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Bakgrund Naturvårds- och friluftsplan 

Vad är en naturvårds- och friluftsplan 
Naturvårds- och friluftsplanen lägesbeskriver områden som har höga naturvärden och friluftsvärden 

spridda över hela kommunens yta, med syfte att ge förutsättningar för hantering av markfrågor som 

berör dessa utpekade områden. Naturvårds- och friluftsplanen är ett tematiskt tillägg till 

översiktsplanen och har betydelse för flera andra kommunala planer som till exempel vindkraftsplan, 

LIS-plan, vattenplanering och detaljplaner. Den kan komma att påverka etablering av olika typer av 

verksamheter i kommunen.  

Naturvårds- och friluftsplanen har en stor betydelse för att främja en hållbar utveckling i Hagfors 

kommun genom integrering av olika aspekter inom både den ekologiska och sociala dimensionen av 

hållbar utveckling. Det framtida arbetet med kommunal naturvård och friluftslivsfrågor läggs fast i 

planen. Planen har stor betydelse för kommunens arbete med de nationella målen för friluftspolitiken 

samt med sex stycken av de nationella miljökvalitetsmålen: Levande sjöar och vattendrag , Myllrande 

våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv och God bebyggd miljö. 

Planen har även stor betydelse för att kunna uppfylla visionen och målen i Hagforsstrategin om att 

vara en God grön kommun. 

Naturvårds- och friluftsplanen ska utgöra beslutsunderlag vid vägledning mellan naturvårds- och 

friluftsintressen och andra intressen rörande mark- och vattenanvändning, utgöra en samlad 

redovisning av naturvårdens och friluftslivets bevarandeintressen samt underlätta och ge riktlinjer för 

arbetet med naturvård och friluftsliv i kommunen. Planen skall också ange inriktningen för hur 

Hagfors kommun ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmål som rör naturvården samt de 

nationella målen för friluftspolitiken uppnås. Planen skall peka ut de idag kända skyddsvärda 

områdena som bör bevaras och hur de ska skyddas, sprida kunskap och öka medvetenheten om 

naturen, naturvården och friluftslivet i Hagfors kommun, både bland de boende i kommunen och hos 

besökare. Den skall bidra till ett hållbart nyttjande av naturresurser och den biologiska mångfalden.  

Naturvårds- och friluftsplanen kan komma att påverka kommunens planering och ställningstagande 

vid placering av ny infrastruktur och nya etableringar. I kommande bedömningar av nyetableringar av 

infrastruktur eller detaljplaner kommer vid vart tillfälle ytterligare utredningar att behövas göras, då 

underlaget för värderingen av naturvärden, friluftsvärden och andra värden kan vara bristfälligt eller 

ha förändrats i tid. Vid varje sådant tillfälle skall särskilt beaktas sannolikheten, varaktigheten och 

frekvensen av etableringens påverkan på natur- och friluftsvärden och möjligheten att avhjälpa 

eventuell negativ påverkan. Naturvårds- och friluftsplanen ger vägledning över vilka förutsättningar 

som råder för att de utpekade områdens värden ska bevaras och/eller utvecklas. Särskilt styr planen det 

framtida arbetet med att uppnå god ekologisk status i vattensystemen. Vid framtida etableringar 

kommer i bygglov och detaljplaner hänsyn att tas till vilken betydelse och grad som den föreslagna 

etableringen har på miljökvalitetsmålen utifrån intensiteten i markanvändning, risk för överskridandet 

av miljökvalitetsnormer, risk för negativ påverkan på kulturarvet, friluftslivet och/eller speciella 

särdrag i naturen. Särskilt viktigt kommer det att vara att utreda en nyetablering i Klarälvens 

meandrande lopp i övre Klarälvdalen då detta är av hög skyddsstatus, även i ett internationellt 

perspektiv.  

Målsättningen med Naturvårds- och friluftsplanen är även att bidra till bevarandet av värdefulla natur- 

och friluftsområden samt till viss del återskapa mångfalden i naturen i Hagfors kommun. Här syftas 

särskilt på att återskapa fria vandringsvägar för lax och öring, men även att förhindra 

jordbrukslandskapets igenväxning och återskapa ängs- och hagmarker, främst i skogslandskapet. 
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Några förslag finns även på utökat skydd för de objekt som bedöms har mycket höga naturvärden  som 

till exempel Våtmarkerna Stormossen ost Gräsmangen, Skogamossen, och ängs- och hagmarkerna 

Mjögsjöhöjden och Malmbackarna. Detta arbete kan komma att kräva utförliga 

konsekvensbeskrivningar, som t.ex. nya regleringssätt och utrivning av gamla dammar. 

Revidering av naturvårdsplanen 
Det här är en reviderad version av den naturvårdsplan som fastställdes 2011-06-27. Planen var i behov 

av en revidering då målen behövde följas upp samt vissa mål och strategier omformuleras för att 

fortsätta driva arbetet med naturvårdsfrågor framåt. Med denna revidering har utformningen förändrats 

och naturvårdsplanen utökats till en naturvårds- och friluftsplan genom att friluftsfrågor lagts till. 

Syftet med den nya utformningen är att få en enklare överblick över uppsatta mål, områden med både 

höga natur- och friluftsvärden samt öka förståelsen för naturvårdens och friluftslivets betydelse för 

hela Värmland.  Till skillnad från den tidigare planen som hade ett huvuddokument med tillhörande 

bilagor har den reviderade planen tre delar med tillhörande bilagor. Varje del innehåller olika avsnitt 

om naturvård respektive friluftsliv. Innehållet i avsnitten gällande naturvård är till stor del detsamma 

som i den tidigare naturvårdsplanen men är omstrukturerat och uppdaterat. Avsnitten om friluftsliv är 

helt nya. Upplägget beskrivs närmare under ”läsanvisningar”.  

Naturvårds- och friluftsplanen bedöms förenlig med den gällande översiktliga planeringen (2010). 

Som tematisk tillägg är naturvårds- och friluftsplanen en fördjupning av kapitel 10, naturvård och 

kapitel 11, friluftsliv och turism i översiktsplanen. I de fall överensstämmelse inte finns gäller denna 

naturvård- och friluftsplan över översiktsplanen. Sammantaget bedöms de utpekade skyddsvärda 

områden i planen i stort överensstämma med de områden som utpekades i översiktsplanen och innebär 

därmed endast en marginell förändring mot tidigare planläge. Då planen är ett tematiskt tillägg till 

översiktsplanen följer av lagstiftningen att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. 

Miljökonsekvensbeskrivningen är avgränsad till att behandla väsentliga direkta eller indirekta effekter 

av planen. I det reviderade förslaget har inga ändringar gjorts som bedöms komma att påverka den 

tidigare miljökonsekvensbeskrivning som gjorts i samband med det avgränsningssamråd som hölls 

med planenheten på länsstyrelsen Värmland (2010-11-18) då den tidigare naturvårdsplanen 

fastställdes.   

De förändringar som har skett mellan utpekade områden med höga naturvärden i översiktsplanen och i 

denna naturvårds- och friluftsplan gäller framförallt naturtyperna skog och odlingslandskapet. Här har 

mycket skett under de 16 år som gått sedan översiktsplanen skrevs. Skogsstyrelsen har år 2018 

registrerat 186 nyckelbiotoper med en areal på 530 hektar (Skogsstyrelsen 2018).
 
Storskogsbruket har 

haft ansvaret att inventera och registrera nyckelbiotoper på egen mark och de har registrerat totalt 532 

nyckelbiotoper med en areal på 2952 hektar i Hagfors kommun. 

Tre nya naturreservat har tillkommit: Råda stormosse, Svartån och Mana-Örbäcken i centrala Hagfors. 

I skogslandskapet finns idag 31 biotopskyddsområden på 96,3 hektar samt 31 områden med 

naturvårdsavtal på 91,6 hektar samt frivilligt avsatta områden där naturvärden väger tyngre än 

skogsbruket (Skogsstyrelsen 2018). Dessa områden sammanfaller i stort med de områden som i 

översiktsplanen grovt utpekades som värdefulla skogsområden, och ersätter dessa.  

Många av de ängs- och hagmarker som fanns i skogslandskapet brukas inte längre.  

För naturtypen sjöar och vattendrag har den statusklassning enligt miljökvalitetsnormer som gjorts av 

vattenmyndigheten, tillgänglig genom VISS, ersatt kommunens tidigare klassning.  
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För naturtypen våtmarker har några objekt som tidigare bedömts med lokala naturvärden fallit bort. 

Mer kunskap finns i dag att tillgå genom den våtmarksinventering som gjorts av länsstyrelsen. 

Naturvårdsplanens klassning följer denna inventerings resultat.  

Målen för naturvården har utvärderats. Mål som har uppnåtts har antingen plockats bort eller 

formulerats om och vissa mål har även formulerats om i enlighet med ny kunskap. Mål för friluftslivet 

har lagts till. En sammanställning över de reviderade målen finns efter varje målavsnitt.  

 

Avgränsningar med naturvårds- och friluftsplanen 
 

När det gäller miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag, behandlar naturvårds- och 

friluftsplanen främst de biologiska värdena i vatten, medan vattenkvalitet med avseende på kemiska 

faktorer behandlas mer ingående i kommunens vattenplan samt åtgärdsprogram för Västerhavets 

vattendistrikt. 

Naturvårds- och friluftsplanen innefattar inte kulturmiljövård. Kulturvärden beskrivs endast då det 

sammanfaller med naturvård. Hagfors kommuns kulturmiljövård presenteras i översiktsplanen 2010 

kapitel 8. Det finns även inbyggda motsättningar mellan Klarälvens unika meandrande och risk- och 

säkerhetsfrågor. Detta behandlas inte heller i naturvårds- och friluftsplanen, utan här hänvisas till 

översiktsplanens kapitel om risk och säkerhet, kap 12. 

Definitionen av friluftsliv i naturvårds- och friluftsplanen utgår från Naturvårdsverkets definition, 

vistelse utomhus i natur- och kulturlanskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på 

tävling. Aktiviteter som bedrivs utomhus, men där man inte är beroende av naturen runt omkring, 

behandlas däremot inte.  

Motsättningar mellan naturvård och friluftsliv 
 

Naturvård och friluftsliv är starkt sammanlänkade. Ofta innebär hot mot naturen även hot mot 

friluftslivet. Det kan gälla till exempel exploatering av obebyggda områden, anläggning av nya vägar, 

vattenreglering, utsläpp av farliga ämnen i naturen, ej hänsynsfullt skogsbruk etcetera. 

Ibland kan det dock uppstå motsättningar mellan naturvård och friluftsliv. Friluftslivet kan medföra 

slitage, nedskräpning och störa växt- och djurliv. En del naturområden är mer känsliga än andra vilket 

gör att de är mindre lämpliga för friluftsliv. Vissa friluftslivsaktiviteter kan även av olika skäl vara 

svårförenliga med varandra som till exempel ridning och mountainbike. 

Värdet av att ha dessa både naturvård och friluftsliv samlade i samma plan bedöms dock överväga 

dessa motsättningar och istället bidra till att övervinna dem. Förhoppningsvis kan planen hjälpa till att 

ge en överskådlig bild och ge underlag till att lättare kunna besluta i eventuella konfliktsituationer. 

Upplägg 
Hagfors kommuns naturvårds- och friluftsplan består av tre delar med tillhörande bilagor. Första 

upplagan gäller fram till år 2021 för att följa samma tidplan som de nationella miljökvalitetsmålen 

(som i nuvarande form gäller till 2020). Hela planen med bilagor uppdateras därefter vart 5:e år. 
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Del 1 Mål och strategier 2019-2021:  

Översikt över naturvårds- och friluftsmål och åtaganden på nationell, regional och lokal nivå. 

Befintliga och kompletterande delmål för naturvård och friluftsliv i Hagfors kommun samt åtgärder 

som planeras fram till år 2021 för att uppnå målen.  

Del 2 Natur och friluftsliv i Hagfors kommun 

Beskrivning av kommunens mest intressanta naturtyper och ansvarsarter, nulägesbeskrivning av 

kommunens arbete med naturvård och friluftsliv samt analys av situationen för Hagfors natur och 

friluftsliv.  

Del 3 Objektskatalog över värdefulla natur- och friluftsområden 

En objektskatalog med beskrivningar, åtgärdsbehov och kartor för de mest värdefulla natur- och 

friluftsområdena i kommunen. Uppdateras vart 5:e år men en eventuell digital version kompletteras 

kontinuerligt med ny information och nya områden utifrån tillkommande kunskap. 

 

Läsanvisningar Del 1 Mål och strategier 2019-2021 

 

Del 1 Mål och strategier 2019-2021 börjar med en översikt över gällande lagstiftning samt nationella, 

regionala och lokala mål och riktlinjer på naturvårds- och friluftsområdet. Därefter följer sex olika 

kapitel med mål och strategier som är uppdelade utifrån de sex nationella miljökvalitetsmål som 

främst berör arbetet med naturvård: Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker, 

Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv och en God bebyggd miljö. Till sist finns ett 

kapitel om friluftsliv men vissa frågor som berör både natur- och friluftsfrågor har även bakats in i 

tidigare kapitel, till exempel gällande God bebyggd miljö.  

