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Ett av flera tänkbara ställen för kommunalt naturreservat är delar av
Ellenö/ Sundsbroområdet, se punkt 18 i denna åtgärdsplan. © Foto: Lennart Jansson
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Nedan följer kommunens åtgärdsplan i form av en tabell med åtgärder. Åtgärdsplanen är ett led
i att försöka uppfylla de kommunala och statliga miljömålen. Åtgärderna involverar på några
punkter också andra aktörer än Färgelanda kommun och Dalslands miljökontor.
Åtgärderna kopplas till kommunala respektive nationella miljömål, se de två kolumnerna till
höger.

Kommunen har följande fyra kommunala naturvårdsmål:
A.

Attraktiva naturmiljöer och boendemiljöer utvecklas och görs mer tillgängliga för
friluftsliv.

B.

Kunskapen om naturen och dess värden ökas, t.ex. genom skolskogar.

C.

Värdefulla naturområden och vattenmiljöer värnas och de kommunala
ansvarsarterna stärks i sina bestånd.

D.

Kommunen tar naturvårdsansvar i all planering och skötsel av egen mark.

De åtta nationella miljökvalitetsmålen som berör naturvården är
följande:
3. Bara naturlig försurning
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv.
Dessa nationella miljömål beskrivs utförligt i Bilaga 1.
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ÅTGÄRD

HUVUDANSVARIG

Kunskap och
information
1

Information om
naturvård på
kommunens hemsida:

Dalslands
miljökontor lägger
materialet på
www.dalsland.se

- Naturinformation till
Kommunen länkar dit
allmänheten om
utflyktsmål, naturreservat, vandringsleder m.m. Ingår i befintlig
budget
- Kalendarium över
naturhändelser under
(material från bl.a.
Västkuststiftelsen,
privata naturguider och
Natur på Dal som utges
av ideella naturvården)
- Information om de
utsedda ansvarsarterna
(gulärla, mindre
hackspett, flodkräfta,
sexfläckig
bastardsvärmare,
slåttergubbe och
lunglav)
- Information om
kommunens
naturvårdsarbete med
länk till
naturvårdsprogrammet i
pdf
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B och C
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och 16.

2014

Varje
vår
med
start
2013

2014

2014
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- Information om
Komet-projektet i
Dalsland där markägare
kan anmäla intresse av
att bilda biotopskydd /
naturreservat /
naturvårdsavtal på egen
mark, om den har höga
naturvärden.
Information med länkar
till Länsstyrelsen och
Skogsstyrelsen om bidrag
till naturvårdsåtgärder.

2014

2

Förstudie pågår, leder
eventuellt fram till nytt
LONA-projekt:
”Gemensam vägledning
till naturen o besöksvärda områden i
Dalsland” med kartor, i
digital och skriftlig form.

Ett samarbetsprojekt
mellan kommunerna,
Dalslandskommunern
as kommunalförbund
och Dalslands Turist
AB

20152017
om
stöd
beviljas

3

Kompetenshöjning i
naturvård säkerställs för
personal som arbetar med
skötsel av kommunal
mark.

Teknik och
arbetsmarknad

Fortlöp B
ande

Kommunens personal som
sköter särskilt skyddsvärda
träd erbjuds utbildning via
Länsstyrelsen.
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2014

Ingår i befintlig
budget.

Teknik och
arbetsmarknad

20142016

B

8, 11, 12,
13, 15 och
16.

15,16

Hållbar planering,
underhåll och inköp
4

5

Kommunal skogsmark är
certifierad med både FSC
och PEFC. Skogen sköts
för närvarande enligt Grön
skogsbruksplan från
2010. En ny skötselplan
och en ny strategi för
användandet av
kommunens markinnehav
tas fram.

Teknik och
arbetsmarknad

Grönstrukturplan tas
fram för skötseln av träd
och buskar på kommunal
park- och naturmark, i alla
tätorterna.

Teknik och
arbetsmarknad.

Efter antagande sker
skötseln enligt denna plan.
6

7

Fortlöp A, C och D
ande

11, 12, 15
och 16.

20142015

A, C och D

15 och 16

C och D

12, 15 och
16

Ingår i befintlig
budget.

Kan medföra viss
konsultkostnad.
Teknik och
arbetsmarknad

En plats utses för en
träddepå nära Färgelanda,
dit nedtagna äldre lövträd
och träddelar förs som inte
får ligga kvar på platsen de
växte, detta för att gynna
biologisk mångfald.

Teknik och
arbetsmarknad

Dalslands miljökontor ska
vara aktiva i arbetet i
Gullmarns och Dalbergså/
Holmsåns vattenråd.
Vattenråden bör vara
drivande i att föreslå
biotopförbättringar och
konkreta åtgärder (utöver
kommunens redan
beslutade och självklara
åtaganden som VA-plan
och avloppsåtgärder).

Dalslands
miljökontor

Fortlöp
ande
2014

Ingår i befintlig
budget

Fortlöp A, B och C
ande

7,8 och 16

5

8

Kalkningen av sjöar och
vattendrag fortsätter enligt
den regionala
kalkningsplanen.

9

Pågående tre LONA –
projekt som omfattar
Färgelanda kommun och
övriga Dalsland, fullföljs;
1. Värna skyddsvärda träd.
Information till markägare
och politiker om
skyddsvärda träd och om
hur de kan bevaras.

Dalslands
miljökontor med
statligt stöd från
Länsstyrelsen.

