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Förord
Sala kommun har en rik och omväxlande natur med en stor potential.
Kommunen skall ta vara på värdefulla naturområden både för rekreation,
friluftsliv och växt och djurlivets behov men även förvalta detta vårt arv
till kommande generationer.
Naturens och jordens allra första biologiska fotavtryck finns lagrad och
bevarad i Salas bergrund. En enkel skrapning på ytan visar den enorma
utvecklingen från encelliga organismer till dagens biologiska mångfald.
Denna naturvårdsplan syftar till att ge underlag för planering och utveckling av Sala där naturens möjligheter bevaras. Den skall även vara ett arbetsverktyg för naturvårdsarbetet och i detta prioritera och styra kommunens insatser.
Planen är indelad i en allmän beskrivande del samt en plandel med en
sammanställning av befintliga naturvårdsobjekt.
Ett planprogram är upprättat för åren 2009-2011.
Arbetet med framtagandet av naturvårdsplanen har bedrivits som ett
lokalt naturvårdsprojekt, LONA, som finansierats med kommunala anslag
och statliga naturvårdsmedel.
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Inledning
Miljö och hållbar utveckling kommer alltmer i fokus, såväl internationellt
som nationellt och inte minst på regional och lokal nivå. För 35 år sedan
hölls den första globala FN-konferensen om miljö och utveckling i Stockholm. På FN-konferensen i Rio de Janeiro 20 år senare, framhölls vikten
av både globalt och lokalt miljöarbete. Där antogs bl.a. Agenda 21, ett
globalt program som har fått starkt genomslag på det lokala planet i Sverige.
Skydd och vård av vår natur är något som är brett förankrat hos människor. Det finns en bred uppslutning kring att skydda och vårda värdefulla naturmiljöer och att bevara den biologiska mångfalden. Naturvård är en
del av en hållbar utveckling som bygger på insikten att naturen har ett
skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är
förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Detta ansvar vilar på
alla; statliga och kommunala myndigheter, allmänheten, markägare, näringsidkare. Samverkan mellan olika aktörer är ofta ändamålsenligt och
kostnadseffektivt. Detta ansvar innebär bl.a. att man i samband med olika
verksamheter eller åtgärder visar hänsyn genom att




skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda naturmiljön,
vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka skada på naturmiljön, t.ex. genom att använda bästa möjliga teknik,
välja en lämplig plats.

Syftet med naturvårdsplanen
En kommunal naturvårdsplan är ett led i arbetet med att nå en hållbar utveckling. Detta inbegriper skydd och vård av värdefulla naturmiljöer och
ett bevarande av den biologiska mångfalden genom ett ansvarsfullt brukande av naturen där vi inte försämrar livsbetingelserna för arterna och
funktionen i ekosystemen. Därmed bidrar naturvårdsplanen till arbetet
med att nå de miljökvalitetsmål som har beslutats av riksdagen, se Appendix 1.
Naturvårdsplanens främsta funktion är att presentera kommunens
mest värdefulla naturmiljöer på ett tillgängligt och tillämpbart sätt för att
underlätta för alla att kunna visa denna hänsyn. Det bör understrykas att
hänsyn till naturmiljön alltid skall tas, oavsett om det handlar om områden som är utpekade och beskrivna i denna plan, eller om andra områden.
Objekten i denna plan bedöms dock utgöra den allra viktigaste grunden
för en strävan mot en hållbar utveckling och planen utgör kommunens
långsiktiga handlingsplan för mål och åtgärder för naturmiljön.
Men denna plan syftar inte enbart till att precisera hur dessa naturmiljöer kan bevaras genom skydd och skötsel, utan också till att presentera
idéer och förslag om hur områden kan utvecklas genom återställande eller
nyskapande. Naturvårdsplanen kan dessutom användas
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som underlag för fysisk planering, exempelvis den kommunala översiktsplanen vars aktualitet kommunfullmäktige skall ta ställning till
minst en gång under varje mandattid1,
som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)2,
för information till markägare, näringsidkare och allmänheten,
som utbildningsmaterial i t.ex. skolundervisningen,
för såväl kommunens invånare som andra att söka rekreation och
upplevelser.

Naturvårdsplanen pekar också på behov av kompletterande undersökningar av olika slag, t.ex. inventeringar eller utredningar för skydd, skötsel och/eller återställande.

Naturvårdsplanens formella status och avgränsning
Naturvårdsplanen fastställs av kommunfullmäktige som ett planeringsunderlag. Planen är inte juridiskt bindande. Det innebär samtidigt att de områden som redovisas i planen därmed inte omfattas av några regler för
t.ex. markanvändningen utöver det som redan gäller, antingen genom
allmänna bestämmelser eller genom särskilda förordnanden. Planen preciserar dock naturvårdens intressen, vilket underlättar att hänsyn tas vid
avvägningar mellan enskilda intressen och andra samhällsintressen.
Naturvårdsplanens beröringspunkter med andra sektorer i samhället
berörs i princip inte. Planen behandlar således inte miljöskyddsfrågor,
t.ex. frågor om luft- eller vattenkvalitet, annat än indirekt, men det finns
självfallet en stark koppling mellan dessa frågor och frågor om skydd och
vård av naturmiljön. Frågor kring allmänhetens friluftsliv och rekreation
behandlas indirekt genom den resurs som naturmiljön utgör för dessa,
men det innebär samtidigt att exempelvis anläggningar för motion eller
grönytor inom tätorter inte behandlas i denna plan. Kulturmiljöer behandlas inte heller uttryckligt i planen, annat än om de förstärker ett områdes
bevarandevärde eller underlättar förståelsen av en naturmiljös värden.
Gränslandet mellan naturvård och kulturmiljövård är dock diffus och överlappar i hög grad. Det innebär också att bevarandeåtgärder för det ena
eller det andra ofta har ett gemensamt syfte. Det gäller i synnerhet odlingslandskapets miljöer. Å andra sidan är nästan all mark genom tiderna
kulturpåverkad i någon mån.
Naturvårdsplanen har tydliga kopplingar till kommunens Grönstrukturplan3 och projektet Tätortsnära skog för människan, som drivs av Skogsstyrelsen med stöd från EU:s fond LIFE-Naturvård.

1

4 kap. 14 § plan- och bygglagen (1987:10).
6 kap. miljöbalken (1998:808), förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.
3
Grönstrukturplan för Sala tätort (2007), Lisa Granström.
2
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Planens struktur och innehåll
Naturvårdsplanen innehåller mål för samt förslag till åtgärder för naturvården i kommunen, på såväl övergripande nivå som för enskilda områden.
Naturvårdsplanen redovisas i fyra delar:





Allmän del (bakgrund, syfte, beskrivning, övergripande mål)
Programdel (övergripande mål, åtgärder, strategier)
Plandel (objektvisa beskrivningar i bilagor, mål, strategi, åtgärder)
Hotade och sällsynta arter (förekomstuppgifter)

Naturvårdsplanen kompletteras dessutom med en anpassad version, där
särskilt intressanta och besöksvärda områden lyfts fram och presenteras
på ett sätt som gör det enklare att finna och uppleva kommunens pärlor.
Denna version, som tas fram i dialog med berörda markägare, brukare
m.fl., innehåller information om när och hur man bäst kan uppleva respektive områdes särskilda attraktioner.

Uppföljning
Planen, som är den första i sitt slag för Sala kommun, bygger på ett omfattande underlag i form av olika inventeringar, undersökningar och enskilda personers kunskapsbidrag. Ny kunskap och nya underlag kommer
kontinuerligt fram, varför planen bör omprövas regelbundet. De mål och
förslag till åtgärder som kommer till uttryck i planen bör följas upp regelbundet.

Kommunens naturvårdsarbete
Organisation
Politisk organisation
Kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande församling,
fastställer mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, exempelvis för naturvården. Fullmäktige beslutar också om budget och utser
kommunstyrelse och övriga nämnder samt hur arbetet mellan dem ska
fördelas.
Kommunstyrelsen är kommunens verkställande och förvaltande organ och
ansvarar bl.a. för att ta fram förslag till budget och långsiktig planering.
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för barnomsorg och utbildning.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att erbjuda kommunens invånare
möjligheter till ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamhet.
Vård- och omsorgsnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppdrag enligt bl.a. socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, samt
verka för att Sala kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo
och verka i.
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Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning
enligt bl.a. byggnadslagstiftningen och miljölagstiftningen i syfte att
verka för ett långsiktigt hållbart samhälle, där människor och djur ges
goda livsbetingelser.
Tekniska nämnden har det övergripande ansvaret för kommunens infrastruktur. Detta innefattar bl.a. flödet av energi, vatten och material,
planarbete, drift och skötsel av Sala silvergruvas vattensystem och
kommunens skogsinnehav samt skötsel av parker och grönytor.
Kommunägda bolag som Sala Silvergruva AB och Sala-Heby Energi AB
berörs av naturvårdens intressen genom ägande av fastigheter och genom sin verksamhet.
Tjänstemannaorganisation
För naturvårdsfrågorna i kommunen ansvarar i första hand av kommunekologen vid bygg- och miljöförvaltningens miljöenhet. Förvaltningen bereder ärenden för bygg- och miljönämnden och bistår övriga förvaltningar
i frågor som rör bl.a. naturvård.

Kunskap
Länsstyrelsen fastställde år 19854 en naturvårdsplan för länet, där bl.a. 78
områden i Sala kommun beskrevs kortfattat med uppgift om bl.a. bevarandevärden, naturvärdesklass och anspråk/önskemål. Därefter har åtskilligt med ny kunskap om naturmiljön vunnits, inte minst genom olika riktade inventeringar. Något samlat grepp kring all denna nya kunskap har
inte tagits förrän i samband med framtagandet av föreliggande Naturvårdsplan för Sala kommun.