Naturvårds- och friluftsplanen utgår i första hand från befintliga mål och strategier för 

naturvårdsarbetet, men på vissa områden fanns behov av kompletterande mål. För de kommunala mål 

inom naturvårdsområdet och friluftslivet som fastställts tidigare i strategiska planer eller 

översiktsplanen står det tydligt angivet i förteckningen var de har sitt ursprung. Utöver dessa mål finns 

ett antal nya kompletterande inriktningsmål som fastställs genom antagandet av naturvårds- och 

friluftsplanen. Dessa markeras i måltabellerna enligt nedan som ”kommunens kompletterande mål som 

antas vid antagande av naturvårds- och friluftsplanen”. 

 

Nationellt antagna mål. 

 

Kommunens mål som tidigare antagits av 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunens kompletterande mål som antas 

vid antagande av naturvårds- och 

friluftsplanen. 
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Vid varje mål anges vilken instans som ansvarar för beslut om målet/åtgärden respektive 

genomförande av åtgärden. Ibland anges flera instanser som gemensamt ansvariga för en åtgärd. Den 

instans som anges först ska vara drivande i arbetet. 

Översikt lagar och riktlinjer för naturvård och friluftsliv 

Internationella avtal om hållbar utveckling och biologisk mångfald 

Att arbeta med hållbar utveckling och att bevara och främja den biologiska mångfalden är inte bara en 

angelägenhet för enskilda länder, utan det är också mänsklighetens gemensamma ansvar gentemot 

framtidens människor. Det finns flera nationella samarbeten som arbetar med just dessa frågor. Några 

av de viktigaste är Bonn-konventionen, CITES-konventionen, Ramsar-konventionen, Rio-

konventionen om biologisk mångfald samt Agenda 2030. 

Bonn-konventionen handlar om skydd för flyttande vilda djurarter såsom flyttfåglar, deras livsmiljöer 

och flyttvägar. CITES-konventionen handlar om att reglera och begränsa handel med hotade djur och 

växter. Ramsar-konventionen handlar om att staterna ska bevara viktiga våtmarksområden. Rio-

konventionen om biologisk mångfald undertecknades under FN:s miljö- och utvecklingskonferens 

(UNCED) i Rio de Janeiro år 1992 och ålägger alla medlemsländer att samarbeta för att säkra att 

biologisk mångfald bevaras och utnyttjas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Rio-konventionens tre 

huvudmål är att bevara jordens biologiska mångfald, främja en hållbar användning av jordens resurser 

samt att dela förmånerna av de genetiska resurserna rättvist. 

Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 med 17 stycken 

globala mål och 169 delmål om alla dimensionerna av hållbar utveckling (social, ekonomisk och 

ekologisk) (Regeringskansliet 2018). Världens länder skall fram till år 2030 leda världen mot en 

hållbar och rättvis framtid, utrota fattigdom och hunger överallt, bekämpa ojämlikheter inom och 

mellan länder, bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, förverkliga de mänskliga 

rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt samt säkerställa ett varaktigt 

skydd för planeten och dess naturresurser. Mål som naturvårds- och friluftsplanen främst berör är Mål 

2 – Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett 

hållbart jordbruk, Mål 3 – Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar, 

Mål 6 – Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla, Mål 11 – 

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara och Mål 15 – 

Landbaserade ekosystem, biologisk mångfald. Även flera andra mål är direkt eller indirekt relevanta 

för planen. 

EU:s lagstiftning 
Som medlem i EU måste medlemsländerna följa och införa de direktiv som stiftas inom EU i sin egen 

lagstiftning. Några direktiv som har stor betydelse för naturvården är fågeldirektivet, art- och 

habitatdirektivet och ramdirektivet för vatten. Fågeldirektivet handlar om skydd av vilda fåglar. Art- 

och habitatdirektivet handlar om skydd av andra djur, växter och deras habitat (livsmiljöer). Dessa 

direktiv innebär bland annat att varje medlemsland måste peka ut områden där olika naturtyper ska 

bevaras och ingå i ett europeiskt nätverk av naturområden, det så kallade Natura 2000. 

Ramdirektivet för vatten omfattar allt vatten, ytvattenförekomster som sjöar och vattendrag samt 

grundvattenförekomster. Vattenförekomsternas status bedöms efter ekologiska och kemiska kriterier. 

Om ett vatten inte uppnår god status ska åtgärder vidtas. 
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Svensk lagstiftning 

Miljöbalken trädde i kraft 1 januari år 1999 vars mål och syfte är att främja en hållbar utveckling som 

innebär att nuvarande och kommande generationer försäkras en hälsosam och god miljö. I miljöbalken 

finns bestämmelser om hushållning av mark och vatten, miljökonsekvensbeskrivningar, 

åtgärdsprogram, skydd av natur, skydd för djur- och växtarter, miljöfarlig verksamhet, 

vattenverksamhet och täktverksamhet. 

Plan- och bygglagen är den lag som reglerar planläggning av mark, vatten och byggande. Bland annat 

innehåller plan- och bygglagen bestämmelser som gör kommunen skyldig att upprätta en översiktsplan 

för hela kommunen, samt föreskrifter om bland annat detaljplaner, bygglov, byggtillsyn och 

byggnadsnämndernas verksamhet. Bestämmelserna i plan- och bygglagen syftar till att, med hänsyn 

till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 

levnadsförhållanden och en god och långsiktig hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle 

och för kommande generationer. 

Översiktsplanen är ett av de viktigaste verktyg för kommunens planering. Översiktsplanen ska 

redovisa hur kommunen tänker använda mark- och vattenområden inom kommunen. Vidare ska den 

visa hur bebyggelse ska utvecklas och bevaras, hur riksintressen ska tillgodoses och hur 

miljökvalitetsnormer iakttas. Översiktsplanen är inte rättsligt bindande utan ska vara vägledande för 

andra planer och beslut. Naturvårds- och friluftsplanen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och 

ska fungera som ett komplement till den kommunomfattande översiktsplanen och har samma juridiska 

status som översiktsplanen.  

Skogsvårdslagen handlar om hur skogsmarken ska skötas så att den ger en god avkastning samtidigt 

som hänsyn till naturen, kulturmiljön och andra intressen tas. 

Enligt den svenska jaktlagen är alla vilda fåglar och däggdjur samt deras bon, ägg och ungar fredade, 

med undantag för de perioder på året då det bedrivs jakt på vissa arter.  

Allemansrätten innebär att alla ska ha rätt att vistas i naturen utan att fråga markägaren om lov. Det är 

tillåtet att bland annat gå, cykla, rida, åka skidor i naturen, förutsatt att man inte riskera att skada 

grödor, skogsplantering eller annan känslig mark. Allemansrätten innebär att den som rör sig i skog 

och mark är skyldig att ta hänsyn till sin omgivning, till växt- och djurliv lika väl som till markägare 

och andra människor i närheten. Det är tillåtet att slå upp ett tält något dygn om det inte görs på 

odlingsmark eller nära boningshus. 

Genom artskyddsförordningen har en stor del av bestämmelserna i EU:s art- och habitatdirektiv samt 

fågeldirektivet införts i svensk lagstiftning. I artskyddsförordningen finns även bestämmelser om 

fridlysta arter samt reglering av handel med olika arter. 

De nationella miljökvalitetsmålen och generationsmålet 

Miljöarbetet i Sverige är idag styrt av ett generationsmål och 16 nationella miljökvalitetsmål som är 

antagna av riksdagen. Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver 

ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är därför vägledande för 

miljöarbetet på alla nivåer i samhället och innebär i korthet att man skall jobba med hållbar utveckling. 

Riksdagens definition av generationsmålet är: 
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”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de 

stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 

gränser.” 

De 16 miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till 

och syftar till att främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden, ta till vara på 

kulturmiljöer och dess kulturhistoriska värden, bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga 

och trygga god hushållning med naturresurser. Till varje miljökvalitetsmål finns preciseringar som 

förtydligar målen och används i det löpande uppföljningsarbetet av målen.  

Främst berör naturvårds- och friluftsplanen följande sex miljökvalitetsmål : 

● Levande sjöar och vattendrag   

● Myllrande våtmarker 

● Levande skogar 

● Ett rikt odlingslandskap 

● Ett rikt växt- och djurliv 

● God bebyggd miljö 

Målen ska vara uppnådda inom en generation eller fram till år 2020. Efter 2020 kommer 

miljömålsarbetet att fortsätta men det är ännu oklart i vilken form. Eftersom Naturvårds- och 

friluftsplanen till stor del är uppbyggd kring de nuvarande miljökvalitetsmålen föreslås en revidering 

till år 2021 för att fånga upp eventuella ändringar på detta område. 

 

Nationella mål för friluftspolitiken 
I en proposition 2009 formulerades ett övergripande mål för friluftspolitiken på följande sätt: 

”Målet för friluftspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva 

friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla ska ha möjlighet att få naturupplevelser, 

välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö” 

I december 2012 beslutade regeringen om tio preciserade mål för friluftspolitiken, dessa presenteras 

nedan: 

1. Tillgänglig natur för alla 

Naturen ska vara tillgänglig för alla. Det innebär att möjligheten att vistas i och njuta av natur- och 

kulturlandskapet är stor och människors olika behov är tillgodosedda. Områden med god tillgänglighet 

finns utpekade, är kända och uppskattade och förvaltas långsiktigt. Tillgänglighet har hög prioritet 

inom planering, information och förvaltning av natur- och kulturlandskapet samt andra områden av 

betydelse för friluftslivet. Samordnande myndighet: Boverket 

2. Skyddade områden som resurs för friluftslivet 

Att skyddade områden är en resurs för friluftslivet. Det innebär att skyddade områden med värden för 

friluftslivet skapar goda förutsättningar för utevistelse genom förvaltning och skötsel som främjar 

friluftsliv och rekreation. Samordnande myndighet: Naturvårdsverket 
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3. Starkt engagemang och samverkan 

Ett starkt engagemang och samverkan där personligt och ideellt engagemang står i centrum. 

Organisationerna bör i högre grad än i dag samverka. Ökad samverkan kan bidra till att fler människor 

ägnar sig oftare åt friluftsliv. Det bör även finnas etablerade strukturer för dialog och samordning av 

friluftslivet lokalt, regionalt och nationellt. 

Samordnande myndighet: Naturvårdsverket 

4. Allemansrätten 

Allemansrätten är grunden för friluftslivet. Det innebär att allemansrätten värnas och allmänhet, 

markägare, föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten. 

Samordnande myndighet: Naturvårdsverket 

5. Tillgång till natur för friluftsliv 

Det finns tillgång till natur för friluftslivet. Det innebär att samhällsplanering och markanvändning tar 

hänsyn till friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap. 

Samordnande myndighet: Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket, 

6. Attraktiv tätortsnära natur 

Det finns attraktiv tätortsnära natur för friluftslivet. Det innebär att befolkningen har tillgång till 

grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden. 

Samordnande myndighet: Boverket 

7. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

Att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling och regional tillväxt i alla delar av landet. Detta bör 

innebära att friluftsliv samt natur- och kulturturism bidrar till att stärka den lokala och regionala 

attraktiviteten och medverkar till en stark och hållbar utveckling och regional tillväxt. 

Natur- och kulturturism bör uppmärksammas och prioriteras som strategiska verksamheter inom 

besöksnäringen. Upplevelserna bör kännetecknas av hållbarhet, kvalitet, värdeskapande, tillgänglighet 

och säkerhet. 

Samordnande myndighet: Tillväxtverket leder en samverkansgrupp för svensk turism som har till 

uppgift att samordna och effektivisera initiativ som rör turism. 

8. Ett rikt friluftsliv i skolan 

Ett rikt friluftsliv i skolan. Det innebär att förskolor, förskoleklasser, grundskolor och motsvarande 

skolformer samt fritidshem bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om förutsättningar för en 

god miljö och hållbar utveckling i enlighet med verksamheternas styrdokument. Barn och elever bör 

ges goda möjligheter att vistas utomhus. 

Samordnande myndighet: Naturvårdsverket bör efter samråd med Skogsstyrelsen och Skolverket, 

vidareutveckla formerna för målets genomförande och uppföljning. 

9. Friluftsliv för god folkhälsa 
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Att skapa goda förutsättningar för att människor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och 

kulturlandskapet. Det innebär att evidensbaserade kunskaper om insatser som skapar förutsättningar 

för friluftsliv och främjar hälsa sammanställs och sprids till kommuner, landsting, ideella 

organisationer och andra berörda aktörer. 

Samordnande myndighet: Folkhälsomyndigheten 

10. God kunskap om friluftslivet 

Det finns god kunskap om friluftslivet. Det innebär att det finns etablerad forskning och 

statistikinsamling kring friluftsliv som utgår från ämnesfältets bredd och mångvetenskapliga karaktär, 

är långsiktig över tiden och bygger på behoven hos friluftslivets aktörer. Myndigheter, organisationer, 

kommuner, markägare och företag bör ha god kunskap och kompetens i frågor om friluftsliv, 

landskapets utformning, hållbart nyttjande och natur- och kulturturism. 

Samordnande myndighet: Naturvårdsverket 

Regionalt åtgärdsprogram och miljööverenskommelser 
Av de 16 nationella miljökvalitetsmålen är det 14 stycken som är relevanta för Värmlands län och 

utgör de regionala miljökvalitetsmålen. Länsstyrelsen i Värmland har tillsammans med länets 16 

kommuner, Skogsstyrelsen, Region Värmland samt Landstinget i Värmland och föreningar har tagit 

fram ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2018-2020. (Lst Värmland 2017a) 

Det regionala åtgärdsprogrammet resulterade i fem fokusområden som ska prioriteras i det 

miljöstrategiska arbetet från och med år 2018 fram till år 2020. 

● Minskad klimatpåverkan. Värmland har en vision om ett klimatneutralt Värmland år 2030. 

