NATURMILJÖ
NATURMILJÖ

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Omsorgen om den fysiska miljön samt utveckling
och skydd av naturresurser är centrala frågor i
kommunernas översiktliga mark- och vattenplanering. Det är också av stort värde att bevara naturmiljöer för kommande generationer. Kommunen
ska säkerställa att värdefulla naturmiljöer vårdas
och skyddas. Naturvården är inriktad på att bevara
livsmiljöer samt växt- och djurarter. Ett rikt djur- och
växtliv bidrar till ett varierat landskap och attraktiva
naturmiljöer.

Naturen skyddas till största del av miljöbalken,
skogsvårdslagen samt plan- och bygglagen. Trots
de skyddande lagarna finns många naturmiljöer
utan formellt skydd även fast de inventerats och
värderats som värdefulla. Att upprätta skyddande
bestämmelser för naturmiljön är ett sätt för kommunen att styra lokalisering och utformning av bebyggelse.

ÖVERGRIPANDE MÅL
Ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga ska
bevaras för naturens egenvärde och för människans behov av inkomstbringande verksamheter,
naturupplevelser och rekreation
Den biologiska mångfalden i kommunen ska skyddas, bevaras och utvecklas för framtiden så att nuvarande och framtida generationer får tillgång till
en god livsmiljö med rika naturupplevelser
Odlingslandskapet ska bevaras öppet med hjälp
av ett aktivt, hållbart och bärkraftigt jordbruk som
tar hänsyn och bidrar till bevarad artrikedom samt
har en stor variation av naturtyper och livsmiljöer

Områden som saknar formellt skydd i svensk lagstiftning är:
- nyckelbiotoper,
- naturvärdesobjekt,
- sumpskogar,
- ängs- och hagmarker,
- artrika vägkanter, samt
- signalarter och rödlistade arter.
Nedan presenteras olika skydd för naturmiljöer
som finns upptagna i svensk lagstiftning och som
är av betydelse för den kommunala mark- och vattenplaneringen.

Kils kommuns naturvårdsprogram antogs av kommunfullmäktige 20 juni 2007. I naturvårdsprogrammet finns kunskap om värdefull natur samlad. För
att de höga naturvärdena i kommunen ska kunna
bevaras för framtiden utgör programmet även
kommunens långsiktiga handlingsplan där mål och
åtgärder för naturvårdsarbetet sätts upp.
RIKSINTRESSEN
Inom kommunen finns ett geografiskt avgränsat
område enligt 4 kap. miljöbalken, Fryksdalen, samt
ett område av riksintresse för naturvården enligt 3
kap. miljöbalken, Norra Hyn (del av Klarälvens nedre lopp).
NATURRESERVAT
Naturreservat är det vanligaste sättet att genom
lag skydda värdefulla naturområden från åverkan
som kan komma att skada dessa. Enligt 7 kap. 4
§ miljöbalken kan ett mark- eller vattenområden
förklaras som naturreservat av länsstyrelsen eller
kommunen.

Norra Hyn

Våtmarkernas ekologiska och hydrologiska funktion i landskapet ska bibehållas, och där så är möjligt förbättras
En god ekologisk vattenstatus ska uppnås och bibehållas enligt EU:s direktiv för vatten
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I Kils kommun finns tre naturreservat, Ravinerna
vid Apertin, Kilsravinerna och Renstadssnipan. Ytterligare ett reservat kommer troligen att bildas av
länsstyrelsen vid sjön Värmelns östra strand.

-

STRANDSKYDD
Enligt 7 kap. 13 § miljöbalken råder strandskydd
vid hav, insjöar och vattendrag. Syftet med strandskydd är dels att säkra förutsättningarna för friluftsliv och därmed allmänhetens tillgång till stränderna, dels att bevara goda livsvillkor på land och i
vatten för växt- och djurlivet.

Områden med utökat strandskydd till 200 meter:
- Bråtsjön,
- Jonsbolstjärn,
- Rennstadtjärn,
- Rinnen,
- Stor-Emsen,
- Säveln samt
- Värmeln.

Det generella strandskyddet omfattar land- och
vattenområdet som ligger inom 100 meter från
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Inom
strandskyddsområdet får inte byggnader uppföras
eller vissa andra åtgärder vidtas utan att särskilt
tillstånd har beviljats, så kallad strandskyddsdispens. Särskilda skäl krävs för att få dispens inom
strandskyddsområden. Länsstyrelsen kan besluta
om att strandskyddet ska utökas, upp till 300 meter
från strandlinjen, om det behövs för att tillgodose
strandskyddets syfte.
Ändringar i lagen om strandskydd, som trädde i
kraft 1 juli 2009, stadgar att kommunen själv, (tidigare fattades dessa beslut av länsstyrelsen) får
upphäva strandskydd i detaljplaner och ge dispens
inom strandskyddsområden. Länsstyrelsen ska
dock bevaka strandskyddsintresset vid kommunal
planläggning och kan överpröva kommunala beslut om upphävande och dispenser. För att främja
utvecklingen av landsbygden trädde ännu en ändring i kraft den 1 februari 2010. Ändringen innebär
att kommunen i översiktsplanen kan redovisa om56

Klaxsjön,
Mellan-Fryken,
Nedre Fryken,
Norsälven,
Pråmsjön,
Stockdrogtjärn,
Södra Hyn,
Torpsjön samt
Visten.