Konkreta åtgärder
Kommunen driver genom sina förvaltningar ett aktivt naturvårdsarbete,
exempelvis genom skötsel av naturmiljöer eller genom förordnanden om
skydd. Några av de viktigaste åtgärderna som har vidtagits de senaste tio
åren är:






Regelbundna samråd5 med Skogsstyrelsen och respektive markägare kring skogsbruksåtgärder.
Bildande av naturminnet6 Kalkbacken (2006-04-12).
Certifiering år 1998 enligt FSC av kommunens skogsinnehav, vilket
innebär att kommunens skogsbruk skall vara miljö- och naturvårdsanpassat minst enligt de krav som FSC ställer. FSC är ett internationellt nätverk med syfte att verka för en ansvarsfull förvaltning av
världens skogar.
Prövning av frågor om dispens från bestämmelserna om strandskydd7; befogenheten delegerad av länsstyrelsen.

4

Länsstyrelsen. 1985. Naturvårdsplan för Västmanlands län. Länsstyrelsen i Västmanlands län 1985:19.
5
12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808).
6
7 kap. 10 § miljöbalken (1998:808).
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Rådgivning i samband med skötsel och restaureringsfrågor inom de
areella näringarna.
Inventeringar; inventering av nyckelbiotoper på egna skogsfastigheter, inventering av utter, punkttaxeringar av fåglar i Svartåområdet,
uppföljning av förekomsten av tjäder inom Hälleskogen, m.m.

Kommunens markinnehav
Sala kommun äger 6 173 ha mark
och vatten, motsvarande drygt 5 %
av kommunens yta, se karta. Av
denna areal är 5 112 ha produktiv
skogsmark där skogsbruk bedrivs
enligt FSC-standard sedan år 1998.
Övrig mark inom kommunens innehav fördelar sig på 125 ha vatten,
515 ha myr, 88 ha bergimpediment, 91 ha åker och 243 ha övrig
mark (tomter, vägar, kraftledningar, motorbanor m.m.).

Miljökvalitetsmål
Sveriges riksdag har fastställt miljökvalitetsmål och delmål för dessa för
en hållbar utveckling. I april 1999 fastställde riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål och vid olika tillfällen därefter fattade riksdagen beslut om
71 delmål. I november 2005 beslutade riksdagen om ett 16:e miljökvalitetsmål.
Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, naturoch kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Vid olika tillfällen därefter fattade riksdagen beslut om 71 delmål. Regeringen har inrättat ett Miljömålsråd som ansvarar för uppföljning av miljökvalitetsmålen.
Miljökvalitetsmålen syftar bl.a. till att värna den biologiska mångfalden
och naturmiljön, att bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
och att trygga en god hushållning med naturresurserna.
Strävan är att vi till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen. Det betyder att alla viktiga åtgärder i Sverige ska vara genomförda
till år 2020 (2050 då det gäller klimatmålet). Naturen behöver dock tid för
att återhämta sig och i några fall kommer vi inte att hinna nå den önskvärda miljökvaliteten, även om stora insatser görs.

7

7 kap. 13-18 §§ miljöbalken (1998:808).
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För att vi ska klara generationsmålet krävs ett stort engagemang hos
många aktörer i samhället, både i Sverige och i andra länder. Teknikutveckling kan bidra till att lösa några av problemen. Det kan också behövas
mer genomgripande samhällsförändringar.
Ett fåtal aktiviteter orsakar flera av dagens miljöproblem. Därför kan
vissa åtgärder leda till att mer än ett miljömål nås. Som en följd av detta
har riksdagen fastställt att arbetet med miljökvalitetsmålen ska koncentreras i tre strategier:
1. En strategi för effektivare energianvändning och transporter - för
främst att minska utsläppen från energi- och transportsektorerna.
2. En strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp för att minska användningen av naturresurser, minska de diffusa utsläppen av miljögifter och för att skapa energi- och materialsnåla kretslopp.
3. En strategi för hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö för
att bevara den biologiska mångfalden och värdefulla kulturmiljöer,
skydda människors hälsa, samt för miljöanpassad fysisk planering
och hållbar bebyggelsestruktur.
Naturvårdsplanen har en tydlig och direkt bäring på sex av dessa nationella miljökvalitetsmål, nämligen
8.
11.
12.
13.
15.
16.

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

De nationella målens innebörd, liksom dess delmål, redovisas i Appendix
1. Där redovisas även de regionala målen.

Arbetet med naturvårdsplanen
Upplägg och genomförande
Bygg- och miljönämnden har, på uppdrag av dåvarande Samhällsbyggnadsnämnden som då ansvarade för kommunens planfrågor (nu: kommunledningens förvaltning), initierat och drivit framtagandet av naturvårdsplanen. Kommunekologen på bygg- och miljöförvaltningen har ansvarat för genomförandet. En stor del av det praktiska arbetet har utförts
av konsult (Thomas Pettersson, TP Naturvård). Under arbetets gång har
flera informella samrådsmöten hållits med en referensgrupp.
Arbetet har möjliggjorts bl.a. genom statsbidrag inom ramen för statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt8.
Följande moment har ingått i arbetet:
8

Förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.
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1. insamling av befintlig kunskap,
2. bearbetning och sammanställning av materialet,
3. utvärdering och redovisning.

Underlag
Av tabell 1 framgår de viktigaste underlagen för denna naturvårdsplan, i
första hand inventeringar och andra kunskapsunderlag, men också gällande förordnanden.
Tabell 1. Förteckning över underlag som har legat till grund för naturvårdsplanen. Antal objekt
avser antalet i Sala kommun.

Underlag
Antal objekt
Naturvårdsplan för Västmanlands län 1985
78
Våtmarksinventeringen 1989
179
Rikkärr 2002-2004
36
Myrskyddsplan för Sverige 1994
6
Sumpskogar 1990-98
2 274
Nyckelbiotoper 1993184
Objekt med naturvärden 1993131
Ängs- och betesmarker 2002-2004
190
Bevarandeprogram 1991
51
Ramsarkonventionen
2
Natura 2000 – särskilt skyddsområde
27
Natura 2000 – särskilt bevarandeområde
16
Område med geografiska bestämmelser
1
Riksintresse för naturvård
10
Riksintresse för friluftsliv
1
Nationalpark
1
Naturreservat
8
Biotopskyddsområde
36
Naturminne
5
Vattenskyddsområde
3
Naturvårdsavtal
66
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PLANER OCH INVENTERINGAR
Naturvårdsplan för Västmanlands län, 1985
Naturvårdsplan för Västmanlands
län beskriver 78 områden i Sala
kommun kortfattat med uppgift
om bl.a. bevarandevärden, naturvärdesklass och anspråk/önskemål. På kartan intill redovisas planens objekt med respektive värdeklass: högsta naturvärde (rött),
mycket högt naturvärde (orange),
högt naturvärde (gult).

Våtmarksinventeringen (VMI), 1989
Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag genom länsstyrelserna utförts en översiktlig inventering av landets våtmarker (VMI).
Inom VMI registrerades samtliga
hydrologiskt sammanhängande
våtmarker som är större än 20
hektar. I undantagsfall redovisas
även mindre, särskilt värdefulla
och dokumenterade våtmarker.
Västmanlands län inventerades
1989 och resultatet har hittills
publicerats endast på karta. Kartan t.h. visar våtmarksobjekten
med en färg för varje naturvärdesklass; 1 (rött), 2 (orange), 3
(gult).
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Inventering av rikkärr, 2002-2004
Länsstyrelsen har under 20022004 genomfört en inventering av
rikkärr i länet. Inventeringen är
ett komplement till den tidigare
genomförda nationella våtmarksinventeringen (VMI) och har genomförts med en anpassad VMIteknik. Data från rikkärrsinventeringen har förts över till den nationella VMI-databasen som är
webb-baserad och tillgänglig hos
datavärden, SLU Miljödata.

Myrskyddsplan för Sverige, 1994
Myrskyddsplan för Sverige9 fastställdes av Naturvårdsverket år
1994 och bygger i hög grad på
resultat från Våtmarksinventeringen. En översyn av planen har
gjorts under 2006, men resultatet
av denna har ännu inte publicerats.

9

Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket. ISBN 91-6201113-8.
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Sumpskogar, 1990-1998
En riksomfattande inventering av
landets sumpskogar genomfördes
i Skogsstyrelsens regi under åren
1990 till 1998. Framför allt är det
de större sumpskogarna som har
kartlagts. Merparten har kartlagts
med hjälp av flygfotografier och
bara en mindre andel av skogarna
har besökts i fält.

Nyckelbiotoper och naturvärden, 1993Nyckelbiotoper (röda markeringar
på kartan t.h.) är skogsområden
med mycket höga naturvärden.
Dessa skogar har egenskaper som
gör att de har en nyckelroll för
skogens missgynnade och hotade
djur och växter. Skogsstyrelsen
inventerar på småskogsbrukets
marker, medan storskogsbruket
själva inventerar sitt innehav.
Nyckelbiotoper har inventerats
sedan 1990. Under inventeringen
har man också registrerat andra
objekt som har naturvärden (gröna markeringar på kartan t.h.),
utan att nå upp till samma kvalitet
som en nyckelbiotop.

16
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Ängs- och betesmarker, 2002-2004
Jordbruksverket har tillsammans
med länsstyrelserna på regeringens uppdrag inventerat landets
värdefulla ängs- och betesmarker
under åren 2002-2004. De inventerade markerna har ofta miljöersättning via Miljö- och landsbygdsprogrammet och/eller inventerades i den förra Ängs- och
hagmarksinventeringen (19871992). På kartan t.h. har ängar,
dvs. marker som slås, markerats
med röd färg och betesmarker
med grönt.

Bevarandeprogram, 1991
Länsstyrelsen upprättade år 1991
Program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden10, baserat på vid den
tidpunkten befintlig kunskap, i
första hand ängs- och hagmarksinventeringen samt kända kulturmiljövärden. Kartan t.h. visar objekten med en färg för varje värdeomdöme; A (rött), B (orange),
C (gult).