Värmlands klimatråd har valt ut hållbara transporter som det viktigaste området att fokusera 

på i länet inom detta område. 

● Hållbar samhällsplanering. Det behövs strategier för en hållbar samhällsplanering i länet där 

man bland annat värnar och utvecklar grönytor och tätortsnära natur samt att man anpassar 

samhället för ett förändrat klimat. 

● Hållbart brukande av skog- och odlingslandskap. Förlust av biologisk mångfald är ett globalt 

problem där vi behöver ta ansvar regionalt och lokalt. Vi behöver fungerande ekosystem för 

att bibehålla de viktigaste ekosystemtjänster vi får från naturen samt förhindra att de djur- och 

växter som finns i Värmland dör ut. 

● Hållbar vattenförsörjning. Många av länets sjöar och vattendrag uppnår inte god ekologisk 

status enligt ramdirektivet för vatten. Biologisk återställning av länets vattendrag, bilda 

vattenskyddsområden samt minska läckage av näringsämnen och miljögifter är viktiga 

åtgärder. 

● Hälsa och livsstil. Våra globala konsumtionsmönster och rörliga livsstil är en stor 

miljöutmaning. Varor och tjänster ger upphov till olika typer av miljöpåverkan under hela sin 

livscykel. Många aktörer vill använda sig mer av miljö- och sociala krav vid upphandling samt 

fortsätta arbeta med en giftfri vardag för våra medborgare. 

Det regionala åtgärdsprogrammet ska inspirera till samverkan inom miljöarbetet. För att möjliggöra 

ökad dialog mellan länets aktörer samt att skapa konkreta åtgärder har länsstyrelsen i Värmland tagit 

initiativet till miljööverenskommelser med regionala aktörer som vill bidra i arbetet med att uppnå de 

nationella miljömålen samt de globala hållbarhetsmålen. Den 20 mars år 2018 undertecknade Hagfors 

kommun tillsammans med länets kommuner och landsting miljööverenskommelser med länsstyrelsen i 
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Värmland, totalt 168 åtgärder undertecknades. Miljööverenskommelserna ska stärka genomförandet av 

det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen, för klimat- och energi samt handlingsplan för 

klimatanpassning i Värmland. 

Miljööverenskommelser innebär att regionala aktörer åtar sig att genomföra ett visst antal åtgärder 

inom de utvalda fokusområdena och bidra till årlig uppföljning av miljömålen. Genom 

miljööverenskommelserna synliggörs pågående miljöarbete och möjligheterna till samverkan och 

gemensamma resurser ökar.  

Hagfors kommun bidrar i arbetet med totalt sex åtgärder med ett flertal delmål som ska uppnås till år 

2020:  

● Åtgärd 1: Förbättra återvinning av avfall inom kommunens verksamheter 

● Åtgärd 2: Ökad status i sjöar och vattendrag 

● Åtgärd 3: Hållbarhet skall leda planprocessen 

● Åtgärd 4: Kemikaliekrav vid upphandling 

● Åtgärd 5: Arbeta med utsläpp av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning 

● Åtgärd 6: Öka alternativa transportmedel för arbetsresor. 

Hagfors kommuns övergripande mål och riktlinjer 
I Hagfors kommun har kommunstyrelsen ansvar för det kommunala naturvårdsarbetet, framtagande av 

översiktsplaner och tematiska tillägg till översiktsplanen. Kommunstyrelsen har delegerat planarbetet 

och det praktiska handhavandet i frågor gällande naturvård till Kommunledningsutskottet. I 

översiktsplanen finns kommunens övergripande miljömål för natur och biologisk mångfald samt 

övergripande friluftsmål.  

Hagforsstrategin 

 

Sedan 2017 finns Hagforsstrategin – en vision för hur Hagfors skall vara och uppfattas till 2027. 

Strategin är en gemensam strategi för alla som bor, lever och verkar i Hagfors kommun och är 

framtagen av tjänstemän tillsammans med människor som bor, lever och verkar i kommunen. 

Hagforsstrategin innehåller en vision, sju styrkor samt fem prioriterade områden med tillhörande 

åtgärder och 35 mätbara mål. All utveckling inom kommunen skall gå i Hagforsstrategins riktning. 

Bland styrkorna är det främst Naturens kraft och Livskällan Klarälven som knyter an till naturvårds- 

och friluftsplanen. Av de prioriterade områden är främst En god grön kommun samt Livskvalitet för 

alla de mest relevanta när det gäller naturvård- och friluftsliv.  

Gällande En god grön kommun är visionen att vara en kommun som tänker hållbarhet i alla aspekter, 

både social, ekonomiskt och ekologisk hållbarhet. Hagfors kommun skall vara en attraktiv, skön, säker 

och giftfri plats att bo på och genom att lägga fokus på miljö, klimat och gröna näringar ger det även 

en viktig konkurrensfördel. Målen gällande en God grön kommun som främst berörs av naturvårds- 

och friluftsplanen är:  

Mål 30: I enlighet med prioriterade åtgärder i Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2016 – 2020 

ska kommunen nå sitt bidrag för en giftfri miljö, ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv och 

begränsad klimatpåverkan. 

Mål 32: Vattnets kvalitet och status i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras enligt Hav- och 

vattenmyndighetens direktiv. 
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Mål 33: Kommunen ska klättra på Aktuell hållbarhets årliga kommunranking och ligga minst topp 2 i 

Värmland. 

 

Lokala mål för riksintressen 
Kommunen har i översiktsplanen 2010 beskrivit vikten av att utveckla och marknadsföra kommunens 

riksintressen. I Hagfors kommun finns utpekade riksintressen för naturvård, friluftsliv och 

kulturminnesvård, samt riksväg 62, Klarälvsvägen. Översiktsplanen 2010 och naturvårds- och 

friluftsplanen har ambitionen att utveckla och stärka dessa riksintressen. Särskilt märks detta för de 

målsättningar som finns för Klarälven och dess nära biflöden. Ett led i detta är att kommunen har 

utsett Klarälvens meandernäs som en av sina två ansvarsbiotoper. Naturvårds- och friluftsplanen 

utpekar biflöden till älven vars mynningar finns i riksintresset Klarälvdalen som särskilt viktiga att 

uppnå god ekologisk status enligt vattendirektivet. Dessa är Vångan, Halgån, Götån, Acksjöälven, 

Noret, Louvisebergsälven, Skymma älv och Enån.  

Kommunens andra ansvarsbiotop är gölrik våtmark som finns i naturreservatet Fräkensjömyrarna och 

i naturreservatet och Natura 2000 området Råda stormosse. Båda områden är av riksintresse. Genom 

att särskilt utpeka denna naturtyp avses dessa riksintressen att stärkas.  

För att stärka de Natura 2000 områden som berör vattendrag - Grundan, Noret och Svartån - finns 

målsättningar i naturvårds- och friluftsplanen som syftar till att stärka dessa områden i ett större 

sammanhang då deras avrinningsområden har specifika målsättningar för att uppnå god ekologisk 

status i hela systemen. Dessa förslag på åtgärder sammanfaller med vattenmyndighetens åtgärdsplan.  

Riksintressen Klarälvdalen norr om Edebäck avser även friluftsliv. Det kan finnas motsättningar 

mellan det rörliga friluftslivet och naturvärden i Klarälvdalen. Det är därför viktigt att det rörliga 

friluftslivet bedrivs på ett sätt som inte skadar naturvärden i Klarälvsdalen. I stort sammanfaller dock 

det rörliga friluftslivets intressen med naturvårdsintressen. Särskilt tydlig är detta för planens förslag 

av utvecklingen Klarälvslaxen och öringen, som gynnar fiskeintressen och naturvård. Översiktsplanen 

berör dessa frågor i kapitlet om turism och friluftsliv (kap 11), och naturvårdskapitlet (kap 10) samt i 

naturvårdsplanens målsättningar kring friluftsliv.  

I Hagfors kommun finns förutom väg 62 inga andra riksintressen än de för naturvård, friluftsliv och 

kulturminnesvård utpekade i dag. Energimyndigheten har dock föreslagit att utpeka Uvå-systemet 

uppströms Värmullen samt Klarälven mellan Edsforsen och Deje till riksintresse för energiproduktion 

genom vattenkraft. Energimyndigheten har i sitt beslut till samråd i frågan förklarat att myndigheten är 

medveten om att i de fall riksintressen för vattenkraft överlappar med Natura 2000 områden eller 

riksintressen för natur- eller kulturmiljövärden så väger de senare intressena tyngre än vattenkraften 

enligt miljöbalken. 

Hagfors kommuns mål och strategier 

Övergripande mål för Hagfors kommun 

Hagfors kommun har i översiktsplanen 2010 formulerat kommunens övergripande mål i linje med 

hållbar samhällsutveckling: Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att alla i kommunen ska leva och 

utvecklas efter sina egna förutsättningar i en god miljö genom hållbar utveckling och ekologisk balans 

i demokrati, jämlikhet och full sysselsättning. 
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Nationellt antagna mål 

Kommunens mål som tidigare 

antagits av kommunfullmäktige 

Kommunens kompletterande mål 

som antagits med naturvårds och 

friluftsplanen 

 

Övergripande mål Strategi Ansvarig 

Hagfors kommun ska arbeta för 

att skogen, vattnet, 

odlingslandskapet och 

markresurser utnyttjas på ett 

ekologiskt hållbart sätt. (Mål i 

NP 2011) 

Kommunen ska aktivt delta i 

samverkansorgan för skog och vatten, och 

arbeta aktivt för ett öppet odlingslandskap. 

Detta ska genomsyra alla kommunala planer 

och projekt. 

Alla enheter inom 

Hagfors kommun 

Hagfors kommun ska aktivt 

arbeta för att minska ensidigt 

uttagande av ändliga resurser och 

successivt ersätta dessa med 

förnyelsebara. (Mål i NP 2011) 

Större investeringsprojekt ska styras genom 

upprättade hållbarhetsdokument. 

Klimatarbetet styrs genom energi- och 

klimatplanen. 

Samhällsbyggnads

- avdelningen 

 

I enlighet med prioriterade 

åtgärder i Regionalt 

åtgärdsprogram för miljömålen 

2016-2020 ska kommunen nå sitt 

bidrag för en giftfri miljö, ett rikt 

odlingslandskap, ett rikt växt- 

och djurliv och begränsad 

klimatpåverkan. (Mål i 

Hagforsstrategin) 

Kommunen skall arbeta aktivt med 

miljööverenskommelser. 

Alla enheter inom 

Hagfors kommun 

Vattnets kvalitet och status i 

sjöar, vattendrag och grundvatten 

ska förbättras enligt Hav- och 

vattenmyndighetens direktiv.  

(Mål i Hagforsstrategin) 

Kommunen skall arbeta aktivt med 

miljööverenskommelser. kommunen skall 

ha en aktiv roll i Klarälvens vattenråd. 

Samhällsbyggnads

- avdelningen 

Den gröna infrastrukturen i 

landskapet ska vara en betydande 

faktor när olika typer av 

exploatering planeras, såväl i 

vatten som på land. 

Det fysiska sambandet mellan värdefulla 

naturområden inom Hagfors kommun och 

angränsande kommuner ska beaktas vid 

exploatering. 

Samhällsbyggnads

- avdelningen 

Alla naturligt förekommande 

naturtyper i Hagfors kommun 

samt deras funktioner och 

ekosystemtjänster ska bevaras 

och nyttjas på ett hållbart sätt. 

 Samhällsbyggnads

- avdelningen 

 

Strategier för det kommunala naturvårdsarbetet 

Kommunen avser att arbeta med naturvården i enlighet med några övergripande strategier inom 

naturvårdsarbetet. Dessa strategier ska vara vägledande då kommunen arbetar för att uppnå de 

fastställda övergripande målen.  

Handlingsplan Strategi Ansvarig 

För att nå uppsatta mål ska 

kommunen delta i eller stödja 

Kommunen ska samarbeta med föreningar, 

företag och myndigheter samt ha en aktiv 

Kommunstyrelsen 

Utvecklings- 
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strategiska projekt i samverkan 

med andra aktörer. Dessa 

projekt kan vara initierade av 

kommunen, regionen, företag 

eller lokal aktör. (NP 2011) 

roll i Klarälvens vattenråd i de prioriterade 

naturvårds- friluftsliv- och naturturism-

projekt och arrangemang som syftar till att 

uppfylla de mål som finns fastslagna i 

naturvårds- och friluftsplanen. 

enheten 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

Lokala projekt inom naturvård 

ska genomföras i större 

utsträckning än idag. (NP 2011) 

Kommunen ska samarbeta med Karlstad 

universitet, Klarälvens folkhögskola och 

kommunens skolor samt ideella krafter för 

att studenter och elever ska göra 

projektarbeten knutna till naturen och 

naturvården i Hagfors kommun. 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

Barn och bildning 

Den kommunala 

naturvårdsplanen ska revideras 

varje mandatperiod. (NP 2011) 

Planen ska i enlighet med PBL aktualiseras 

genom att mål och strategier ses över. 

Kommunfullmäktig

e 

 

 

 

Delmål för naturvårds- och friluftsarbetet i Hagfors kommun 

Levande skogar 

Över hälften av Sveriges yta är täckt av skog, men alla skogar hyser inte hög biologisk mångfald. I 

takt med ett ökat skogsbruk har många viktiga och unika livsmiljöer för växter och djur försvunnit. 

