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1. INLEDNING 
I Vetlanda kommun är naturen alltid nära. Närhe-
ten till strand och bad, grönområden att ströva i, 
djupa skogar och ett levande kulturlandskap med 
blomstrande hagar ger livskvalitet åt kommunens 
invånare. Närheten till natur bidrar till att göra Vet-
landa till en attraktiv kommun att bo och leva i. 

För att bevara och utveckla kommunens naturvär-
den krävs både kunskap och aktivt arbete. Natur-
vårdsplanen är ett viktigt underlag i detta arbete. 

Innehåll och avgränsning 
Detta dokument, Del 2 Åtgärdsprogram, är en 
del av Vetlanda kommuns naturvårdsplan och 
innehåller strategier och konkreta åtgärder för hur 
vi på bästa sätt ska bevara den biologiska mång-
falden och förbättra förutsättningarna för ett rikt 
friluftsliv. 

De nationella miljömålen samt antagna kom-
munala mål har varit ledstjärnor i arbetet med 
åtgärdsprogrammet. Regionalt och lokalt framtag-
na åtgärder med utgångspunkt från de nationella 
miljömålen har bakats in i programmet. 

Naturvårdsplanen består av 3 delar: 
1. Natur och naturvård i Vetlanda kommun 
2. Åtgärdsprogram (detta dokument) 
3. Objektskatalog (digital karta över områden 

med höga naturvärden i kommunen) 

Genomförande 
Strategier och åtgärder har begränsats till att fram-
för allt innefatta naturvårdsåtgärder på kommunens 
egen mark eller sådan ärendehantering och hand-
läggning där kommunen har faktisk möjlighet att 
påverka resultatet. 

Enstaka åtgärder är utpekade på annans mark än 
kommunens egna, i dessa fall är samarbete och god 
kommunikation med markägaren/markägarna en 
förutsättning för fortsatt arbete och framgång. 

Åtgärderna är dels av projektkaraktär med konkreta, 
fysiska insatser och dels av processkaraktär. I sam-
band med det årliga budgetarbetet beslutas vilka 
av åtgärderna i åtgärdslistan som ska utföras. Vissa 
åtgärder ryms inom berörda nämnders befintliga 
budgetramar, medan andra kommer att kräva ett 
visst mått av tilläggsanslag eller extern finansiering, 
exempelvis i form av olika statliga bidrag. 

Åtgärdsprogrammet gäller från att Naturvårdspla-
nen antagits till år 2030. Målsättningen är att pla-
nen ska revideras genom beslut i kommunstyrelsen 
under varje mandatperiod, lämpligtvis i samband 
med aktualitetsprövning av Översiktsplanen. 

Objektskatalogen på webben 
På kommunens hemsida finns en digital karta (del 3 av planen) som visar de värdefullaste 
naturområdena. Genom att klicka på utvalt objekt ges mer information om området. 
https://kartan.vetlanda.se/spatialmap?profile=naturvardsplan 

Säreget stenröse i Harghult. 

5 

https://kartan.vetlanda.se/spatialmap?profile=naturvardsplan


 

2. MILJÖMÅL 
”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.” Så lyder generationsmålet som antagits 
av riksdagen och som är vägledande för miljöarbe-
tet på alla nivåer i samhället, det vill säga även för 
denna naturvårdsplan och kommunens ambitioner i 
sitt naturvårdsarbete. 

Agenda 2030 
Agenda 2030 är namnet på FN:s handlingsprogram 
för en hållbar utveckling som världens länder ge-
mensamt åtagit sig att arbeta efter. Flera av målen 
i angendan handlar om bevarandet av biologisk 
mångfald och fungerande ekosystem. Naturvårds-
planen bidrar till att nå flera av de globala målen i 
Agenda 2030, i synnerhet mål nummer 15. 

Nationella miljömål 
De nationella miljömålen är antagna av riksdagen 
och beskriver övergripande vilken kvalitet och 
tillstånd Sveriges miljö, natur- och kulturresurser 
behöver ha för att samhället ska vara ekologiskt 
hållbart i ett längre tidsperspektiv. 

Av de totalt 16 miljömålen har i synnerhet de föl-
jande sex målen direkt bäring på biologisk mångfald 
och har legat till grund för arbetet med naturvårds-
planen: Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, 
Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag, 
Ett rikt växt- och djurliv och God bebyggd miljö. 

Friluftspolitiska mål 
Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regio-
nal utveckling. Det är utgångspunkten för de tio mål 
för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om 
i december 2012. Många åtgärder i detta dokument 
bidrar till att uppnå flera av friluftsmålen. 

Kommunala miljömål 
Vetlanda kommuns lokala miljömål utgår ifrån de 
nationella miljökvalitetsmål som antagits av riksda-
gen. Kommunen jobbar idag aktivt med sin del i att 
nå miljömålen. Uppföljning av miljöarbetet sker i 
samband med årsredovisning och miljöbokslut. 

