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Bollnäs kommuns styrdokument 

Aktiverande 

Syftar till förändring och utveckling 
STRATEGI – avgörande vägval för att nå målen 
PROGRAM – verksamheter och metoder i riktning mot målen 
PLAN – aktiviteter, tidsram och ansvar 

Normerande 

Reglerar redan befintlig verksamhet 
POLICY – anger kommunens förhållningssätt till givna situationer 
RIKTLINJER – rekommenderade sätt att agera 
REGLER – absoluta gränser och ska-krav 
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Inledning  

Naturvårdsprogrammet är som komplement till översiktsplanen ett 

övergripande strategiskt underlag för kommunens samhällsplanering. Utöver 

detta är programmets syfte att kartlägga och beskriva kommunens värdefulla 

områden med fokus på naturvärden. Naturvårdsprogrammet är även ett 

vägledande dokument för hur Bollnäs kommun ska arbeta för att nå de 

nationella, regionala samt lokala miljömålen kopplade till naturvård och 

biologisk mångfald. 

 

Naturvårdsprogrammets övergripande syften:     

 

• Kunskapsunderlag och vägledning för såväl naturvårdsarbete som 

fysisk planering 

• Samla och förmedla kunskap om Bollnäs kommuns värdefulla 

naturområden 

• Öka förståelse och intresse för naturvårdsfrågor 

• Informationsmaterial för att främja naturturism 

 

Ramverk och överväganden 

Naturvårdsprogrammet är uppdelat i en inledning och tre programdelar, en 

bakgrundsdel en strategisk del och en del med områdesbeskrivningar. 

  

• Inledning – innehåller syfte, ramverk, styrande lagstiftning och mål 

samt beskrivning av Bollnäs kommuns naturvårdsorganisation.  

• Del 1. Natur och naturvård - innehåller information om Bollnäs 

kommun och dess naturvärden, beskrivningar av naturvårdens 

centrala ämnesområden och begrepp, information om lokala 

naturvårdsprojekt samt resultat av medborgarenkät.  

• Del 2. Naturvårdsstrategier - innehåller strategier för Bollnäs 

kommuns naturvårdsarbete.  

• Del 3. Värdefull natur - innehåller områdesbeskrivningar av 

värdefulla naturområden i Bollnäs kommun.  

• Webbversion – innehåller digitala kartor över värdefulla 

naturområden samt en läsarvänlig version av Naturvårdsprogrammet. 

 

Naturvårdsprogrammet behandlar naturområden med höga naturvärden samt 

områden som är viktiga för det rörliga friluftslivet. Fokus ligger på områden 

med sparsam till minimal mänsklig påverkan. För tätortsnära grönområden 

hänvisas till grönstrukturprogrammet. Naturvårdsprogrammet behandlar 

kulturpräglad natur såsom hävdad ängs- och betesmark men beskriver inte 

kulturvärden. Kommunen planerar att ta fram ett kulturmiljöprogram där 

detta kommer beskrivas mer ingående. Bollnäs kommun har en nyligen 

framtagen vatten- och fiskevårdsplan så i naturvårdsprogrammet beskrivs 

endast ett fåtal vattenförekomster, dessa med fokus på biologisk mångfald 

och lokala ansvarsarter.   
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Lagstiftning och nationella mål 

Miljöbalken 

Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling som säkerställer en 

hälsosam och god miljö för kommande generationer. Denna utveckling 

bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 

förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta den väl.  

Miljöbalken ska tillämpas så att: 

 

1. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter 

oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan 

2. Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas 

3. Den biologiska mångfalden bevaras 

4. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från 

ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt 

långsiktigt god hushållning tryggas 

5. Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med 

mark- och vattenområden, tillstånd, anmälan och tillåtlighet ska i 

fråga om geologisk lagring av koldioxid tillämpas även på Sveriges 

kontinentalsockel utanför territorialgränsen 

 

Artskyddsförordningen 

I artskyddsförordningen regleras nationella och internationella 

artskyddsbestämmelser samt handel av vilda djur- och växtarter.  

  

Art- och habitatdirektivet  

Direktivet listar arter och livsmiljöer som är av intresse att bevara för att 

säkra den biologiska mångfalden inom EU:s medlemsländer. Varje art och 

livsmiljö bedöms och klassificeras efter gynnsam, otillfredsställande eller 

dålig bevarandestatus där gynnsam bevarandestatus (GYBS) är det tillstånd 

som ska uppnås för att en art eller livsmiljö ska finnas kvar långsiktigt. 

   

Fågeldirektivet  

Direktivet innebär att EU:s medlemsstater ska skydda och bevara alla 

naturligt förekommande fåglar och deras livsmiljöer. Utöver detta är 67 av 

Sveriges fågelarter listade i direktivets bilaga 1 vilket innebär att särskilda 

skyddsområden där dessa arter häckar ska pekas ut som Natura 2000-

område. Direktivet reglerar även medlemsländernas möjligheter till jakt och 

handel av fåglar. 

 

Fridlysning 

Syftet med fridlysning är att skydda arter som riskerar att försvinna, utsättas 

för plundring eller för att uppfylla internationella åtaganden. Vilka arter som 

är fridlysta beslutas av regeringen och finns reglerade i 

artskyddsförordningen. År 2021 var 585 växt- och djurarter fridlysta i hela 

landet och ytterligare 43 arter fridlysta i utvalda län. De arter som är fridlysta 

i Gävleborgs län men inte i hela landet är idegran och safsa.  
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De fridlysta arterna består av: 

• 43 orkidéarter (alla Sveriges orkidéarter) 

• 232 övriga kärlväxtarter 

• 12 mossarter 

• 8 lavarter 

• 5 svamparter 

• 1 algart 

• 250 fågelarter (alla Sveriges fågelarter) 

• 27 däggdjursarter 

• 7 kräldjursarter (alla Sveriges kräldjursarter) 

• 13 groddjursarter (alla Sveriges groddjursarter) 

• 31 arter av ryggradslösa djur 

  

CITES 

CITES – Konventionen om handel med hotade arter är en internationell 

överenskommelse med syfte att skydda hotade djur och växter från 

internationell handel. Regleringen gäller för handel inom och mellan alla 

länder som anslutit sig till konventionen. 

 

Skogsvårdslagen 

Skogsvårdslagen beskriver vilka krav samhället har på den som äger skog. 

Lagen anger att skogen är en förnybar resurs som ska skötas så att den 

uthålligt ger en god utkastning. Samtidigt ska skogsägaren ta hänsyn till 

naturen, kulturmiljön, rennäringen och andra intressen.  
 

Plan- och bygglagen 

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark och 

vatten samt om byggande. Lagens bestämmelser syftar till att, med hänsyn 

till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med 

jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. Av kommuner kräver lagen 

bland annat att det ska finnas en aktuell översiktsplan som visar den 

långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.  
 

Jaktlagen 

Jaktlagen reglerar var, när och hur jakt av vilt får bedrivas i Sverige. Med 

vilt avses vilda däggdjur och fåglar och lagen innefattar även bon och 

fågelägg.  

 

Allemansrätten 

Tack vare allemansrätten kan människor röra sig fritt i den svenska naturen. 

Detta innebär både rättigheter och skyldigheter. Allemansrätten nyttjas bland 

annat vid en skogspromenad, kajakpaddling eller svampplockning. 

Gemensamt har de som brukar allemansrätten ett ansvar att göra detta med 

hänsyn till natur och djurliv, markägare och andra besökare. 
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Agenda 2030 

Agenda 2030 omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling med syfte att 

utrota fattigdom och hunger, förverkliga mänskliga rättigheter för alla, uppnå 

jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett 

varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Mål 15 behandlar 

ekosystem och biologisk mångfald och hur människan kan bruka naturens 

resurser utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa ett hållbart 

nyttjande av ekosystemtjänster.  
 

Miljömålen 

Nationella miljömål 

Sveriges nationella miljömålssystem är riktmärken för landets miljöarbete. 

Beslutet om miljömålssystemet fattades av riksdagen 1999 och innefattar ett 

generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och ett flertal etappmål som ska 

underlätta att nå målen. Inom de nationella miljömålen hanteras den 

ekologiska dimensionen av Agenda 2030.  

 

Generationsmålet 

”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.” 

- Riksdagens definition av generationsmålet 
 
 

 

 

För att underlätta arbetet med att nå miljökvalitetsmålen finns regionala 

miljömål som länsstyrelsen samordnar och lokala miljömål som samordnas 

av kommunen.  
 

Regionala miljömål 

Länsstyrelsen Gävleborgs samverkansorgan RUS (Regional utveckling & 

samverkan i miljömålssystemet) ansvarar för samordning och uppföljning av 

det regionala miljömålsarbetet. RUS fungerar även som stöd för det 

regionala och lokala miljömålsarbetet för myndigheter, kommuner och 

näringsliv.  
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Lokala miljömål 

De lokala miljömålen för Bollnäs kommun bygger på de 16 nationella 

miljökvalitetsmålen och omfattar hela kommunkoncernen. Utöver dessa 

finns lokala miljömål för kommunen som geografiskt område där alla 

medborgare kan bidra. De senaste lokala miljömålen antogs i 

kommunfullmäktige 2013 och löpte till 2020. Under 2021–2022 kommer 

nya miljömål att tas fram i arbetet med Ekologiskt hållbarhetsprogram för 

Bollnäs kommun. Miljömålen kommer att revideras i linje med 

naturvårdsprogrammets strategier.  

Koppling till andra kommunala styrdokument 

Översiktsplan 

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som 

omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen utgör kommunens 

bedömning av hur mark- och vattenområden i stora drag kommer att 

användas och hur bebyggelsen ska utvecklas under de närmaste 10–15 åren. 

Bollnäs kommuns senaste översiktsplan antogs i kommunfullmäktige 2015 

och kommer att revideras inom nästa mandatperiod. 

Naturvårdsprogrammet blir ett viktigt underlag i arbetet med att revidera 

gällande översiktsplan.  

Grönstruktursprogram 

Bollnäs kommuns grönstruktursprogram tas fram simultant med 

naturvårdsprogrammet. Grönstrukturprogrammets syfte är att vara ett 

kunskapsunderlag och stöd i den fysiska planeringen och förvaltningen av 

grönstrukturer i tätortsnära miljöer. Tillsammans täcker 

grönstrukturprogrammet och naturvårdsprogrammet in grönytor över hela 

kommunen, från orörd natur till av människan skapade miljöer. 

Vatten- och fiskevårdsplan  

Bollnäs kommuns vatten- och fiskevårdsplan är framtagen och på väg ut för 

remiss för att sedan antas i kommunfullmäktige. Syftet med vatten- och 

fiskevårdsplanen är att vara ett styrande dokument för hur kommunen ska 

arbeta med sjöar och vattendrag för att säkerställa att nationella 

miljökvalitetsnormer följs samtidigt som kommunen bidrar till att nå 

miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Planen är framtagen i 

samverkan med Ljusdals, Ovanåkers och Söderhamns kommuner och 

omfattar Ljusnans och Voxnans avrinningsområden. Målet med vatten- och 

fiskevårdsplanen är bland annat att: 

 

• Återfå havsvandrande fiskarter som lax och havsöring i Ljusnan och 

Voxnan 

• Miljökvalitetsnormen God ekologisk status nås i kommunens vatten 

• Skapa förutsättningar för hög biologisk mångfald 

• Återskapa funktionella habitat och biotoper i kommunens vatten 

• Skapa goda förutsättningar för hotade arter som flodkräfta, 

flodpärlmussla och ål 
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Hållbarhetsprogram för Bollnäs kommun 

Bollnäs kommuns program för ekologisk hållbarhet tas fram simultant med 

naturvårdsprogrammet och förväntas beslutas av kommunfullmäktige i juni 

2022. Programmet syftar till att vara vägledande i kommunens arbete med att 

nå FN:s Agenda 2030-mål samt de svenska miljökvalitetsmålen. 