För att bevara viktiga skogsmiljöer behövs naturreservat och andra former av skydd och frivilliga 

avsättningar. Skogsmiljöer kan även behöva restaureras eller skötas på ett sätt som kan utveckla dess 

värden. Tätortsnära skogar och skogar som många människor vistas i kan behöva skötas på ett 

anpassat sätt för att bli mer attraktiva och mer tillgängliga.  

I Hagfors kommun finns ungefär 145 000 hektar produktiv skogsmark, vilket motsvarar 72 procent av 

kommunens yta. Dock finns det inte längre några rester av äkta urskog kvar i kommunen, men ett fåtal 

naturskogar finns kvar. Naturreservatet Mana-Örbäcken i centrala Hagfors är ett fint exempel på en 

naturskog, likaså Skallberget i Sunnemo, Nordsjöskogen norr om Ekshärad och Stenbäcksdalen i 

Knappåsen. Av olika anledningar har dessa områden inte omfattats av det rationella skogsbruket och 

fungerar därför som en oas för många växter och djur. 

Hagfors kommun ska verka för att den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena i skogen värnas 

och skyddas. Kommunen ska även verka för att rekreation och friluftsliv i skogslandskapet får stor 

betydelse genom god kommunal planering och marknadsföring. 

Hagfors kommun äger ungefär 1117 hektar skog varav 854 hektar är produktiv skog där all skog är 

FSC-certifierad och bedrivs med hänsyn till biologisk mångfald, friluftsliv, närboende och kulturmiljö. 

Hagfors kommun ställer sig positiva till nya metoder i skogsbruket som förbättrar skogsbruket och 

leder till ökad biologisk mångfald och ett ökat värde i skogen.  

Sedan 2016 pågår ett miljöinvesteringsprojekt då Hagfors kommun har beviljats bidrag från 

landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom stödet “Skogens miljövärden” som delvis finansieras av 

pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet syftar till att bevara och 

utveckla miljövärden i skogen genom att stödja aktiva åtgärder för att bevara och utveckla biologisk 

mångfald och kulturmiljövärden i skogen. Kommunen har beviljats bidrag för åtta olika områden på 

sammanlagt 14,4 hektar för att sköta natur- och kulturmiljöer samt rensa en kulturlämning. Åtgärderna 

består framförallt av att främja och bevara lövskog på platser som historiskt har hävdats.  
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Mål för: Levande skogar 

Övergripande mål Strategi Ansvarig År 

Skogens och skogsmarkens 

värde för biologisk produktion 

ska skyddas samtidigt som den 

biologiska mångfalden bevaras 

samt kulturmiljövärden och 

sociala värden värnas. 

  2015-

2020 

 

Hagfors kommun ska verka 

för att den biologiska 

mångfalden och 

kulturmiljövärden i skogen 

värnas och skyddas. Hagfors 

kommun ska verka för att 

rekreation och friluftsliv i 

skogslandskapet får en stor 

betydelse i kommunal 

planering och marknadsföring.  

 Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

Utvecklingsenheten 

2010- 

Kommunen ska arbeta för att 

arealen kommunal skogsmark 

där miljömålen väger tyngre 

än produktionsmålet ska 

bibehållas så att naturvärden, 

kulturvärden och 

fritidsintressen värnas. (Mål i 

NP 2011) 

Skogsbruksåtgärder i tätortsnära 

skog ska inriktas på att 

naturvärden i skogen ska öka. 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

2011- 

Tätortsnära skog ska vara 

tillgänglig för vandring och 

andra friluftsaktiviteter, vilket 

innebär att avverkning ska ske 

med största hänsynstagande. 

(Mål i ÖP) 

Områden som kan få en hög 

tillgänglighet ska inventeras, och 

förslag på 

tillgänglighetsanpassning ska tas 

fram. En god dialog med 

markägare ska upprättas. 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

2010- 

Kommunen ska värna 

allmänna intressen och 

kommunens särintressen i 

skogen och skogsbruket. (Mål 

i ÖP) 

Delta i möten som arrangeras av 

Skogsstyrelsen eller annan 

skogligt kunnig organisation för 

att aktivt delta i dialog om 

skogens värden i distriktet. 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

2010- 

Skogen som plats för 

rekreation och friluftsliv ska 

marknadsföras. (Mål i ÖP) 

Informationsmaterial och 

utveckling av vandringsleder och 

möjligheter till 

vildmarksanknuten turism ska 

utvecklas i samverkan med 

turistföretag. 

Utvecklings- 

enheten 

2010- 

Kommunen skall fortsatt jobba 

med Grön skogsbruksplan och 

certifiering av det kommunala 

skogsbruket enligt Forest 

Stewardship Council, FSC. 

(Omformulerat mål från NP 

2011) 

  2018- 

En skötselplan för 

Staffaskogen ska tas fram, 

med syfte att bevara och 

utveckla rekreationsvärdena 

De höga sociala värdena i 

Staffaskogen ska bevaras och 

utvecklas för att fler människor 

ska trivas och vistas i skogen. 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen  

2019 
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och på sikt naturvärden. 

Ta fram en 

kommunikationsplan och 

strategier för 

skogsbruksåtgärder i 

tätortsnära skog. 

För att enkelt nå ut till 

medborgarna när åtgärder ska 

genomföras i tätortsnära skog 

behövs en kommunikationsplan. 

Planen ska även implementeras 

hos förvaltare.  

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

Utvecklings- 

enheten 

2019 

Områden med ansökt 

miljöinvesteringsbidrag ska 

åtgärdas och skötselplan tas 

fram med syfte att utveckla 

höga naturvärden. 

Områden med ansökt 

miljöinvesteringsbidrag ska 

prioriteras av Hagfors kommuns 

skogsförvaltare. 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

2018-

2020 

Kommunens förvaltare av 

skogen ska ta del av mål och 

strategier som beslutats i 

kommunens naturvårds- och 

friluftsplan. 

Vid upphandling ska krav ställas 

på att entreprenören tar del av 

riktlinjer och mål som finns i 

Hagfors kommuns naturvårds- 

och friluftsplan för att bedöma 

åtgärder i skogsbruksplanen på ett 

korrekt sätt. 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

2018- 

Utveckla möjligheterna till 

lärande i naturreservatet 

Mana-Örbäcken. 

Genom att skapa informativ, 

illustrerande och pedagogisk 

information ökar intresset och 

engagemanget hos både vuxna 

och barn. 

 

Skapa en stor informativ och 

illustrerande tavla med livsmiljöer 

och ekosystem som barnen kan 

finna runt omkring vindskyddet. 

Samt små informativa och 

illustrerande tavlor som placerar 

längs leder och stigar i reservatet 

med information om arter och 

fenomen i skog och vatten. 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

Utvecklings- 

enheten 

Barn och bildning 

2019- 

Möjliggör för fler barn, 

ungdomar och studenter att 

komma ut i naturen genom att 

utveckla nyttjandet av 

kommunens skolskogar. 

Genom dialog med markägare 

och skola kan antalet skolskogar 

öka samt/eller kvalitén på 

skolskogen. 

 

Tillgängliggöra information och 

material för att öka 

förutsättningarna för lärare och 

pedagoger att bedriva 

utomhuspedagogik. 

Barn och bildning 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

2019- 

Utvärdering av mål 

Följande mål är har antingen uppnåtts och plockats bort från den reviderade versionen av naturvårds- 

och friluftsplanen eller formulerats om på grund av ny kunskap. 

Mål Beskrivning Status 

Mana-Örbäcken ska 

avsättas till Naturreservat. 

En skötselplan som syftar 

till att bevara och utveckla 

Bidrag till lokala naturvårdsprojekt 

har sökts från länsstyrelsen för att 

genomföra upprättande av 

naturreservatet- Mana Örbäcken. En 

Målet är uppnått 
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natur- och 

rekreationsvärden ska tas 

fram.  

 

projektplan finns framtagen. Arbetet 

planeras pågår under 2011-2012.  

 

Kommunen ska arbeta för 

att det kommunala 

skogsbruket ska 

certifieras enligt Forest 

Stewardship Council, 

FSC. 

 

Certifieringen är upphandlat i nytt 

avtal med skogsentreprenör för 

Sunne, Hagfors Torsby och Munkfors 

i samverkan. Grön skogsbruksplan 

gäller för detta delmål.  

 

Målet är 

omformulerat då 

det egentligen är 

uppnått men 

viktigt att det står 

kvar i och med 

upphandling av ny 

skogsförvaltare. 

Kommunen ska värna 

allmänna intressen och 

kommunens särintressen i 

skogen och skogsbruket. 

(Mål i ÖP) 

Representanter ska aktivt delta i 

Skogsstyrelsens sektorsråd för att 

bidra i dialogen om skogens värden i 

distriktet. 

Skogsstyrelsen har 

för närvarande 

inget sektorsråd. 

Strategin är därav 

omformulerad. 

 

Ett rikt odlingslandskap 
Naturvärdena i dagens odlingslandskap är resultatet av hur det har brukats av människor i tusentals år. 

En stor del av våra växt- och djurarter finns i slåtter- och betesmarker samt i åker- och vägrenar, 

åkerholmar, våtmarker och andra småbiotoper. Dessa områden har ofta också ett kulturhistoriskt 

värde.  

Den biologiska mångfalden och kulturmiljöerna är beroende av ett fortsatt jordbruk, men också av att 

rätt metoder används. Med rätt skötsel kan dessa områden vara bland de mest artrika livsmiljöer vi har 

i Sverige. Bland annat är betande djur en förutsättning för att bevara artrika betesmarker. Jordbruket 

har blivit allt mer specialiserat och intensivt, vilket också lett till att många jordbrukare har fått lägga 

ner sin verksamhet. Båda trenderna leder till att många arter och naturtyper i odlingslandskapet hotas. 

Hagfors kommun ställer sig positiva till företag, föreningar och organisationer som vill verka för att 

hålla odlingsmarker öppna genom att bruka anpassade metoder för att utveckla natur- och 

kulturvärdena. Det finns stor potential i Hagfors kommun att utveckla djurhållning som kräver stora 

arealer bete. Landskapet kring Grässjön-Lidsjön-Rådasjön, bygden runt Lakenesjön och 

Västanbergsbygden kan öppnas igen. 

Ett fint exempel på ängs- och betesmark med traditionellt brukande av markerna är Malmbackarna. 

Området hyser många rödlistade arter och är bland annat Sveriges andra nutida kända lokal för 

sumpjordtunga. 

Hagfors kommun äger totalt sett inte stora arealer av ängs- och hagmarker därav är det av stor vikt att 

skapa nätverk och samverkansorgan med föreningar och privatpersoner för att hålla de ängs- och 

hagmarker som finns i vår kommun öppna. Hagfors kommun ska även verka för att inom den 

kommunägda jordbruksmarken få en bättre bild av förekomsten av så kallade småbiotoper, till 

exempel odlingsrösen, stenmurar och öppna diken samt förbättra skötseln av dessa.  

Mål för: Ett rikt odlingslandskap 

Övergripande mål Strategi Ansvarig År 
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Odlingslandskapet och 

jordbruksmarkens värde för 

biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska 

skyddas samtidigt som den 

biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras 

och stärks. 

  2015-2020 

Stora ansträngningar bör 

göras för att hålla 

odlingslandskapet öppet 

och den biologiska 

mångfalden levande. (Mål i 

ÖP) 

Naturvårdsansvarig tillsammans 

med utvecklingsenheten och 

Länsstyrelsen i Värmland ska 

upprätthålla en god service till 

lantbruksföretagen genom 

stöttning och rådgivning och 

skapande av nätverk. 

Samhällsbyggnads

- avdelningen 

Utvecklings- 

enheten 

I samverkan med 

Länsstyrelsen i 

Värmland 

2010- 

Kommunen ska verka för 

att de mest värdefulla ängs- 

och hagmarkerna ska hållas 

öppna genom bete eller 

slåtter. (Mål i ÖP) 

Kommunen ska vara 

initiativtagare för bildandet av ett 

nätverk av lokala intressenter för 

att bevara den biologiska 

mångfalden i ängs- och 

hagmarker. Nätverket syftar till 

kunskapsspridning och 

erfarenhetsutbyte mellan 

markägare, medborgare, 

intresseorganisationer och 

kommun. Ett samarbete med 

grannkommuner är prioriterat. 

Samhällsbyggnads

- avdelningen 

Utvecklings- 

enheten 

2010- 

Arealen ekologiskt odlad 

mark bör fortsätta öka. 

(Mål i ÖP) 

Genom nätverk ska information 

spridas. 

Samhällsbyggnads

- avdelningen 

Utvecklings- 

enheten 

2010- 

Kommunen ska verka för 

att riksintressena 

Brunnberg och 

Malmbackarna får ett 

varaktigt skydd. (Mål i ÖP) 

Dialog med länsstyrelsen. 

Förutsättningen för 

måluppfyllnad är att områdena 

sköts genom nationella 

naturvårdsstöd (EU-stöd). 

Samhällsbyggnads

- avdelningen 

2010- 

Kommunen skall se över 

skötseln av ängs-, hag-, 

jordbruks- samt 

inägomarker och diken på 

kommunens mark och ta 

fram riktlinjer för hur dessa 

områden ska skötas med 

hänsyn till främjande och 

bevarande  av biologisk 

mångfald och 

kulturmiljövärden. 

Riktlinjerna skall vara stöd i 

framtagandet av skötselplaner för 

ängs- och jordbruksmark samt 

tätortsnära natur. 

Samhällsbyggnads

- avdelningen 

2019- 

Utvärdering av mål 

Följande mål är har antingen uppnåtts och plockats bort från den reviderade versionen av naturvårds- 

och friluftsplanen eller formulerats om på grund av ny kunskap. 