Regional handlingsplan 
På regional nivå är det Länsstyrelsen som ansvarar 
för och arbetar med miljömålen. År 2018 färdig-
ställdes Grön handlingsplan, som är ett dokument 
som samlar frågor om de miljömål som rör biologisk 
mångfald samt uppdraget om grön infrastruktur och 
friluftsfrågor. Den gröna handlingsplanen har varit 
en viktig utgångspunkt för den här planen för att 
identifiera viktiga åtgärder som krävs för att bevara 
den biologiska mångfalden och bevara värdefulla 
naturområden. Grön handlingsplan listar sju över-
gripande utmaningar för den biologiska mångfalden 
och idenfierar åtta tematiska insatsområden där det 
föreligger ett extra stort behov av ett fortsatt arbete. 
Denna naturvårdsplan har använt insatsområdena 
för att idenfiera åtgärder på kommunal nivå. 

Levande skogar Ett rikt odlingslandskap 

Myllrande våtmarker Levande sjöar och 
vattendrag 

Ett rikt växt- och djurliv God bebyggd miljö 

De svenska miljömål som i första hand behandlas i 
denna plan. 
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3. VETLANDAS STRATEGIER OCH ÅTGÄRDER 
Naturvårdsplanens strategier och åtgärder har 
tagits fram för att de ska bidra till att uppfylla de 
nationella miljömålen och kommunens olika mål. 

Åtgärdsprogrammet har delats in i sju olika mål-
områden. De sex första har sin grund i de nationel-
la miljömålen (se föregående sida). Målområdet 
som behandlar miljömålet God bebyggd miljö 
kallas här God bebyggd miljö och fysisk planering, 
för att förtydliga vad detta målområde handlar om. 
Att informera om naturens värde och öka tillgäng-
ligheten är ett annat viktigt arbetsfält och utgör 
i naturvårdsplanen ett eget målområde som här 
kallas Naturupplevelser, tillgänglighet och informa-
tion (se ruta till höger). 

Varje år följs åtgärdsprogrammet upp i kommu-
nens miljöbokslut och i samband med den årliga 
verksamhetsuppföljningen. 

I slutet av programperioden (2030) ska en total 
utvärdering göras. Strategi- och åtgärdsdelen ska 
sedan revideras för en ny tidsbestämd period (eller 
till dess en ny Naturvårdsplan antagits). Tekniska 
nämnden är den nämnd som till största del är an-
svarig för att genomföra de åtgärder som beskrivs 
i naturvårdsplanens åtgärdsprogram. Kommunsty-
relsen ansvarar för de strategiska naturvårdsfrå-
gorna. 

Strategierna och åtgärderna sorterar in under två 
övergripande mål för kommunens naturvårdsarbe-
te som presenteras här ovan till höger. 

Övergripande mål 
Kommunens värdefulla naturområden samt variationen mellan olika naturtyper 
och landskap ska skyddas och bevaras. Naturligt förekommande växt-, svamp- och 
djurarter ska kunna fortleva i livskraftiga bestånd. 

Kommunens invånare och besökare ska ha goda möjligheter till naturupplevelser 
och friluftsliv i en rik och varierad natur. 

Strategier och åtgärder är indelade efter följande 
målområden: 
1. Levande skogar 
2. Ett rikt odlingslandskap 
3. Myllrande våtmarker 
4. Levande sjöar och vattendrag 
5. Ett rikt växt- och djurliv 
6. God bebyggd miljö och fysisk planering 
7. Naturupplevelser, tillgänglighet och information 

Förkortningar som används i åtgärdslistan nedan: 
TN - Tekniska nämnden 
KoFN - Kultur- och fritidsnämnden 
MoBN - Miljö- och byggnämnden 
KS - Kommunstyrelsen 
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LEVANDE SKOGAR 
Målområde 1 

Skogen är en mycket viktig tillgång både ur ett eko-
nomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Skogen 
är Sveriges artrikaste naturtyp och inbringar samti-
digt stora inkomster till Sverige i form av export av 
träråvaror. Skogen bidrar till att rena luften som vi 
andas och att binda koldioxid. Tätortens skogar är 
även den viktigaste naturtypen för rekreation och är 
dokumenterat positiva för tillfrisknande och arbets-
prestation. Äldre skog är mest uppskattad och man 
vill gärna ha den så nära bostaden som möjligt. 

Vetlanda kommun äger idag cirka 1900 hektar 
skogsmark. En övervägande del av innehavet är 
beläget nära bebyggelsen runt Vetlanda tätort och 
kommunens övriga tätorter. Vissa av dessa områden 
hyser stora naturvärden. Att skaffa mer kunskap om 
dessa områden är en viktig del i naturvårdsplanen. 
Ju mer kunskap om dessa områden vi har, desto 
större chans har vi att skydda och bevara de värden 
som finns där. Skogen ger ekonomisk avkastning 
från avverkningar, men ett annat viktigt syfte är att 
ge invånarna möjligheter till naturupplevelser och 
rekreation. 

