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Arbetsuppgifter 

 Stöd internt. 
 Bygglov, förhandsbesked. 
 Remisser. 
 Strandskyddsdispenser. 
 Kalkning. 
 Frågor från allmänheten. 
 ÖP, planering 
 Naturvårdsprojekt. 

 



Naturvårdsprogrammet –  
styrande dokument 

• Naturvårdsprogrammet antaget 
av KF och KS 2009. 

• Naturvärden grundläggande vid 
all fysisk planering. 

• Kommunen ska föregå med gott 
exempel. 

• Kommunen ska arbeta med 
naturvårdsinsatser. 

 

 Ängsvädd 



Naturvärden 
 Naturvärden, kärnvärde som 

ingår i Marks profilplattform. 
 ”Det goda livet i Mark” 
 Nationella miljömål; 

 Ett rikt odlingslandskap,  
 Levande sjöar och vattendrag 
 God bebyggd miljö  
 Levande skogar 
 Myllrande våtmarker 
 Ett rikt växt- och djurliv 



Habitatdirektivet-Bilaga 4 arter 
• Syfte, bevara biologisk 

mångfald 
• 54 svenska arter i 

habitatdirektivets bilaga 4 
• Arterna är strikt skyddade 
• Dispenser hanteras av 

länsstyrelsen 

Större vattensalamander 



Bilaga 4 arter 
 Exempel på arter är: 

fladdermöss (15 olika arter) 
hasselmus                        
lodjur                       
hasselsnok                       
större vattensalamander 
flera fjärilar och skalbaggar. 

 Kommunen behöver ha koll 
på var dessa arter finns. 

 Planering och exploatering 



Exempel-Volvo 

 Hasselsnok 
 

 Sent i planeringen 
 

 Bygget stoppades 



Behov av inventering 

 Inventering av bilaga 4 arter i 
Marks kommun. 

 Fladdermus, vindkraft 



 Varierad kunskap 
 14 arter av fladdermöss 
 Lodjur 
 Hasselsnok  
 Sandödla 
 Apollofjäril 
 Svartfläckig blåvinge 
 Brun gräsfjäril 
 Bred gulbrämad dykare 
 Bred paljettdykare 
 Citronfläckad 

kärrtrollslända 
 

 Grön mosaiktrollslända 
 Bred kärrtrollslända 
 Läderbagge 
 Större ekbock  
 Tjockskalig målarmussla 
   
  Inventerade 
 Hasselmus 
 Större vattensalamander 
 Åkergroda 
 Utter 
 

 

Bilaga 4-arter i Marks kommun 
 

Sammanlagt 32 arter 
 



Åtgärdsprogram 100 %  bidrag  
Vildbin i Storåns dalgång 

 Guldsandbi, väddsandbi, 
rödlistade. 

 30 % av vildbiarterna är 
upptagna på rödlistan. 

 Nationellt åtgärdsprogram. 
 Vildbin har minskat kraftigt. 

Guldsandbi, fotograf: Peter Nolbrant 



Vildbin i Storåns dalgång 
 Samarbete med 

markägarna.  
 Åtgärder som gynnar 

flera andra bin och 
insekter. 

 Röjning, slåtter, 
grävning och 
bränning. 
 

Väddsandbi 

Mörk jordhumla 

Fotograf: Peter Nolbrant 



LONA 
(LOkala NAturvårdssatsningen) 

50 % statligt bidrag 
 
3 projekt igång: 
1. Utvärdering dammrestaurering för större 

vattensalamander 
2. Inventering av skyddsvärda träd 
3. Inventering av bibagge 

 



LONA -Utvärdering av restaureringsåtgärder i 
småvatten för större vattensalamander. 

 Bakgrund 

 Tidigare inventeringar 1992 
och 2001 

 2003-2006 strategi för 
bevarande av småvatten 

 6 småvatten valdes ut för 
restaurering 

 

 Nu 

 Utvärdera tidigare 
inventeringar och åtgärder 

 Rapport med 
rekommendationer för 
framtida åtgärder 

Byslätt 1:5 



LONA -Analys och komplettering av Inventering 
av skyddsvärda träd  
”Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet” 

 



Vita  rutor – har inte inventerats ännu. 
  
Grå rutor  – har inventerats av länsstyrelsen.  
Svarta rutor – har inventerats av Marks kommun 2009 
Streckade rutor –har inventerats av länsstyrelsen,  
med kompletteringar av Marks kommun 2009. 
 



Efter inventering och sammanställning… 

 GIS-baserade kartor 
 Rapport 
 Förslag till åtgärder och skötsel. 
 Kurs om skötsel av grova lövträd för 

markägare, parkarbetare m.fl. 



LONA -Inventering av Bibagge 

 Missgynnad (NT) i 
rödlistan. 

 10-12 mm, hårig. 
 Sandiga miljöer, 

grustäkter. 
 Aktiv en kort tid tidigt 

på våren (mars-april). 
 
 



Framtida LONA 

 Utgå från naturvårdsprogrammet 
◦ Härsjön 
◦ Storåns mynning 
◦ Gallåsen 

 
 Bilaga 4 arter,  
◦ ex fladdermöss 

 
 



Invasiva främmande arter 
 Ej naturliga i Sverige. 
 Inga naturliga fiender. 
 Arter som sprider sig mycket 

snabbt. 
 Konkurrerar ut inhemska 

arter. 
 Utarmar den biologiska 

mångfalden Spansk skogssnigel 



 Exempel, sjögull, 
jättebalsamin 

 Jättebalsamin skuggar 
underliggande vegetation. 

 En av de mest invasiva 
100 arterna i Europa. 

Jättebalsamin 



Sjögull 

 Sjögull planterades in 1892 
som prydnadsväxt. 

 Hela sjöar täcks av bladen.  
 Skuggar ut andra arter. 
 Drabbar båtliv, fiske och bad. 
 Tre huvudområden i Viskan. 
 Ulricehamn har bekämpat. 
 Svårbekämpad. 

Sjögull 



Reservat, kommunal förvaltning 



Reservat under bildning (Lst) 



Reservat kn o lst +pågående 



Reservatsskötsel i Mark 
 
•Teknik och Service utför arbeten i 
reservaten via arbetslag från 
LOAM (Lärande Och Arbets Marknad) 

•Separat budget för skötsel finns    
(400 000 kr /år)  
•Miljöenheten –Tillsyn o Prövning 

Assberg 



Arbetslagen, LOAM 

 Arbetslagen varierar i antal och 
färdighet 

Nackdel 
 Svårt att veta när arbetet blir 

gjort 
Fördel 
 Billig skötsel 

 



Skötselträffar 

 Var till vartannat år 
 
 Markägare, 

djurägare, 
föreningar, 
miljöenheten, teknik 
o service deltar 

 



Miljöenhetens roll 
 
 Reviderar och följer upp skötselplaner 
 Prövning av tillståndsansökningar och 

dispenser 
 Tillsynsbesök 2 gånger per år  

 



Guide till naturen  

 22 objekt. 
 13 objekt kräver tillsyn. 
 Skyltning, p-platser, stigar. 
 Åtgärder 



Frågor? 