Mål Beskrivning Status 
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Stora ansträngningar bör 

göras för att hålla 

odlingslandskapet öppet 

och den biologiska 

mångfalden levande. (Mål 

i ÖP) 

Utvecklingsenheten ska upprätthålla 

en god service till lantbruksföretagen 

genom stöttning och rådgivning och 

skapande av nätverk. 

Strategin 

omformuleras då 

utvecklingsenheten 

inte bör ha eget 

ansvar för 

uppfyllande av 

målet. 

Arealen ekologiskt odlad 

mark bör fortsätta öka. 

(Mål i ÖP) 

Under januari 2018 arrangerade LRF 

Hagfors tillsammans med Hagfors 

kommun (utvecklingsenheten) ”En 

dag för den goda maten i Hagfors”. 

Syftet med dagen var att börja 

diskutera hur vi kan nyttja våra lokala 

livsmedelsproducenter mer än vi gör 

idag. 

Aktivt arbete 

Kommunen ska verka för 

att riksintressena 

Brunnberg och 

Malmbackarna får ett 

varaktigt skydd. (Mål i 

ÖP) 

En aktiv dialog med Länsstyrelsen 

bör hållas under 2019-2020. 

Prioritera arbetet 

Myllrande våtmarker 

Till våtmarker räknar vi bland annat mossar, kärr och småvatten. Dessa våtmarker levererar en rad 

olika ekosystemtjänster, de lagrar kol, renar vatten, fungerar som översvämningsskydd, men dessa 

funktioner risker att försvinna i en skadad våtmark. 

Ett stort antal växter och djur är beroende av olika våtmarker och tyvärr är många av dessa arter 

hotade. Sedan början av 1800-talet har många våtmarker torrlagts, men förutom det är många 

våtmarker påverkade av markavvattning, skogsbruk, kvävenedfall, körskador och att de inte längre 

hävdas med slåtter eller bete. 

Hagfors kommun verkar för bevarandet av denna viktiga livsmiljö och för dess ekosystemtjänster. 

Gölrik våtmark är en av Hagfors kommuns ansvarsbiotoper. På grund av att våtmarkerna är så pass 

viktiga är de ofta med i Natura 2000, som är EU:s nätverk för värdefull natur. 

Mål för: Myllrande våtmarker 

Övergripande mål Strategi Ansvarig År 

Våtmarkernas ekologiska 

och vattenhushållande 

funktion i landskapet ska 

bibehållas och värdefulla 

våtmarker bevaras för 

framtiden. 

  2015-2020 

Hagfors kommun ska verka 

för att minimera 

våtmarkskalkning. (Mål i 

ÖP) 

Aktivt deltagande i Värmlands 

kalkningsförbund gällande 

kalkningsplaner och strategier. 

Kontroll av utförandet av 

kalkningsåtgärder. 

Värmlands 

kalkningsförbund 

Miljö- och 

byggnämnden 

2010- 

Kommunen ska verka för att 

Stormossen ost 

Gräsmangen, Skogamossen 

och Stormossen/Kölarna får 

Uppmaning och dialog med 

länsstyrelsen. 

Samhällsbyggnads

- avdelningen 

2010- 
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ett varaktigt skydd bl.a. med 

syfte att skydda 

smålommens 

häckningsplatser. (Mål ÖP) 

Kommunen ska verka för att 

övriga våtmarker som är 

klass 1 enligt VMI, och som 

idag saknar skydd ska få 

långvarigt skydd. (Mål i 

ÖP) 

Uppmaning och dialog med 

länsstyrelsen. 

Samhällsbyggnads

- avdelningen 

2010- 

Ingen större torvtäckt av 

betydelse får ske i 

våtmarkerna. (Mål i ÖP) 

Restriktivitet vid ansökan och 

anmälan om täkttillstånd enligt 

miljöbalken. 

Miljö- och 

byggkontoret 

2010- 

Kommunen ska verka för att 

Skogsstyrelsen inte tillåter 

dikning av våtmarker och 

att dikning i skog runt 

våtmarker sker på ett sådant 

sätt att vårmarkens 

hydrologiska funktion inte 

äventyras. (Mål i ÖP) 

Uppmaning till restriktivitet vid 

ansökan och anmälan om 

skyddsdikning och skogsdikning i 

anslutning till våtmarker. Syftet är 

att minimera skadorna av höga 

flöden på infrastruktur. 

Samhällsbyggnads

- avdelningen 

 

Kunskap om våtmarkers 

ekologiska funktion ska 

öka. (Omformulerat mål  

NP 2011) 

Information om våtmarkers 

funktion samt våtmarker med höga 

naturvärden skall beskrivas på 

hemsidan. 

Samhällsbyggnads

- avdelningen 

 

Utvärdering av mål 

Följande mål är har antingen uppnåtts och plockats bort från den reviderade versionen av naturvårds- 

och friluftsplanen eller formulerats om på grund av ny kunskap. 

Mål Beskrivning Status 

Kommunen ska verka för 

att Skogsstyrelsen inte 

tillåter dikning av 

våtmarker och att dikning 

i skog runt våtmarker 

sker på ett sådant sätt att 

vårmarkens hydrologiska 

funktion inte äventyras. 

(Mål i ÖP) 

Uppmaning till restriktivitet vid 

ansökan och anmälan om 

skyddsdiktning och 

skogsdikning i anslutning till 

våtmarker vid arbetet i 

sektorsrådet skogen. Syftet är 

att minimera skadorna av höga 

flöden på infrastruktur. 

Omskrivning av strategin 

då sektorsrådet inte är 

aktivt längre.  

Skogsstyrelsen arbetar 

aktivt med skyddsdikning. 

Skyddsdikning får inte leda 

till att den nivå 

grundvattnet hade innan 

avverkning sänks. Vilket 

innebär att man inte kan 

skyddsdika blöta marker. 

Målet får finnas kvar till 

nästa revidering av planen. 

   

Kunskap om 

våtmarkernas ekologiska 

funktion ska öka. (Mål  

NP 2011) 

Informationsbroschyrer ska tas 

fram om våtmarkers funktion 

där även våtmarker med höga 

naturvärden ska beskrivas, 

exempelvis Fräkensjömyrarna. 

Strategin har 

omformulerats då målet om 

informationsbroschyr är 

uppnått. 

Levande sjöar och vattendrag 
Sjöar och vattendrag utsätts för påverkan från många håll, bland annat från skogsbruk, jordbruk, 

industrier och vattenkraft. Många växter och djur är beroende av att vattnet får flöda fritt och att 
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vattenståndet varierar naturligt. Detta kan komma i konflikt med människans önskan att bygga 

bostäder nära vattnet eller vårt behov att producera grön el från vattenkraftverk. 

Genom att behålla goda vattenmiljöer i sjöar och vattendrag säkerställs bland annat tillgång till 

dricksvatten och ett bra fiske. Vi kan utnyttja sjöar och vattendrag för rekreation genom bland annat 

utomhusbad och ett båtliv. Dessutom finns det ofta värdefulla kulturminnen i närheten av 

vattenmiljöerna och dessa måste bevaras och förvaltas till framtida generationer. 

För att fler sjöar och vattendrag i Hagfors kommun ska uppnå gott miljötillstånd krävs en del arbete. 

Den fysiska påverkan från vattenkraft utgör idag ett hot mot biologisk mångfald, den reglerar älvar 

och fragmenterade livsmiljöer. I kommunen finns ett flertal dammar som idag inte längre används 

inom vattenkraften. Hagfors kommun ska verka för gott samarbete med Fortum generation, enskilda 

dammägare och länsstyrelsen i Värmland vid prioritering av utrivning av dammar och återställande av 

vattenmiljöer. Med syfte att återskapa och upprätthålla god vattenmiljöstatus i balans med rekreation 

och friluftsliv. 

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten skulle alla Europas vattenförekomster uppnå god ekologisk status 

eller potential till år 2015. Vattenmyndigheten har gjort bedömningen att alla vattenförekomster i 

kommunen som idag inte uppnår god ekologisk status har en tidsfrist fram till år 2021, i vissa fall till 

år 2027, innan kraven ska vara uppnådda. I bilaga C - Sjöar och vattendrag i Hagfors kommun finns en 

mer utförlig beskrivning av alla sjöar och vattendrag i kommunens 15 avrinningsområden samt 

vattenmyndigheten klassningsbeslut utifrån förvaltningscykel 2 (2010-2016). Målen gällande sjöar och 

vattendrag är delvis omformulerade sedan översiktsplanen gjordes på grund av att Vattendirektivet 

ställer nya krav på åtgärder som myndigheter och kommuner åläggs att genomföra. Klarälvens 

vattenråd är ett samverkansorgan som bildades i juni år 2010. I vattenrådet är alla kommuner längs 

Klarälven, markägare, vattenrättsinnehavare, fiskevårdsområden, föreningar och enskilda delaktiga. 

Hagfors kommun ser rådet som den viktigaste sammanhållande aktören som kan agera för att skapa en 

god förvaltning av Klarälvens avrinningsområde. 

Hagfors kommuns sjöar och vattendrag ska uppnå god ekologisk hållbarhet i enlighet med 

Vattendirektivet. Potentialen för hållbara fiskbestånd genom variationsrika livsmiljöer i vatten ska 

utvecklas. Kommunen har, i samverkan med fiskevårdsområdena, gjort en prioritering av åtgärder 

inom den av vattenmyndigheten fastställda åtgärdsplan för Klarälvens avrinningsområde inom 

Hagfors kommun. Denna prioritering bör fortlöpande revideras.  

Ekologisk status är en bedömning på förekomsten av växt- och djurarter och omfattas av tre 

kvalitetsfaktorer som i prioriterad ordning klassificeras i en femgradig klassificeringsskala. 

1. Biologiska kvalitetsfaktorer: Vattnet ska ha en god biologi, med hållbara fiskstammar vilket 

förutsätter en rik bottenfauna och naturlig och artrik planktonflora/fauna i sjöar och vatten.  

2. Kemiska kvalitetsfaktorer: Vattnets allmänna kemiska förhållande innebär att vattnet inte får 

vara försurat eller negativt påverkat av näringstillförsel från jordbruk eller avlopp.  

3. Fysikaliska- och Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer: Sjöarna i Hagfors kommun klassade 

efter tillåten regleringsamplitud, där en tillåten dämning på under tre m kan ge god status 

avseende hydrologiska förhållanden. Vattendrag klassas efter många parametrar, så som grad 

av flottledsrensning, rätning av vattendraget, fragmentering genom exempelvis dåligt 

utformade vägtrummor eller regleringsdammar, påverkan av reglering uppströms samt mängd 

död ved.  



Samrådshandling Naturvårds- och friluftsplan, Hagfors kommun   2019-06-28 

23 

 

Vattenmyndigheterna har gett i uppdrag till länsstyrelsen att i samverkan med kommunerna 

utforma planer för att komma tillrätta med fysiska förändringar genom att ta fram underlag 

och strategier med syfte att åtgärda vandringshinder, ta fram bedömning av effekter av 

förändrade flöden och utreda behovet av omprövning av vattendomar. Uvåns 

delavrinningsområden hör till dessa. 

Vattenmyndigheten har utöver dessa generella riktlinjer preciserat fem prioriterade objekt, 

dessa presenteras i tabell 1.  

Tabell 1: Vattenmyndighetens fem prioriterade objekt i Hagfors kommun. 

Vattenförekomst Ekologisk status Regional åtgärdsplan Status 2018 

Lövån Måttlig ekologisk 

status, 

utslagsgivande fisk 

Kontinuitet. 

Biokartering, 

minimitappning, 

utredning av åtgärd 

Hårt reglerad 

uppströms och 

nedströms, ej 

prioriterad. 

Svartån Måttlig ekologisk 

status 

Biotopvård, öppna 

vandringsvägar 

Samverka med 

Klarälvens vattenråd. 

Ekologisk status har 

klassats ner från god 

till måttlig i 

förvaltningscykel 2.  

Lovisebergsälven Måttlig ekologisk 

status.  

Biotopkartering, 

minimitappning, 

utredning av åtgärder 

Fin älv med bra 

omlöp runt 

kraftverket.  

Ekologisk status har 

klassats ner från god 

till måttlig i 

förvaltningscykel 2. 

Halgån Måttlig ekologisk 

status- försurning, 

morfologi, 

flödesförändringar, 

utslagsgivande. 

Minimitappning, 

flottledsåterställning 

Samverka med 

Klarälvens vattenråd.  

Acksjöälven Måttlig ekologisk 

status, bottenfauna, 

fisk och allmänna 

förhållanden 

utslagsgivande. 

Kontinuitet. 

Biokartering, 

minimitappning. 

Samverka med 

Klarälvens vattenråd. 

År 2017 revs 

Acksjödammen ut, 

kontinuitet finns nu i 

älven. 

Ekologisk status har 

klassats ner från god 

till måttlig i 

förvaltningscykel 2. 

Bör klassa till god 

status till 2021. 