Programmet siktar mot 2030 och har tre fokusområden med en vision för 

respektive område: 

 

• Klimat och energi – År 2030 är Bollnäs en klimatneutral och 

fossilbränslefri kommun som är anpassad till ett klimat i förändring. 

• Natur – Bollnäs ska 2030 ha en hög biologisk mångfald, väl 

fungerande ekosystemtjänster och rent och friskt vatten i hela 

kommunen. 

• Människan – Invånarna i Bollnäs kommun bor år 2030 i en hälsosam 

giftfri livsmiljö med stor tillgång till friluftsliv och rekreation av 

kvalitet. Invånarna i Bollnäs kommun har år 2030 god kunskap om 

hållbar utveckling samt har förutsättningar att leva ett hållbart liv 

inom kommunen, det ska vara lätt att göra rätt. 

Näringslivspolitiskt program 

Näringslivspolitiskt program (2020–2024) har som syfte att utveckla Bollnäs 

kommun i riktning mot fler aktiva verksamheter, fler medborgare samt fler 

medborgare med egen försörjning. Programmet består av fyra 

arbetsområden: 

 

• Hållbara samhällen 

• Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi 

• Breddat näringsliv och hållbar arbetsmarknad 

• Ökad kunskap och innovation 

 

Tillsammans är naturvårdsprogrammet och det näringslivspolitiska 

programmet två nycklar i Bollnäs kommuns arbete för ökad tillväxt och en 

utvecklad naturturism där naturens ekologiska begränsningar beaktas.  
 

Kommunens naturvårdsorganisation 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fattar övergripande beslut samt antar de styrdokument 

gällande naturvård som är koncernövergripande.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen leder kommunens förvaltning och svarar för samordning 

och planering av den kommunala verksamheten. De bereder även de ärenden 

som ska beslutas i kommunfullmäktige. 

Miljö- och byggnämnden 

Miljö- och byggnämnden har det övergripande planeringsansvaret för 

kommunens naturresurser och naturvårdsarbete. Återkommande 

naturvårdsrelaterade frågor som hanteras är bland annat strandskydd, 

grustäkter, vindkraft, miljöövervakning, naturskydd och infrastrukturprojekt. 

Miljö- och byggnämnden bevakar även naturvårdsaspekter i 

översiktsplanering, detaljplanering, exploaterings- och bygglovsärenden. 
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Utöver detta ansvarar nämnden för informations- och kunskapsspridning 

samt för finansiering och utförande av naturvårdsprojekt.  

Teknik-, service- och fritidsnämnden 

Teknik-, service- och fritidsförvaltningen ansvarar för drift och underhåll av 

parker och grönområden och förvaltar fem av kommunens naturreservat 

samt vår kommunala skog. Nämnden ansvarar även för ett antal 

styrdokument av vikt för naturvården.  

Kommunal naturfond 

Den kommunala naturfonden instiftades 1993 med syfte att bevara och 

återskapa naturmiljöer av allmänt intresse. Årligen avsätts 20 % av 

nettoöverskottet från den kommunala skogen till fonden.  

 

Bollnäs – en ekokommun 

Bollnäs kommun är medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner som är en 

frivillig samarbetsorganisation för kommuner och regioner i form av en 

ideell förening för hantering av gemensamma strategiska frågor av betydelse 

för en långsiktig hållbar utveckling. Sveriges Ekokommuner ska främja 

utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en 

tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.  

Lokala naturvårdsaktörer 

I Bollnäs kommun är naturengagemanget starkt och här finns ett flertal 

lokala föreningar. 

• Arbrå fiskevårdsförening 

• Arbrå Östra fiskevårdsförening 

• Bollnäs fiskevårdsförening  

• Bollnäs Fågelklubb 

• Bollnäs Naturskyddsförening 

• Föreningen Finnskogsriket 

• Gruvbergets fiskevårdsförening 

• Hanebo-Segersta fiskevårdsförening 

• Rengsjö fiskevårdsområde 

• Undersvik fiskevårdsförening  

• Åmots fiskevårdsområde 
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Del 1. Natur och naturvård  
 

Vad är naturvård? 

Naturvårdens syfte är att skydda, bevara och förvalta värdefulla arter och 

naturmiljöer. Naturvård innebär även skötsel, utveckling och återställning av 

naturmiljöer samt att tillgodose människans behov av till exempel friluftsliv 

och ekosystemtjänster.    

Natur i samhällsplaneringen 

Naturvärden som används i kommunens fysiska planering utgörs av såväl 

större landskapsavsnitt som mindre livsmiljöer för hänsynskrävande arter. 

Exempel på ett större område är Ljusnans dalgång medan ett litet område 

kan utgöras av en växtlokal för den hotade ljungväxten Ryl. 

Kunskapsläget om värdefull natur i kommunen är gott men behöver 

kontinuerligt följas upp. Förutom de skyddade naturområdena förtecknas de 

utpekade naturområdena under bland annat riksintresse, lokala naturvärden, 

nyckelbiotoper och sumpskogar. Dessa områden är inte skyddade utan är ett 

kunskapsunderlag i den fysiska planeringen. Utöver dessa finns även flera 

inventeringar som berör naturvärden. Riksdagen har beslutat att vissa särskilt 

utpekade områden ska bevaras och redovisas i lagtexten till 4 kapitlet i 

miljöbalken. Det gäller kust-, fjäll-, älv- och sjöområden, som inte får 

utsättas för extensiv exploatering. Natur- och kulturvärdena i dessa områden 

är så stora att de som helhet är av riksintresse. Speciellt utpekad i Bollnäs 

kommun är bland annat Ljusnans dalgång, som med hänsyn till sina natur- 

och kulturvärden är av riksintresse. Där ska turismen och det rörliga 

friluftslivets intressen särskilt beaktas. Andra områden är Mellanljusnans 

nedre del, Ljusnanåsen, delar av Häsbodalen, Galvån med biflöden, sjön 

Hälsen, Andersvallsslåtten, Myrsjömyrorna samt ängsmarkerna i Finnfara, 

Persbo, Grannas, Tomtas, Spårs och Blixts. 

Med naturen inpå knuten ökar ett områdes attraktionskraft. Det höjer 

boendekvaliteten för många människor. Möjligheten att utöva friluftsliv har 

mycket stor betydelse för många människor. Forskning har visat att för cirka 

40 % av svenskarna är friluftsliv så viktigt att det påverkar deras val av 

bostadsort och bostadsområde. En genomtänkt satsning på att värna, visa och 

vårda Bollnäs natur kan därför vara ett sätt att både behålla invånare och öka 

deras livskvalitet såväl som att locka till sig boende och investerare till 

kommunen.  

 

 

 

 



 

13 

 

En natur för alla 

Natur- och friluftsliv är viktigt för både samhället och den enskilda 

människan. Det ökar förståelsen och engagemanget för natur- och 

miljöfrågor samtidigt som det främjar folkhälsan. Det finns tre 

grundläggande förutsättningar för ett fungerande friluftsliv: tillgång, 

tillgänglighet och kvalitet. Det vill säga naturområden som ligger nära, är 

tillgängliga och har hög kvalitet.  

 

Tillgänglighet 

Många människor i Sverige lever med en varaktig eller tillfällig 

funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan till exempel innebära 

nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn, nedsatt hörsel, nedsatt kognitiv förmåga, 

allergier, psykisk ohälsa och läs- och skrivsvårigheter. Det är vanligt att 

åldrandet innebär funktionsnedsättningar i form av till exempel nedsatt syn 

och hörsel.  

 

Huvudregeln vid tillgänglighetsanpassning av naturområden bör vara att 

hitta lösningar som passar för alla, oavsett funktionsförmåga. Åtgärder som 

är helt nödvändiga för vissa, underlättar ofta för ett stort antal fler. En ökad 

tillgänglighet gynnar alla. Åtgärder som är nödvändiga för 10 procent 

underlättar för 40 procent och är bekvämt för 100 procent. Tillgänglighet 

innebär inte bara att besökaren kan ta sig runt i ett naturområde utan även 

möjligheten att kunna resa dit och att informationen, både inför besöket och 

på plats är tillgänglig. Tillgänglighetsanpassning bör alltid utformas med 

områdets naturvärden i beaktning och med hänsyn till att vissa värdefulla 

naturområden är mer känsliga för en ökad belastning.   

 

Ett tydligt exempel på positiva effekter av tillgänglighetsanpassning av ett 

naturområde är Bollnäs kommuns arbete i naturreservatet Stora Bolleberget. 

Genom att öka tillgängligheten till Bolletjärn har besökarantalet i det 

tätortsnära naturreservat ökat markant. Fler har fått möjligheten att vistas i 

natur med höga naturvärden och artrikedom. 

 

Barn och unga 

Flera studier som genomförts i Sverige visar att det finns skillnader i 

friluftsutövande mellan olika grupper utifrån kön, ålder, bostadsort, 

familjesituation, inkomst och kulturell bakgrund. Olika barns tillgång till 

naturen skiljer sig stort. Tillgången kan påverkas av ekonomiska 

förutsättningar, socialt utanförskap, brist på tid hos en ensamstående förälder 

eller geografiska avstånd till naturområden. Detta kan skapa klyftor i 

kunskap om den svenska naturen och det kan även påverka barnens 

förutsättningar till fysisk och psykisk hälsa. En dansk studie med över 

900 000 deltagare har visat tydliga samband mellan en naturnära barndom 

och ökad psykisk hälsa. Deltagare som hade växt upp i stadsmiljöer med 

minst tillgång till grönområden i studien hade 55 procent högre risk att 

drabbas av psykisk ohälsa som vuxna.  

 

Med kunskap om att alla barn inte har samma förutsättningar till en 

naturnära barndom bör det eftersträvas att klyftorna minskar genom att 

planera den kommunala verksamheten med detta i beaktande.  
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Integration 

För många svenskar är allemansrätten en självklar och välanvänd förmån. 

För flera nyanlända kan naturen däremot förknippas med faror som vilda 

djur, minor och våld. Naturbaserad integration är ett koncept som vuxit 

snabbt i Norden det senaste årtiondet. Ett flertal projekt har visat att 

naturbaserad integration är kostnadseffektiv och ger ett flertal ekologiska, 

sociala och ekonomiska fördelar. I Örebro län har flera aktörer samverkat i 

ett projekt där utbildning i naturvägledning erbjudits till nyanlända svenskar. 

Projektet har bidragit till integration och kunskapsuppbyggnad hos deltagare 

samtidigt som länet berikats med flerspråkiga naturvägledare. 
 

Naturturism 

Den svenska naturen är en attraktion för både landets invånare och för 

besökare från andra länder. Intresset för naturturism ökar stadigt och idag är 

naturen en av de viktigaste anledningarna att resa. Det anses också vara en 

av landsbygdens främsta framtidsbranscher. I Bollnäs kommuns 

Näringslivspolitiska program står att läsa: 

Besöksnäringen växer i kommunen och ger klimatsmarta 

utvecklingsmöjligheter. Vår kommun har ett varumärke med potential inom 

till exempel fisketurism, kulturturism samt idrottsturism. 

Bollnäs kommun har ett stort naturkapital med god potential att utveckla 

besöksnäringen kopplad till naturen. Då turism per definition är förflyttad 

konsumtion är det dock av stor vikt att detta sker på ett hållbart sätt. 