DJUR- OCH VÄXTSKYDDSOMRÅDE

råden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
där vissa lättnader i strandskyddet avses att gälla.
Områden med utökat strandskydd till 150 meter:
- Abborrtjärn,
- Aplungen,
- Gösjön,

Instiftande av djur- och växtskyddsområde, i enlighet med 7 kap. 12 § miljöbalken, är till för att
skydda sällsynta eller störningskänsliga djur- eller
växtarter. Vanligaste skyddsformen, fågelskyddsområden, är till för att skydda fåglar i samband
med häckning. Länsstyrelsen betecknade 1982
Hjärtön, och ett område runt denna i Gösjön, som
fågelskyddsområde. Med detta beslut följer begränsningar i tillgängligheten och båttrafiken runt
ön.
BIOTOPSKYDDSOMRÅDE
Biotopskyddet omfattar, enligt 7 kap. 11 § miljöbalken, mindre mark- och vattenområden som utgör
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livsmiljö för växt- och djurarter. Inom biotopskyddat
område får åtgärder som kan skada naturmiljön
inte vidtas. Det finns två typer av biotopskydd, dels
det generella och dels de områden som Skogsstyrelsen (skogsmark) och länsstyrelsen (jordbruksmark) identifierar, avgränsar och beslutar om enligt
miljöbalken. I Kils kommun finns, förutom de det
generella biotopskyddet, även 15 geografiskt avgränsade områden.
Det generella biotopskyddet omfattar:
- alléer,
- källor med omgivande våtmark i jordbruksmark,
- odlingsrösen i jordbruksmark,
- pilevallar,
- småvatten och våtmarker i jordbruksmark,
- stenmurar i jordbruksmark samt
- åkerholmar.
NATURMINNE
Enligt 7 kap. 5-8 §§ miljöbalken kan vissa enstaka
särpräglade naturföremål såsom stora träd, raukar,
flyttblock och jättegrytor behöva skyddas och vårdas särskilt. Dessa kan då skyddas som naturminnen.
För närvarande finns inga naturminnen i Kils kommun.
LANDSKAPSBILDSSKYDD
Landskapsbildsskydd är en skyddsform som härstammar från naturvårdslagen. Lagen upphörde
att gälla 1998 men skyddet ligger kvar. Skyddet
omfattar värdefulla och representativa landskaps-

bilder. Inom dessa områden får vissa åtgärder inte
genomföras utan tillstånd från länsstyrelsen. Vilka
åtgärder det innefattar varierar från område till område.
VÄRDEFULLA VATTENOMRÅDEN
Kils kommun är rik på vattendrag, allt från små
tjärnar till stora sjöarna som Fryken, Visten och
Värmeln. Naturvårdsverket, Fiskeriverket och
Riksantikvarieämbetet har tillsammans med länsstyrelserna sammanställt områden med Sveriges
mest värdefulla sötvattenmiljöer. För de nationellt
särskilt värdefulla natur- och kulturområdena som
är i behov av skydd är målet att 50 % ska skyddas
och 25 % av de nationellt värdefulla områdena restaureras till 2010.
I Kils kommun uppmärksammas sju vattenområden, Norra Hyn, Södra Hyn, Värmeln, Mellan-Fryken, Nedre Fryken med Pickerudsbäcken, Rinnen
samt Visten.
AVRINNINGSOMRÅDEN
Avrinning är det fria vattenflöde från ett område,
som kommer från nederbörd, och som rinner till
områdets sjöar och vattendrag. Höjdförhållanden
och geologiska förhållanden avgör hur vattnet rör
sig och vilket landområde som dräneras till vilket
vatten. Ett avrinningsområde är ett sammanhängande markområde där ytvattenavrinningen har en
och samma huvudriktning.

avrinningsområdena är uppdelade i avrinningsområden som i sin tur är uppdelade i flera mindre
delavrinningsområden. Kils kommun berörs av två
avrinningsområden, Borgvikälvens och Norsälvens
avrinningsområden.
NATURVÅRDSAVTAL
Naturvårdsavtalet är ett civilrättsligt avtal som
tecknas mellan Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen
och markägare. Syftet med avtalet är att bevara,
utveckla eller skapa områden med höga naturvärden. Markägaren får vanligtvis viss ekonomisk
ersättning för de begränsningar i brukandet som
avtalet medför.
I Kils kommun finns ett fåtal naturvårdsavtal med
Skogsstyrelsen.
LÄS MER OM:
- kommunens naturvårdsarbete på kommunens
hemsida, www.kil.se, eller i naturvårdsprogrammet
- riksintressena för Fryksdalen och Norra Hyn i
kapitlet ”RIKSINTRESSEN”
- om strandskyddet i regeringens proposition
2008/09:119
- naturvårdsavtal på Skogsstyrelsens hemsida,
www.svo.se, eller Länsstyrelsen i Värmlands
läns hemsida, www.lansstyrelsen.se/varmland