INTERNATIONELLA ÅTAGANDEN, RIKSINTRESSEN, FÖRORDNANDEN
Under denna rubrik redovisas de förordnanden etc. som berör Sala kommun och som har utgjort en del av underlaget till naturvårdsplanen. De
10

Länsstyrelsen i Västmanlands län. 1991. Program för bevarande av odlingslandskapets
natur- och kulturmiljövärden. Länsstyrelsen 1991:5.
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har samtidigt kopplingar till svensk lag och dessa redogörs för mer ingående i Appendix 2.
Ramsarkonventionen
Konventionen om våtmarker av
internationell betydelse i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar, kallas vanligen Ramsarkonventionen. Konventionen behandlar bevarandet och det hållbara nyttjandet av våtmarker.
Bland de åtaganden som följer
med konventionen kan bl.a. nämnas
 att inkludera bevarandet av
våtmarker vid planeringen
av markanvändning,
 att bilda naturreservat,
 att samarbeta, särskilt beträffande våtmarker som
berör flera länder,
 att utpeka och bevara minst
ett våtmarksområde till listan över internationellt värdefulla våtmarker, vanligen
kallad Ramsarlistan.

18
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Natura 2000
Särskilda skyddsområden på basis av bilaga 1 till EG:s fågeldirektiv samt
särskilda bevarandeområden på basis av EG:s art- och habitatdirektiv.
Båda typerna av områden ingår i det sammanhängande europeiska ekologiska nätverk av naturområden som kallas Natura 2000.

Riksintressen
Riksintressen för naturvård respektive friluftsliv11. Nio (9) områden i
kommunen är av riksintresse för naturvården, se tabell 2 och karta nedan.

11

3 kap. 6 § miljöbalken (1998:808).
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Tabell 2. Förteckning över områden av riksintresse för naturvård i Sala kommun. Flera av områdena sträcker sig in i angränsande län/kommun, men arealuppgiften avser den del som är
belägen i Sala kommun.
Identitet
19-011
19-012
19-013
19-014
19-015
19-016
19-017
19-042
19-049

Namn
Färmansbo urskog, Krokmossen och Skennaren
Svartåområdet
Vitmossen
Kalkområdet vid Sala och Långforsen
Harsjön, Stensjön
Långheden
Nedre Dalälvsområdet
Storsjön
Gölmossen, Gottricksmossen, Norra Ringmossen och Höskovsmossen

Område med geografiska bestämmelser
Området utmed Dalälven från Avesta
till Skutskär12. Dessa bestämmelser
reglerar hänsyn till turismen och friluftslivet i samband med exploatering
etc. Motsvarande område (”Dalälven
nedströms Näs bruk”) är också av
riksintresse enligt 4 kap. 1 och 6 §§
miljöbalken, som reglerar vattenkraftverk, vattenreglering m.m.

12

4 kap. 1-2 §§ miljöbalken (1998:808).
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Area (ha)
302
2 022
167
490
456
567
1 524
877
846
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Nationalpark
Kommunen berörs av en nationalpark, nämligen Färnebofjärden, inrättad år 1998.

Naturreservat
I kommunen har t.o.m. år 2006
sammanlagt åtta (8) naturreservat
bildats, se karta och tabell 3, i samtliga fall genom beslut av länsstyrelsen.

Tabell 3. Förteckning över naturreservat i Sala kommun. Tre av områdena, Bysjöholmarna,
Krokmossen och Ölstabrändan, sträcker sig in i angränsande län/kommun, men arealuppgiften
avser den del som är belägen i Sala kommun.
Beteckning
1902014
1902031
1902037
1902045
1902054
1902057
1902060
1902083

Namn
Höskovsmossen
Gullvalla
Bysjöholmarna
Krokmossen
Fläckebo
Kolpelle
Ölstabrändan
Tångan

Bildat
1960
1973
1976
2006
1993
1994
1995
2001

Area (ha)
112
1
11
127
83
26
243
72

21

Naturvårdsplan för Sala kommun – Allmän del

Naturminne
I kommunen fanns den 1 januari 2007 sex (6) naturminnen, se tabell 4.
Tabell 4. Förteckning över naturminnen i Sala kommun.
Namn
Fornebytratten
Klintatallen
Hökbergstallarna (2 st.)
Sörgärsboeken
Kalkbacken

Församling
Möklinta
Möklinta
Möklinta
Västerfärnebo
Sala

Bildat
1944
1944
1944
1960
2006

Biotopskyddsområde
Sammanlagt 40 mindre skogsområden i kommunen har t.o.m. 2006
skyddats som biotopskyddsområde.
Dessa fördelar sig på följande typer:
alkärr (2), brandfält (1), kalkmarksskogar (2), källor med omgivande
våtmarker (1), lövbrännor (2), ravinskogar (1), strand- eller svämskogar
(1), urskogsartade bestånd av barrträd (7), äldre naturskogsartade skogar (17), okänd typ (6).

Vattenskyddsområde
I kommunen finns för närvarande tre
(3) vattenskyddsområden, två större
längs Badelundaåsen norr om Salbohed och ett mindre för Kumlaåsen.

22

Beslutat av
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Sala kommun
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Naturvårdsavtal
Sedan 1995 och t.o.m. 2006 har naturvårdsavtal mellan staten genom
Skogsstyrelsen och enskilda markägare träffats för sammanlagt 77
mindre skogsområden i Sala kommun. Dessa fördelar sig på följande
typer av miljöer: boplats/spelplats/växtplats (2), kantzon/korridor/bäck/ravin (16), kulturmark/hage/skogsbete (1), löv–
brännelik successionsmark (14), naturskogsartad barrskog (6), naturskogsartad lövskog (23),
ö/myrholme (1), okänd (14).

Datahantering
Det material i form av inventeringar och andra uppgifter som har legat till
grund för naturvårdsplanen är heterogent. Allt material har inte funnits
tillgängligt i digital form och tabelldata har i stor utsträckning saknats. I
samband med den nödvändiga bearbetningen och sammanställningen av
allt material har uppgifterna i hög grad digitaliserats på ett enhetligt sätt
och i ett sammanhang. Detta underlag kan utgöra en grund för en kommunal naturvårdsdatabas. En sådan databas har uppenbara fördelar genom att den tillåter kontinuerliga tillägg och revideringar på att rationellt
sätt. Materialet blir också lätt tillgängligt för andra, inte minst om databasen görs åtkomlig via Internet.
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Naturen i Sala kommun
Geografi
Kommunen upptar en yta av 1 211 km² och är därmed den största i
Västmanlands län. Av den totala arealen utgörs 1 175 km² av land och 36
km² av vatten. Merparten av kommunen ligger på nivåer mellan 50 och
100 meter över havet. Nivåerna stiger från ca 40 m ö h på slätterna i sydost till ca 140 m ö h i väster. Den stora granitplatån Hälleskogen ligger
här på en nivå av 110-120 m ö h. Kommunens högsta punkt, Skeppsberget vid Jordbron, når ca 160 m ö h.
Större delen av Sala
kommun ligger inom den
naturgeografiska regionen
Skogslåglandet, mellan
Mälardalens slättbygder
och bergslagsterrängen
längst i väst och nordväst.
Skogslåglandet karaktäriseras av låglänta, flacka
och skogsbevuxna områden med relativt gott om
myr. Grusåsar dominerar i
landskapet på vissa håll. I
framför allt de södra delarna finns uppodlade lerslätter. Nedre Bergslagen
är en flack till småkullig
region, rik på skog och
myr. Odlingsbygd finns
lokalt och i allmänhet
längs vattendrag och vid
sjöar.

Landskapets geologiska utveckling
Berggrund
Sala kommun vilar helt på urberg. Urberggrunden är till stor del mer än
två miljarder år gammal, från den s.k. svekofenniska perioden, då huvuddelen av berggrunden i Nordeuropa bildades och bergskedjeveckningarna
ägde rum. Under huvudfasen av den svekofenniska veckningen bildades
urgraniterna, som utgör berggrund i stora delar av kommunen. Urgraniterna är oftast sura bergarter, men på vissa håll finns betydande inslag av
basiska grönstenar. I samband med urgraniternas bildning utlöstes framför allt kalkstenen och ersattes av sulfidmineral, t.ex. vid Sala där den silverhaltiga blyglansen bildades. Samtidigt omvandlades kalkstenen i stor
utsträckning till magnesiumhaltig dolomit. Under en senare fas av perio24
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den bildades vidsträckta erosionsytor, det s.k. subkambriska peneplanet.
Hällmarksplatån Hälleskogen är ett fint exempel på detta.
Leptiterna är intressanta framför allt genom järnmalmsförekomsterna,
som utgjort grunden för den industriella utvecklingen, särskilt i kommunens bergslagsdel. Mellan stora granit- och gnejsområden i öster respektive väster går i kommunens mitt ett stråk med leptiter. I detta stråk finns
en del basiska bergarter, bl.a. ett större kalkstensområde vid tätorten
Sala, som är länets största. Förekomsten av silverhaltig blyglans i kalkstenen möjliggjorde Sala silvergruvas tillkomst på 1500-talet. Kalkstråket
sträcker sig vidare mot nordost över Saladamm och Jugansbo och kommer här och var i dagen.
Den största förekomsten av grönsten finns vid Berga i Kila. Den grönstenen löper sedan som körtlar i en båge åt nordväst upp genom Västerfärnebo församling väster om Bysjön. Grönsten förekommer också vid
Hallaren i nordost.
Under den därpå följande jotniska perioden rådde livlig vulkanisk verksamhet, som bl.a. gav upphov till omfattande spricksystem i Mellansverige, i Sala kommun representerade av flera sprickdalar och förkastningar
framför allt i kommunens nordvästra del, t.ex. sprickdalen vid Myggsjön,
väster om Broddbo.