Vägledning kan fås av definitionen av begreppet Ekoturism. Ekoturismen 

ska skydda naturen genom att ta hänsyn till resmålets ekologiska 

begränsningar. Den ska också bidra till en hållbar utveckling i det besökta 

området. 
 

Skyddad natur 

Skydd av värdefull natur är viktigt för att bevara naturvärden, främja 

biologisk mångfald och säkerställa tillgången på grundläggande 

naturresurser som rent vatten och luft. I Sverige är nationalpark det starkaste 

skydd ett område kan få. Syftet med att bilda nationalparker är att skydda de 

allra mest värdefulla områdena från att förstöras eller försvinna så att landets 

gemensamma natur- och kulturarv kan bevaras. Sverige har idag 30 

nationalparker varav Hamra nationalpark och Färnebofjärdens nationalpark 

ligger i Gävleborgs län.  

 

Värdefull natur kan skyddas på olika sätt mot exploatering eller andra 

ingrepp. Avsikten är ofta att bevara områdenas värde som livsmiljöer för 

växter och djur, skydda speciella naturtyper eller geologiska formationer. 

Även områden som är viktiga för friluftslivet kan skyddas. I statistiska 

centralbyråns statistik över skyddade områden i Sveriges kommuner från 

2019 ligger medeltalet i Sverige på att 6,5 procent av en kommuns areal 

består av skyddad natur. I Gävleborgs län är medeltalet 2,3 procent, jämfört 

med närliggande Dalarna (11%), Jämtland (11%) Västmanland (7,3%), 

Uppsala (8,8%) och Västernorrland (1,9%). I statistiken ingår 

Nationalparker, Naturreservat, Skogliga biotopskyddsområden och Övriga 

biotopskyddsområden, men inte Natura 2000-områden. 
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I Bollnäs kommun (2021) har 0,7 procent av den totala arealen ett formellt 

naturskydd. Endast 23 kommuner har en lägre andel skyddad natur än 

Bollnäs. Bland de fem kommuner med högst andel skyddad natur, där minst 

40 procent av kommunens areal skyddas återfinns Vellinge på första plats 

(62,4%), följt av Sorsele, Salem, Jokkmokk samt Höganäs.  
 

Naturreservat 

Naturreservat är det vanligaste långsiktiga skyddet av värdefull natur i 

Sverige. Det finns idag över 5000 naturreservat i landet. Enligt miljöbalken 

finns fem skäl för att bilda naturreservat: 

 

• Bevara biologisk mångfald 

• Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 

• Tillgodose behov av områden för friluftslivet 

• Skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer 

• Skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter 

 

I Bollnäs kommun finns (2021) 16 naturreservat med en sammanlagd yta av 

1221 hektar. Av dessa förvaltar Bollnäs kommun: 

 

• Galvåns naturreservat  

• Grossjöberget  

• Hästhagsberget  

• Kölberget  

• Stora Bolleberget  

 

Länsstyrelsen Gävleborg förvaltar övriga naturreservat i Bollnäs kommun: 

 

• Blårönningen  

• Djupsjön-Römmaberget 

• Larzonska 

• Majorns hage 

• Stora Blyberget 

• Tjuvberget 

• Viks gammelskog 

• Andersvallsslåtten 

• Rotsjön 

• Ijungens gammelskog 

• Sågtjärnsskogen  
 

Natura 2000 

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i EU. Syftet med dessa 

områden är att bilda ett ekologiskt sammanhängande nätverk för att främja 

den biologiska mångfalden och på så vis nå målen med art- och 

habitatdirektivet och fågeldirektivet. För att ett område ska utses till Natura 

2000 krävs att det innehåller arter eller naturtyper som är särskilt 

skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. I fågeldirektivet och art- och 

habitatdirektivet finns 170 naturtyper och ca 900 växt- och djurarter listade. I 

Sverige finns över 4000 Natura 2000-områden på en sammanlagd yta av 
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över sju miljoner hektar. Många av dessa är även skyddade som 

naturreservat eller nationalpark.  

 

I Bollnäs kommun finns sju Natura 2000-områden varav sex även är 

skyddade som naturreservat. Dessa är:  

 

• Andersvallsslåtten 

• Haga (Naturreservatet Majorns hage)  

• Grossjöberget 

• Galvån 

• Hästhagsberget 

• Djupsjön-Römmaberget  

• Myrsjömyrorna - ett myrkomplex med höga fågelvärden som inte är 

skyddat som naturreservat  

 

Biotopskyddsområden 

Biotopskyddsområde är ett skydd för små naturområden som är speciellt 

värdefulla livsmiljöer för hotade djur- och växtarter. Till skillnad från 

naturreservat finns det ett visst antal utpekade naturtyper som kan skyddas. 

Det finns två sorters biotopskyddsområde. Det ena är ett generellt skydd för 

en viss typ av biotop. Det innebär att samtliga förekomster av dessa sju 

biotoper är skyddade i hela landet: 

 

• Allé 

• Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 

• Odlingsröse i jordbruksmark 

• Pilevall 

• Småvatten och våtmark i jordbruksmark 

• Stenmur i jordbruksmark 

• Åkerholme 

Den andra sortens biotopskyddsområde gäller små enskilda områden med en 

värdefull biotop som till exempel brandfält, naturliga vattendrag, ålgräsängar 

och alkärr. I Bollnäs kommun fanns 2021, 68 biotopskyddsområden där ett 

har bildats av Bollnäs kommun (intill Stor-Flugen) och resterande av 

Skogsstyrelsen.   
 

Naturminne 

Ett naturminne är ett särskilt skyddsvärt naturföremål som behöver skyddas 

eller vårdas. Det vanligaste är att enskilda träd som jätteekar eller gamla 

individer av tall eller bok skyddas. Men det kan också gälla till exempel 

flyttblock, grottor och trädgrupper. Det finns över 1500 naturminnen i 

Sverige. Inget av dessa hittas inom Bollnäs kommun.  
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Biosfärområde 

Biosfärområden är en del av Unescos vetenskapliga program ”Man and the 

Biosphere”. Målet med programmet är att förbättra relationen mellan miljön 

och människan. Till skillnad från till exempel naturreservat där syftet är att 

bevara naturen handlar Biosfärområden om samspelet mellan människor och 

naturen – att både bruka och bevara. Biosfärområde innebär inget juridiskt 

skydd utan är främst ett verktyg för utbildning och vetenskap i arbetet med 

hållbar utveckling. Biosfärområden ska också vara modeller för 

genomförandet av FN:s globala mål, Agenda 2030. På så vis kan världens 

biosfärområden fungera som en kunskapsbank med goda exempel på 

miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling. År 2020 fanns totalt 

701 biosfärområden i världen, varav sju ligger i Sverige. I juni 2019 utsåg 

Unesco Sveriges senaste biosfärområden, Vindelälven-Juhtadahka och 

Voxnadalen.  
 

Biosfärområde Voxnadalen 

Biosfärområde Voxnadalen ligger mitt i Hälsingland och i mellersta Sveriges 

barrskogsbälte. Älven Voxnan rinner genom hela biosfärområdet och förenar 

de fyra kommunerna Ovanåker, Ljusdal, Bollnäs och Rättvik. Den totala 

ytan är ca 342 000 hektar. Området inhyser unika natur- och kulturmiljöer 

som skapats av brukartraditioner som fäboddrift, världsarvet 

Hälsingegårdarna, Hamra nationalpark, ett kulturreservat samt ett flertal 

naturreservat och Natura 2000-områden. Syftet med biosfärområdet är bland 

annat att ta vara på alla resurser och nedärvd kunskap i den unika 

hälsingebygden utmed Voxnan samt att främja det lokala samarbetet över 

både geografiska och administrativa gränser till nytta för områdets 

långsiktiga utveckling. Biosfärområde Voxnadalen har tre fokusområden 

som är starkt kopplade till det omgivande landskapet och dess historia; 

Skogen som hållbar resurs, Levande vatten och Ett öppet och levande 

landskap. I Bollnäs kommuns del av Biosfärområde Voxnadalen framhävs 

bland annat Finnskogsleden, Flottarleden och Mödänges rika fågelområde. 

 

Riksintressen 
Riksintressen är områden som anses ha nationellt värde utifrån sina specifika 

kvaliteter. Riksintressen pekas ut av riksdagen antingen enligt 3:e eller 4:e 

kapitlet i Miljöbalken (MB). Inom Bollnäs kommun finns områden som är 

skyddade både enligt 3:e och 4:e kapitlet i MB. Riksintressen ska behandlas 

och redovisas i den kommunala översiktsplaneringen så att det blir tydligt 

hur dessa förhåller sig till andra intressen men också för att avvägningar 

mellan oförenliga riksintressen ska kunna göras.  

 

Dessa riksintressen finns inom Bollnäs kommun:  

• Riksintresse för kulturmiljö  

• Riksintresse för naturmiljö  

• Riksintresse för friluftsliv  

• Riksintresse för kust, turism och friluftsliv 

• Riksintresse för energiproduktion  

• Riksintresse för kommunikationer  

• Riksintresse för totalförsvarets militära del 
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Strandskydd 

Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden samt att bevara goda livsvillkor 

för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet gäller generellt för 

alla stränder vid havet, insjöar och vattendrag 100 meter upp på land och 100 

meter ut i vattnet. Länsstyrelsen har möjlighet att utöka strandskyddet upp 

till 300 meter, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets 

syften. Kommunen kan upphäva strandskyddet för ett område i samband 

med att en ny detaljplan upprättas, om det finns särskilda skäl för det och om 

intresset för detaljplanen väger tyngre än strandskyddets syften. Kommunen 

kan även i sina översiktsplaner peka ut områden för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom dessa områden kan det 

särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas vid dispensprövning och 

upphävande av strandskydd. I Bollnäs kommun finns det idag 17 LIS-

områden. 

Ramsarområden 

Ramsarområden är globalt värdefulla våtmarksområden som 

ramsarkonventionens medlemsländer åtar sig att bevara. Totalt i världen 

finns det idag drygt 2330 Ramsarområden. Av dessa ligger Mellanljusnan, 

Färnebofjärden och Gustavsmurarna-Tröskens rikkärr i Gävleborgs län.  
 

Kulturreservat 

Kulturreservat syftar till att möjliggöra vård och bevarande av värdefulla 

kulturpräglade landskap. I ett kulturreservat skyddas och vårdas ofta hela 

områdets natur- och kulturmiljövärden. Detta kan omfatta byggnader, 

lämningar och marker men även verksamheter, kunskaper och traditioner. I 

Gävleborgs län finns kulturreservaten Västeräng, Våsbo fäbodar samt 

Axmarbruk. I Bollnäs kommun finns än så länge inget kulturreservat.  
 

Nationella inventeringar 

Våtmarksinventeringen 
Den svenska Våtmarksinventeringen (VMI) är en övergripande kartläggning 

av landets våtmarker. Sedan 1980-talet har ca 35 000 områden bedömts 

genom flygbilder och över 3500 har inventerats i fält.  

Efter inventeringen klassificerades våtmarksområdena i fyra klasser: 

 

• Klass 1 – mycket höga naturvärden. Dessa objekt bör bevaras för all 

framtid 

• Klass 2 – höga naturvärden. Objekten skall så långt som möjligt 

undantas från ingrepp som påverkar dess hydrologi 

• Klass 3 – vissa naturvärden. Majoriteten av de inventerade 

våtmarkerna ligger i denna grupp 

• Klass 4 – låga naturvärden. Dessa objekt bör i första hand tas i 

anspråk för eventuell exploatering 

 

I Gävleborgs län pågick arbetet mellan 1990–1994. I Bollnäs kommun 

inventerades totalt 148 områden varav 9 bedömdes vara Klass 1 och 30 vara 

Klass 2. 
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Ängs- och betesmarksinventeringen 
Ängs- och betesmarksinventeringen är en nationell inventering av värdefulla 

ängs- och betesmarker som Jordbruksverket ansvarar för. Inventeringen 

samlar information om natur- och kulturmiljöer som är beroende av hävd. 

