriga miljöredovisning.
Nyckeltal:
• Andel av skogsmarken (kommunal och totalt i kommunen)
som är skyddad enligt miljöbalken
• Andel av ytan i Ängs- och betesmarksinventeringen som
hävdas med miljöstöd eller liknande.
• Andel av objekt med naturvärdesklass 1 och 2 i
kommunens naturvårdsprogram som skyddas enligt
miljöbalken
• Antal häckande stabila par av Smålom per säsong är flera
än 14 st (2004 års inventering) och i ökande trend.
• Antal häckande par av Fiskgjuse per säsong är flera än 2
st (2001 års inventering) och i ökande trend.

KS
KS

Samarbete

Lst,
MÄ,
BL

WOF,
SOF,
MBN

Kunskapsinsamling
Inventeringar. Initiera inventeringar av akvatisk miljö. Medverka till KS
kunskapsförbättring av naturvårdsunderlag i kommunen.

Lst

Fysisk planering och exploatering
Samråda med kommunens naturvårdskompetens vid all
kommunal verksamhet, planering, myndighetsutövning, m.m
där områden i naturvårds klass 1-4 eller områden av särskild
betydelse för friluftslivet kan befara påverkas.

KS

MBN,
Lst
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Beslut som påverkar naturvärden skall vila på ett fullgott
beslutsunderlag med MKB dokument.

KS

MBN, Lst

Ta fram en plan för den Tätortsnära Naturen som visar dess
bevarande och utveckling.

KS

MBN, FF,
SNF, SOF

Beakta naturvården vid utformning av nya detaljplaner och
vid behov förse planerna med utformningsbestämmelser för
naturmark i syfte att säkra naturvärdena.

KS

MBN

Information och kunskapsspridning
Publicera kommunens naturvårdsprogram på kommunens
hemsida på internet.

KS

Publicera information om kommunens samtliga naturreservat KS
på kommunens hemsida
Medverka till att brukare, markägare, beslutsfattare och
KS
kommuninvånare har goda kunskaper om kommunens natur
och dess värden

LRF

Informera arrendatorer eller förvaltare av kommunens
skog- och jordinnehav om målen och intentionerna i
naturvårdsprogrammet

LRF

KS

Prioritera ansvarsart* och ansvarsbiotop* i naturvårdsarbetet. KS

MÄ, Lst,
LRF, SNF

* Med kommunal ansvarsart och ansvarsbiotop avses sådana arter eller biotoper där

en stor del av landets populationer eller biotoper finns inom kommunens gränser.
Detta innebär att kommunens agerande har en stor betydelse för artens eller
biotopens framtida överlevnad.
Levande sjöar och vattendrag
Åtgärder Levande sjöar och vattendrag
Bevara värdefulla strandmiljöer genom att tydligare
väga in hänsyn för flora och fauna vid prövning av
strandskyddsärenden.
Medverka till åtgärder som påverkar förekomsten av
Flodpärlmussla i positiv riktning.
Inventera häckande par av Smålom (nu kända
lokaler)
Medverka till åtgärder i Rottnan som påverkar Utter
(Lutra lutra) förekomsten i positiv riktning.
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ANSVAR SAMARBETE
KS

Lst, MBN

KS

Lst, FVOF, Klfhs
BL, MÄ
WOF, SOF, SNF,
Lst
Lst , Klfhs.
BL, MÄ

KS
KS

Myllrande Våtmarker
Åtgärder - Våtmarker
Fortsätta medverkan i arbetet med att inventera och
restaurera våtmarkerna runt sjön Björken

Undersöka förutsättningarna för restaurering av
våtmarker vid Backatjärnsområdet. (söka medel från
Landsbygdsprogrammets Utvald Miljö)

Levande skogar
Åtgärder - skog

Ansvar Samarbete
KS
FB, Lst,
medfinansiärer,
mark-och
djurägare, BL
KS

WOF, SOF, SNF,
Lst, LRF, MÄ

Ansvar

Samarbete

Sköta kommunens skogsinnehav så att den
KS
biologiska mångfalden bibehålls och ökar.
Exempel på skötselåtgärder är att skapa död
ved, gynna lövträd vid röjning och gallring,
genomföra naturvårdsbränningar samt restaurera
avvattnade sumpskogsområden.