Hot mot skogslandskapet 
Det skogsbruk som bedrivits den senaste 60 – 70 
åren har drastiskt förändrat skogslandskapet och 
påverkat den biologiska mångfalden i skogen. Ett 
konventionellt skogsbruk med kalavverkningar, 
likåldrig skog, mindre död ved, färre skogsbränder, 

utdikning av sumpskogar med mera har inneburit 
försämrade livsförutsättningar för en mängd olika 
arter i skogen. Många växter och djur är beroende 
av död ved, lövträd, gammal skog och skogsbränder 
som idag är ovanliga inslag i den brukade skogen. 
Ett mycket stort antal arter är beroende av skoglig 
kontinuitet och klarar inte hyggesfasen. Ett stort hot 
är att kunskapen om var värdefull skog finns inte är 
tillräckligt god, vilket innebär att hänsyn inte kan tas 
och att skyddsvärd skog avverkas. 

Viktiga åtgärder 
Kommunen har en viktig roll som föredöme vad 
gäller skötseln av sin skogsmark. Kommunens skog 
sköts enligt en fastställd skogsskötselplan och är 

certifierad enligt FSC och PEFC. Skötseln är anpassad 
så att skogen ska erbjuda goda möjligheter till rekre-
ation, friluftsliv och lek samtidigt som den utgör livs-
miljö för en mångfald av växt- och djurarter. Mycket 
görs redan idag för att öka skogens naturvärden och 
sociala värden. Restaureringar av gamla lövskogar 
och anläggande av stigar och informationspunkter 
är några åtgärder som kommunen arbetar med. 

Trots att mycket görs behöver fler åtgärder genom-
föras för att bevara skogens växter och djur. Bland 
annat måste mer död ved sparas, grandominansen 
behöver minska och äldre skog och träd behöver be-
varas både på kommunägd mark och i övriga skogar 
i kommunen. 

Stora delar av kommunen domineras av barrskogar. 
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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 

Strategier 
A De kommunägda skogarna ska skötas med hög ambitionsnivå vad gäller hänsyn till naturvärden och sociala värden och kommunen ska på så vis vara 

ett gott föredöme. 

Åtgärder - Levande skogar Ansvarig Kommentar 

A 1 Genomför årligen naturvårdsåtgärder i den kommunägda skogen. TN Bidrag 

A 2 Använd alternativa skogsbruksmetoder i större utsträckning på kommunens mark. Identifiera nya områden där olika 
metoder av kontinuitetsskogsbruk kan genomföras. 

TN 

A 3 Öka andelen lövskog på kommunal skogsmark. Definiera i Skogsbruksplanen hur många procent av kommunens skog 
som ska utgöras av lövskog (respektive tallskog). 

TN Grön handlingsplan 

A 4 Verka för att öka kunskapen om naturvärden i de kommunägda skogarna, genom riktade natur- och artinventeringar. TN 

A 5 Mängden död ved i de kommunägda skogarna ska öka. TN 

A 6 Tillverka faunadepåer, mulmholkar, högstubbar och andra sorters död ved för att gynna vedlevande organismer och 
informera allmänheten om åtgärdernas betydelse. 

TN 

A 7 Jobba för att förbättra den gröna infrastrukturen i skogslandskapet genom att i skogsförvaltningen planera för att det 
finns ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och strukturer. 

TN 

A 8 Inventera den kommunägda marken i Kleva och fokusera skogskötseln på att gynna områdets naturvärden. TN 

A 9 Skydda minst ett värdefullt kommunägt skogsområde genom biotopskydd eller naturvårdsavtal. TN, KS 

A 10 Utreda förutsättningarna och formerna för naturvårdsbränning på kommunägd skogsmark i syfte att gynna brandpräg-
lade arter och skapa god tillgång på död ved. Ett område som bör lämpa sig för denna åtgärd är Ramseboudde söder 
om Pauliström. 

TN Bidrag 

A 11 Öka tillgängligheten till de kommunägda skogarna genom aktivt arbete med stigar, vandringsleder, spänger och infor-
mation. 

TN, KoFN Bidrag 
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ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP 
Målområde 2 

Det småskaliga och mångformiga odlingslandskapet 
vi ser idag är ett resultat av att människan brukat 
jorden under flera tusen år. Det är ett kulturarv som 
är viktigt att förvalta för kommande generationer. 
En stor del av Sveriges växter och djur har också sin 
hemvist här. Odlingslandskapets många ogödslade 
ängs- och hagmarker hör till de mest artrika mil-
jöerna. Många arter är även beroende av de olika 
småbiotoperna i odlingslandskapet – småvatten, 
brynmiljöer, bäckar, gamla fristående träd, stenmu-
rar med mera. 

Trots stora förändringar i odlingslandskapet de se-
naste hundra åren med allt färre betesdjur och igen-
växning av landskapet återstår fortfarande många 
värdefulla betesmarker i Vetlanda kommun. Lantbru-
kare och deras betesdjur gör värdefulla insatser för 
att vårda viktiga natur- och kulturmiljöer. I kommu-
nen finns ovanligt stora arealer av strandängar och 
även ek- och ädellövhagar är förhållandevis vanliga 
och hyser en mycket rik flora och fauna. I östra delen 
av kommunen finns även många torrängar på basisk 
mark med bitvis unik flora. 