Merparten av områdena inventerades mellan 2002 och 2004 men 

uppdatering av databasen sker kontinuerligt. Inventeringsresultaten används 

för uppföljning av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, utvärdering 

av landsbygdsprogrammet och vid rapportering enligt EU:s art- och 

habitatdirektiv. Informationen används även som underlag för nationella, 

regionala och lokala strategier och program för miljömålsarbete, fysisk 

planering och ärendehantering. 

  

 
Figur 1. Karta över områden som inventerats i den nationella våtmarksinventeringen och ängs- och 

betesmarkinventeringen. 
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Biologisk mångfald  

Biologisk mångfald är ett begrepp för den variationsrikedom som 

kännetecknar allt liv på jorden. Detta innefattar mångfald inom arter, mellan 

arter och av ekosystem. En hög biologisk mångfald innebär helt enkelt en 

variation av ekosystem där många olika arter lever och att det inom dessa 

arter finns en hög genetisk variation. Det är viktigt för människan ur flera 

perspektiv, såväl estetiska och etiska som materiella och rent 

livsuppehållande. Med hög biologisk mångfald står människan bättre rustad 

inför klimatförändringar och störningar såsom skadeinsekter, svampangrepp, 

torka och översvämningar.  

Biologisk mångfald är alltså en av grundförutsättningarna för 

mänsklighetens existens. Det är också en av vår tids stora ödesfrågor med 

flera akuta hot. De största hoten mot biologisk mångfald är: 

▪ Att livsmiljöer försvinner eller försämras genom till exempel 

oaktsamt jord- och skogsbruk eller utbyggnad av infrastruktur 

▪ Föroreningar som till exempel kvicksilver, PCB och DDT 

▪ Ohållbart nyttjande av naturresurser genom till exempel överfiske 

▪ Invasiva främmande arter 

▪ Klimatförändringar 

Konventionen om biologisk mångfald undertecknades vid FN:s konferens 

om miljö och utveckling i Rio, 1992. Året efter trädde den i kraft och det var 

även då Sverige undertecknade den. Målet med konventionen är att 

säkerställa bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald samt att 

nyttan som uppstår vid användandet av genetiska resurser ska fördelas 

rättvist. År 2010 antog FN en strategisk plan för biologisk mångfald i 

Nagoya, Japan. Planen sträcker sig mellan 2011–2020 och innehåller 20 

delmål som kallas för Aichimålen. Målen ska nås genom att varje deltagande 

land sätter egna mål som är anpassade efter varje lands förutsättningar. 

Sveriges arbete beskrivs i regeringens proposition 2013/14 En svensk 

strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.  

 

Rödlistan och hotade arter 

Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda 

arters risk att dö ut i Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd. 

Rödlistan utgör ett stöd för att prioritera vilka arter som ska beaktas inom 

naturvården. De rödlistade arterna delas in i kategorierna Kunskapsbrist 

(DD), Nära hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Akut hotad (CR) 

och Nationellt utdöd (RE). Av dessa klassificeras kategorierna Sårbar, Starkt 

hotad och Akut hotad som hotade arter. I den senaste rödlistan (2020) 

bedömdes 4 746 arter som rödlistade varav 2 249 klassades som hotade. 
 

Signalarter 

Signalarter är arter som med sin närvaro indikerar att ett område har höga 

naturvärden. En typisk signalart är lätt att känna igen, är inte rödlistad eller 

hotad men skvallrar om att området den lever i är en god miljö för andra 

skyddsvärda arter. Exempel på signalarter är lunglav, granticka och 

ögonpyrola.  
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Nyckelarter 

En nyckelart är en art som har en särskilt viktig ekologisk funktion för andra 

arter. Nyckelarter kan delas upp i tre kategorier: 

• Nyckelarter som bygger upp livsmiljöer – rikligt förekommande 

arter som utgör en stor del av biomassan i dess livsmiljö så som 

sågtång, blåbär och asp 

• Nyckelarter som formar livsmiljöer – arter som påverkar sin 

omgivning på ett kraftfullt sätt och därför har en stor betydelse för 

hur ekosystemen fungerar, så som bäver, varg och hackspettar 

• Nyckelarter som bär upp en rik mångfald – arter som har flera arter 

knutna till sig så som koralldjur, blåstång och blomväxter 
 

ÅGP – Åtgärdsprogram för hotade arter  

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper (ÅGP) är ett av flera verktyg 

för att nå miljökvalitetsmålet Ett rikt djur- och växtliv. Satsningen omfattar 

arter vars existens inte kan säkerställas genom till exempel befintliga 

områdesskydd. De utvalda arterna kräver särskilda insatser. Exempel på arter 

och naturtyper som omfattas av ÅGP är flodpärlmussla, kalkrika skogar, 

mosippa och ortolansparv.  
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Figur 2. Karta över utvalda naturvärden i Bollnäs kommun. 
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Invasiva främmande arter 

Invasiva främmande arter är ett av de stora hoten mot den biologiska 

mångfalden. Det är växter, djur, svampar och mikroorganismer som flyttats 

till en ny miljö där de sedan sprider sig snabbt och orsakar skada på den 

inhemska naturen. Klimatförändringarna innebär idag att klimatzonerna 

flyttas norrut med ungefär 10 kilometer årligen. Det innebär att arter som 

tidigare inte kunnat överleva vintrarna på Bollnäs breddgrader inom en nära 

framtid kan få optimala förhållanden här och därmed kunna sprida sig och 

tränga ut vår inhemska flora och fauna. Länsstyrelsen samordnar arbetet mot 

invasiva arter och kommunen har ett stort ansvar genom sin skötsel av 

allmänna grönytor, avfallshantering och som fastighetsägare. 

 

I Sverige finns idag över 2000 främmande arter varav ca 400 räknas som 

invasiva eller potentiellt invasiva. Tolv av dessa finns upptagna på EU:s 

förteckning över invasiva arter. Dessa är det förbjudet och straffbart att ta in 

i landet, sälja, odla, föda upp, släppa ut i naturen samt hålla levande. I 

Bollnäs kommun finns idag fyra arter som är EU-listade, jättebalsamin, 

jätteloka, smal vattenpest och signalkräfta. Alla fastighetsägare har ett ansvar 

och en skyldighet att följa EU-förordningen och hindra spridning av invasiva 

främmande arter.  

 

I och med de snabba klimatförändringarna är det viktigt att kommunen är 

uppdaterad över vilka invasiva arter som förekommer i omgivningen. I år 

(2021) har följande arter påträffats på land och i sötvattensmiljöer inom 

Gävleborgs län: 

 

• Mink 

• Spansk skogssnigel 

• Svarthuvad snigel 

• Tysklönn  

• Parkslide  

• Jätteslide  

• Jätteloka  

• Jättebalsamin  

• Blomsterlupin  

• Vresros  

• Videkornell  

• Häckoxbär  

• Spärroxbär  

• Sjögull  

• Vattenpest  

• Smal vattenpest 

• Kanadensiskt gullris 

• Signalkräfta 

• Kinesisk ullhandskrabba (I sjöar och vattendrag som mynnar i havet) 

• Svartmunnad smörbult (Förekommer längs kusten, men kan även 

vandra upp i vattendrag) 
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Rapportera invasiva arter 
Hittas en invasiv art är det till stor hjälp om detta rapporteras in till 

myndigheterna. Detta görs smidigt hos artdatabanken. Finns det en osäkerhet 

på om det är en invasiv art som hittats eller om observatören ej kan/vill 

använda webbrapportering, kontakta gärna Bollnäs kommun. 

 
 

 
Figur 3. Karta över invasiva växter inrapporterade till artdatabanken. 
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Ekosystemtjänster 

Vi människor är helt beroende av det naturen ger oss för att kunna bevara vår 

välfärd, vårt välbefinnande och för att säkra vår överlevnad. 

Ekosystemtjänster är ett samlingsord för allt som naturen ger oss. Det finns 

fyra typer av ekosystemtjänster: stödjande, reglerande, försörjande och 

kulturella. Dessa har Boverket delat in i kategorier som beskrivs nedan.  

 
Illustration: The New Division/Boverket.  
 

Stödjande ekosystemtjänster  

De stödjande tjänsterna utgörs av ekosystemens grundläggande funktioner. 

De är nödvändiga för att övriga tjänster ska fungera.  

Biologisk mångfald  

Variationsrikedom inom arter, mellan arter och av ekosystem. Biologisk 

mångfald främjas genom att bevara och skapa större, sammanhängande 

naturområden, kontinuitet i den gröna miljön, spridningsvägar, värna om 

ovanliga naturtyper, skyddsvärda träd, biotopskyddade strukturer, 

nyckelarter, rödlistade arter samt att skapa en variation av olika gröna 

miljöer.  

Ekologiskt samspel  

Samspel mellan två eller flera arter bidrar till fler ekosystemfunktioner. 

Samspel främjas genom att bevara och skapa spridningsvägar, värna om 

skyddsvärda träd, biotopskyddade strukturer, nyckelarter samt rödlistade 

arter. Extra viktigt är att möjligheten för arter att förflytta sig mellan 

naturtyper stärks, det vill säga att skapa tillräckligt starka gröna kopplingar 

mellan grönområden.  

Livsmiljöer  

Livsmiljöer är en förutsättning för djur- och växtarters fortplantning, 

spridning och överlevnad. Återigen är det viktigt att bevara och skapa större, 

sammanhängande naturområden, lång kontinuitet, spridningsvägar, värna om 
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ovanliga naturtyper, biotopskyddade strukturer och nyckelarter. Extra viktigt 

att bevara och skapa tillräckligt med habitat för arter.  

Naturliga kretslopp  

Ekosystemen möjliggör kretslopp av vatten, kol och näringsämnen. De 

naturliga kretsloppen främjas genom att bevara och skapa dammar och 

våtmarker, bördiga jordar, se till att det finns en betydande mängd växter 

som utför fotosyntes, en betydande tillförsel av dött organiskt material till 

marken och möjligheter till grundvattenbildning. Går det är det bra att bevara 

och skapa naturliga avrinningsvägar.  

Jordmånsbildning  

Tillräcklig jordmån behövs för att organismer ska kunna bryta ned material 

och frigöra näringsämnen i marken. Främjas genom att bevara och skapa 

bördiga jordar, humusrik jord med daggmaskar och se till att det finns 

tillräcklig tillförsel av vatten och näringsämnen samt en betydande andel 

icke hårdgjord mark.  

 

Reglerande ekosystemtjänster  

De reglerande ekosystemtjänsterna bidrar till att trygga och förbättra vår 

livsmiljö.  

Reglerande av lokalklimat  

Grönska och natur bidrar lokalt till en jämnare temperatur, ökad luftfuktighet 

samt bidrar med skugga och skydd från vind. Lokalklimatet främjas genom 

att bevara och skapa större grönområden, större vattensamlingar och större 

områden med låg växtlighet som gräs.  

Erosionsskydd  

Växters rötter binder jord och sediment både på land och i vattnet. Blad och 

grenar skyddar jord från att sköljas bort. För att främja erosionsskydd behövs 

träd och annan vegetation som ger skydd från erosion främst i lägen med 

topografiska höjdskillnader samt i närhet till större vattensamlingar.  