Årligen
sommar/
höst

2014
Dalslands
miljökontor.
Kommunala
tjänstemän o politiker
inbjuds

	
  	
  
2.	
  Inventering av

skyddsvärda träd.

3. Insådd av vilda
blommor

6

Dalslands
miljökontor
och 2014
Naturskyddsförening
en
Dalslands
miljökontor och
Teknik och
arbetsmarknad

2014

C

3, 8, 11, 12
och 16.

A, B, C och
D

15 och 16

10

Arbeta för långsiktig
lösning av underhåll och
skötsel av befintliga
vandringsleder, vilket
innebär följande leder:
a) Ödeborgsfjället
b) Ellenö/Sundsbron
c) RagnerudssjönKroppefjäll

Kommunstyrelsen i
samråd med andra
aktörer Dalsland
Turism AB, ideella
föreningar, Teknik
och arbetsmarknad,
Leader,
Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen m fl

2014
och
framåt

A, B och D

12 och 15

2014

D

15

d) Karolinerleden

Ta upp till diskussion att
binda samman
vandringsleder.
11

Samråd om åtgärder för att
minska nedskräpning
(i första hand på
kommunägd mark).

Teknik och
arbetsmarknad och
Dalslands
miljökontor
Inom befintlig budget

12

Vid inköp av pellets/flis
ställs krav (om möjligt) på
att det inte kommer från
naturvärdesträd, inte heller
från gamla, grova, ihåliga,
murkna träd eller träd som
står döda.

Teknik och
arbetsmarknad

Fortlöp C
ande

12 och 16

Inom befintlig budget

Nya
naturvårdsprojekt

7

13

14

15

Skapande av fler
våtmarker på kommunal
mark utreds inom det
påbörjade VA-planarbetet.

Plan- och bygg och
Dalslands
miljökontor utreder

Genomgång med
länsstyrelsen av
nationella
åtgärdsprogram för rikt
växt- och djurliv som berör
Dalsland.

Dalslands
miljökontor.
Gemensamt för alla
Dalslandskommunerna

Medverka i åtgärder som i
huvudsak finansieras med
statliga eller EU-medel för
återställning och
förbättring av biotoper t.
ex. lägga ut sten, utsättning
av djur och växter, ta bort
vandringshinder och
anlägga fiskvägar.

Senast
2015

C och D

7, 11 och 16

C

12 och 16

Utredning sker inom
befintlig budget,
fortsatt
detaljplanering och
anläggande kräver
särskilt beslut och
budget

Därefter vid
tillkommande
åtgärdsprogram

20142015

Fortlöp
ande

Berörda
fiskevårdsområden
tar initiativ eller
Länsstyrelsens
vattenvårdsenhet.
Dalslands
miljökontor
medverkar/ansöker
om stöd.

Fortlöp C
ande

8 och 16

Dalslands
miljökontor i samråd
med Skogsstyrelsen,
Länsstyrelsen,
Färgelanda Naturskyddsförening,
Dalslands
Ornitologiska
förening och
Dalslands Botaniska
förening.

2014 2015

11, 12, 13,
15 och 16

Naturinventeringar
16

Samråd om behov av
inventeringar av
kärlväxter/fåglar/mossor
/lavar/svampar eller vissa
insekter i utvalda områden.
Inventeringar avser även
vattenlevande organismer.
Sker gemensamt för alla
Dalslandskommunerna.
Samordnas med åtgärd 17.

8

B

17

Samråd om eventuell
inventering av lokalerna
för ansvarsarterna:
gulärla, mindre hackspett,
flodkräfta, sexfläckig
bastardsvärmare,
slåttergubbe och lunglav.
Inventeringarna ska leda
till relevanta
naturvårdsåtgärder.

Dalslands
miljökontor i samråd
med Skogsstyrelsen,
Länsstyrelsen,
Färgelanda Naturskyddsförening,
Dalslands Ornitologiska förening och
Dalslands Botaniska
förening.

20142015

C

8, 12, 13, 15
och 16

Dalslands
miljökontor, Planoch bygg och Teknik
och arbetsmarknad

2014

A, B, C och
D

12, 15 och
16

Sker gemensamt för alla
Dalslandskommunerna.
Samordnas med åtgärd 16.

Nya områden med
naturskydd
18

Ansöka om LONA-stöd
för att skapa kommunalt
naturreservat, på
kommunal mark t.ex. i
delar av Ellenö/Sundsbroområdet, för att gynna
natur och friluftsliv,
samtidigt som bostäder och
turistverksamhet utvecklas
i området. Även för skogen
vid f.d. Ekocentrum kan
vara aktuellt att utreda
reservatsbildning.
Eventuellt något område
som skyddas som
biotopskydd eller
naturvårdsavtal

Möjligheten att få
statligt stöd till
kommunalt
naturreservat är stor
och utreds för
respektive område.

9

19

Översyn av behovet av
långsiktigt skydd för de
mest värdefulla
mossarna (med
omgivande myrar) som
finns med i Naturvårdsverkets rapport 5670
april 2007 ”Myrskyddsplan för Sverige”.
Myrskyddsplanen ska
genomföras enligt
regionalt delmål.

Länsstyrelsen

Enligt
Länsstyrelsens
tidplan

C

11, 12 och
16, särskilt
delmål 11.2.

Strandzonen vid Hovsjön skulle
kunna tänkas ingå, om kommunen
önskar göra en liten del av
Sundsbroområdet till kommunalt
naturreservat, delar som kommunen
redan äger.
© Foto: Peter Höög
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