Miljökvalitetsnormer  för vattendrag 

Mycket har hänt de senaste åren i arbetet med miljökvalitetsnormer för vattendrag. År 2009 beslutades 

om miljökvalitetsnormer för Göta älvs vattenområde av Västerhavets vattendistrikt. Normen är satt till 
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”god ekologisk status” och ska uppnås till 2015 eller alternativ 2021 för de vatten som är påverkade av 

reglering, vilket de flesta av de vattenförekomster som finns i Hagfors kommun är. En bedömning är 

gjord om det föreligger risk för att vattnets status ska försämras i framtiden, så att de vatten som idag 

har god ekologisk status riskera att förlora sin goda status. Försurningspåverkan bedöms vara en sådan 

risk för i stort sett alla våra vatten. En åtgärdsplan för Klarälvens vattensystem beslutades av 

vattenmyndigheten i december 2009. År 2015 och 2016 utkom Havs- och vattenmyndigheten med 

vägledningar för kraftigt modifierade vatten (KMV). För KMV är målet att istället för god ekologisk 

status uppnå god ekologisk potential och god kemisk ytvattenstatus. Under 2018 samrådde 

Vattenmyndigheterna kring förslag om nya miljökvalitetsnormer på grund av vattenkraft. Bland annat 

med förslag på åtgärdsplan för KMV i Göta älv - Klarälvens avrinningsområde. Inga 

vattenförekomster inom Uvåns avrinningsområde är ännu utpekade som KMV men kanalen nedströms 

Nain är klassificerat som ett konstgjort vatten. Vattenmyndigheterna föreslår flera vattenförekomster 

inom Hagfors kommun som skulle kunna vara aktuella som nya KMV, vilket utgör större delen av 

Uvåsystemet: Uvån nedströms Naren, Framsjön, Knoälven, Flåsjön, Laggälven, Laggälven nedströms 

Storsjön, Stor-Laggen, Storsjön, Uvån nedströms Laggälven, Uvån nedströms Uppämten, Deglunden, 

Tranebergsälven, Dragsjön, Ämten, Uvån nedströms Ämten, Värmullen, Uvån nedströms Värmullen, 

Rådasjön samt Årosälven. Beslutas dessa områden bli KMV gäller alltså inte längre målet för god 

ekologisk status utan nya normer för att uppnå god ekologisk potential. 

Naturvårdsplanen har utförligt behandlat vattensystemen i Klarälvens vattenområde inom kommunen. 

Ett förslag till prioritering av arbetet för att uppnå god ekologisk status finns i naturvårdsplanen som 

bland annat innefattar åtgärder som syftar till annan reglering samt utredning om lämplighet till 

utrivning av vissa dammar. Dessa förslag är inte motstridiga det av vattenmyndigheten upprättade 

åtgärdsprogrammet, men lyfter fram nya prioriterade åtgärder. Eventuella åtgärder kommer att kräva 

särskild prövning enligt miljöbalken och naturvårdsplanen har inte ambitionen att i detalj beskriva 

konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna. Kommunen kommer inte att vara huvudman för 

åtgärderna. Beroende på vad Vattenmyndigheternas samråd 2018 om förslag på nya KMV och 

åtgärdsplan för dessa får för slutgiltig utformning kan detta komma att påverka förslaget till 

prioritering. 

För en del av sjöarna tillämpas i dag en annan reglering än den som vattenmyndigheten klassat sjön 

efter. Dessa är Stor-Ullen, Lill-Ullen, Görsjöarna, Acksjön, Mussjön, och Skärgen. Naturvårdsplanen 

efterfrågar ett sätt att legalisera nuvarande reglering så att myndigheten kan klassa om sjöarna. Om 

kraftnyttan idag är liten har dammägaren aviserat att de kan överväga dammutrivning mot att ompröva 

vattendomen. Acksjödammen revs 2017. 

Naturvårdsplanen – som även tidigare formulerades i översiktsplanen 2002 - efterfrågar en legalisering 

av regleringen för de sjöar som idag regleras utan andra vattenhushållningsbestämmelser än min- och 

maxnivåer. Främst är det sjöar där dammen byggdes som flottledsdamm och där flottledsutslaget 

genom avlysning av flottled inte längre finns, men där sjön idag regleras till kraftändamål med den 

amplitud som dammen är konstruerad för. De vatten som är högst prioriterade i denna grupp är 

Lövsjöarna och Busken-Sången sjöarna.  

Det finns även sjöar som saknar både flottledsutslag och vattendom för reglering, men där damm finns 

av gammal hävd. De större av dessa är Kvarnsjön och Gröcken, men det finns även några mindre sjöar 

som har gamla dammar utan laglig dom som i dag inte regleras för kraftändamål.  

Den sista gruppen vattensystem som finns i den kommunala prioriteringslistan för åtgärdsutredning är 

där de gamla dammarna – med eller utan flottledsutslag och vattendom mer eller mindre har havererat. 



Samrådshandling Naturvårds- och friluftsplan, Hagfors kommun   2019-06-28 

25 

 

Det viktigaste här är Klammaälvsystemet. Här bedrivs idag ett samverkansprojekt mellan Hagfors 

kommun, Fortum generation, Klarälvens vattenråd och länsstyrelsen i Värmland med syfte att riva ut 

flera dammar i systemet. Utförligare beskrivning i del 2 Levande sjöar och vattendrag. 

Kalkning 

De flesta av kommunens vattensystem kalkas i enlighet med länets kalkningsplan. I denna 

förekommer våtmarkskalkning. Vattenmyndigheten har fortsatt kalkning med i åtgärdsplanen för Göta 

älvs avrinningsområde, och har även med en generell skrivning om att markkalkning kan komma att 

behövas. Kommunen har i översiktsplanen 2002 ifrågasatt generell våtmarkskalkning då inga 

konsekvensanalyser av detta kalkningssätt har gjorts. Våtmarker med höga naturvärden kalkas inte. 

Kommunen är fortsatt mycket restriktiv mot all våtmarkskalkning, då våtmarkens har en viktig 

hydrologisk funktion och generellt har viktiga naturvärden. Kommunen tar i övrigt inte ställning till 

markkalkning. Om markkalkning ska ske kommer en MKB för detta att tas fram. 

Grundvatten 

Kvalitetskraven för grundvattenförekomster syftar till att samtliga grundvatten ska uppnå god 

kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus. Vattenmyndigheten har fastställt sin bedömning 

2009. Allt grundvatten i Hagfors kommun har i bedömningen erhållit med undantag för kemisk status i 

Hagfors tätort pga gammal förorenad mark. 

 

Mål för: Levande sjöar och vattendrag 

Övergripande mål Strategi Ansvarig Tidsplan 

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 

friluftslivet värnas. 

(Nationellt miljömål) 

  2015-

2021 

Kommunen ska 

genomföra sin översikts- 

och detaljplanering samt 

prövning enligt plan- 

och bygglagen så att den 

bidrar till att 

miljökvalitetsnormerna 

för vatten ska kunna 

följas. 

(Vattenmyndigheten) 

Målet behöver genomföras i 

samråd med länsstyrelsen som ska 

vägleda kommunen gällande 

tillämpning av 

miljökvalitetsnormerna för vatten 

när översiktsplanen tas fram. 

Boverket ska i sin tur ge 

länsstyrelsen vägledning. 

Samhällsbyggnad

s- avdelningen  

Miljö- och 

byggkontoret 

2016-

2021 

Minska utsläpp från 

enskilda avlopp genom 

att ställa krav på 

begränsade utsläpp av 

 Miljö- och 

byggkontoret 

2016-

2021 



Samrådshandling Naturvårds- och friluftsplan, Hagfors kommun   2019-06-28 

26 

 

fosfor och kväve samt 

att prioritera tillsynen av 

enskilda avlopp. 

(Vattenmyndigheten) 

Kommunerna ska 

bedriva tillsyn så att 

utsläppen av 

näringsämnen från 

jordbruk och 

hästhållning minskar 

samt att tillförseln av 

växtskyddsmedel 

minskar till en 

vattenförekomst. 

(Vattenmyndigheten 

samt 

miljööverenskommelse) 

Tillsynen behöver öka så att den 

leder till krav på åtgärder för att 

minska sådan påverkan för att 

bidra till att miljökvalitetsnormer 

för vatten kan följas. 

Miljö- och 

byggkontoret 

Samhällsbyggnad

s- avdelningen 

Utvecklings- 

enheten 

2016-

2021 

Hagfors kommuns sjöar 

och vattendrag ska 

uppnå god ekologisk 

status år 2021, 

undantaget kraftigt 

modifierade vatten. 

(Vattendirektivet) 

I samråd med vattenmyndigheten 

ska kommunen se över 

vattenförekomsternas klassning 

och prioritera åtgärder. Kommunen 

ska aktivt bidra till att avtal träffas 

om en lämplig reglering med lägre 

amplitud och ingen nolltappning 

med syfte att ge vatten god 

ekologisk status i utpekade vatten. 

Kommunen ska vara delaktig i 

värderingen av vilka vattendrag 

som kan anses vara kraftigt 

modifierade, och därför omfattas 

av en annan klassning. 

Samhällsbyggnad

s- avdelningen 

 

Livskraftiga 

öringstammar i 

kommunens högst 

prioriterade vattendrag 

ska stärkas genom 

restaurering av 

flottleder, 

kalkningsinsatser samt 

ett mer ekologiskt flöde. 

Återinplantera arter som 

försvunnit på grund av 

försurning och reglering 

som t.ex. öring och 

flodpärlmussla. (Mål 

ÖP) 

Kommunen ska tillsammans med 

Klarälvens vattenråd, 

fiskevårdsområden och 

länsstyrelsen göra lokala 

åtgärdsprogram för de mest 

skyddsvärda vattendragen samt 

utreda möjligheterna för de 

försvunna arternas återetablering. 

Samhällsbyggnad

s- avdelningen 

 

2010- 

I syfte att öka 

vandringsvägar i vissa 

prioriterade 

vattensystem ska 

fragmenteringsgraden 

minska. Dammar utan 

stor ekonomisk 

betydelse bör utredas. 

Gamla dammar utan 

Kommunen ska inom Klarälvens 

vattenråd tillsammans med 

vattenmyndigheten och i dialog 

med fiskevårdsområdesföreningar, 

kraftbolaget och skogsbolaget göra 

en utredning och lämpligheten att 

riva ut dammar som idag saknar 

funktion. Kommunen bör vara 

mycket restriktiv att ta på sig 

Samhällsbyggnad

s-avdelningen 

2010- 
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vattendom och funktion 

bör ses över. Större 

oreglerade vattendrag 

ska skyddas mot 

framtida reglering. (Mål 

ÖP) 

dämningsansvar för fler dammar 

och bör avråda bygdeföreningar 

och fiskevårdsområden för 

detsamma. 

Åtgärder i Klarälven för 

att stärka stammarna av 

Klarälvslax, öring och 

harr ska prioriteras så att 

en återetablering mellan 

kraftverken kan ske. 

Fisketurismen i 

Klarälven ska utvecklas. 

(Omformulerat mål från 

ÖP) 

Kommunen ska aktivt delta i 

projekt knutet till Klarälvens 

fiskstammar. Kommunerna längs 

Klarälven, Klarälvens vattenråd 

och fiskevårdsområdena är viktiga 

samarbetsparter. 

Utvecklings- 

enheten 

Samhällsbyggnad

s- avdelningen 

2011- 

Kommunerna ska i en 

sårbarhetsutredning göra 

ytterligare anpassning i 

den kommunala fysiska 

planeringen så att 

tänkbara effekter av 

framtida 

klimatförändringar tas i 

beaktande. 

(Omformulerat mål från 

NP 2011) 

Regleringen av Uvåsystemet och 

inventering av vägtrummor och 

broars avbördningskapacitet. 

Skyfallskartering och 

klimatanpassningsarbete skall 

införlivas i det aktiva arbetet med 

översiktsplaner, detaljplaner och 

miljö- och byggärenden. 

Samverkan med Fortum Sverige 

och Fortum Generation och 

Transportstyrelsen. 

Samhällsbyggnad

s- avdelningen 

Räddnings- 

tjänsten 

Miljö- och 

byggkontoret 

2011- 

Stötta jordbrukare och 

hästhållare på ett sådant 

sätt att man på sikt kan 

minska utsläpp av kväve 

och fosfor till våra sjöar 

och vattendrag. (Mål 

från 

miljööverenskommelse) 
 

Genom kunskaps- och 

informationsspridning ska 

kommunen stötta brukandet av 

alternativa metoder som kan leda 

till minskat utsläpp av 

näringsämnen från jordbruk och 

hästhållning till sjöar och 

vattendrag. Åtgärden ska utföras på 

ett sådant sätt att vi fortsätter sträva 

efter att vara en attraktiv kommun 

för aktiva lantbruksföretag.  

Utvecklings- 

enheten 

Samhällsbyggnad

s- avdelningen  

Samverkan med 

Länsstyrelsen i 

Värmland 

2019-

2020 

Tillsammans med 

Klarälvens vattenråd 

arbeta fram en lokal 

åtgärdsplan för 

Musåsystemet. 

Musåsystemet är ett av 

kommunens längsta vattendrag, 

med normalt vattenflöde. Det finns 

goda förutsättningar att uppnå god 

ekologisk status i hela systemet. 

Systemet har bland annat påverkats 

av flottledsrensning och är 

försurningspåverkad uppströms 

kalkdoseraren. 

Samhällsbyggnad

s- avdelningen 

Klarälvens 

vattenråd 

2019- 

Färdigställa åtgärdsplan 

för Värmullen. 

Kommunen har fått LONA-bidrag 

för att ta fram en åtgärdsplan för 

Värmullen. 

Samhällsbyggnad

s- avdelningen 

2017-

2020 

Fortsatt arbeta aktivt 

med Klarälvens 

Vattenråd och följa 

rådets aktivitetsplan för 

Aktuella projekt i Hagfors 

kommun genom Klarälvens 

vattenråd är att ta fram, genomföra 

och utvärdera lokala åtgärdsplaner 

Samhällsbyggnad

s- avdelningen 

2016-

2021 
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att ta fram lokala 

åtgärdsplaner 

i Halgån, Musåssystemet, Svartån 

och Tjärnsälven-systemet, 

Värmullen och Acksjön. 