Hot mot odlingslandskapet 
Det främsta hotet mot den biologiska mångfalden i 
odlingslandskapet är igenväxning till följd av utebli-
vet bete eller slåtter. Förlusten av blomrika marker 
har lett till att pollen- och nektarsökande insekter 
minskat drastiskt. Flera insekter, lavar och svampar 

som är beroende av solbelysta, gamla solitära träd 
har också drabbats negativt av igenväxningen. En 
rationalisering av lantbruket har även lett till att od-
lingslandskapet blivit mer likartat med stora åkrar 
utan avbrott av diken, våtmarker eller stenmurar 
och att naturliga gräsmarker gödslats. 

Andra hot mot naturvärdena i jordbrukslandskapet 
i Vetlanda är igenplantering av betesmarker (ofta 
i perifera lägen), exploatering och minskning av 
relaterad art samt invasiva arter. Exempelvis kan 
spridningen av almsjuka och askskottsjuka komma 
att slå hårt mot arter som är knutna till alm och ask. 

Viktiga åtgärder 
De viktigaste åtgärderna för att gynna ett rikt 
odlingslandskap är att bevara och helst öka area-
len ängs- och hagmarker genom restaurering och 
återupptagen hävd. Ett mycket stort antal objekt 
av de identifierade ängs- och betesmarker i denna 
plan är i behov av lika åtgärder för att naturvärdena 
ska bevaras. 

Vetlanda kommun samarbetar med lokala djurägare 
för att restaurera gamla betesmarker på den kom-
munägda marken. Andra viktiga åtgärder är frihugg-
ning av skyddsvärda träd och kunskapsspridning. 

Nötkreatur på naturbetesmark. 
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Ett rikt odlingslandskap 
"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mång-
falden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks” - Riksdagens definition av miljömålet 

Strategier 
B 

C 

Det kommunägda odlingslandskapet ska skötas med hänsyn till naturvärden, kulturmiljövärden och upplevelsevärden. 

Stödja och stimulera till lokala utvecklingsprojekt som syftar till att restaurera och sköta odlingslandskapets naturvärden. 

Åtgärder - Ett rikt odlingslandskap Ansvarig Kommentar 

B 12 Restaurera igenväxta betesmarker på kommunal mark. TN Bidrag 

B 13 Öka andelen betad mark på kommunens mark. TN 

B 14 Återinventering av ängs- och betesmarker i kommunen senast 2030. TN Bidrag 

B 15 Inventera och därefter restaurera igenväxta sandmiljöer på kommunens mark och plantera möjligtvis värdväxtplante-
ringar för att gynna pollinerande insekter. Lämpliga områden kan vara vid skjutbanan i Gettinge, söder om skolan vid 
Landsbro och vid Bruksgården. 

TN Bidrag 

C 16 Initiera och medverka i projekt som innebär återupptagen slåtter eller bete på strandängar vid Emån mellan Reppekäll 
och Kvillsfors. 

TN 

C 17 Ta kontakt med markägare till de områden som enligt naturvårdsplanen har behov av restaurering och informera om 
lämpliga åtgärder (se även åtgärd G 38 och G 39). 

TN 

C 18 Instifta ett naturvårdspris som årligen tilldelas personer eller organisationer verksamma inom Vetlanda kommun som 
genom sitt engagemang gjort betydande insatser för den biologiska mångfalden i kommunen. 

TN, KS 
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MYLLRANDE VÅTMARKER 
Målområde 3 

I våtmarkerna möts de två världarna land och vat-
ten, vilket skapar speciella miljöer där många olika 
arter trivs. I Vetlanda kommun finns flera olika ty-
per av våtmarker. Här finns stora mossar, sumpsko-
gar och kärr. På några håll finns även rikkärr som är 
en speciell våtmarkstyp med mycket rik flora. De 
många olika våtmarkerna har mycket stor betydelse 
för fågellivet. 

Utöver våtmarkernas betydelse för den biologiska 
mångfalden bidrar de med många viktiga ekosys-
temtjänster som vi människor drar nytta av. De hjäl-
per bland annat till att minska risken för översväm-
ningar, hålla kvar vatten i landskapet vid torka, rena 
vattnet från föroreningar och minska effekterna av 
övergödning. De stora orörda mossarna kan även 
bjuda på fantastiska naturupplevelser, och kan ses 
som den sista riktiga vildmarken i södra Sverige. 

Hot mot våtmarkerna 
Södra Sveriges våtmarker har under mycket lång 
tid utsatts för hård exploatering genom torvtäkt, 
utdikning, avverkning och uppodling. En del av våt-
markens djur och växter har också missgynnats av 
att tidigare öppna våtmarker vuxit igen på grund av 
kvävenedfall från luften eller att traditionell skötsel 
såsom slåtter och bete har upphört. Idag är inte 
exploatering av våtmarkerna lika omfattande men 
många områden är fortfarande negativt påverkade 
av äldre tiders aktiviteter. 

De största framtida hoten mot den biologiska 
mångfalden i våtmarkerna i Vetlanda kommun är 
förändrad hydrologi genom dikning och torrlägg-
ning samt igenväxning och avverkning. 

Viktiga åtgärder 
Då stora arealer våtmarker försvunnit under de 
senaste 150 åren är det mycket viktigt att bevara 
de återstående våtmarksområdena. De utför en 
mängd olika ekosystemtjänster för oss människor. 

