Naturvårdsprogram för Marks kommun
Här presenteras naturvårdsprogrammet för Marks kommun med riktlinjer för kommunens naturvårdsarbete. Hela naturvårdsprogrammet
kan laddas ner via länken uppe till höger.
I Mark bedrivs naturvård av många aktörer – kommunen, skogsstyrelsen, länsstyrelsen, markägare, ideella föreningar med flera.
Naturvårdsprogrammet beskriver det naturvårdsarbete som kommunen ansvarar för och ska vara vägledande för kommunens
förvaltningar i det fortsatta arbetet med att uppfylla de nationella miljömålen. I naturvårdsprogrammet ingår även en naturdatabas som
redovisar områden med kända naturvärden i kommunen.
Kommunstyrelsen har 2009-08-31, § 109, antagit naturvårds-programmets riktlinjer för kommunens naturvårdsarbete och
kommunfullmäktige har 2009-09-22, § 132, antagit naturvårds-programmet som underlag för översiktsplanen och kommunens samlade
miljöstrategi samt mål- och resultatplanering.

Riktlinjer
- Naturvärden ska utgöra en av de grundläggande planerings-förutsättningarna vid all fysisk planering, så att naturmiljöer och
biologisk mångfald så långt som möjligt skyddas. Utgångspunkten ska vara att naturvärden är en tillgång som ska tas tillvara som ett
positivt inslag i vår närmiljö.
- Kommunen i egenskap av markägare och verksamhetsutövare ska föregå med gott exempel när det gäller bevarande av naturvärden.
- Kommunen ska arbeta nämndsövergripande med naturvårdsinsatser för att bevara och utveckla värden i form av biologisk mångfald,
folkhälsa och turism.
Riktlinjerna pekar på kommunens olika roller inom naturvård, dels som fysisk planerare, dels som markägare och verksamhetsutövare och
dels som aktiv naturvårdare.

Fysisk planering
Vid den fysiska planeringen är kommunen skyldig att visa hänsyn till natur och miljö och för att kunna göra det krävs kunskap och ett
bra naturvårdsunderlag. En digital naturdatabas med information om kända naturvärden i kommunen har upprättats och
naturvårdsprogrammet föreslår att naturvärden alltid ska beaktas i planprocessen och så långt möjligt skyddas från exploatering.
Naturen har betydelse för både hälsa och livskvalitet och ska ses som ett berikande inslag i vår närmiljö.

Markägare
Naturvårdsprogrammet föreslår vidare att kommunen som markägare och verksamhetsutövare ska föregå som gott exempel och visa
särskilt stor naturvårdshänsyn. Det finns en strävan att kommunens mark ska ställas till kommuninvånarnas förfogande för rekreation,
motion, pedagogisk verksamhet m m.

Åtgärder och information
Kommunala satsningar för att bevara och utveckla naturvärden i form av biologisk mångfald, folkhälsa och turism bör koncentreras till
ett antal geografiska ”fokusområden” för att möjliggöra kommun-övergripande prioriteringar och långsiktig planering. Arbetet med
fokusområden berör flera av kommunens nämnder vilket ställer krav på rutiner och koordination. De områden som väljs ut som
fokusområden ska utvecklas i samarbete och dialog med markägare och lokala intressenter.

Naturdatabasen
En viktig del i programmet är den nya digitala naturdatabasen. I denna har befintligt naturvårdsunderlag från olika inventeringar och
rapporter sammanställts och finns nu lätt åtkomligt för kommunens tjänstemän. På sikt hoppas vi att informationen även ska finnas
tillgänglig på kommunens hemsida. Kartutdraget nedan visar hur informationen i naturdatabasen kan se ut. Naturdatabasen ersätter
objekts-beskrivningarna i den gamla naturvårdsplanen. Genom att digitalisera underlagsmaterialet hoppas vi att informationen ska bli
lättare att använda och uppdatera.