 

Utvärdering av mål 

Följande mål är har antingen uppnåtts och plockats bort från den reviderade versionen av naturvårds- 

och friluftsplanen eller formulerats om på grund av ny kunskap. 

Mål Beskrivning Status 

Strandnära boende ska 

utvecklas i kommunen. 

(Mål i ÖP) 

Kommunen ska ta fram ett tematiskt 

tillägg till översiktsplanen gällande 

strandskyddet och peka ut 

landsbygdsutvecklingsområden i 

strandnära lägen (LIS-områden). 

Målet är uppnått 

I syfte att öka 

vandringvägar i vissa 

prioriterade vattensystem 

ska fragmenteringsgraden 

minska. Dammar utan 

stor ekonomisk betydelse 

bör utredas. Gamla 

dammar utan vattendom 

och funktion bör ses över. 

Större oreglerade 

vattendrag ska skyddas 

mot framtida reglering. 

(Mål ÖP) 

År 2017 revs Acksjödammen ut, 

vilket möjliggör för öring och andra 

vandringsberoende arter att ta sig från 

Klarälven till Acksjön. 

 

I samarbete med Fortum generation, 

Klarälvens vattenråd och 

Länsstyrelsen i Värmland kommer 4 

dammar i Klamma älv, i anslutning 

till sjön Upplunden att rivas ut. Det 

kommer leda till 2 mil fri 

vandringsväg för bland annat öring. 

Aktivt arbete 

Åtgärder i Klarälven för 

att stärka stammarna av 

Klarälvslax, öring och 

harr ska prioriteras så att 

en återetablering mellan 

kraftverken kan ske. 

Fisketurismen i Klarälven 

ska utvecklas. 

(Omformulerat mål från 

ÖP) 
 

Kommunen deltar aktivt i 

interregprojektet ”Två länder- en élv” 

som drivs av Länsstyrelsen i 

Värmland och Fylkesmannen i 

Hedmark. 

 

 

Aktivt arbete  

Kommunerna ska i en 

sårbarhetsutredning göra 

ytterligare anpassning i 

den kommunala fysiska 

planeringen så att 

tänkbara effekter av 

framtida 

klimatförändringar tas i 

beaktande. (Omformulerat 

mål från NP 2011) 

Regleringen av Uvåsystemet och 

inventering av vägtrummor och 

broars avbördningskapacitet. 

Skyfallskarteringen skall införlivas i 

det aktiva arbetet med 

översiktsplaner, detaljplaner och 

miljö- och byggärenden. Samverkan 

Fortum generation och 

Transportstyrelsen. 

Strategin är 

omskriven för mer 

fokus på 

implementering 

och miljö – och 

byggnämnden 

tillagd som 

delansvarig. Målet 

är delvis uppnått 

genom 

skyfallskartering. 
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Ett rikt växt och djurliv 

Den förändring av landskapet som skett de under de senaste århundraden har inneburit att många 

växter och djur har minskat i antal eller försvunnit helt. Vissa landskapstyper har minskat eller 

försvunnit när skog- och jordbruket har rationaliserats. I Hagfors kommun har ängs- och hagmarker i 

skogslandskapet nästan försvunnit. Ytterligare faktorer som påverkat arter och deras miljöer negativt 

är fragmentering av landskap i form av exempelvis vandringshinder, vägar, vägtrummor och 

kraftledningar vilket skapar brist på korridorer som används för växters och djurs spridning mellan 

olika livsrum. Nationella och globala miljöproblem som försurning, klimatförändringar, övergödning 

och miljögifter är andra faktorer som gjort att arter har minskat i antal eller dött ut. 

Mål för: Ett rikt växt och djurliv 

Övergripande mål Strategi Ansvarig År 

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. 

  2015-

2020 

Hagfors kommun ska verka 

för att den biologiska 

mångfalden i vår kommun 

bevaras och utvecklas. (Mål i 

ÖP) 

  2010- 

Kommunen ska arbeta för att 

uppmärksamma och öka 

kunskapen om 

ansvarsbiotoper och 

ansvarsarter. (Mål i NP 

2011) 

Informationsmaterial om 

ansvarsbiotoperna och 

ansvarsarterna, lämpat för olika 

målgrupper ska tas fram för att öka 

kunskaperna om dessa. Information 

ska även läggas ut på kommunens 

hemsida.  

 

 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

Utvecklings- 

enheten 

 

2011- 

Åtgärder för bevarandet av 

ansvarsarterna ska 

prioriteras. (Mål i NP 2011)  

 

Kommunen ska vara delaktig i den 

genomförandestrategi för 

kommunens ansvarsarter som görs av 

länsstyrelsen tillsammans med 

berörda aktörer.  

 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

2011- 

Hagfors kommun skall verka 

för att ge extra skydd åt 

ansvarsbiotoperna och 

ansvarsarterna. (Mål i NP 

Genom deltagande i regionala 

projekt, exempelvis Två länder- en 

élv i Klarälven och Trysilelva 

Klarälvsöring att få bättre 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

Utvecklings- 

enheten 

2011- 



Samrådshandling Naturvårds- och friluftsplan, Hagfors kommun   2019-06-28 

30 

 

2011)  

 

utvecklingsmöjligheter.  

Deltagande i projekt gällande 

Klarälvens hela geologi med 

biotopen meandernäs i fokus, med 

syfte att arternas strandsandjägare, 

ävjepilört och äkta daggvide 

livsmiljö ska bevaras.  

Uppmaningar till länsstyrelsen att ge 

gölrika våtmarker med höga 

naturvärden ett varaktigt skydd, 

vilket gynnar bl.a. smålom och större 

vattensalamander.  

Kunskapen om hotade arter i 

kommunen ska öka. (NP 

2011).  

 

Informationsspridning ska ske genom 

att materialet om hotade arter hålls 

levande och finns tillgängligt på 

kommunens hemsida. 

 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

Utvecklings- 

enheten 

2019 

Kunskap om 

ekosystemtjänster som 

begrepp och som verktyg ska 

öka. (NP 2011)  

 

Informationsspridning ska ske i 

samband med till exempel temadagar 

för lärare och andra. 

Barn- och 

bildningsnämnden 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

2019- 

Färdigställa fjärilsrabatter i 

Blinkenbergsparken. 

 

För att öka den biologiska 

mångfalden i tätorten samt intresset 

för biologisk mångfald ska 

fjärilsrabatter med 

informationsskyltar om fjärilar 

färdigställas i Blinkenbergsparken. 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen  

2019 

Inför nästa revidering av 

Hagfors kommuns 

naturvårds- och friluftsplan 

samt till revidering av 

översiktsplanen bör 

inventering och kartläggning 

av kommunens värdetrakter 

genomföras. 

Söka LONA-bidrag för inventering 

av värdetrakter, ängs- och 

hagmarker, jätteträd osv. 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

2019-

2021 

Skapa tätortsnära ängsmark 

på kommunens mark. 

Se över möjligheterna att skapa 

ängsmark i tätorten. 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

 

2019 

Utvärdering av mål 

Följande mål är har antingen uppnåtts och plockats bort från den reviderade versionen av naturvårds- 

och friluftsplanen eller formulerats om på grund av ny kunskap. 

Mål Beskrivning Status 

Hagfors kommun skall 

verka för att ge extra 

skydd åt 

ansvarsbiotoperna och 

ansvarsarterna. (Mål i NP 

2011)  

 

Genom deltagande i regionala 

projekt, exempelvis Vänerlaxens fria 

gång i Klarälven och Trysilelva 

Klarälvsöring att få bättre 

utvecklingsmöjligheter.  

Aktivt deltagande i Klarälvdalens 

folkhögskolas Utterprojekt. 

Deltagande i projekt gällande 

Klarälvens hela geologi med biotopen 

Strategin är 

omformulerad då 

vissa projekt har 

upphört eller 

utvecklats till andra 

projekt.  

 

Projektet 

”Vänerlaxens fria 
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meandernäs i fokus, med syfte att 

arternas strandsandjägare, ävjepilört 

och äkta daggvide livsmiljö ska 

bevaras.  

Uppmaningar till länsstyrelsen att ge 

gölrika våtmarker med höga 

naturvärden ett varaktigt skydd, vilket 

gynnar bl.a. smålom och större 

vattensalamander.  

gång” har utvecklats 

till projektet ”Två 

länder- en élv”, vilket 

kommunen är en aktiv 

part i. 

 

Gölrik våtmark som 

Råda stormosse har 

blivit ett 

naturreservat.  

Kommunen ska arbeta för 

att uppmärksamma och 

öka kunskapen om 

ansvarsbiotoper och 

ansvarsarter. (NP 2011) 

Informationsmaterial om 

ansvarsbiotoperna och ansvarsarterna, 

lämpat för olika målgrupper ska tas 

fram för att öka kunskaperna om 

dessa. Information ska även läggas ut 

på kommunens hemsida.  

 

Målet uppnått men 

kvarstår då 

informationsspridning 

fortfarande är av stor 

vikt. Omformuleras 

till revidering år 

2020. 

Kunskap om 

ekosystemtjänster som 

begrepp och som verktyg 

ska öka. (NP 2011)  

 

Informationsspridning ska ske i 

samband med till exempel temadagar 

för lärare och andra. 

Utvärdera hur skolan 

har arbetat med det 

här. 

God bebyggd miljö 

Naturens värde som resurs för friluftsliv och rekreation har alltid varit betydelsefullt. På senare tid har 

även naturens sociala värden lyfts som ett viktigt komplement till det traditionella naturvårdsarbetet. 

Naturen har positiva effekter på hälsan. Förutom att det ger motion att vistas i naturen, sänker det 

stressnivån och blodtrycket och ger en bättre koncentrationsförmåga. 

I Hagfors kommun är det aldrig långt till naturen. Trots närheten är det minst lika viktigt att skydda 

den tätortsnära naturen i vår kommun som i större städer. Våra parker, grönområden och det 

bostadsnära grönområdet är också natur. Vi fiskar och badar i Uvån mitt i staden. Även stadens träd är 

viktiga. Friluftsliv och rekreation är i allra högsta grad något som utövas också i och runt parker, 

grönområden och bostadsnära grönområden. 

En miljö med många arter berikar vardagen för de människor som bor i tätorterna och förhoppningsvis 

bidrar det också till att skapa en känsla och ett engagemang för naturen och dess invånare. Att det 

finns natur i närheten av bostäder är av mycket stor vikt för invånarnas trivsel, hälsa och livskvalitet, 

vilket poängteras i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö samt i nationella målen för friluftspolitiken. 

Natur- och grönområden i tätorterna har också flera andra viktiga funktioner att fylla. De tar emot 

dagvatten från tätortens många hårdgjorda ytor, sänker avrinningshastigheterna och minskar stora 

flödesfluktuationer i de vattendrag som leder vatten ut från tätorten. 

I parker, på kyrkogårdarna och i vissa gatumiljöer finns ofta gamla grova träd, ett fint exempel på det 

är parken vid polishuset i Hagfors där det finns mycket stora gamla tallar. Gamla grova träd är 

ovanliga i våra skogar och kan utgöra viktiga livsmiljöer för många svampar, insekter och fåglar. Vid 

skötsel av äldre träd är det viktigt att alltid ta hänsyn till de biologiska värdena, att överväga alternativ 

till totalavverkning och vid avverkning låta stammen fortsätta vara till nytta för lavar, svampar, 

insekter och fåglar. Stammen som avverkas bör så långt som möjligt placeras på en strategisk plats, till 

exempel i en faunadepå. 
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Mål för den tätortsnära skogen finns även under rubriken Levande skogar. 

Mål för: God bebyggd miljö 

Övergripande mål Strategi Ansvarig Tidspla

n 

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. 

  2015-

2021 

Vid all byggnation ska 

hänsyn tas till miljö- och 

naturvärden så att 

människors tillgång till 

friluftsliv och rekreation 

inte försämras. Tätortsnära 

grönområden ska 

identifieras, 

iordningställas, skötas och 

marknadsföras. (Mål i ÖP) 

  2010- 

Kommunen ska värna 

tätortsnära grönområden. 

(Mål i ÖP) 

Bebyggelse och andra 

anläggningar som 

negativt kan påverka 

kommunmedborgarnas 

möjlighet att utnyttja 

de utpekade tätortsnära 

grönområdena för det 

rörliga friluftslivet bör 

inte medges. Det gäller 

även planarbete. 

 

Miljö- och byggnämnden 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

2010- 

Kommunen bör utveckla 

de utpekade 

friluftsområdenas 

naturvärden. Utvalda delar 

av områdena ska 

tillgänglighetsanpassas. 

(Mål i NP 2011)  

 

Inventeringar bör göras 

av områdena med 

avseende på dess 

naturvärden och sociala 

värden. Utredning om 

lämpliga anordningar 

som syftar till hög 

tillgänglighet ska ske.  

 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

 

2011- 

Kommunen ska utveckla 

möjlighet till 

naturupplevelser vid 

Information ska spridas 

om de biologiska 

värden som finns i 

Utvecklingsenheten 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

2011- 
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friluftsliv i tätortsnära 

grönområden som Mana-

Örbäcken, Vågbacken 

(med riksintresset 

Krediten) samt Ekesberget, 

områden som alla hyser 

flera nyckelbiotoper. (Mål i 

NP 2011)  

 

tätortsnära skogen. 