Det är även viktigt att restaurera och anlägga nya 
våtmarker. Vetlanda kommun har under många 
år jobbat aktivt med dessa frågor. En annan viktig 
åtgärd är att restaurera de artrika rikkärren genom 
röjning, slåtter eller bete. 

Många mossar i kommunen är glest bevuxna med tall och skvattram. Store mosse söder om Bjädesjösjön. 
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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 

Strategier 
D Bevara och utveckla kommunens våtmarker genom kunskapsuppbyggnad, skötsel, restaurering och nyanläggning. 

Åtgärder - Myllrande våtmarker Ansvarig Kommentar 

D 19 Restaurera och anlägg nya våtmarker på kommunal mark, exempelvis vid Brostugebäcken och vid bäcken som avvatt-
nar Madhagen/Nässja. 

TN I samarbete med 
Emåförbundet 

D 20 Utred möjligheten att anlägga en ny våtmark på kommunens jordbruksmark i Landsbro i syfte att förbättra vattenmil-
jön och minska risken för översvämningar i tätorten. 

TN Bidrag 

D 21 Medverka till att Nävelsjöns våtmarker hålls öppna för fågellivet. TN 

D 22 Medverka till att bevara och utveckla värdena i kommunens rikkärr, bland annat genom att inleda samarbete med 
Länsstyrelsen och markägare. 

TN 

D 23 Utred möjligheter att gynna fågellivet vid reningsdammarna i Vetlanda och genomför åtgärder som underlättar möjlig-
heterna till fågelskådning i detta område. Genomförs i samarbete med Vetlanda Ornitologiska Klubb. 

TN Bidrag 

D 24 Inventera, kartera och samla in befintligt material om kommunägda våtmarker och sumpskogar för eventuella framti-
da åtgärder. 

TN 

D 25 Inventera och utreda möjligheten att restaurera Kvarnakärret vid Kleva. TN Bidrag 

D 26 Genomföra lämpliga skötselåtgärder i av kommunen återskapade våtmarker och dammar. TN 

D 27 Säkerställ att anläggningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) utformas på ett sätt så att de gynnar den 
biologiska mångfalden. 

TN, MoBN 
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LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG 
Målområde 4 

Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden och 
sjöar och vattendrag hyser ett rikt växt- och djurliv. 
Förutom den stora artrikedomen som finns i själva 
vattenmiljön så bidrar strandzonen mellan vatten 
och land till en stor variation av miljöer som till ex-
empel våtmarker, strandskogar och strandängar. Vi 
människor är också beroende av nyttorna från sjöar 
och vattendrag, exempel för dricksvatten, vatten-
kraft, båttransport, fiske, bad med mera. 

I Vetlanda kommun finns närmare 400 sjöar och 
många hundra kilometer vattendrag. Nömmen, 
Örken och Saljen är de största sjöarna. Bland vatten-
drag är Emån den mesta framträdande och har höga 
naturvärden längs stora sträckor. Andra värdefulla 
vattendrag i kommunen är Solgenån, Sällevadsån, 
Skärveteån, Lillån och Gnyltån. 

Målet med vattenförvaltningen är att uppnå god 
status i alla vatten och att inga vatten ska försämras. 
För att nå dit betonas vikten av en aktiv medverkan 
från flera olika aktörer och allmänheten. 

Hot mot sjöar och vattendrag 
Den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag 
har utarmats till följd av mänskliga aktiviteter. Vat-
tendrag har reglerats för kraftproduktion och bäckar 
har rätats ut och rensats. Vandringshinder som dam-
mar vid kraftverk eller vägtrummor utgör ett annat 
problem för vandrande fisk och andra djur. Från 

jord- och skogsbruket sker ett läckage av närsalter 
som belastar vattendragen och leder till igenväxning. 
Till detta kommer försurning och miljögifter som 
påverkar vattenkvalitén negativt. 

Ett annat överhängande hot mot naturvärdena i sjöar 
och vattendrag utgörs av klimatförändringarna, där 
långvariga värmeböljor, extrema temperaturer och 
större fluktuationer i nederbörd kan komma få stor 
negativ påverkan på många arter. Exempelvis påverkas 
öringen negativt vid allt för höga vattentemperaturer, 
vilket i sin tur på sikt även slår hårt mot flodpärlmuss-
lan som är beroende av öringen för sin fortplantning. 

Viktiga åtgärder 
Dagens naturvårdsarbete kopplat till vatten 
innebär främst en så kallad biologisk återställning, 
vilket betyder att man vill återskapa naturliga mil-
jöer av vattendrag och sjöar. Detta görs till exempel 
genom att minska övergödningen och förbättra 
miljön i vattendrag. Restaureringar av rätade bäck-
ar, borttagning av vandringshinder och kalkning av 
försurade vattendrag är andra viktiga åtgärder. Att 
öka hänsynen inom skogsbruket genom att undvi-
ka körskador samt lämna kantzoner utmed sjöar 
och vattendrag har också stor betydelse. 

Emån har bitvis mycket höga naturvärden. 
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Levande sjöar och vattendrag 
"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas” - Riks-
dagens definition av miljömålet 

Strategier 
E 

F 

Kunskapen om naturvärden kopplade till kommunens sjöar och vattendrag ska öka. 