Skydd mot extremväder  

Grönska och natur förebygger och skyddar mot extremväder som 

översvämning, skyfall, skred, torka och stormar. Ekosystemtjänsten främjas 

genom att bevara och skapa naturliga avrinningsvägar, större grönområden, 

våtmarker och fördröjningsmagasin, se till att det finns en betydande andel 

icke hårdgjord mark, en betydande mängd växter som utför fotosyntes, träd 

och vegetation som skyddar mot erosion i erosionsutsatta lägen samt 

genomsläppliga jordar.  

Reglering av buller  

Växtlighet och icke hårdgjord mark dämpar buller och skapar lugnare 

miljöer för människor och djur. Bullerreglering sker med fördel med hjälp av 

att se till att det finns en betydande andel icke hårdgjord mark, en betydande 

mängd växter som utför fotosyntes samt trädrader och buskage som dämpar 

buller från till exempel vägar.  
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Luftrening 

Växtlighet renar luft genom att filtrera och fånga upp föroreningar. 

Luftrening främjas genom att det finns en betydande mängd växter som utför 

fotosyntes, större grönområden och omsorgsfull placering av träd och buskar 

som skyddar från luftföroreningar från exempelvis vägar. 

Rening och reglering av vatten  

Våtmarker, grönområden och andra typer av ekosystem fördröjer, filtrerar 

och renar vatten och förebygger översvämningar, erosion och torka. Denna 

ekosystemtjänst främjas genom att se till att det finns en betydande andel 

icke hårdgjord mark, en betydande mängd växter som utför fotosyntes, att 

bevara och skapa våtmarker och fördröjningsmagasin, ha genomsläppliga 

jordar och naturliga avrinningsvägar.  

Pollinering  

Insekter pollinerar blommande växter som i sin tur utvecklar frukter, bär och 

frön som hjälper växter att sprida sig samt att insekterna också utför samma 

tjänst för matproducerande växter till människor och djur. Pollinering 

främjas genom att bevara och skapa ängsytor, blomrika marker, sandiga 

områden som fungerar som boplatser för pollinerare, kolonilotter och annan 

stadsodling och jordbruksverksamhet. Det är också viktigt att se till att det 

finns platser för placering av bikupor och insektshotell.  

Reglering av skadedjur och skadeväxter  

Djur och andra organismer kan reglera och minska mängden skadedjur, 

skadeväxter och sjukdomsbärare. Ett stort hot mot denna ekosystemtjänst är 

spridningen av invasiva arter och sjukdomar som almsjuka. Denna 

ekosystemtjänst främjas genom att bevara och skapa jordbruksverksamhet, 

kolonilotter och annan stadsodling. Det handlar också om att bevara och 

skapa värdefulla strukturer för skadedjursbekämpande djur som till exempel 

skogsbryn, diken, trädridåer, stenrösen och alléer. 
 

Försörjande ekosystemtjänster  

Produkter och tjänster som vi får direkt från ekosystemen som gör liv 

möjligt.  

Matförsörjning  

Ekosystemen ger oss mat genom möjligheter till odling, djurhållning, fiske 

och jakt. Matförsörjningen främjas genom att bevara och skapa 

jordbruksverksamhet, betesmarker, bördiga jordar, kolonilotter och annan 

stadsodling samt områden med bär, frukt och svamp.  

Vattenförsörjning  

Ekosystemen lagrar, renar och reglerar tillgången till vatten för dricksvatten, 

bevattning och andra ändamål. Vattenförsörjning främjas genom att bevara 

och skapa möjligheter till grundvattenbildning i marken, 

grundvattentillgångar och tillgång till vattensamlingar.  

Råvaror  

Växter och djur ger oss råvaror och material som virke, läder, biokemikalier 

och gödsel. Tillgång till råvaror främjas genom att bevara och skapa 
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skogsmarker för skogsbruk, betesmarker för får för deras ull samt marker för 

andra råvaror som hampa och lin.  

Energi  

Ved, grödor och biologiska restprodukter kan ge oss värme och energi 

genom biogas och andra bränslen. Energi främjas genom att bevara och 

skapa mark för odling av energigrödor samt andra material som tång och 

ängsgräs.  

Kulturella ekosystemtjänster  

De kulturella tjänsterna definierar det välbefinnande vi får av naturen.  

Fysisk hälsa  

Grönska och natur gynnar fysisk aktivitet som motion, lek och friluftsliv. 

Fysisk hälsa främjas genom att bevara och skapa större grönområden, 

kopplingar dem emellan samt spridningsvägar, ytor för lek, naturlek, 

utegym, motion, bad, organiserad idrottsverksamhet samt stigar och 

vandringsleder, se till att det finns en betydande mängd växter som utför 

fotosyntes samt att se till att områdena är tillgängliga inom 300 meter för alla 

invånare.  

Mentalt välbefinnande  

Vistelse i grönska och natur främjar hälsan, välbefinnande och mental 

återhämtning. Välbefinnande främjas genom att skapa och bevara större, 

sammanhängande grönområden, lång kontinuitet, stigar och vandringsleder, 

miljöer fria från ljusföroreningar, bevarandet och skapandet av våtmarker 

och fördröjningsmagasin, kolonilotter och annan stadsodling, värna om 

skyddsvärda träd, se till att det finns en betydande mängd växter som utför 

fotosyntes, trädrader och buskage som dämpar buller från till exempel vägar 

samt se till att områdena är tillgängliga inom 300 meter från bostaden. Det 

bör också finnas möjlighet för rogivande aktiviteter och att höra naturliga 

ljud som vågskvalp och fågelsång.  

Kunskap och inspiration  

Grönska och natur kan ge inspiration, kunskap och öka förståelsen för 

ekosystemens samband och betydelse för människan och andra organismer. 

Denna ekosystemtjänst främjas genom att bevara och skapa gröna miljöer för 

naturpedagogik samt målpunkter för skolutflykter, guider om naturens 

betydelse, lek, naturlek, utegym, kolonilotter och annan stadsodling, se till 

att det finns grönska i närheten till skolor och förskolor.  

Social interaktion  

Grönska och natur erbjuder mötesplatser för människor av olika bakgrund 

och åldrar. Social interaktion främjas genom att bevara och skapa 

kolonilotter och stadsodlingar, bad, lek, naturlek, utegym, se till att 

områdena är tillgängliga inom 300 meter samt för alla, se till att det finns 

bänkar och bord, platser som inbjuder till samtal samt evenemangsytor.  

Kulturarv och identitet  

Grönska och natur skapar attraktiva miljöer, bidrar till lokal identitet och 

kulturarvet. Kulturarv och identitet främjas genom att bevara och skapa 

evenemangsytor, naturliga strukturer som ger identitet och platser som har 

en särskild kulturell eller religiös betydelse. 
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Naturen i Bollnäs kommun 

Bollnäs kommun ligger i södra Hälsingland och omfattar en yta på 1 827 

kvadratkilometer. Här finns Ljusnans- och Voxnans dalgångar med 

omgivande blånande berg och gröna skogar. I de bördiga dalgångarna har 

människor levt och brukat jorden sedan 3000 f. Kr. De omgivande skogarna 

dominerar kommunens yta och utgör över 80 procent av den sammanlagda 

landarealen. Här finns bland annat den mytomspunna Finnskogen, ett namn 

som idag för tanken till tystnad, milsvida utsikter och vildmarkskänsla. Men 

även i dessa tidigare nästan väglösa skogar har människor verkat i hundratals 

år. Omkring slutet av 1600-talet kom de första finnarna vandrande från 

Savolaks och med sig hade de traditioner och kunskap om 

svedjebruksmetoden, Huuhta. Svedjebruket gjorde de möjligt för 

skogsfinnarna att bruka den mark som de svenska bönderna var ointresserade 

av. Redan innan skogsfinnarnas ankomst till Hälsingland präglades skogarna 

av fäbodbruk och än idag finns det mycket kvar som minner om dessa 

livsöden och historier i skogarna. I samband med den svenska 

industrialiseringen började ett nytt skogsbruk att växa fram under 1800-talet. 

Skogen som tidigare hade ägts gemensamt av bönderna och främst använts 

till foderproduktion och sparsamt uttag av timmer började brukas mer 

storskaligt. Sågverksindustrin blev en viktig näring och Ljusnan och dess 

biflöden blev viktiga transportvägar för flottning av timmer. För att 

möjliggöra flottningen rensades vattendragen på sten som placerades längs 

älvstränderna. Industrialiseringen bidrog starkt till Bollnäs kommuns 

samhällsekonomiska utveckling samtidigt som naturmiljön betalade ett högt 

pris. 

I Bollnäs består cirka 10 procent av kommunens yta av vatten, och antalet 

sjöar uppgår till cirka 320. De stora älvarna, Ljusnan och Voxnan, har haft 

en stor betydelse för kommunen ända sedan de första människorna bosatte 

sig i älvdalarna. Efter att flottningen upphörde på 1960-talet utvecklades 

vattenkraftsindustrin och vattendragen byggdes ut med kraftverk och 

regleringsdammar. Regleringen av vattenflödet och dammarnas 

fragmentering av vattendragen har än idag en stor påverkan på det biologiska 

livet i och kring vattendragen.    

Tre rullstensåsar, varav Ljusnanåsen är den största, ger mycket tydliga spår i 

naturen. Trots närheten till Bottenhavet råder här ett typiskt inlandsklimat 

med stora skillnader mellan sommar och vinter. Flera av bergen är över 400 

meter höga och genom att landskapet är kuperat förekommer lokala 

temperaturskillnader mellan dalstråk och höjdområden. Moränen som täcker 

huvuddelen av kommunens yta är vanligtvis sandig och storblockig. Jordarna 

i kombination med klimatet ger förutsättningar för de högvuxna 

hälsingefurorna. 

Genom kommunens geografiska läge strax norr om Limes Norrlandicus, den 

biologiska norrlandsgränsen, finns många växter som endera växer i sin 

sydligaste eller nordligaste utbredning. Exempelvis 

trädet lind, kärlväxten fjällbräcka och svampen taigaporing. Här finner vi 

också samtliga av våra fem stora rovdjur; björn, lodjur, varg, järv och 

kungsörn. 
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Lokala ansvarsarter 

Bollnäs kommun har valt ut fyra ansvarsarter där artriktade åtgärder gör stor 

nytta. Genom att gynna dessa arter främjas även miljön de lever i samt ett 

flertal andra skyddsvärda arter.  

Lunglav (Lobaria pulmonaria) 

Lunglaven är en stor bladlav med inskurna och kantiga lober. Bålen är grön i 

väta och brun-gråbrun i torrt tillstånd. Namnet kommer från att den enligt 

signaturläran antogs kunna bota lungsjukdomar. Lunglaven lever på stammar 

av olika lövträd, på halvöppna platser med hög och stabil luftfuktighet. Norr 

om Dalälven är de vanligaste värdträden sälg, asp och rönn och den kan även 

hittas på klippor. Mest frekvent är lunglaven i brandpräglad skog med riklig 

förekomst av äldre lövträd. På grund av att lunglaven är lätt att identifiera 

och att den ofta förekommer i gamla och ej slutavverkade skogar är det en av 

våra viktigaste signalarter. Lunglaven är rödlistad som Nära hotad sedan 

2005 och mycket tyder på att den minskar snabbt i Europa. Orsaken till den 

negativa trenden beror främst på slutavverkningar av äldre skogar och en 

fortlöpande minskning av gamla grova lövträd i betespräglade skogar och 

kulturmarker. 

 
Figur 4. Sälgen är en viktig värdart för den rödlistade lunglaven, Harrkrackmyran. 

