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INBJUDAN TILL SAMRÅD  

Förslag till reviderad Naturvårds- och friluftsplan, 
tematiskt tillägg till Översiktsplan, Hagfors kommun, 
Värmlands län 
Hagfors kommun, kommunledningsutskottet, beslutade 2019-05-27 att inleda 
samråd av FÖRSLAG TILL REVIDERAD NATURVÅRDS- OCH 
FRILUFTSPLAN som är ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Hagfors 
kommun (2002). Förslaget översändes härmed för samråd enligt 3 kap. 8§ PBL. 
 
Planen är en revidering av tidigare naturvårdsplan (2011) med nytt tillägg av 
friluftsplan. Naturvårds- och friluftsplanen är ett led i kommunens arbete med att 
ge vägledning vid kommunal planering av mark- och vattenanvändning. 
Naturvårds- och friluftsplanen innehåller mål och riktlinjer för det kommunala 
arbetet med naturvård och friluftsliv. 
Planen ska även bidra till ökad kännedom om naturen och friluftslivet i Hagfors 
kommun.  

Planförslaget består av:  
Naturvårds och friluftsplan Del 1 – Mål och strategier 
Naturvårds och friluftsplan Del 2 – Natur och friluftsliv i Hagfors kommun 
Naturvårds och friluftsplan Del 3 – Objektskatalog över värdefulla natur- och 
friluftsområden 
 
Bilaga A: Människan i landskapet 
Bilaga B: Hotade och fridlysta arter i Hagfors kommun 
Bilaga C: Sjöar och vattendrag i Hagfors kommun 
 
Revideringen innebär en omstrukturering och uppdatering av innehållet i den 
tidigare naturvårdsplanen med tillägg av friluftslivsfrågor. Sammantaget bedöms 
de utpekade områdena i stort överensstämma med de områden som utpekats i 
Översiktsplan för Hagfors kommun och innebär därmed endast marginell 
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förändring mot tidigare planläge. Inga ändringar har gjorts som bedöms påverka 
miljökonsekvensbeskrivningen som gjordes till tidigare Naturvårdsplan (2011). 
De största förändringar som skett är tillkomsten av tre nya naturreservat (Råda 
stormosse, Svartån och Mana- Örbäcken). Många av de brukade ängs- och 
skogsmarker fortsätter att försvinna. Statusklassningen enligt 
miljökvalitetsnormer för sjöar och vattendrag har till viss del förändrats. 
Ett genomförande av naturvårds- och friluftsplanen bidrar till flera av de 
nationella miljökvalitetsmålen, i synnerhet Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt 
växt och djurliv samt God bebyggd miljö. Planen bidrar även till de nationella 
målen för friluftslivspolitiken samt visionen och målen i Hagforsstrategin om en 
God grön kommun. 

Samrådet pågår från och med 2019-06-28 till och med 2019-09-30. 
Samrådshandlingarna finns under denna tid tillgängliga på följande platser: 
● Stadshuset i Hagfors, Dalavägen 10. 

Öppettider måndag-torsdag 08:00 - 17:00, fredagar 08:00 - 16:00.
● Hagfors kommuns hemsida, www.hagfors.se

https://www.hagfors.se/undersidor/politik--kommun/planer-redovisnin 
gar-och-rapporter/naturvardsplan.html 

Har du synpunkter?  
Du som har synpunkter på förslaget till reviderad naturvårds- och friluftsplan ska 
framföra det skriftligen till nedanstående postadress eller e-post adress så att 
synpunkten är Hagfors kommun tillhanda den 30 september 2019.  
E-post: kommun@hagfors.se  Postadress: Hagfors kommun, 683 80 Hagfors

Har du frågor?  
Upplysningar lämnas av miljö- och naturvårdshandläggare Liisa Larsson, 
liisa.larsson@hagfors.se, 0563 - 185 00 (växel). 

Fortsatt planprocess 
Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där de synpunkter som 
kommit in under samrådet sammanställs. Planförslaget revideras därefter 
om det bedöms relevant och ställs ut för granskning efter godkännande av 
kommunstyrelsen, under utställningen finns återigen möjlighet att lämna 
synpunkter. 
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