Arbeta för att uppnå och bibehålla god ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv i sjöar och vattendrag. 

Åtgärder - Levande sjöar och vattendrag Ansvarig Kommentar 

E 28 Medverka till att öka kunskapen om naturvärden i kommunens sjöar och vattendrag genom riktade naturinventeringar. TN I samarbete med 
Emåförbundet. 

E 29 Inventera Brostugebäcken för att identifiera restaureringsbehov och lämpliga åtgärder. TN I samarbete med 
Emåförbundet. 

E 30 Inventera vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur, inklusive utter, i det kommunala gatu- och vägnätet. 
Ta fram en åtgärdsplan med prioriteringslista. 

TN Grön handlingsplan 

E 31 Övervaka och medverka till att begränsa förekomsten av invasiva arter i och i närheten av sjöar och vattendrag. TN 

F 32 Utveckla natur- och rekreationsvärdena längs Vetlandabäcken. TN, KoFN Bidrag 

F 33 Samarbeta med Emåförbundet med projekt som syftar till att minska övergödning till vattendrag och sjöar. TN 

F 34 Utreda möjligheterna att få till stånd naturligare vattenregim och biotopförbättrande åtgärder i reglerade sjöar och 
vattendrag. 

TN 

F 35 Arbeta med återställning och biotopvård av fysiskt påverkade vattendrag genom exempelvis meandring, skapande av 
lekbottnar, förbättra bottenstrukturer och liknande. 

TN I samarbete med 
Emåförbundet. 

F 36 Delta i fortsatt kalkning av försurade sjöar och vattendrag av högt värde för naturvården eller friluftslivet, enligt länets 
kalkningsprogram. 

TN Genomförs i huvud-
sak av Emåförbundet. 

F 37 Arbeta med biologisk återställning av vattendrag i form av att åtgärda vandringshinder och anlägga fiskvägar. TN Bidrag 
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ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV 
Målområde 5 

Ett rikt växt- och djurliv innebär att alla organismer 
ska ges möjlighet att leva kvar på jorden. Naturen 
med dess växter, djur och övriga organismer är en 
väsentlig del av människans livsmiljö och en grund 
för vår hälsa och välfärd. Många arter är beroende 
av mer eller mindre orörd natur som naturliga vat-
tendrag eller skogar med lång kontinuitet. Andra 
arter är istället beroende av miljöer som människ-
an under lång tid skött genom exempelvis bete eller 
slåtter. Om hävden upphör växer marken igen vilket 
leder till att många arter har svårt att överleva. 

Hot mot den biologiska mångfalden 
I Sverige bedöms ca 5-10 % av alla arter vara hota-
de av utrotning och riskerar att försvinna om ing-
enting görs. Den främsta orsaken till att så många 
arter är hotade är att deras livsmiljöer försvinner 
eller försämras, exempelvis genom kalavverkning 
av gamla skogar, igenväxning av betesmarker eller 
exploatering av värdefulla naturområden. Andra 
hot är invasiva arter, miljögifter och ett snabbt 
förändrat klimat. 

Viktiga åtgärder 
Sverige har åtagit sig att bevara den biologiska 
mångfalden, i enlighet med FN:s konvention för 
biologisk mångfald. Vetlanda kommun är en del 
av detta arbete och ska verka för ett rikt växt- och 
djurliv och att människor skall ha tillgång till en 
god naturmiljö. För att uppnå målet är kunskapen 

om var arterna finns och hur förekomsterna förändras 
oerhört väsentlig. Resultatet från inventeringarna är ett 
mycket viktigt kunskapsunderlag för att kunna priori-
tera och rikta naturvårdsåtgärderna rätt samt kunna 
ta hänsyn vid samhällsplanering och utveckling. Sedan 
krävs fysiska åtgärder i naturen för att gynna olika na-
turtyper eller särskilda hotade arter. Det är även viktigt 
att kunskapen om biologisk mångfald hos tjänstemän, 
politiker, markägare och allmänheten höjs. 

Ett särskilt ansvar och viktigt arbete är att jobba för att 
kommunens ansvarsarter och -miljöer ska bevaras och 
kunna fortleva på lång sikt. 

Vetlanda kommuns ansvarsarter
 - Trollsmultron (VU)
 - Smalbladig lungört (EN) 
- Spindelört (NT) 
- Praktvaxskivling (NT) 
- Väddgökbi (VU) 
- Utter (NT)

 - Kungsfiskare 
- Flodpärlmussla (EN) 

Vetlanda kommuns ansvarsmiljöer
 - Strandängar
 - Kvillområden
 - Kalkbarrskogar
 - Ek- och ädellövhagar Slåtterblommor i Skäftesfall. 
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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 

Strategier 
G 

H 

I 

Arbeta för gynnsam bevarandestatus för naturligt förekommande naturtyper och arter. 

Bidra till att kännedomen om kommunens växt- och djurliv är god, i synnerhet om rödlistade arter. 

Ta särskild hänsyn till och arbeta för att bevara och sprida kunskap om Vetlanda kommuns ansvarsarter och ansvarsmiljöer. 