 

Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) 

Flodpärlmusslan lever i rinnande vatten i västra och nordvästra Europa och 

Nordamerika. Sverige är idag ett av få länder som fortfarande har 

livskraftiga bestånd även om den också i Sverige är rödlistad som starkt 

hotad. Flodpärlmusslan har en komplicerad livscykel som gör den sårbar för 

förändringar i dess livsmiljö. Den är helt beroende av reproducerande 

bestånd av lax eller öring för sin fortplantning och den kräver permanenta 

vattenflöden med relativt hög vattenhastighet samt klart, syrerikt och 

näringsfattigt vatten med stabila pH-förhållanden.  

Att gynna flodpärlmusslan är således att gynna hela det ekosystem som den 

lever i.  
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Hälsingland är ett av de landskap med flest observationer av flodpärlmussla i 

landet och flera av dessa populationer hittas i Bollnäs kommun. Öjungsån 

utanför Växbo inhyser idag en population långt över 100 000 individer och 

Dalån norr om Bogården har en population över 10 000 individer. Båda 

dessa bestånd lider dock av en dålig föryngring och Dalån har under det 

senaste decenniet upplevt en drastiskt sjunkande populationsstorlek av än så 

länge oklar orsak. 
 
    

 
Figur 5. Flodpärlmussla i tidigt livsstadium, Dalån. 

 

Rosenticka (Rhodofomes roseus) 

Rosentickan är en rosaskimrande svamp som lever på död eller döende ved 

av främst gran men även asp och björk. Arten förkommer på enstaka lokaler 

i södra Sverige men hittas främst i mellersta och norra Sverige. Rosentickan 

är rödlistad som Nära hotad (2020) och bedöms ha minskat med över 15 % 

de senaste 20 åren. Arten är en viktig indikator på äldre skog med lång 

obruten kontinuitet och dess förekomst skvallrar om en gynnsam livsmiljö 

för flera hotade och skyddsvärda arter. Rosentickan är känslig för snabba 

förändringar av ljus- och vindförhållanden och uttorkning.  
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Figur 6. Rosenticka på granlåga, Storön. 

 

Fältgentiana (Gentianella campestris)  

Den nätta men vackra fältgentianan är en tvåårig ört som blommar i 

blåviolett eller vitt den andra sommaren. Arten förekommer i hela landet upp 

till södra Västerbotten och Jämtland. Hälsingland är tillsammans med 

Jämtland, Småland och Uppland, de landskapen med flest observationer. 

Fältgentianan är rödlistad som Starkt hotad (2020) och en av de 

gräsmarksarter som minskat mest i hela Fennoskandia. Den starka 

tillbakagången är kopplad till upphörande slåtter och bete på ogödslade 

gräsmarker, en följd av jordbrukets strukturomvandling under tidigt 1900-tal. 

Fältgentianan är helt beroende av skötsel och kulturhävdade marker, något 

som idag är en stor bristvara. 

 
Figur 7. Fältgentiana i blomning, Tomtas. 
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Figur 8. Karta över inrapporterade förekomster av de lokala ansvarsarterna i Bollnäs kommun. 
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Lokala Naturvårdsprojekt 

Bollnäs kommun har redan innan detta program arbetat med 

naturvårdsåtgärder under en lång tid. Nedan beskrivs ett urval av både 

genomförda och pågående/kommande projekt. 

Genomförda projekt 

Vågån 

2016 invigdes Vågån, en 70 meter lång faunapassage som binder samman 

sjöarna Varpen och Vågen i centrala Bollnäs. Åtgärden har skapat 

vandringsmöjligheter för en mängd vattenlevande arter mellan Varpen, 

Vågen och Myrbäcken.   

 
Figur 9. Vågån sammanbinder sjöarna Varpen och Vågen i centrala Bollnäs. 

Öjungsån 

Öjungsån, norr om Växbo är en pärla med höga natur- och kulturvärden. Ån 

inhyser bland annat livskraftiga populationer av de hotade arterna 

flodpärlmussla och flodkräfta. Under 2018 utfördes ett projekt med syfte att 

möjliggöra vandring mellan ån och sjön Öjungen samt att återskapa naturliga 

strömhabitat. Målarter i projektet var flodpärlmussla och dess värdfisk öring.  

 
Figur 10. Flodpärlmusslor i åtgärdade strömhabitat, Öjungsån. 
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Biologisk mångfald i din trädgård 

För att uppmärksamma Biologiska mångfaldens dag anordnade Ovanåkers 

och Bollnäs kommun en temadag med fokus på biologisk mångfald ur ett 

trädgårdsperspektiv den 22 maj, 2019 i Alfta. Dagen bjöd på föreläsningar 

från Professor Nils Ryrholm, HiG och Anders Persson, lärare på Centrum för 

Flexibelt Lärande samt inspiration från Trädgården Alfta, Woxnadalens 

Biodlarförening och Naturskyddsföreningen Bollnäs. Under kvällen utlystes 

även tävlingen ”Vem har Bollnäs/Ovanåkers bi-vänligaste trädgård?”.  

 
Figur 11. Professor Nils Ryrholm föreläser som biologisk mångfald, Ol-Andersgården i Alfta. 

 

Tillgänglighetsanpassning av Stora Bollebergets naturreservat 

Under 2018 tillgänglighetsanpassade kommunen naturreservatet Stora 

Bolleberget med stöd från den lokala naturvårdssatsningen (LONA). En 

trätrottoar på knappt 1000 meter byggdes mellan naturreservatets parkering 

och den välbesökta Bolletjärnen. Längs med trottoaren placerades viloplatser 

och vid Bolletjärnen byggdes fler sittplatser. Genom projektet får fler av 

kommunens medborgare tillgång till tätortsnära natur med höga naturvärden.  
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Figur 12. Entré till Stora Bollebergets naturreservat. Foto: Bengt Moberg 

 

Pågående/kommande projekt 

Våtmarkssatsning 

Bollnäs kommun är i färd med att anlägga två tätortsnära våtmarker. Vid 

Björktjäratjärn planeras åtgärder att påbörjas 2022 med stöd från Havs- och 

vattenmyndighetens Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Intill Nyhamre 

skola kommer ett våtmarksområde med uteklassrum detaljprojekteras under 

samma år med bidrag från LONA. I Mödänge kommer ett av kommunens 

främsta fågelområden restaureras under 2022, även detta med stöd från 

LOVA. 

Biologisk mångfald i tätorten 

Genom Biosfärområde Voxnadalen arbetar kommunen tillsammans med 

Ovanåkers och Ljusdals kommun för att främja biologisk mångfald i 

tätortsnära miljöer. Projektet som finansieras med bidrag från LONA är en 

fortsättning på det kommungemensamma projektet ”Aktionsplan för 

biologisk mångfald”. Åtgärderna består av anläggning av ängsmark, 

naturvårdande röjning samt bete vid två kommunala slalombackor.  

Invasiva arter 

Tillsammans med Länsstyrelsen har kommunen 2021 påbörjat bekämpning 

av den invasiva jättelokan intill Nyhamre skola. Det första årets åtgärder 

pågår under totalt femton arbetsdagar med ekonomiskt stöd från 

Naturvårdsverket. Efter det första årets krafttag ansvarar Bollnäs kommun 

för fortsatt bekämpning, ett arbete som kommer att pågå flera år framåt.  
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Medborgardialog 

Under 2019 publicerades en medborgarenkät på kommunens hemsida. 

Enkäten bestod av tre frågor: 

 

• Vilket är ditt bästa naturområde? 

Vilket är ditt smultronställe i Bollnäs kommun? Fokus är 

naturområde samt frilufts- och rekreationsområden. Berätta gärna 

varför du valt just detta område. 

• Vad saknar du i Bollnäs kommun? 

Finns det något du saknar när det kommer till natur-, frilufts- och 

rekreationsområden? 

• Vad kan vi förbättra? 

Vilka frågor kopplade till natur och miljö tycker du att Bollnäs 

kommun bör prioritera? 

 

Vilket är ditt bästa naturområde? 

Medborgarenkäten visar med tydlighet att vi kan hitta smultronställen 

utspridda över hela kommunen. Det område som flest medborgare lyfte fram 

var området kring Bolleberget, med naturreservatet Stora Bolleberget, 

fritidsområdet Lilla Bolleberget och den nyligen tillgänglighetsanpassade 

Bolletjärnen. Fler favoritområden som nämndes var Långnäs, Hårgaberget, 

Orbaden, Forsön, Tjuvberget samt Bollnäsströmmarna, Ljusnan.  
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Vad saknar du i Bollnäs kommun? 

Vår natursköna kommun till trots lyftes flera goda synpunkter över vad 

medborgarna anses sakna. Några av de mest återkommande svaren som togs 

upp var: 

• Rena badplatser samt fler bryggor med god tillgänglighet. 

• Levande vattendrag utan vandringshinder med naturliga och 

tillgängliga stränder. 

• Fler och bättre leder för vandring, cykel och ridning. Bättre skötsel 

av befintliga leder med fler grillplatser och vindskydd samt 

informationsskyltar. 

• Utmärkta kanot/kajakleder med rastplatser nära parkeringar samt 

låga bryggor för iläggning.  

• Enkel och tillgänglig information om våra natur- och 

friluftsområden. 

• Ekologiskt anpassad skötsel av kommunal mark så som hyggesfritt 

skogsbruk och anläggning av ängsmark på befintliga gräsytor.  

• Fler ytor för vinteraktiviteter som långfärdsskridskor och tätortsnära 

längdskidspår. 

• Skogslekplatser med hinderbanor och parkour för barn och ungdom.  

• Bättre cykelförbindelser till mer avlägsna naturområden.  

 

Vad kan vi förbättra? 

För att kunna förbättra Bollnäs kommuns naturarbete vände vi oss till 

medborgarna för tips. De mest frekventa svaren på vad vi kan göra bättre 

var: 

• Mer miljöåtgärder kopplade till vatten så som våtmarksrestaurering 

och återskapade vandringsvägar i vattendrag.  

• Skapa fler vattennära vandringsleder. 

• Arbeta mer med tillgänglighetsanpassning av naturområden. 

• Högre prioritering på att öka turismen så att fler hittar ut till våra 

smultronställen. 

• Bollnäs kommun bör vara ett föredöme med mer naturvårdsinriktad 

skötsel av egen mark.  

• Bilda fler naturreservat för att långsiktigt bevara skyddsvärd mark.  

• Initiera ett bättre samarbete med föreningslivet kopplat till 

naturfrågor.  

• Bättre renhållning och skötsel av allmänna naturområden.  

• Skapa fler utsiktsplatser samt bättre märka ut de befintliga.  
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Del 2. Naturvårdsstrategier 
Naturvårdsprogrammets strategier utgår från Sveriges miljökvalitetsmål. 

Programmet sträcker sig under perioden 2021–2030. Strategierna ska ses 

som en vägledning för hur Bollnäs kommun ska arbeta för att nå våra lokala 

mål i det ekologiska hållbarhetsprogrammet samt hur vi kan bidra till att nå 

våra nationella och regionala miljömål. Strategierna är uppdelade på åtta 

områden, fyra baserade på de nationella miljökvalitetsmålen och fyra 

strategiområden specifika för Bollnäs kommun. Varje strategiområde inleds 

med en kort bakgrund och beskrivning av områdets största utmaningar. Till 

varje strategi finns förslag på åtgärder. Dessa åtgärder ska ses som just 

förslag på tillvägagångssätt för hur Bollnäs kommun praktiskt kan arbeta i 

enlighet med strategierna. 