Jordlager
Av den därpå följande utvecklingen fram till kvartärtiden finns inte många
spår. Kvartärtiden, som började för ca 1 miljon år sedan, har med sina
stora inlandsisar i hög grad omdanat landskapet. För ca 9 000 år sedan
drog sig den sista isen tillbaka över kommunen. Isen, som sannolikt som
mest varit ett par kilometer
tjock, hade då hyvlat av
bergen och lämnade nu efter sig bl.a. morän, isälvsavlagringar (åsar) och slipade
hällar. Hela kommunen var
täckt av vatten, det s.k.
Yoldiahavet, ett saltvattenhav som genom ett brett
sund över Närke stod i förbindelse med Atlanten. När
istrycket lättade höjde sig
landet långsamt, men ännu
så sent som för ca 6 000 år
sedan var stora delar av
kommunens yta täckt av
Littorinahavet, Östersjöns
senaste föregångare, se
karta. Först ytterligare ca
3 000 år senare hade återstoden av landytan höjt sig över havets yta.
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På de lägre liggande delarna hade då moränen överlagrats av betydande mängder lersediment. Sedimenten utgörs av det finaste materialet som
isälvarna förde med sig ut till havs, där det avlagrades på Yoldiahavets
botten och bildade den s.k. glacialleran. Isens avsmältningsrytm avspeglas i glacialleran som en växling mellan mörka och ljusa skikt, s.k. varvig
lera. När landet höjde sig ur havet svallades de finare fraktionerna i moränen ur och avlagrades som postglacial lera på glacialleran. Ibland finns
betydande mängder organiskt material inblandat i den postglaciala leran
som då kallas gyttjelera. Dessa delar utgör nu de flacka och bördiga slätterna i söder. I sedimenten har vattendrag utmejslat olika former, t.ex.
meanderlopp. Fina exempel på sådana former finns fortfarande kvar i
kommunen. Människans behov av att kanalisera och reglera vattnet i odlingslandskapet har dock spolierat många av de ursprungliga formerna.
På högre liggande delar startade torvbildningen i svackor och på översilad mark. Torven är en helt och hållet organisk jordart, bildad av växtdelar. En torvmark uppkommer antingen genom att torvbildande växter börjar växa på något sumpigt ställe (försumpningstorvmark) eller genom att
en sjö växer igen (igenväxningstorvmark). Resultatet blir en myr. Myrarna
kan utvecklas till en mängd olika former av mossar och kärr. De olika
myrtyperna och de ytstrukturer som uppträder på myrarna behandlas
nedan under rubriken Våtmarker. Kommunens våtmarksareal är enligt
Fastighetskartan ca 9 500 ha, vilket motsvarar 8 % av kommunens landyta. Merparten av dessa är torvbildande våtmarker.
Moränen avsattes till stor del på havsbotten. Detta har medfört att finare material har svallats ur. Eftersom berggrunden dessutom i stor utsträckning utgörs av grovkornig granit är moränen också förhållandevis
grov, delvis också storblockig. Storblockiga moräntyper finns på många
håll. I vissa fall bildar moränen egna ytformer, t.ex. drumliner. Vågornas
omlagrande verksamheter i moränen har åstadkommit vissa former som
närmare förklaras i ordlistan, se t.ex. fornstrandhak, fornstrandvall
och klapperstensfält.
Isälvsavlagringarna i
kommunen utgörs främst
av den stora Badelunda–
åsen med flera biåsar till
den. Det mäktigaste exemplet är Långheden,
Badelundaåsens nordligaste del, som har en
största bredd av ca 2 km.
Möklintaåsen, en biås till
Badelundaåsen, är också
en betydande åsbildning,
se karta. Lägg märke till
26
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att Badelundaåsen är överlagrad av lera på en sträcka av drygt en halvmil
söder om Salbohed. Förekomsten av stora källor vid Badelundaåsen norr
om Salbohed bör också nämnas. Den största, Knipkällan, är vattentäkt för
tätorten Sala. Åsarna är bildade av material som transporterats av isälvarna till iskanten och där avlagrats. Materialet är alltid väl sorterat och
rundat, vilket gjort det värdefullt som byggnadsmaterial. Betydande delar
av åsarna är borttransporterade.

Klimat
Klimatet i kommunen varierar något beroende på terrängtyp och höjdläge,
från slätterna i söder till bergslagsterrängen. I genomsnitt är dock årsmedeltemperaturen för närvarande ca 5,5° C och årsnederbörden ca 700
mm. Klimatet har dock varierat påtagligt under årtusendena efter den senaste nedisningen. Klimatet vid tiden för inlandsisens försvinnande övergick relativt snabbt från ett maritimt klimat, präglat av det havsnära läget, till ett kontinentalt klimat med varma somrar, som kulminerade under
bronsåldern, dvs. för ca 3 500 år sedan. Under järnåldern förändrades
klimatet och blev svalt och fuktigt med hög sommarnederbörd. Även vintrarna blev betydligt kallare.

Landskapsformer
Merparten av kommunen utgör en del av ett slättområde som, efter den
sydsvenska slätten, är landets största. Med slätt menas områden med
ringa lutning (<1°) och små individuella terrängskillnader (<20 meter).
Karaktäristiska former är, förutom de vida lerslätterna med uppstickande
bergryggar, även rullstensåsar, ändmoräner och nedskurna meanderlopp.
I de övre delarna av slättområdet finns betydande morän- och torvarealer.
Moränen är ofta stor- och rikblockig.
Slättområdet övergår i nordväst i en något mera kuperad, s.k. kullig
terräng, som domineras av morän. Även torvmarkerna är betydande. Karakteristiska landformer är exempelvis moränryggar, ofta med linjär utsträckning och spricklinjer. Ett exempel på sprickdalslandskap (strukturpräglat landskap) är området sydväst om Fläcksjön.

Kulturhistorisk bakgrund
Naturen i Sala kommun är till mycket stor del präglad av människans
verksamheter. När isen drog sig tillbaka för ca 9 000 år sedan invandrade
först nomadiserande jägare och fiskare och så småningom följde under
äldre stenåldern fasta bosättningar. Dessa var belägna på högre liggande
och därmed först torrlagda områden. Särskilt åsarna visade sig vara lämpliga för bosättning. Den äldsta kända boplatsen i länet, Dalkarlstorp på
Badelundaåsen i Kila, är daterad till ca 4 500 f.Kr.
Under yngre stenåldern torrlades större delen av kommunen och människan följde efter. Fångstkulturen ersattes successivt av en bondekultur
med boskapsskötsel som viktigaste näring. Betydande arealer röjdes för
kreatursbete. Redan under denna period torde ett enkelt åkerbruk ha existerat.
27
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Under bronsåldern var befolkningen koncentrerad till kommunens södra delar, där jordarna var lättodlade och där åsarna och vattendragen
kunde fungera som kommunikationsleder. På åsarna och vid vattendragen
fanns också bosättningarna.
Under järnåldern fick odlingslandskapet en struktur som sedan i stort
sett blev bestående ända in på 1800-talet. Våtängarna vid slättsjöarna
och vattendragen användes till slåtter eller bete, de torrare sedimentområdena brukades som åker eller äng och bebyggelsen förlades till moränkullar eller åsar.
Under medeltiden samt under 1500-, 1600- och 1700-talen, fick
skogsbruket vid sidan om jordbruket stor betydelse, framför allt på grund
av att bergshanteringen då
fick sitt stora genombrott.
Verksamheten i Sverige kom
att i huvudsak lokaliseras till
Bergslagen och omfattade
dels gruvdrift, dels smältning
i s.k. hyttor. Verksamheten
var beroende av tillgång till
vatten och skog. Skogen kolades och användes som
bränsle i hyttorna. Under
långa perioder var skogen en
bristråvara, även på grund
av att betydande mängder
ved behövdes vid gruvbrytningen som skedde med s.k.
tillmakning, man eldade på
berget och sprängde sedan
loss malmen med vatten. På
kartan intill visas utbredningen
av gruvhål i kommunen, flertalet tydligt koncentrerade till
kalkstråket vid och nordost om
Sala tätort.
Redan på 1400-talet påbörjades brytning av silver vid
Sala. För att tillgodose verksamheten med energi, byggdes ett omfattande dammsystem med kanaler norr om
Sala. Ett annat dammsystem
försörjde Sala hytta med kraft.
Medan dammsystemet till gruvan än idag är relativt intakt,
är fördämningarna som tjänade hyttan avvecklade. Hyttans
dammsystem omfattade bl.a.
28

Naturvårdsplan för Sala kommun – Allmän del

Saladamm, som idag är helt torrlagd och uppodlad, samt en väsentligt
större Hallaren. Hallarens utlopp via Storån till Dalälven dämdes och riktades istället till Hyttan.
Under 1800-talet genomfördes laga skifte, vilket medförde att jordbruket rationaliserades till större enheter. Samtidigt utvecklades nya redskap
och brukningssätt. Åkermarken utvidgades kraftigt, framför allt genom
dränering av våtmarker. Efterfrågan på skog ökade, framför allt på grund
av industrialismens genombrott. Sågverk växte upp på flera håll.
Under 1900-talet har jordbruksrationaliseringen fortsatt med bl.a. sjösänkningar, invallningar och en omfattande nyodling under de första decennierna. Ängsslåttern och skogsbetet har successivt upphört och ersatts
av vallodlingar på åkermark. Under de senaste decennierna har djurhållningen minskat och därmed också betet i framför allt hagmarkerna.
Den tekniska utvecklingen under efterkrigstiden har revolutionerat
både jord- och skogsbruket och möjliggjort ett effektivare nyttjande av
marker med högre produktion och med mindre arbetsinsatser. Det resulterar också i en snabb landskapsomdaning, framför allt i jordbrukslandskapet. En av naturvårdens och kulturminnesvårdens främsta uppgifter är
att ta tillvara de rester av äldre jordbrukslandskap som fortfarande finns!