Åtgärder - Ett rikt växt- och djurliv Ansvarig Kommentar 

G 38 Informera markägare med höga naturvärden i Naturvårdsplanen (fokus ska ligga på ängs- och betesmarker som varit 
en del av den fältinventering om gjorts). 

TN Bidrag 

G 39 Upprätta en prioriteringslista över vilka områden i naturvårdsplanen som är i störst behov av restaurering. Medverka 
därefter till att restaurera ett antal områden i samverkan med intresserade markägare. 

TN Bidrag 

H 40 Revidera skötselplanen för naturreservatet Stora Illharjen. TN I samarbete med 
Länsstyrelsen. 

H 41 Genomför artinventeringar på kommunägd mark för att öka kunskapen om växter och djur. TN 

H 42 Inventera invasiva arter och ta fram en handlingsplan för bekämpning av dessa arter. TN Pågående 

H 43 Genomför en inventering av ängssvampar i ett antal av kommunens finaste naturliga gräsmarker. Kunskapen om 
ängssvamparnas utbredning i kommunen är relativt låg. Äldre inventeringar visar dock på att Vetlanda har en rik och 
sällsynt ängssvampflora. 

TN Bidrag 

I 44 Ta fram ett program för de lokala ansvarsarterna som bygger på inventeringar med tillhörande handlingsplan. TN Bidrag 
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GOD BEBYGGD MILJÖ OCH FYSISK PLANERING 
Målområde 6 

Allt fler människor bor i städer och tätorter. En 
grön stad med levande parker och närhet till 
natur- och friluftsområden är något som de flesta 
värdesätter högt. Möjligheter till rekreation och 
friluftsliv inom tätorten ger samtidigt utrymme för 
växter och djur att existera i en miljö där naturen 
annars får stå tillbaka. Den tätortsnära naturen är 
ofta hemvist för många växt- och djurarter. 

I Vetlanda finns många värdefulla parker, ströv-
områden och gröna stråk. För att människor ska 
använda naturen frekvent, med alla hälsofördelar 
som det innebär, är det viktigt att det är nära till 
naturen. 

Ta vara på naturen i planeringen 
Att anpassa bebyggelsen till naturmiljön är en 
viktig kvalitetsaspekt som gör kommunen än mer 
attraktiv för invånarna. Tilltalande och kvalitativa 
boendemiljöer kan skapas genom att se ekkullen, 
den örtrika betesmarken eller det grova trädet 
som en tillgång i bostadsbyggandet istället för ett 
hinder. Det bidrar till att förstärka bostadsområ-
dets lokala och historiska identitet. För att tillvara-
ta naturmiljön vid fysisk planering krävs kunskap 
om den aktuella platsens värde. Naturvårdplanen 
utgör här ett viktigt kunskapsunderlag. Det är även 
viktigt att utforma naturvårdsinriktade planbe-
stämmelser när man planerar i områden med 
värdefull natur.  

Det är även av stor betydelse att värna om tätorter-
nas gröna stråk, för både människor, djur och växter. 

Viktiga åtgärder 
Skötseln av grönområdena har stor betydelse för 
den biologiska mångfalden i tätorterna. Här kan 
man till exempel sköta vissa gräsytor som ängs-
mark för att gynna växter och pollinatörer. Andra 
åtgärder kan vara att anlägga dammar och våtmar-
ker, plantera träd och frihugga gamla ekar. 

Kullgataneken är ett viktigt och vackert grönt inslag i Vetlanda tätort. 
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God bebyggd miljö och fysisk planering 
"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas” - Riksdagens definition av miljömålet 

Strategier 
J 

K 

L 

M 

Naturvårdsplanen används som underlag vid all fysisk planering. Lämplighet och hänsyn tas enligt tabeller på sida 25-27 (i del 1. av naturvårdsplanen). 

Skyddsvärda träd på kommunens mark bör bevaras i möjligaste mån. Om borttagning ändå måste ske ska trädens betydelse för biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster beaktas och vägas in i beslutet. 

För särskilt värdefulla naturområden i tätortsnära lägen bör möjligheten att upprätta naturreservat undersökas. 

Natur- och grönområden i tätorter sköts så att de gör möjlighet till rekreation och naturupplevelser samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. 
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Åtgärder - God bebyggd miljö och fysisk planering Ansvarig Kommentar 

J 45 Naturvårdsplanen används som underlag vid all fysisk planering. Lämplighet och hänsyn tas enligt tabeller på sida 25-27 
(i del 1. av naturvårdsplanen). 

TN, KS, 
MoBN 

J 46 Den fysiska planeringen ska bidra till att värdfulla naturområden inte exploateras och att befintliga gröna stråk inte 
förstörs eller byggs igen. 

TN, KS, 
MoBN 

J 47 Medverka i framtagande av riktlinjer för ekologiska kompensationsåtgärder i samband med exploateringar. TN, MoBN 

K 48 Frihugg ekar (både grova och efterträdare i närheten) på kommunal mark enligt en framtagen handlingsplan för detta. TN Grön handlingsplan 

L 49 Skydda värdefulla kommunägda naturområden som naturreservat. Områden som bör undersökas är bland annat 
Norrgårdsområdet och Kleva. Även andra områden som har både höga natur- och rekreationsvärden kan undersökas. 