 

Strategiområden specifika för Bollnäs kommun: 

• Samverkan 

• Tillgänglighet 

• Lokala ansvarsarter 

• Aktionsplan för biologisk mångfald 

 

Strategiområden för miljökvalitetsmålen: 

• Levande skogar 

• Myllrande våtmarker 

• Ett rikt odlingslandskap 

• Ett rikt växt- och djurliv 
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Strategiområden specifika för Bollnäs kommun 

Samverkan 

Naturen tar inte hänsyn till administrativa gränser. Öringen som simmar i 

Anneforsån vet inte när den lämnar Bollnäs och äntrar Ovanåkers kommun, 

havstruten som återvänder till Söderhamnskusten efter sin dagliga jakt på 

föda vet inte att den precis besökt Bollnäs kommunala återvinningscentral. 

Samverkan är A och O för ett effektivt naturvårdsarbete. Det som görs på 

lokal nivå ger effekter på regional, nationell och global nivå och vice versa.  

Människan står inför flera stora globala utmaningar som kräver samverkan 

ned till individnivå.  

 

Naturvården behandlar flera ämnen med lång tradition av att skapa heta 

diskussioner. Intressekonflikter uppstår ofta när flera aktörer gör anspråk på 

samma resurser. Problematiken med detta gör sig ofta påmind i frågor 

gällande till exempel skogsbruk, rovdjursförvaltning och energiproduktion. 

Stora utmaningar som förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar 

är frågor som ingen aktör kan lösa på egen hand. För en effektiv samverkan i 

naturvårdsfrågor behövs ett förbättrat diskussionsklimat med gemensamma 

målsättningar.  
 

Strategier 
A. Kommunen ska bidra till aktivt engagemang i naturvårdsfrågor hos 

våra medborgare genom information, dialog och stöd.  

B. Kommunen ska samarbeta med skolor från förskola till 

universitet/högskola för att sprida kunskap om naturvårdsarbete och 

bidra till kunskapsutveckling och innovation. 

C. Kommunen ska bidra till ökad samverkan, förståelse och samsyn 

inom kommunen samt med andra kommuner, myndigheter, 

föreningar och andra relevanta privata och offentliga aktörer.  

Förslag på åtgärder 
A1. Sprida kunskap om bidrag och stöd som finns att söka för naturvårdsåtgärder 

utanför den kommunala verksamheten. 

A2. Utveckla och utöka användandet av digitala medborgardialoger i 

naturvårdsfrågor. 

B1. Ta fram förslag på examensarbeten, gymnasiearbeten och andra skolprojekt 

lämpade för skolelever i alla åldrar kopplade till naturfrågor. 

B2. Bjuda in skolor för samverkan i naturvårdsprojekt som kan vara lämpade för 

pedagogisk verksamhet. Till exempel tätortsnära våtmarker, biotopåtgärder i vatten 

och pollineringsprojekt.   

B3. Ta fram och sprida material med enkla naturvårdsprojekt som kan utföras i 

skolverksamhet.  

C1. Driva förvaltningsöverskridande naturvårdsprojekt som exempelvis att anlägga 

ängsmark på befintliga gräsytor och öka tillgängligheten till våra kommunalt 

förvaltade naturreservat. Det överskridande naturvårdsarbetet bör även inkludera 

de kommunala bolagen. 

C2. Driva kommunöverskridande naturvårdsprojekt som till exempel samverkan i 

upphandlingar av slåtterverksamhet, inventering av flodpärlmussla i 

kommungemensamma vattendrag och gemensamma handlingsplaner likt 

Aktionsplan för biologisk mångfald. 

C3. Visa aktivt deltagande i till exempel remissvar för regionala handlingsplaner. 
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Tillgänglighet 

Natur- och friluftsliv bidrar till en bättre folkhälsa, såväl fysisk som psykisk. 

Att regelbundet vistas i naturen kan bland annat medföra minskad stress, 

stärkt kognitiv förmåga, ökad motivation till fysisk aktivitet, förbättrad sömn 

och en känsla av sammanhang. En ökad naturkontakt ger positiva effekter på 

individ- och samhällsnivå och kommunen bör eftersträva att naturens 

förmåner erbjuds till alla medborgare. För att natur- och friluftsliv ska anses 

inkluderande krävs en god tillgänglighet. Detta innefattar såväl fysisk 

tillgänglighet som information och kunskap.  

 

Begreppet tillgänglighet består av flera olika komponenter. Tillgängligheten 

kan vara fysisk, mental, juridisk, social och ekonomisk. De många faktorer 

som måste vägas in kan göra att frågan upplevs komplex att arbeta med. För 

att effektivt kunna arbeta med tillgänglighet krävs kunskap om de 

målgrupper som önskas nås. En stor framgångsfaktor är sannolikt en aktiv 

samverkan med kommunens rådgivande organ, Bollnäs kommunala 

tillgänglighetsråd, Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet samt 

berörda föreningar. Utöver kunskap kan utmaningarna mötas med bland 

annat informationsspridning, utökad utomhuspedagogik i skolan, ökad 

utomhusaktivitet inom omsorgen och samhällsplanering som främjar 

tillgängliga grönområden med fokus på bostadsområden med kortare avstånd 

till natur.  

 

Strategier 
A. Kommunen ska verka för att alla medborgare ska ha tillgång till 

naturområden med god biologisk mångfald.  

B. Kommunen ska verka för att information om Bollnäs 

naturområden och naturvårdsarbete finns tillgänglig för alla. 

C. Kommunen ska verka för en utvecklad naturturism som bidrar till 

tillväxt utan att naturens ekologiska begränsningar överskrids. 

Förslag på åtgärder 
A1. Prioritera ett antal naturområden med värden som biologisk mångfald, fiske, 

fågelrikedom och stillhet för tillgänglighetsåtgärder som inkluderar så många som 

möjligt. 

A2. Initiera och driva naturbaserade integrationsprojekt för att öka kunskapen om 

den svenska naturen (inklusive rättigheter och skyldigheter) hos nyanlända. 

A3. Starta naturskoleverksamhet med inspiration och stöd från de många 

kommuner som idag är medlemmar i Naturskoleföreningen. 

B1. Skapa översatta informationsskyltar som inkluderar våra främsta 

minoritetsspråk till våra kommunalt förvaltade naturreservat.  

B2. Se till att all naturrelaterad information på kommunens kommunikationskanaler 

är lättförståelig och tillgänglig på andra språk än svenska och engelska. 

B3. Utbilda kommunal personal i tillgänglig informations- och kunskapsspridning. 
C1.Ta fram en utvecklingsstrategi för naturturism som utgår från den nationella 

strategin för naturturism. 

C2. Peka ut utvecklingsområden för naturturism i kommande översiktsplan. 

C3. Skapa eller köpa in ett digitalt kartverktyg som kan användas som friluftsguide 

för webb och mobil. 
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Lokala ansvarsarter 

En ansvarsart är en art som en kommun, region eller ett land har ett särskilt 

ansvar för då en stor andel av artens population finns i området. Arten kan 

således ha en riklig lokal förekomst men vara hotad på regional, nationell 

eller internationell nivå. På kommunal nivå kan ett arbete med kommunala 

ansvarsarter öka intresset för naturvård och bidra till kommunens egna mål 

för biologisk mångfald. Genom att fokusera naturvårdsarbetet på en eller ett 

par arter kan behovet bli tydligare av vilka åtgärder som behöver göras för 

att gynna dessa arter. Det kan även bli enklare att följa upp 

populationsutvecklingen och kommunicera detta till allmänheten. På så vis 

kan allmänhetens intresse och vilja för fortsatt naturvård öka. 

  
Strategier 
Kommunen ska i sitt naturvårdsarbete visa särskild hänsyn för de lokala 

ansvarsarterna: 

A. Lunglav 

B. Flodpärlmussla 

C. Rosenticka 

D. Fältgentiana  

 

Förslag på åtgärder 
A1. Gynna förekomst av viktiga värdarter som sälg och asp. 

A2. Spara enskilda träd med lunglav vid avverkningar. 

A3. Initiera områdesskydd i områden med rikliga förekomster av lunglav. 

A4. Motverka kraftig förtätning av skogsmiljön i områden med lunglavsförekomster. 

B1. Initiera långsiktiga skydd för flodpärlmusslan och dess livsmiljöer. 

B2. Visa hänsyn inom skogsbruket vad gäller storlek på avverkningsytor, dikning, 

gödsling, bekämpningsmedel, kantzoner och maskinkörning. 

B3. Fiskevårdande åtgärder såsom biotoprestaurering – öringvård är musselvård 

och vice versa. 

B4. Sprida information om flodpärlmusslans ekologi och status. 

C1. Visa hänsyn inom skogsbruket vad gäller avverkning, markberedning, 

maskinkörning, gödsling och dikning. 

C2. Lämna död och döende ved (specifikt gran) för att bibehålla kontinuerlig 

tillgång på livsmiljöer. 

C3. Initiera långsiktiga skydd i områden med rosenticka. 

C4. Sprida information om rosentickans ekologi och skyddsvärde. 

D1. Återuppta slåtter och/eller bete på naturliga fodermarker. 

D2. Initiera långsiktiga skydd på befintliga lokaler med fältgentiana. 

D3. Arbeta för stöd till småskaliga jordbruksverksamheter som kompenserar för 

lägre produktionsförmåga och möjliggör skötsel som främjar naturvärden. 

D4. Öka spridningsmöjligheter genom ökad användning av ängshö eller medveten 

fröspridning till passande lokaler. 
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Aktionsplan för biologisk mångfald 

Aktionsplan för biologisk mångfald är ett samarbete mellan kommunerna 

Ovanåker, Bollnäs och Ljusdal med Biosfärområde Voxnadalen som 

plattform. Projektet initierades genom ett medborgarförslag i Ovanåkers 

kommun hösten 2019. Projektet utfördes under 2020 med stöd av bidrag från 

Lokala Naturvårdssatsningen (LONA). Syftet med aktionsplanen är att 

inskaffa kunskap om och utvärdera tillvägagångsätt för att bidra till ökad 

biologisk mångfald i den tätortsnära miljön inom biosfärområdet. 

Aktionsplanen är ämnad att användas i den kommunala verksamheten men 

kan med fördel nyttjas av andra aktörer eller individer som på ett eller annat 

sätt förvaltar grönytor, parkområden eller trädgårdar. I planen finns förslag 

på specifika åtgärder för utvalda platser med god potential för ökad biologisk 

mångfald i kommunerna. Utöver dessa områdesspecifika förslag finns 

generella förslag för skötsel av grönytor med syfte att främja den biologiska 

mångfalden. 

De områden som inventerats och föreslagits specifika åtgärder i Bollnäs 

kommun är Onbacken, Lilla Bolleberget samt Mårdnäs, Segersta.   

 

 

 

Strategier 
A. Aktionsplanen för biologisk mångfald ska vara vägledande i 

förvaltningen av kommunal mark.  

B. Bollnäs kommun ska arbeta med att sprida Aktionsplanen för 

biologisk mångfald samt uppmuntra medborgare att nyttja dess 

rekommendationer  
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Strategier för miljökvalitetsmål 

 

Levande skogar 

”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas 

samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden 

och sociala värden värnas.” 

- Riksdagens definition av miljömålet 

Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog. Gävleborg är ett av de mest 

skogsrika länen i landet. I Bollnäs kommun har invånarna alltid levt nära, av 

och i skogen. För att bidra till en hållbar utveckling behöver kommunen som 

markägare vara ett föredöme och bruka den kommunala skogen på det sätt 

som bäst gynnar den biologiska mångfalden, klimatet och medborgarna. Det 

är också viktigt att skogens biologiska, kulturhistoriska och 

livskvalitetshöjande värden beaktas i målkonflikter med till exempel 

vindkraftsetableringar och storskaligt skogsbruk samt att arbetet med att 

skapa fler skogliga naturreservat för att långsiktigt skydda de mest värdefulla 

skogsmiljöerna fortgår. Som målbilden kring Biosfärområdet Voxnadalen 

uttrycker det så är det viktigt att skogen både kan brukas och bevaras. 