Naturtyper
Sjöar och vattendrag

FÖREKOMST OCH UTBREDNING
Kommunen är generellt sett rik på sjöar, men är i de sydöstra delarna påfallande sjöfattig. Sammanlagt finns 49 sjöar med en yta som överstiger
en yta av 10 ha inom kommunens gränser. Den största är Hörendesjön
med 447 ha (inklusive öar), följd av Fläcksjön (324 ha), Storljusen (302
ha), Dalälven (271 ha) och Storsjön (242 ha). Därtill kommer 67 sjöar,
inklusive vissa sjöartade utvidgningar av vattendrag, med en yta mellan 1
och 10 ha. Antalet mindre vattensamlingar (<1 ha, dock minst 10 m²)
uppgår till 36 st., enligt Fastighetskartan. Sjöarna har relativt sparsamt
med öbildningar och antalet öar (>1 ha) uppgår till sammanlagt 14 st.
Den största ön är Storljusön i Storljusen med 30 ha, följd av (del av) Forsön i Dalälven (15 ha). Antalet holmar (0,01–1,0 ha) uppgår till 58 st. och
antalet skär (<100 m²) till ca 380 st.
I skogsområdena är sjöarna nästan genomgående näringsfattiga (Öjesjön, Storljusen m.fl.), i jordbrukslandskapet utpräglat näringsrika (Fläcksjön, Gussjön m.fl.).
De mest betydande vattendragen, förutom Dalälven, är Svartån och
Sagån, vilka tillsammans avvattnar större delen av kommunen till Mälaren. Den nordöstra delen av kommunen, motsvarande ungefär en fjärdedel av kommunens yta, berörs av Dalälvens avrinningsområde.
Den sammanlagda strandlängden vid sjöar och större vattendrag uppgår till 468 km13.
13

Statistiska Centralbyrån, år 2000.
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Här bör återigen omnämnas de stora omdaningar som pågick från
1500-talet till 1800-talet för att försörja Sala silvergruva med kraft. Norr
om Sala skapades två stora konstgjorda sjösystem, Hallaren och Saladamm. Den sistnämnda, som nu är helt torrlagd, försörjde Hyttan med
vattenkraft medan sjöarna på Stadsskogen, Storljusen, Harsjön-Stensjön,
Silvköparen och Långforsen, försörjde Sala silvergruva. Det omfattande
dammsystemet finns delvis kvar.

SJÖ- OCH VATTENDRAGSTYPER
Av sjöar finns flera olika
typer i länet. På slättområden påträffas huvudsakligen relativt grunda, näringsrika sjöar, eutrofa sjöar (slättsjöar). De karakteriseras av en mycket rik
över- och undervattensvegetation. Vassbältena är
oftast breda och täta och
stränderna utgörs i stor
utsträckning av leror och
organiska jordar. Fågellivet
är ofta rikt med t.ex.
rördrom och brun kärrhök i
vassarna samt sothöns,
doppingar och änder. I
Sala kommun är denna
sjötyp rikt företrädd, t.ex.
av Fläcksjön och Storsjön.
Till skillnad från slättsjöarna är de oligotrofa sjöarna
(skogssjöarna) näringsfattiga, ofta med moränstränder och obetydlig
strandvegetation. Karaktäristisk vegetation är en smal och gles vassbård
längs stranden samt lågvuxna s.k. rosettväxter på sjöbottnen. Efter en av
dessa rosettväxter, notblomster Lobelia dortmanna, kallas dessa sjöar ofta
för Lobeliasjöar. Storlom och knipa är skogssjöarnas karaktärsfåglar. Exempel på oligotrofa sjöar i kommunen är Öjesjön och Hörendesjön, åtminstone merparten av den senare. En tredje sjötyp, de naturligt dystrofa
sjöarna, kännetecknas av brunt, surt och humushaltigt vatten och finns
främst i torvmarksrika områden. Ett exempel på denna sjötyp är Gårbarken. Slutligen bör också framhållas de sjöar som bildats av källor i anslutning till åsar. Längs Badelundaåsen finns flera sådana; Lindsjön, Knipkällan, Södra Tappebosjön, Linsjön, Viggsjön. De är ofta djupa och kännetecknas av kallt och klart vatten.
Vattendragen klassificeras i första hand efter de geologiska former som
de skapat; raka lopp eller meanderlopp med lugnt flytande vatten på slät-
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terna och oregelbundet slingrande, mer eller mindre forsande lopp i
skogslandet.

Våtmarker
Våtmark definieras som en sådan mark där vatten under stor del av året,
finns nära under, i eller strax över markytan. Våtmark inkluderar även vegetationstäckta vattenområden. Gränserna för hur nära markytan vattnet
kan finnas i en våtmark varierar. I de flesta fall kan vegetationen användas för att skilja våtmark från annan mark. Minst 50 % av vegetationen
bör vara hydrofil, dvs. fuktighetsälskande. Ett undantag är tidvis torrlagda
bottnar i sjöar och vattendrag; de räknas till våtmarkerna trots att de kan
sakna vegetation.
Våtmarkerna indelas i
myrar, strandmiljöer och
övrig fuktig till våt mark.
Sala kommun är rik på
våtmarker, även om de
är geografiskt ojämnt
fördelade, se karta. Enligt
Fastighetskartan finns ca
9 300 ha våtmark i
kommunen, dvs. knappt
8 % av landytan. Endast
ca 5 % av våtmarksarealen är hydrologiskt helt
intakt medan övrig areal
är påverkad av dikning i
mer eller mindre hög
grad. Rätt stora arealer
myrmark finns i kommunens norra och västra
delar. De utgörs i stor
utsträckning av vidsträckta, relativt plana
kärr och mossar. I Hälleskogen finns t.ex. de välbevarade myrkomplexen
Höskovsmossen och Myckelmossen. Vitmossen i Fläckebo är en välutvecklad koncentrisk högmosse. Mindre rikkärr kan påträffas i anslutning till
kalkförekomsterna. Ekeby mosse strax väster om Sala tätort är dock ett
exempel på ett tämligen stort rikkärr, se vidare nedan.

MYRAR
Myrar är våtmarker som är uppbyggda av torv. Torven består huvudsakligen av växtmaterial som inte brutits ned fullständigt på grund av att det
avlagrats i en alltför blöt och syrefattig miljö. Myrar är, eller har varit,
torvbildande och har uppstått genom försumpning av fastmark, igenväxning av sjöar eller har bildats direkt när landet höjt sig över havsytan. Myrarna indelas i mossar, kärr och blandmyrar.
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Mossar är ombrotrofa, vilket betyder att de får endast tillskott av mineraler från nederbörden och luften. Mossar är därför mycket näringsfattiga
myrtyper, vilket avspeglas i artfattiga och ofta risdominerade vegetationstyper. De enda delarna av en mosse som är något mineralrikare är laggkärr och eventuella dråg. Laggkärren omger mossen och får lite mineraltillskott i vattnet från omgivande fastmark. Dråg bildas där vattenföringen
är kraftig i myren, vilket oftast är där ytvattenavrinningen sker. Tack vare
det rinnande vattnet passerar en större mängd mineralämnen och vegetationen blir något rikare än på mosseplanet i övrigt. Dråg kan även finnas i
kärr. Mossarna delas in i ett antal typer beroende på deras form och
formelement.
Den vanligaste mossetypen i landet är svagt välvd mosse som även inkluderar plana mossar. Mossar av det här slaget är i de flesta fall trädklädda, oftast med tall.
Stundtals lagras så mycket torv i en mosse att mossen höjer sig något
över underlaget och bildar en så kallad högmosse. Det öppna mosseplanet
är ofta uppdelat i tuvor och höljor. Tuvorna är upphöjda från mossen och
torrare än de resterande delarna av myren. Höljorna, å andra sidan, består av små svackor och är de blötaste partierna på mosseplanet. I mossens perifera del finns oftast en randskog och utanför den finns laggkärr.
Mossen kan även inta en mer konvex form, där tuvor och höljor bildar
tydligt bågformiga koncentriska mönster kring myrens högsta punkt som
ligger centralt på mosseplanet. Mossen kallas då koncentrisk mosse. Ett
mycket fint exempel utgörs av Vitmossen i Fläckebo.
Kärr är minerotrofa och
får till skillnad från mossarna ett tillskott av mineraler från yt- och markvatten från närliggande fastmarkspartier. Mineraltillgången i detta vatten har
en stor betydelse för kärrvegetationens utformning
och bland kärren finns ett
brett spektrum när det
gäller närsalt- och mineraltillgång beroende på omgivningens beskaffenhet.
Kärren kan antingen vara
öppna, glest trädklädda
eller buskklädda. Starroch gräsarter spelar en
stor roll och vitmossor
saknas ofta. De näringsrikaste rikkärren (markerade med rött på vidstående karta), de s.k. extremrikkärren, påträffas i anslutning till kalk. Här kan ett stort antal örter
förekomma, bl.a. orkidéer.
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Ett topogent kärr är en kärrtyp med en horisontell och plan yta medan
ett soligent kärr har en sluttande yta beroende på att myren följer det
sluttande underlaget. Soligena kärr kan utgöras av källkärr på sluttande
mark nedanför källutflöden. Där källvattnet rinner fram genom kärret bildas källdråg. Källkärr bildas ofta vid grundvattenutflöden i anslutning till
grusåsar eller i bergartskontakter mellan olika sedimentära bergarter.

STRANDMILJÖER
Längs vattendrag och sjöar bildas en speciell typ av våtmarker som påverkas starkt av det vatten de ansluter till. Den här typen av våtmarker är
oftast inte torvbildande då de ligger relativt torrt under en stor del av
året, vilket tillåter nedbrytning av det avlagrade organiska materialet.
Två typer av mader förekommer; mad vid rinnande vatten och sjömad.
Vissa av maderna kan vara torvbildande och svämsediment är ofta inblandad i torven. Maderna kallas även strandkärr. Maderna är ofta produktiva
och vegetationen präglas av starr och örter. Förr spelade maderna en väsentlig roll för höproduktionen i det svenska jordbruket. Numera är hävdade mader en sällsynthet, men förekommer ännu framför allt vid Nötmyran i Västerfärnebo.