Vandringsleder ska 

skötas. Skogsbruket 

ska vara mångformigt 

för att dels skapa 

naturvärden samtidigt 

som en hög 

tillgänglighet 

upprätthålls.  

 

Utomhuspedagogiken – 

lektioner förlagda utomhus 

- i kommunen ska främjas. 

(Mål i NP 2011)  

 

Kommunen ska 

upprätta ett 

skolskogsavtal för nya 

bildningscentrat 

Älvstranden. Skolan 

ska lägga in 

utomhuspedagogik i 

sina arbetsplaner.  

 

Barn- och bildningsnämnden 2011- 

Jätteträd ska skyddas. (Mål 

i NP 2011)  

 

En prioritering av 

särskilt värdefulla 

jätteträd i den 

inventering som är 

gjord ska göras med 

syfte att ge de mest 

värdefulla träden skydd 

som naturminnen.  

 

Samhällsbyggnadsavdelningen 2011- 

Förbättra resultatet i 

medborgarundersökningen 

gällande den yttre miljön i 

kommunen. (Mål i 

Hagforsstrategin) 

 Samhällsbyggnadsavdelningen 2019- 

Den fysiska miljön i 

anslutning till förskolor 

och skolor skall 

planeras/utformas för en 

god kontakt med natur och 

rekreationsområden, direkt 

eller via grönstråk. Alla 

skolor bör före 2003 inrätta 

skolskogar. (Mål i ÖP) 

Målet bör tillgodoses i 

översiktsplanen. 

Samhällsbyggnadsavdelningen 2019- 

Värna, utveckla och 

prioritera 

ekosystemtjänster vid 

restaurering och 

nybyggnation i tätortsnära 

miljöer. 

Vid exempelvis 

restaurering av allmän 

platsmark (gatumark, 

natur- och parkmark 

samt gång- och 

cykelvägar), skolor- 

och förskolor bör inte 

all mark hårdgöras för 

att minimera risker vid 

skyfall. Blommor som 

planteras kan med 

avsikt främja 

pollinerande insekter. 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

2018- 
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Träd som tas ner 

återplanteras för att 

bibehålla ren luft osv.  

Hagfors kommun ska värna 

om och planera för grön 

infrastruktur vid planering. 

Kommunen skall hålla 

sig uppdaterad och 

informera internt om 

arbetet med regional 

plan för grön 

infrastruktur. 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Miljö- och byggnämnden 

2018- 

Utvärdering av mål 

Följande mål är har antingen uppnåtts och plockats bort från den reviderade versionen av naturvårds- 

och friluftsplanen eller formulerats om på grund av ny kunskap. 

Mål Beskrivning Status 

Vid all byggnation ska 

hänsyn tas till miljö- och 

naturvärden så att 

människors tillgång till 

friluftsliv och rekreation 

inte försämras. 

Tätortsnära grönområden 

ska identifieras, 

iordningställas, skötas och 

marknadsföras. 

År 2017 byggdes Hagfors torg om. 

 

Under 2018-2019 kommer 

Blinkenbergsparken i centrala 

Hagfors utvecklas med ny scen, 

discgolfbana och rabatter som främjar 

fjärilar och pollinerare. 

 

Under 2018-2019 ska stadshusparken 

i Ekshärad restaureras med syfte att 

skapa en grön oas som ska främja 

rekreation och ekosystemtjänster. 

Nya träd ska planteras för att bland 

annat rena luften, rabatterna ska vara 

anpassade för fjärilar och pollinerare 

samt kulturmiljön ska restaureras. 

 

Kommunen ska fortsätta arbeta aktivt 

med att anpassa lämpliga rabatter till 

fjärilar och pollinerare för att öka den 

biologiska mångfalden i tätorten. 

Aktivt arbete 

Kommunen bör utveckla 

de utpekade 

friluftsområdenas 

naturvärden. Utvalda 

delar av områdena ska 

tillgänglighetsanpassas. 

(NP 2011)  

 

Naturreservatet Mana-Örbäcken har 

delvis tillgänglighetsanpassas med 

bord för rullstolsburna samt 

tillgänglighetsanpassad stig. Det finns 

fler områden som kan anpassas till 

rullstol. Även information kan 

anpassas till fler språk. 

 

Brattfallet har rullstolsanpassade bord 

samt en sträcka som är farbar med 

rullstol. 

Aktivt arbete 

Kommunen ska utveckla 

möjlighet till 

naturupplevelser vid 

friluftsliv i tätortsnära 

grönområden som Mana-

Örbäcken, Vågbacken 

(med riksintresset 

Vågbacken har fått ett utomhusgym 

som uppmuntrar till rörelse i området. 

 

Naturreservatet Mana-Örbäcken 

invigdes 2017 vilket inneburit att man 

tillgängliggjorde naturen mer än 

innan reservatsbildningen. 

Aktivt arbete 
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Krediten) samt 

Ekesberget, områden som 

alla hyser flera 

nyckelbiotoper. (NP 2011)  

 

 

Ekesberget är med i det aktuella 

projektet Biking Värmland, här 

kommer bland annat down hill led 

skapas. 

Friluftsliv och naturvägledning 

Att nyttja naturen för friluftsliv och rekreation är enkelt i Hagfors kommun, här är aldrig skogen, 

sjöarna och naturen långt borta. Att lyfta friluftsliv och rekreation i den kommunala planeringen är 

viktigt ur ett folkhälsoperspektiv, att vistas i naturen minskar stressnivån, blodtrycket sjunker och det 

skapas förutsättningar för en bättre hälsa. Skolan och hälsovården nyttjar redan idag naturen som 

resurs men det finns definitivt utvecklingspotential både i vår tätortsnära skog och i våra grönområden. 

I Hagfors kommuns naturvårds- och friluftsplan definieras friluftsliv som vistelse utomhus i natur- och 

kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling. När människor vistas i 

naturen ökar deras intresse och vilja att värna och skydda värdefull natur och biologisk mångfald. 

Förståelsen för hur människor har använt sig av och därmed påverkat naturen i ett kulturhistoriskt 

perspektiv ger oss även en kunskap som är viktigt för en hållbar samhällsutveckling. 

Genom att Hagfors kommun i översiktsplaneringen värnar friluftslivets intressen i så väl tätortsnära 

natur som i mer avlägsen, kan både företagande och besöksnäringen gynnas. Friluftslivet ger en god 

möjlighet att skapa gemenskap mellan människor med olika bakgrund. 

Kommunens målsättning är att utveckla de utpekade friluftsområdenas naturvärden. Utvalda delar av 

områdena ska tillgänglighetsanpassas. Inventeringar avseende områdenas naturvärden och sociala 

värden, samt utredning om lämplig anordning som syftar till hög tillgänglighet bör göras. Kommunen 

ska fortsätta sköta sina egna leder och stötta projekt som syftar till att skapa och underhålla befintliga 

leder. 

Kommunen ska även verka för att rekreation och friluftsliv i skogslandskapet får stor betydelse genom 

god kommunal planering och marknadsföring. 

Mål med anknytning till friluftslivet finns medtagna i ett flertal kapitel, bland annat i Levande sjöar 

och vattendrag, Levande skogar och God bebyggd miljö. Även i översiktsplanen finns dessa mål 

medtagna i olika kapitel, bland annat Kulturvård, Hushållning med naturresurser samt i kapitlet om 

Naturvård. De nya friluftslivsmålen har sin bakgrund i antingen redan pågående samarbeten eller i de 

nationella friluftsmålen samt Agenda 2030. 

Mål för att utveckla och bevara friluftslivet i Hagfors kommun 

Övergripande mål Strategi Ansvarig År 

Tillgänglig natur för alla, 

alla människor ska ha 

möjlighet att vistas i och 

njuta av natur- och 

kulturlandskapet. (Mål i ÖP) 

  2010- 

Starkt engagemang och 

samverkan för friluftsliv 

sätter individens personliga 

val och engagemang i 

centrum. (Mål i ÖP) 

  2010- 

Allemansrätten ska värnas 

och allmänhet, markägare, 

  2010- 
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föreningar och företag ska ha 

god kunskap om 

allemansrätten. (Mål i ÖP) 

Tillgång till natur och 

friluftsliv, friluftslivets 

behov behöver säkerställas 

genom hållbart brukande, 

fysisk planering och 

bevarande. (Mål i ÖP) 

  2010- 

Kommunen ska aktivt stödja 

föreningar som syftar till att 

ge möjligheter till ett rikt 

frilufts- och idrottsutbud. 

Särskild hänsyn ska tas till 

jämlikhetsaspekter mellan 

kön och åldrar. (Mål  i ÖP) 

   

Ett styrdokument skall tas 

fram för förvaltning av 

kommunens tätortsnära 

friluftsområden. Direktivet 

för planen ska vara att 

anslutning till alla större 

tätorter ska det finnas 

möjligheter till aktiviteter 

såsom längdskidåkning, 

skogsvandringar, joggning 

och bad. (Omformulerat mål 

från ÖP) 

 Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

Utvecklings- 

enheten 

 

 

Hagfors kommun är 

medlemmar i 

Värmlandsleder och ska 

sträva efter att kommunens 

alla leder är klassificerade 

utifrån Värmlandsleder. 

Utveckla de vandringsleder Hagfors 

kommun är ledansvariga för till 

Värmlandsled, samt ställa krav på 

Länsstyrelsen vid utveckling och 

restaurering av deras leder. 

 

Utvecklings- 

enheten 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

2019- 

Restaurering av Åsenslingan 

som en Värmlandsled. 

Ansöka om bidrag för att restaurera 

och utveckla Åsenslingan till en 

Värmlandsled. 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

Utvecklings- 

enheten 

2019-

2020 

Kommunen skall vara en 

aktiv part i Biking Värmland 

I samarbete med Biking Värmland 

skapa kvalitetssäkrade leder för att 

främja cykling. 

Utvecklings- 

enheten 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

2018-

2021 

Kommunen skall vara en 

aktiv part i 

planeringsgruppen för 

Brattforsheden 

Utveckla och tillgängliggöra 

Brattforsheden i samarbete med 

Länsstyrelsen Värmland och berörda 

kommuner 

Utvecklings- 

enheten 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

2019- 

Hagfors kommun ska fortsatt 

ingå i Klarälvsgruppen 

Tillsammans med 

Klarälvskommunerna drifta, utveckla 

och marknadsföra Klarälvsbanan och 

Klarälvsleden 

Utvecklings- 

enheten 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

2010- 

Kommunen skall stärka sitt 

interna arbete med 

friluftslivsfrågor (NMF* mål 

3) 

 Utveckla det interna nätverket för att 

jobba med friluftsfrågor 

Utvecklings- 

enheten 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

2019- 



Samrådshandling Naturvårds- och friluftsplan, Hagfors kommun   2019-06-28 

37 

 

Kommunen skall aktivt 

arbeta med att 

tillgänglighetsanpassning av 

friluftslivet (NMF* mål 1, 

Agenda 2030) 

Kommunen skall fortsätta att arbeta 

med tillgänglighetsanpassning av t.ex 

Klarälvsbanan och Halgåleden samt 

om möjligt planera för 

tillgänglighetsanpassning vid alla nya 

friluftsanordningar 

Utvecklings- 

enheten 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

2019- 

Minst en av kommunens 

badplatser skall vara 

tillgänglighetsanpassad 

Färdigställa 

tillgänglighetsanpassningen av 

badplatsen i Uddeholm 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

2019-

2021 

Se över förekomsten av 

tillgänglighetsanpassade 

fiskebryggor och 

utvecklingsmöjligheter 

Inventera förekomsten och se över 

förbättringsmöjligheter i samarbete 

med fiskevårds- och 

fiskevårdsområdesföreningar 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

2019- 

2021 

Kommunen skall aktivt delta 

i lokala, regionala och 

nationella nätverk gällande 

friluftslivsfrågor (NMF* mål 

3) 

Kommunen ska t. ex dela i 

länsstyrelsens nätverksträffar 

gällande friluftsliv 

Utvecklings- 

enheten 

Samhällsbyggnads- 

avdelningen 

Barn och bildning 

2019- 

Kommunen skall uppmuntra 

utveckling av natur- och 

kulturturism (NMF* mål 7) 

Kommunen skall uppmuntra 

besöksnäring kring upplevelser i 

natur- och kulturlandskapet som 

kännetecknas av hållbarhet, kvalitet, 

värdeskapande, tillgänglighet och 

säkerhet. 

Utvecklings- 

enheten 

 

2019- 

*NMF = Nationella mål för friluftspolitiken 

Utvärdering av mål 

Eftersom målen för friluftsliv är ett nytt tillägg i naturvårds- och friluftsplanen finns ännu inga mål att 

utvärdera. Ett mål från översiktsplanen har omformulerats.  

 

Mål Beskrivning Status 

Senast nästa 

mandatperiod ska arbetet 

påbörjas med planarbetet 

över kommunens 

tätortsnära grönområden. 

Direktivet för planen ska 

vara att anslutning till alla 

större tätorter ska det 

finnas möjligheter till 

aktiviteter såsom 

längdskidåkning, 

skogsvandringar, joggning 

och bad. (Mål i ÖP) 

 Omskrivning av 

målet. 
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Regeringskansliet 2018: Handlingsplan Agenda 2030 2018–2020, Fi 2018:3  

Lst Värmland 2017a: Åtgärder för ett hållbart Värmland - Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 

2018-2020, publ. Nr. 2017:29. ISSN 0284-6845 
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