Kommunens
Skogsförvaltare,
SS, RÄD

Arbeta för att hela kommunägda skogsmarken
skall vara FSC märkt senast 2010.

KS

Kommunens
skogsförvaltare

Arbeta för att hänsynsplaner kring
tjäderlekplatser tas fram. Hänsynsplanerna
skall syfta till en långsiktig överlevnad av de
lokala tjäderpopulationerna. I arbetet skall större
lekplatser eller koncentrationer av lekplatser
prioriteras.
Arbeta för att flera markägare utnyttjar
möjligheten till NOKÅS bidrag för natur- och
kulturåtgärder i skogsbruket

KS

Kommunens
skogsförvaltare,
SS, Lst, MÄ, LRF

KS

SS

Ett rikt odlingslandskap
Åtgärder - odlingslandskap

Ansvar Samarbete

Arbeta för att arealen hävdad ängs- och hagmark
(Kommunal ansvarsbiotop) mark ökar.

KS

Lst ,
MÄ

Arbeta för att 100% av livsmedel som upphandlas i Sunne
kommun uppfyller kriterierna för KRAV - märkning eller
liknande miljömärkning

KS

LRF, KRAV

Arbeta för att livsmedel som serveras i skolor och
skolverksamhet, förskolor osv är lokalproducerat. Ökande
andel varje upphandlingsomgång.

KS

BIN
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God Bebyggd Miljö
Åtgärder – bebyggd miljö

Ansvar

Samarbete

Arbeta för att kunskapen om värdefulla och besöksvärda
naturområden i kommunen är god.

KS

BIN

Öka och uppmuntra möjligheterna till uteundervisning
genom att erbjuda kommunens skolor sk Skolskog*

KS

BIN

Utveckla samarbetet med Karlstads universitet vad gäller KS
examensarbeten och projektarbeten som ökar kunskapen
om naturen och resurseffektivt byggande i Sunne
kommun.
*Skolskog är kommunägd skog i skolans geografiska närhet där elever och lärare
kan förlägga olika aktiviteter i samband med utevistelse/undervisning.
Ett rikt Växt och djurliv
Åtgärder-rikt växt och djurliv

Ansvar Samarbete

Arbeta för att antalet exemplar av kommunal ansvarsart KS
ökar. Ansvarsarten är Fältgentiana (Gentianella
campestris ).

Lst , MÄ, LRF

Arbeta för att särskilt skyddsvärda områden i
KS
kommunen avsätts som naturreservat tex BrännbergetRibäcken området

Lst, SS, MÄ,
LRF

Sköta kommunens skogsinnehav så att den biologiska
mångfalden bibehålls och ökar. Exempel på
skötselåtgärder är att skapa död ved, gynna lövträd vid
röjning och gallring, genomföra naturvårdsbränningar
samt restaurera avvattnade sumpskogsområden

KS

Kommunens
skogsförvaltare,
SS, RÄD

Medverka till åtgärder som påverkar förekomsten av
Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) i positiv
riktning

KS

Lst, FVOF,Klfhs

Medverka till åtgärder i Rottnan som påverkar Utter
(Lutra lutra) förekomsten i positiv riktning.

KS

Lst, FVOF, Klfhs

Undersöka behovet av skydd för Vitkindad Gås (Branta KS
leucopsis) under häckningsperioden på Malön i Mellan
Fryken

Lst, SOF, SNF

Inventera häckande par av Smålom (Gavia stellata)

SOF, SNF
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KS

Förkortningar:
KS= kommunstyrelsen Sunne kommun
WOF= Wermlands ornitologiska förening
SOF= Sunne ornitologiska förening
BIN= Bildningsnämnden Sunne kommun
MBN= Miljö Bygg och räddningsnämnden Sunne kommun
Lst= Länsstyrelsen i Värmland
SNF= Sunne naturskyddsförening
FVOF= Fiskevårdsområdes förening
Klfhs= Klarälvdalens Folkhögskola
LRF= Lantbrukarnas Riksförbund
KRAV= Ekonomisk förening för en ökad ekologisk odling, djurhållning och produktion
SS= Skogsstyrelsen
RÄD = Räddningstjänsten
FB = Föreningen Sjön Björken, http://sjonbjorken.se/
MÄ= Markägare
BL= Byalag
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