Hela Kils kommun ligger inom Göta älvs huvudavrinningsområde, som är Sveriges största. Huvud57
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NATURMILJÖ
PLANFÖRSLAG
I kommunen ska det ägnas stor uppmärksamhet
åt naturvårdsfrågarna i de ärenden som rör markanvändning. Detta för att kunna planera för ett
hållbart samhälle med bevarade kvaliteter, men
även för att förebygga naturvårdsproblem vilket är
nödvändigt ur både en ekologisk och ekonomisk
synvinkel. Det är alltid bättre att agera medan naturvärdena fortfarande finns kvar än att restaurera
områden i efterhand. I vissa fall går det inte heller
att restaurera områden, vilket kan innebära att naturvärden försvinner för all framtid. För att skydda
och värna naturen har kommunen arbetat fram ett
naturvårdsprogram som uppmärksammar områden med höga naturvärden samt beskriver vilka
åtgärder som är nödvändiga för att bevara dem.

5. Inventering av kommunens mest värdefulla sjöar, bäckar och vattendrag, inklusive inventering av
flodkräfta, ska påbörjas senast 2010

11. Vid all planering ska spridningskorridorer mellan olika naturområden beaktas och vid behov skapas

6. Pickerudsbäcken ska bevaras som oreglerat
vattendrag

Spridningskorridorer är värdefulla och nödvändiga
för biologisk mångfald och arternas fortlevnad. En
spridningskorridor kan exempelvis vara en stenmur eller ett utsparat område med naturmark.

Bäcken har höga naturvärden, bland annat vandrar bäcköring upp i bäcken vid fortplantning. För att
bevara de höga naturvärdena ska bäcken skyddas
mot framtida reglering
7. En plan för anläggning av dammar/våtmarker,
för ekologiska rening av dagvatten, ska upprättas
senast 2010
8. Norra Hyns, Åstjärns och Södra Ringstadstjärns
våtmarker ska om möjligt återställas

1. Våtmarker, så som myrar, mossar och kärr enligt
Vegetationskarta över Värmland, ska bevaras och
skyddas vid all fysisk planering för att våtmarkernas ekologiska och hushållande funktion i landskapet ska bibehållas

9. Om det vid nyetablering på mark- och vattenområden befaras uppstå en konflikt mellan naturvårdsintressen och andra intressen ska en inventering göras. Eventuella natur- och kulturvärden
eller värden för friluftslivet ska tas tillvara och ges
stor hänsyn

2. Det kommunala naturvårdsprogrammet ska
uppdateras en gång varje mandatperiod. Exploatering får inte ske i strid med de värden som tas upp
i programmet

10. Kommunen ska utveckla och öka samarbetet i
naturvårdsfrågor med grannkommunerna

3. Inga nyckelbiotoper ska få sänkta naturvärden
4. Särskilt värdefulla eller känsliga sjöar och vattendrag, som inte redan har skydd, ska långsiktigt
skyddas

Då naturen samt djur- och växtliv inte styrs av de
administrativa gränser som fastställts av samhället
är det mycket viktigt med samarbete kring naturvårdsfrågor. Ett exempel där samarbete krävs är
riksintresseområdet för Norra Hyn som sträcker
sig över tre kommuner. Kils kommun ska därför arbeta för att öka samarbetet i naturvårdsfrågor med
grannkommunerna för att på bästa möjliga sätt
uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle.

12. Det nuvarande generella och utökade strandskyddet ska ligga fast eller, i vissa fall, skärpas. Ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen rörande strandskydd, generellt och utökat, samt landskapsbildsskydd ska påbörjas senast 2011
Plantillägget ska ta hänsyn till friluftslivets intressen såväl som natur- och kulturmiljövärden. I tillägget ska även framgå var kommunen kan tänka sig
områden för bebyggelse i strandnära lägen.
13. Naturreservat ska instiftas för öar och sluttningar i nordöstra Värmeln
14. Ingrepp som kan medföra att Kilsravinernas
struktur eller Hyndalsåns hydrologi ändras får ej
utföras
15. Kommunen ska senast 2010 påbörja ett samarbete med Skogsstyrelsen och markägare för
att upprätta en skötselplan för hela området från
Nilsbysundet i söder till kommungränsen i norr på
Mellan-Frykens västra sida
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6. Pickerudsbäcken

13. Naturreservat
14. Kilsravinernas influensområde
15. Skötselplan
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