 

De största hoten mot att nå Levande skogar är avverkning av värdefulla 

områden, fragmentering och förlust av livsmiljöer för hotade arter. För att 

möta dessa utmaningar måste skogar med höga naturvärden skyddas, 

miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder stärkas och användningen av 

hyggesfria skogsbruksmetoder öka. För att minska de negativa effekterna av 

fragmentering är det av stor vikt att skogen ses ur ett landskapsperspektiv där 

sammanhängande grön infrastruktur skapas och värnas.  

 

Strategier 
A. Kommunen ska vara ett föredöme för ett hållbart skogsbruk där 

biologisk mångfald, klimatnytta och rekreation prioriteras.  

B. Kommunen ska verka för ökad samverkan och gott diskussionsklimat 

i frågor kopplade till skogens värden.  

C. Kommunen ska verka för ett långsiktigt hållbart nyttjande av skogen 

kopplat till exploatering som förtätning, vindkraft och gruvnäring.  

Förslag på åtgärder 
A1. Utvärdera avkastningskravet för den kommunala skogen. Är det långsiktigt 

hållbart, går det att omfördela budget osv. 

A2. Utse ytor för alternativa skogsbruksmetoder så som plockhuggning på 

kommunala skogsfastigheter. 

A3. Förvalta den kommunala skogen så att lövträd gynnas. 

B1. Initiera och delta i forum som främjar en ökad förståelse och samsyn hos olika 

skogliga intressen och aktörer.  

C1.  Prioritera långsiktig hållbarhet, biologisk mångfald och ekosystemtjänster som 

remissinstans vid exploateringsprojekt kopplade till skogen.   

C2. Ta fram ett nytt tematiskt tillägg för vindbruk till översiktsplanen.    
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Myllrande våtmarker 

”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet 

ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.” 

- Riksdagens definition av miljömålet 

Sedan början av 1800-talet har närmare en fjärdedel av Sveriges 

ursprungliga våtmarker gått förlorade. Våtmarken är hem till en mängd arter 

och är en värdefull livsmiljö för 19 % av landets rödlistade arter. Även om 

situationen i Sverige är allvarlig så är läget värre i Europa där närmare 70 % 

av den ursprungliga våtmarken har försvunnit till följd av mänsklig aktivitet. 

Sverige är nu ett av de våtmarksrikaste länderna i världen, med den största 

andelen i Norrlands skogsbygder. Bollnäs kommun har sedan några år 

tillbaka arbetet aktivt för att återskapa och nyskapa våtmark. Ett flertal 

potentiella projekt har identifierats, tre åtgärdsplaner har tagits fram med 

bidrag från LONA varav två nu fått statliga bidrag från LOVA för att 

utföras. Att återskapa våtmark är en relativt enkel åtgärd som ger tusenfalt 

tillbaka, nya livsmiljöer för hotade arter, skydd mot översvämning och torka 

i ett förändrande klimat, vattenrening och ökad grundvattenbildning för att 

nämna några av de ekosystemtjänster som främjas.  

 

De stora förlusterna av våtmark det senaste seklet kan främst kopplas till 

utdikningar och sjösänkningar till förmån för skogsbruk och jordbruk. En 

mindre andel har försvunnit till torvbrytning. Av de våtmarker som finns 

kvar är många påverkade av markavvattning, skogsbruk, kvävenedfall, 

körskador och förlorad hävd som slåtter och bete. För att möta dessa 

utmaningar behövs skydd för värdefulla våtmarker, en restriktiv hållning till 

ny markavvattning samt återställning, återskapande och skötsel av våtmark.  

 

Strategier 
A. Kommunen ska verka för att ytan av funktionell våtmark ökar i 

Bollnäs.  

B. Kommunen ska aktivt arbeta för att sprida kunskap och medvetenhet 

om våtmarker och dess ekosystemtjänster.  

C. Kommunen ska verka för att exploatering av våtmarker i största 

möjliga mån undviks.   

Förslag på åtgärder 
A1. Restaurera påverkade våtmarker för att återskapa ekosystemtjänster. 

A2. Nyskapa våtmarker med fokus att främja biologisk mångfald, klimatanpassning 

och vattenrening. 

A3. Initiera samarbeten med skogsbolag för att identifiera diken för återställning. 

B1. Aktivt informera om pågående arbete med våtmarker i kommunens kanaler.  

B2. Skapa informationsmaterial och skyltar om våtmarkens funktioner, dess arter 

samt pågående våtmarksarbete i kommunen. 

B3.  Samarbeta med skolor för att sprida kunskap om våtmarker till barn och 

ungdomar. 

B4. Utbilda beslutsfattare, tjänstepersoner och medborgare om våtmarkens viktiga 

ekosystemtjänster.   

C1. Avstyra hot mot våtmarker som inte redan är starkt påverkade i föreslagna 

exploateringsprojekt. 

C2. Synliggöra och prioritera våtmarkernas värden i den fysiska planeringen.  
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Ett rikt odlingslandskap 

”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion 

och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 

mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.” 

- Riksdagens definition av miljömålet 

Flera tusen år av människans jordbruk ligger till grund för de naturvärden 

som hittas i dagens odlingslandskap. Flera av landets hotade växt- och 

djurarter hittas i slåtter- och betesmarker, åker- och vägrenar, åkerholmar 

och andra småbiotoper. Dessa miljöer inhyser ofta kulturhistoriska värden 

som speglar hur tidigare generationer levde av och med odlingslandskapet. 

De i visor så omsjungna svenska ängsmarkerna är idag en av landets mest 

hotade naturtyper. Som markägare och ansvariga för skötsel av allmänna 

grönytor har Bollnäs kommun ett ansvar och en möjlighet att bidra till att 

främja den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. 

 
De största utmaningarna för Ett rikt odlingslandskap är förutsättningar för att 

bedriva lönsam jordbruksverksamhet och möjligheten att leva och verka på 

landsbygden. Det senaste seklet har landskapet förändrats till förmån för 

effektiv och storskalig produktion av livsmedel och virkesråvara. Detta har 

lett till att arealerna åker-, ängs- och betesmark har minskat, ett mer intensivt 

bruk av åkermark där lönsamhet finns och att jordbruk läggs ner och åker- 

och betesmarker växer igen där lönsamheten är sämre. För att möta dessa 

utmaningar måste det vara möjligt att driva jordbruk på ett rationellt och 

konkurrenskraftigt sätt. Metoderna för att bruka odlingslandskapet måste 

anpassas för att bevara och utveckla natur- och kulturvärden samt bevara 

våra svenska kulturväxter och husdjursraser.  

 

Strategier 
A. Kommunen ska så långt det är möjligt undvika exploatering av 

jordbruksmark.  

B. Kommunen ska underlätta för medborgare att leva, bo och verka på 

landsbygden och arbeta för att förutsättningarna att bedriva lönsam 

jordbruksverksamhet ökar. 

C. Kommunen ska på ett föredömligt sätt förvalta egen mark på ett sätt 

som främjar biologisk mångfald och gynnar arter kopplade till ängs- 

och betesmark.  

Förslag på åtgärder 
A1. Inventera och klassificera jordbruksmark i kommunen som sedan används som 

underlag för framtida samhällsplanering. 

A2. Prioritera odlingslandskapets natur- och kulturvärden i avvägningar mellan 

olika samhällsintressen vid exploatering av mark. 

A3. Identifiera potentiell kommunal jordbruksmark med en idag annan 

markanvändning. 

B1. Ställa krav i den offentliga upphandlingen av livsmedel som motsvarar svensk 

djurskyddslagstiftning och gynnar lokala livsmedelsproducenter. 

C1. Omvandla en del av kommunens befintliga gräsytor till ängsmark som sedan 

hävdas genom slåtter. 

C2. Erbjuda kommunal mark till betesdjur samt initiera projekt med syfte att främja 

beteshävd.    
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Ett rikt växt- och djurliv 

”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.” 

- Riksdagens definition av miljömålet 

Idag ses en ständigt ökande efterfrågan på resurser som råvaror, livsmedel, 

vatten och energi. Att kunna möta dessa behov utan att överexploatera våra 

ekosystem är en stor utmaning. Samhällsutveckling som utökade vägnät och 

byggnader fragmenterar landskapen och försvårar möjligheten för arter att 

förflytta sig och sprida sig. För att möta dessa utmaningar måste en stor 

hänsyn tas till biologisk mångfald och nyttjande av naturresurser i planering 

och förvaltning av mark och vatten. Människan måste utveckla och använda 

alternativa brukningsmetoder som främjar biologisk mångfald. Invasiva 

främmande arter är en stor utmaning som försvåras av ett förändrande klimat 

som skapar förutsättningar för arter att etablera sig i nya livsmiljöer. För att 

stävja problemet måste bevakning och bekämpning av invasiva arter 

prioriteras med ökade resurser till forskning, åtgärder och 

informationsspridning. 

 

Strategier 
A. Kommunens ska i den fysiska planeringen säkerställa att biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster bevakas, bevaras och skapas.  

B. Kommunen ska aktivt arbeta för att motverka spridning av invasiva 

främmande arter 

C. Kommunen ska praktiskt verka för att främja biologisk mångfald i 

alla sina verksamheter. 

Förslag på åtgärder 
A1. Ta fram en checklista för värden kopplade till biologisk mångfald och friluftsliv 

som kan användas vid till exempel framtagande av detaljplaner. 

A2. Bedöma påverkan på ekosystemtjänster i samband med alla översiktsplaner, 

detaljplaner, planprogram och exploateringsprojekt. 

B1. Kartlägga invasiva främmande arter på kommunala fastigheter och ta fram en 

handlingsplan för bekämpningsåtgärder. 

B2. Bilda ett arbetslag (arbetsmarknadsåtgärd) som bekämpar invasiva främmande 

arter under växtsäsong. 

C1. Anpassa skötseln av grönytor och ruderatmarker som till exempel vägkanter, 

upplagsplatser och idrottsplatser till sen slåtter för att tillåta växter att blomma ut.  

C2. Kartlägga potentiella områden för kommunala naturreservat. 
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Uppföljning och revidering 

Uppföljning och ansvar 

Naturvårdsprogrammet ska efterlevas i kommunens dagliga verksamhet och 

följas upp vid framtagande av planeringsstrategi och kommunövergripande 

översiktsplan. Programmet är ett underlag för den långsiktiga och den 

kortsiktiga naturvårdsplaneringen för främst Samhällsbyggnadskontoret och 

Teknik-, service- och fritidsförvaltningen, inom vilka uppföljningen ska ske. 

Rapportering om huruvida naturvårdsprogrammet efterlevs och vad som 

krävs för att efterleva det sker till kommunstyrelsen en gång per år.  
 

Revidering 

Aktualitetsprövning och eventuell revidering sker vid framtagande av 

kommunövergripande översiktsplan eller om programmet bedömts ha 

uppnåtts eller blivit inaktuellt. Eftersom programmet är ett komplement till 

översiktsplanen ligger ansvaret på samhällsbyggnadskontoret, och 

kommunekolog eller likvärdigt ska involveras vid revidering. Beroende på 

revideringens natur kan antingen en behörig person eller en grupp med 

likvärdig uppsättning som vid framtagande (se försättsblad) revidera. 

Revidering sker vart femte år eller vid bedömning att programmet uppnåtts 

eller blivit inaktuellt.     
 

 