FUKTIG – VÅT MARK
I den här kategorin finns
våtmarker utan eller med
svag torvbildning som
inte betingas av vattendrag. Det gäller exempelvis fuktäng och vissa
sumpskogstyper. På flera
håll ingår fukthed och
fuktäng i större myrkomplex.
Sumpskog är ett samlingsnamn för all skogklädd våtmark. Sumpskogarna varierar stort i
fråga om artsammansättning i träd-, fält- och
bottenskikt beroende på
olika abiotiska och biotiska faktorer. Enligt Skogsstyrelsens inventering
finns ca 6 000 ha sumpskogar i Sala kommun, vilka alltså innefattar såväl
sumpskogar på fastmark som skogbevuxna kärr och mossar.
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Skog
Drygt hälften av kommunens yta täcks av skog. Enligt Skogsstyrelsens
statistik uppgår den totala skogsmarksarealen i kommunen till ca 675
km², vilket motsvarar ca 57 % av kommunens landyta.
Skogarna på Hälleskogens peneplan i sydväst är i stor utsträckning fattiga hedbarrskogar. Med ökande näringsrikedom österut såväl i berggrunden som i moränen blir de mer produktiva. Rika skogstyper med förekomst av ädla lövträd förekommer t.ex. vid runt Sala tätort samt i kommunens nordöstra hörn vid Dalälven. Kalkfloran på hällmarkerna vid Sala
är utomordentligt rik och intressant. Skogsmarkerna norr om Sala utgör
värdefulla strövområden.

SKOGSTYPER
De olika skogstyperna karaktäriseras i första hand av trädslagssammansättningen, dvs. vilka trädslag som bildar skogsbeståndet. Man brukar i
skogsbrukssammanhang urskilja följande typer: tallskog, granskog, barrblandskog, lövskog. Rent skogligt definieras skogstyperna så att inslaget
av andra trädslag i ett bestånd inte får uppgå till mer än 3/10 av grundytan (grundyta = summan av tvärsnittsarean för samtliga träd). Det betyder exempelvis att en barrskog med 60 % gran, 30 % tall och 10 % björk
är en barrblandskog (barrträden utgör minst 70 %, men vare sig tall eller
gran når minst 70 %).
Tallskogar och granskogar förekommer i ungefär samma omfattning i
kommunen, tallskogar oftast på magrare och torrare marker, granskogar
på näringsrikare och fuktigare mark. Flertalet barrskogar utgörs dock av
blandbestånd av tall och gran, barrblandskog.
Av lövskog finns flera olika typer, dels sådana som karaktäriseras av
s.k. triviala lövträd; björk, asp, gråal och klibbal, dels ädellövskog av lövträdsarterna alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn. Bok och
avenbok förekommer inte naturligt i kommunen. Triviallövskogen med asp
och björk och gråal uppstår ofta i igenväxningsfasen av tidigare öppna
marker och är en mycket instabil skogstyp som efterhand övergår i andra
skogstyper, medan klibbalbestånden på fuktigare marker är förhållandevis
stabila. Sumpskogar med klibbal är relativt ovanliga i kommunen.
Ädellövskog förekommer sparsamt i kommunen. Bestånd förekommer
endast på Salakalken, men förekommer här och var också som inslag,
t.ex. vid Dalälven. Dessa förekomster kan vara kvarlevor från den postglaciala värmetiden som kulminerade för ca 3 000 år sedan, då större delen av kommunen täcktes av ädellövskog. Ädla lövträd, framför allt ek,
finns också ofta i anslutning till större gårdar.

Jordbruksmark

FÖREKOMST OCH UTBREDNING
Enligt Statistiska Centralbyrån fanns år 1999 i kommunen 28 369 ha
åkermark och 1 312 ha betesmark, motsvarande en fjärdedel (25 %) av
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kommunens landyta. De stora jordbruksbygderna återfinns framför allt i
kommunens södra och östra delar, men också längs Svartåns dalgång.
År 2003 fanns 541 jordbruksföretag registrerade i Sala kommun. Av
dessa var 197 större företag med mer än 50 ha jordbruksmark.

ÅKERMARK
Åkermarken i kommunen används för odling av en rad olika grödor. År
2003 användes åkermarken enligt följande: havre (27 %), vårkorn
(19 %), träda (19 %), slåtter- och betesvall (17 %), höstvete (6 %), vårvete (5 %), övriga grödor (7 %, inklusive energiskog 0,8 %). Under senare år är andelen grönträda betydligt högre.
Från landskapsbildssynpunkt särskilt värdefullt jordbrukslandskap finns
i anslutning till några större sjöar, t.ex. Hörendesjön, Fläcksjön, Gussjön
samt Storsjön i Möklinta. Vid den sistnämnda bidrar Möklintaåsen till att
göra landskapet tilltalande.

ÄNGS- OCH BETESMARKER
Enligt länsstyrelsens inventering av ängs- och betesmarker 2002-2004,
finns 386 ha äng (naturlig slåttermark), 629 ha naturbetesmark (varav
sammanlagt 179 ha bedömts möjlig att omföra till ängsbruk) och 119 ha
nedlagd naturbetesmark, men som bedömts möjlig att restaurera, totalt
1 134 ha. Därutöver dokumenterades sammanlagt 80 ha nedlagd naturbetesmark som bedömts inte vara restaurerbar.
Betesdjur är numera en bristvara, generellt sett i kommunen. År 2003
fanns sammanlagt 3 668 vuxna nötkreatur och 1 792 kalvar. Därtill kom
633 får och 737 lamm samt ett okänt antal hästar. Fördelningen av nötkreatursbesättningarna är ojämn över kommunen. De är tydligt koncentrerade till framför allt Svartådalen medan nötkreatur saknas nästan helt i
kommunens sydöstra delar.
Svartåns dalgång vid Västerfärnebo av särskilt stort landskapsbildsvärde. Här finns ett större område, Nötmyran, med fortfarande öppna slåttermarker, s.k. sidvallsängar, med talrika lador inom Svartåns översvämningsområde. Området är unikt för Mellansverige.

Övriga areella näringar

FISKE
Något yrkesmässigt fiske bedrivs inte i kommunen. Däremot ger sjöarna
och vattendragen goda möjligheter till husbehovsfiske och i många fall
också allmänhetens handredskapsfiske. En av de intressantaste ”fiskarna”
i sammanhanget är den på sina håll ännu förekommande flodkräftan. I
övrigt är gädda, abborre, lake och i viss mån s.k. ädelfisk av störst intresse. Av de senare sker isättningar i vissa sjöar, t.ex. Järndammen, och i
Dalälven finns naturliga stammar av harr och öring.
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JAKT
Kommunen hyser goda stammar av flera slag av vilt som är populära att
jaga för konsumtion, t.ex. älg, rådjur och harar. Etablering av stora rovdjur, framför allt lodjur, på flera håll har påverkat klövviltstammarnas
storlek negativt. Även björn har etablerat sig och hittills har två föryngringar konstaterats. På senare tid har också vildsvin etablerat sig och på
sina håll finns även sparsamt med kronhjort. Även sjöfågeljakten har på
flera håll goda förutsättningar att kunna bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Stammarna av morkulla och ringduva är goda, medan skogshönsen (järpe, orre, tjäder) på senare tid uppvisat vikande trender.

Tätorter
Inom kommunens gränser var år 2005 sammanlagt 21 446 personer bosatta, motsvarande 18 invånare per kvadratkilometer landyta. Merparten
(68 %) är bosatt i de sju tätorterna, tätortsbefolkningen procentuellt fördelad: Möklinta (3 %), Ransta (6 %), Sala (83 %), Salbohed (2 %), Sätra
brunn (2 %), Kumla kyrkby (1 %), Västerfärnebo (3 %). Tätorterna upptar en sammanlagd areal av 1 601 ha, motsvarande 1,4 % av kommunens
landyta.
Ökad andel fritid och en växande befolkning skapar ett ökat behov av
möjligheter till rekreation, t.ex. friluftsliv i olika former. Där spelar tillgången till natur en stor roll. Sala kommun är rikt företrädd av olika typer
av intresseväckande och tillgänglig natur, inte minst i nära anslutning till
tätorterna. Möjligheterna till naturupplevelser av olika slag är därför goda
och många intressanta områden är nåbara med enkla medel som allmänna kommunikationer, cykel eller t.o.m. på gångavstånd.
Naturen ger möjligheter till rekreation av många olika slag. Förekomst
av intressanta naturtyper
och spännande djur- och
växtarter tilltalar många.
Vatten för bad, fiske och
kanoting, skidterräng
samt bär- och svampmarker är andra attraktioner.
Inom särskilt frekventerade områden på platser
som besöks av många,
kan det ibland vara en
fördel att kanalisera besöken med hjälp av lätt tillgänglig information i syfte
att höja upplevelsevärdena för den besökande
samtidigt som eventuellt
slitage eller störningar
minimeras.
Naturens betydelse för
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bildning och undervisning kan inte överskattas. Kommunens grund- och
gymnasieskolor har generellt sett god tillgång till naturområden för såväl
undervisning som andra aktiviteter.
Några områden har i olika planeringssammanhang pekats ut som särskilt värdefulla strövområden, se karta.

Flora och fauna
Här lämnas en kort översikt som på intet sätt gör anspråk på att vara fullständig. Den syftar till att tjäna som exempel på alla de komplexa processer och föränderliga förutsättningar som är avgörande för den biologiska
mångfalden i ett område.
Faunans och florans sammansättning förändras ständigt. Vissa arter
försvinner, andra tillkommer. De naturliga förändringarna är ofta ganska
långsamma processer, orsakade av klimatändringar, landhöjning m.m.
Det var dock först i och med att människan koloniserade landet och började bruka marken som drastiska förändringar ägde rum. Uppodlingen av
landskapet har exempelvis lett till att mångformigheten i landskapet har
ökat. Talrika nya livsutrymmen har skapats för både växter och djur. Nu
är dock både den av människan skapade och den naturliga mångformigheten i färd att minska genom rationaliseringen av såväl skogs- som jordbruksproduktionen. En starkt bidragande orsak till den biologiska utarmningen är också användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel.
Användningen av mark och vatten styrs i hög grad av efterfrågan av
bra produkter till ett ur konsumentens synvinkel rimligt pris. Det är därför
oundvikligt att jord- och skogsbruk därför behöver anpassas och utvecklas. Men det ställer samtidigt krav på ett långsiktigt och hållbart nyttjande, vilket inkluderar ett bevarande av den biologiska mångfalden. Detta
ansvar vilar på alla.
Sammanfattningsvis är förutsättningarna ändå relativt goda för att i
Sala kommun hejda förlusten av biologisk mångfald.