TN, KS Bidrag 

M 50 Utarbeta skötselplaner för särskilt värdefulla naturområden på kommunens mark för att bevara och långsiktigt utveck-
la natur- och rekreationsvärdena. Lämpliga områden för detta är Norrgårdsområdet, Tjustkulle, Brunnsgårdsberget, 
Östanå, Galgaberget, Ramsebo (Pauliström). 

TN 

M 51 Genomför utbildningar i fält för parkpersonal (arbetslag) om enkla naturvårdsinsatser som gynnar den biologiska 
mångfalden och den gröna infrastrukturen. 

TN Grön handlingsplan 

M 52 Utveckla skötseln av kommunala gräsytor för att öka andelen ängsmark. Testa olika metoder för ängsetablering. Sam-
arbeta även med lantbrukare som är i behov av foder. 

TN 



 

NATURUPPLEVELSER, TILLGÄNGLIGHET OCH INFORMATION 
Målområde 7 

I Vetlanda kommun finns många spännande na-
turområden att upptäcka. Det är en viktig del av 
kommunens naturvårdsarbete att göra dessa om-
råden mer tillgängliga för fler - både för kommun-
invånare och besökare. Att det finns lättillgängliga 
och attraktiva naturområden som människor kan 
nyttja i vardagslivet är av stor betydelse för hälsa 
och välmående. 

Att göra ett naturområde mer tillgängligt kan till 
exempel handla om att göra tydliga entréer, väg-
visare och framkomliga stigar och leder. Det hand-
lar även om att sprida information om kommunens 
natur vilket skapar förståelse och kunskap för na-
turvårdsfrågorna. Information sprids bland annat 
genom kommunens hemsida, informationstavlor 
och genom årliga naturguidningar som kommunen 
genomför. Det är viktigt att den information som 
tas fram är tillgänglig och förståelig för så många 
som möjligt, exempelvis att texter finns på flera 
olika språk och att de är anpassade för synskadade. 

Naturvårdsplanens objektskatalog finns tillgänglig 
för allmänheten via Vetlanda kommuns hemsida: 
https://kartan.vetlanda.se/spatialmap?profile=na-
turvardsplan. Där presenteras både kartmaterial 
och objektsbeskrivningar på en digital naturkarta. 
Detta gör det lättare för människor att lära sig mer 
om naturen i ett område de är intresserade av, 
exempelvis vilka arter som förekommer och vad de 
höga naturvärdena i ett specifikt område utgörs av. Naturguidning i det nybildade naturreservatet Huvabacken utanför Bäckaby. 
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Strategier 

P 

Naturupplevelser, tillgänglighet och information 

N Informationen till invånarna om kommunens värdefulla naturområden ska vara god. 

O Tillgängligheten till naturen ska förbättras. 

Verka för att skolor, ideella föreningar och enskilda ges möjligheten att engagera sig i naturvårdsarbetet. 

Åtgärder - Naturupplevelser, tillgänglighet och information Ansvarig Kommentar 

N 53 Ta fram en Naturguide över Vetlanda kommun som beskriver utflyktsmål till värdefulla naturområden. TN, KoFN, KS Bidrag 

N 54 Erbjuda allmänheten minst två naturguidningar årligen i kommunal regi. TN 

N 55 Kommunen lägger upp en av Länsstyrelsen framtagen bidragslista (med bidrag/stöd att söka för att uppnå miljömålen) 
samt en av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen framtagen exempellista, på kommunens hemsida. 

TN Grön handlingsplan 

N 56 Medverka till att ta fram en friluftsplan för Vetlanda kommun. KoFN, TN Grön handlingsplan 

N 57 Öka kunskapen om allemansrätten. TN, KoFN Grön handlingsplan 

O 58 Tillgängliggör våtmarksområdet kring Boställegölen sydost om Landsbro med exempelvis spänger, information, parke-
ringsmöjligheter och bänkar. 

TN Bidrag 

O 59 Arbeta för att öka tillgängligheten till några av de kommunägda natur- och friluftsområdena, för personer som av olika 
anledningar har svårt för att ta sig ut och röra sig i naturen idag. 

TN, KoFN Grön handlingsplan 

P 60 Erbjud intresserade skolor möjligheten att engagera sig för att göra enkla naturvårdsinsatser på kommunens mark, 
exempelvis sätta upp fågelholkar och mulmholkar i bland annat skolskogar. 

TN Grön handlingsplan 

P 61 Utveckla samarbetet med ideella föreningar och andra intressenter när det gäller till exempel skötsel av naturområ-
den och artinventeringar. 

TN 

P 62 Utveckla samarbetet med ideella föreningar och andra lokala aktörer vad gäller naturguidningar. TN, KoFN 

P 63 Ta fram förslag till och uppmuntra examensarbeten/projektarbeten som rör naturvård och friluftsliv. TN 

P 64 Utveckla den webbaserade informationen om Vetlandas värdefulla natur. TN, KS 

21 



Bastardsvärmare, backsippa, brygga, vandring i Drags udde, 
askhage, stor lind, vattendrag, vattenklöver, hamlad björk
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