VÄXTER
Olika växtarter sprider sig på olika sätt, arter med tunga frön relativt
långsamt medan arter med luftburna frön och kryptogamer som sprider
sig med hjälp av lätta sporer kan sprida sig snabbt och etablera sig i mån
av att lämplig miljö finns. Många växter sprids också med människans
hjälp, avsiktligt genom plantering eller oavsiktligt. Ett exempel på det senare är flera s.k. åkerogräs som för bara 50 år sedan kunde ställa till problem i jordbruket, men som nu genom effektivare hantering av utsäde är
praktiskt taget helt försvunna. Det gäller t.ex. klätt och blåklint. Några
arter som var helt knutna till epoken med linodling är också helt försvunna.
Många växtarter är känsliga för konkurrens från andra växter. Dessa
klarar inte en fri utveckling utan försvinner. Sådana växtarter är därför
beroende av olika typer av störningar för att kunna överleva på sikt. Naturliga störningar har genom årtusendena förekommit genom naturligt varierande vattenstånd med perioder av översvämningar såväl som torrperi-
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oder. Naturligt uppkomna skogsbränder har också bidragit till att konkurrenssvaga arter kunnat finnas kvar. För mycket länge sedan bidrog också
stora hjordar av betande vilda djur till variationen i landskapet. Men människans verksamhet i form av uppodling och annat bruk av mark och vatten har i hög grad skapat förutsättningar för många olika arters existens.
Det kanske viktigaste inslaget, och som har varit en betydande faktor sedan järnåldern, är kreatursbetet i inägor och utmarker samt höproduktionen för de under vintern installade husdjuren. Naturbete och slåtter av
naturliga ängsmarker ger möjlighet för en lång rad växtarter att existera,
men i takt med att denna typ av markanvändning har minskat starkt, och
ställvis t.o.m. försvunnit, har många arter hamnat på utrotningens brant,
t.ex. fältgentiana.
Människans strävan efter att effektivisera brukandet har kommit till uttryck på olika sätt och som har påverkat många arters förekomst. Ett exempel är torrläggning av våtmarker, inklusive sänkning av sjöar, ett annat
är övergången till stora ensartade monokulturer inom såväl skogsbruket
som jordbruket.

DJUR
Olika djurarter kan sprida sig relativt snabbt och etablera sig om lämpliga
förutsättningar finns, särskilt djur med flygförmåga som fåglar och vissa
insekter. Även när det gäller djuren har människans olika verksamheter å
ena sidan skapat förutsättningar för många arters förekomst, men å andra
sidan krympt livsutrymmet för andra. Till den senare gruppen hör arter
som är beroende av stora områden som får utvecklas fritt och som därmed på lång sikt hyser de nödvändiga förutsättningarna. Det kan exempelvis handla om olika typer av död ved i skog som är avgörande för
många arter som är specialiserade på detta. Andra arter har uppfattats
som konkurrenter till människans verksamheter, t.ex. rovdjur, och dessa
har därför förföljts, ibland också utrotats. Stora rovdjur som exempelvis
havsörn, varg och björn är exempel på arter som förekom regelbundet
inom kommunens gränser bara ett hundratal år tillbaka i tiden.
Jordbruket har skapat en mängd nya och varierade miljöer, vilket har
möjliggjort för en rad arter, kanske framför allt fåglar, att invandra och
etablera sig. Ibland kan sådana förändringar ske relativt snabbt och låter
sig inte alltid enkelt förklaras. De senaste 20 åren har exempelvis antalet
vårrastande sädgäss ökat påtagligt i stora delar av kommunen och på flera håll har också tranan ökat mycket snabbt. Ändrade förutsättningar i
form av minskat jakttryck och minskad användning av gifter har möjliggjort för flera rovdjur att återetablera sig inom kommunens gränser. Det
gäller t.ex. lodjur, björn, bäver och havsörn som numera åter förekommer
regelbundet inom kommunens gränser.
En för många generationer människor välkänd art som kornknarr var
tidigare starkt knuten till bruket av slåttermarker och de jämförelsevis ineffektiva brukningsmetoder som användes förr. Ängsslåttern har i stort
sett försvunnit och ersatts med vallodlingar, dit kornknarren nu i hög grad
söker sig istället. Klövervallar tycks förvisso attrahera kornknarren, men
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dagens brukningsmetoder med bl.a. tidig skörd innebär att de har små
möjligheter att lyckas med sina häckningar. Kornknarren har i Sala kommun ännu ett av sina starkaste fästen i landet (och i Västeuropa!), men
anpassningar är nödvändiga för att arten inte ska försvinna.
Ytterligare ett exempel på mänsklig verksamhet och som både har
skapat förutsättningar för en djurart, men som också på senare tid har
bidragit till dess försvinnande från kommunen i stort sett, är backsvalan.
Genom stora täkter av grus i åsarna skapades betingelser för stora kolonier varje år, men i takt med att naturgrusproduktionen minskat kraftigt
(och ersatts med bergkross) finns inte längre dessa miljöer. En strävan
efter att bevara rullstensåsarna får alltså den bieffekten att bevarandet av
en art inte längre är möjlig!

Värdetrakter
Mot bakgrund av föregående beskrivning och med beaktande av övrig tillgänglig information som redovisas dels i plandelen, dels i den del av naturvårdsplanen som behandlar förekomsten i
kommunen av hotade och
sällsynta arter, utkristalliserar sig vissa s.k. värdetrakter. En värdetrakt är
ett landskapsavsnitt med
särskilt höga ekologiska
bevarandevärden. Värdetrakter har en väsentligt
högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv,
inklusive biologiskt viktiga
strukturer, funktioner och
processer än vad som
finns i vardagslandskapet.
I detta sammanhang
redovisas fyra områden i
kommunen som värdetrakter; Hälleskogen, Svartåområdet, Kalkstråket, Dalälven. Se karta.
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Appendix 1, miljökvalitetsmål
Nationella miljökvalitetsmål
Sveriges riksdag har fastställt miljökvalitetsmål och delmål för dessa för
en hållbar utveckling. I april 1999 fastställde riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål. Vid olika tillfällen därefter fattade riksdagen beslut om 71
delmål. I november 2005 beslutade riksdagen om ett 16:e miljökvalitetsmål. Naturvårdsplanen har en tydlig och direkt bäring på sex av dessa nationella miljökvalitetsmål, vars inriktning är att de skall nås inom en generation.

8. Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara, och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.
Delmål 1, 2005/2010. Skydd av natur- och kulturmiljöer. Senast år
2005 skall berörda myndigheter ha identifierat och tagit fram åtgärdsprogram för särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer som behöver ett långsiktigt skydd i eller i anslutning till sjöar och vattendrag.
Senast år 2010 skall minst hälften av de skyddsvärda miljöerna ha ett
långsiktigt skydd och fördelas jämnt mellan de fem vattendistrikten.
Minst 15 fiskefria områden ska finnas i varje vattendistrikt.
Delmål 2, 2005/2010. Restaurering av vattendrag. Senast år 2005 skall
berörda myndigheter ha identifierat och tagit fram åtgärdsprogram
för restaurering av Sveriges skyddsvärda vattendrag eller sådana vattendrag som efter åtgärder har förutsättningar att bli skyddsvärda.
Senast till år 2010 skall minst 25 % av de värdefulla och potentiellt
skyddsvärda vattendragen ha restaurerats.
Delmål 3, 2009. Vattenskyddsområden. Senast år 2009 skall vattenförsörjningsplaner med vattenskyddsområden och skyddsbestämmelser
ha upprättats för alla allmänna och större enskilda ytvattentäkter.
Med större ytvattentäkter avses ytvatten som nyttjas för vattenförsörjning till fler än 50 personer eller distribuerar mer än 10 m³ per
dygn i genomsnitt.
Delmål 4, 2005. Utsättning av djur och växter. Senast år 2005 skall utsättning av djur och växter som lever i vatten ske på sådant sätt att
biologisk mångfald inte påverkas negativt.
Delmål 5, 2005. Åtgärdsprogram för hotade arter. Senast år 2005 skall
åtgärdsprogram finnas och ha inletts för de hotade arter och fiskstammar som har behov av riktade åtgärder.

11. Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet
skall bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.
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Delmål 1, 2005. Strategi för skydd och skötsel. En nationell strategi för
skydd och skötsel av våtmarker och sumpskogar skall tas fram senast
till år 2005.
Delmål 2, 2010. Myrskyddsplanen. Samtliga våtmarksområden i Myrskyddsplan för Sverige skall ha ett långsiktigt skydd senast år 2010.
Delmål 3, 2006. Skogsbilvägar. Senast år 2006 skall skogsbilvägar inte
byggas över våtmarker med höga natur- eller kulturvärden eller på
annat sätt byggas så att dessa våtmarker påverkas negativt.
Delmål 4, 2010. Våtmarker i odlingslandskapet. I odlingslandskapet
skall minst 12 000 ha våtmarker och småvatten anläggas eller återställas fram till 2010.
Delmål 5, 2005. Åtgärdsprogram för hotade arter. Åtgärdsprogram
skall senast till år 2005 finnas och ha inletts för de hotade arter som
har behov av riktade åtgärder.

12. Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden
och sociala värden värnas.
Delmål 1, 2020. Långsiktigt skydd av skogsmark. Ytterligare 900 000
ha skyddsvärd skogsmark skall undantas från skogsproduktion till år
2010.
Delmål 2, 2010. Förstärkt biologisk mångfald. Mängden död ved, arealen äldre lövrik skog och gammal skog skall bevaras och förstärkas till
år 2010 på följande sätt:
 mängden hård död ved skall öka med minst 40 % i hela landet
och med avsevärt mer i områden där den biologiska mångfalden
är särskilt hotad,
 arealen äldre lövrik skog skall öka med minst 10 %,
 arealen gammal skog skall öka med minst 5 %,
 arealen mark föryngrad med lövskog skall öka.
Delmål 3, 2010. Skydd för kulturmiljövärden. Skogsmarken skall brukas på sådant sätt att fornlämningar inte skadas och så att skador på
övriga kända värdefulla kulturlämningar är försumbara senast år
2010.
Delmål 4, 2005. Åtgärdsprogram för hotade arter. Senast år 2005 skall
åtgärdsprogram finnas och ha inletts för hotade arter som har behov
av riktade åtgärder.

13. Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion
och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
Delmål 1, 2010. Ängs- och betesmarker. Senast år 2010 skall samtliga
ängs- och betesmarker bevaras och skötas på ett sätt som bevarar
deras värden. Arealen hävdad ängsmark skall utökas med minst 5
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000 ha och arealen hävdad betesmark av de mest hotade typerna
skall utökas med minst 13 000 ha till år 2010.
Delmål 2, 2005. Småbiotoper. Mängden småbiotoper i odlingslandskapet skall bevaras i minst dagens omfattning i hela landet. Senast till
år 2005 skall en strategi finnas för hur mängden småbiotoper i slättbygden skall kunna öka.
Delmål 3, 2010. Kulturbärande landskapselement. Mängden kulturbärande landskapselement som vårdas skall öka till år 2010 med ca 70
%.
Delmål 4, 2010. Växtgenetiska resurser och inhemska husdjursraser.
Senast år 2010 skall det nationella programmet för växtgenetiska resurser vara utbyggt och det skall finnas ett tillräckligt antal individer
för att långsiktigt säkerställa bevarandet av inhemska husdjursraser i
Sverige.
Delmål 5, 2006. Åtgärdsprogram för hotade arter. Senast år 2006 skall
åtgärdsprogram finnas och ha inletts för de hotade arter som har behov av riktade åtgärder.
Delmål 6, 2005. Kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader. Senast
år 2005 skall ett program finnas för hur lantbrukets kulturhistoriskt
värdefulla ekonomibyggnader kan tas till vara.

15. God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Naturoch kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att
en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Delmål 1, 2010. Planeringsunderlag. Senast år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för:
 hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så att transportbehovet minskar och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras,
 hur kulturhistoriska och estetiska värden skall tas till vara och
utvecklas,
 hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden
skall bevaras, vårdas och utvecklas för såväl natur- och kulturmiljö- som friluftsändamål, samt hur andelen hårdgjord yta i dessa miljöer fortsatt begränsas.
 hur energianvändningen skall effektiviseras för att på sikt minskas, hur förnybara energiresurser skall tas till vara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi,
biobränsle och vindkraft skall främjas.
Delmål 4, 2010. Uttag av naturgrus. År 2010 skall uttaget av naturgrus
i landet vara högst 12 miljoner ton per år.
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16. Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt,
för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna
fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation.
Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
Delmål 1, 2010. Hejdad förlust av biologisk mångfald. Senast år 2010
skall förlusten av biologisk mångfald inom Sverige vara hejdad.
Delmål 2, 2015. Minskad andel hotade arter. År 2015 skall bevarandestatusen för hotade arter i landet ha förbättrats så att andelen bedömda arter som klassificeras som hotade har minskat med minst 30
procent jämfört med år 2000, och utan att andelen försvunna arter
har ökat.
Delmål 3, 2007/2010. Hållbart nyttjande. Senast år 2007 skall det finnas metoder för att följa upp att biologisk mångfald och biologiska resurser såväl på land som i vatten nyttjas på ett hållbart sätt. Senast
år 2010 skall biologisk mångfald och biologiska resurser såväl på land
som i vatten nyttjas på ett hållbart sätt så att biologisk mångfald
upprätthålls på landskapsnivå.

Regionala miljökvalitetsmål
Länsstyrelserna har en övergripande och samordnande roll i miljömålsarbetet som regional miljömyndighet. Länsstyrelsen har därmed ansvar för
att regionalt anpassa, precisera och konkretisera alla miljökvalitetsmål
utom Levande skogar, som Skogsstyrelsen ansvarar för. Länsstyrelsen
och Skogsstyrelsen beslutade tillsammans år 200414 om regionala miljömål för Levande skogar för Västmanlands län. De har i och med det också
ett ansvar för att följa upp och utvärdera de regionala miljömålen och det
regionala miljömålsarbetet med Levande skogar. I samverkan med andra
myndigheter ska Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen ta initiativ till och föreslå åtgärder för att nå målen. De regionala beslutade målen under respektive miljökvalitetsmål benämns här regionala miljökvalitetsmål, att jämföra med de nationella delmålen. I viss utsträckning finns också beslut om
länsegna mål. Det är mål som inte är en anpassning av ett nationellt delmål utan på andra sätt bidrar till det nationella miljökvalitetsmålet. Några
regionala miljömål för det 16:e nationella miljökvalitetsmålet Ett rikt växtoch djurliv, finns ännu inte antagna.

Levande sjöar och vattendrag
o Senast år 2007 skall länets värdefulla vattenmiljöer vara identifierade och ett åtgärdsprogram skall vara upprättat. Senast år 2010 skall
de mest skyddsvärda vattenmiljöerna ha ett långsiktigt skydd.

14

Länsstyrelsen. 2004. Miljömål för Västmanlands län. Länsstyrelsens rapportserie,
2004:11.

43

Naturvårdsplan för Sala kommun – Allmän del

o Senast år 2007 skall länets särskilt värdefulla kulturmiljöer med anknytning till vatten vara identifierade och ett åtgärdsprogram för hur
de ska skyddas vara upprättat. Senast år 2010 skall de mest bevarandevärda kulturmiljöerna med anknytning till vatten ha ett långsiktigt skydd.
o Senast år 2007 skall behovet av restaurering av skyddsvärda vattendrag vara identifierat och ett åtgärdsprogram skall vara upprättat. Senast år 2010 skall de mest skyddsvärda vattendragen med
behov av restaurering vara åtgärdade.
o Senast år 2007 skall behovet av vård och restaurering av ett representativt urval av de mest bevarandevärda kulturmiljöerna i anslutning till vatten vara identifierat och ett åtgärdsprogram vara upprättat. Senast år 2010 skall de mest bevarandevärda kulturmiljöerna i
anslutning till vatten vara vårdade eller restaurerade.
o Senast år 2009 skall länets allmänna ytvattentäkter ha kommunala
vattenförsörjningsplaner med reviderade vattenskyddsområden och
skyddsbestämmelser. Med större ytvattentäkter avses ytvatten som
nyttjas för vattenförsörjning till fler än 50 personer eller distribuerar
mer än 10 m³ per dygn i genomsnitt.
o Senast år 2005 skall utsättning av djur och växter i länets sjöar och
vattendrag ske på sådant sätt att biologisk mångfald inte påverkas
negativt. Det innebär bl.a. att
 vid återintroduktion av en art bör man om möjligt använda en
lokal stam. I annat fall skall en närbesläktad stam användas.
 vid utplanteringar skall sättfisken vara av känt ursprung och
komma från hälsokontrollerad odling.
o Senast år 2005 skall arbetet enligt åtgärdsprogrammen för länets
hotade vattenlevande arter vara påbörjat.
o Sjöars, stränders och vattendrags stora betydelse för friluftslivet och
för djur- och växtlivet värnas och utvecklas hänsynsfullt och långsiktigt genom god efterlevnad av strandskyddsbestämmelserna.

Myllrande våtmarker
o En länsstrategi för skydd och skötsel av våtmarker och sumpskogar
skall tas fram som komplement till den nationella strategin senast
till år 2007.
o Senast år 2010 skall all våtmarksareal i länet ingående i Myrskyddsplan för Sverige, samt våtmarker som i den kommande länsstrategin bedömts särskilt skyddsvärda, ha ett långsiktigt skydd.
o Senast år 2004 skall inte skogsbilvägar byggas över våtmarker i länet med höga natur- eller kulturvärden eller så att dessa våtmarker
påverkas negativt på annat sätt.
o I odlingslandskapet skall minst 200 ha våtmarker och småvatten anläggas eller återställas fram till år 2010.
o Åtgärdsprogram för i länet prioriterade arter skall ha upprättats och
inletts senast år 2005.
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o Torvtäkt undviks i objekt i skyddsklasserna 1-3 enligt Våtmarksinventeringen.
o Efter avslutad täktverksamhet efterbehandlas torvtäkter ekologiskt
för att skapa biologiskt rika våtmarksmiljöer.

Levande skogar
o Målet är att ytterligare 22 500 ha produktiv skogsmark skall undantas från skogsproduktion till år 2010. Av den arealen skyddas 5 000
ha som naturreservat, 450 ha som biotopskydd, 800 ha som naturvårdsavtal och 16 000 ha förutsätts skyddas genom frivilliga insatser från skogsägarnas sida.
o Mängden hård död ved ska öka med 40 %, motsvarande 380 000
m³sk till år 2010.
o Arealen äldre (över 60 år) lövrik skog ska öka med 12 % motsvarande 2 400 ha till år 2010.
o Arealen gammal skog (äldre än 120 år) ska öka med 6 % eller 650
ha fram till 2010.
o Arealen mark föryngrad med lövskog ska öka med 50 %.
o Skogsmarken ska brukas så att fornlämningar inte skadas och så att
skador på övriga kända värdefulla kulturlämningar är försumbara
senast 2010.
o Senast år 2005 ska åtgärdsprogram ha inletts för hotade arter som
har behov av riktade åtgärder.
o Skogens betydelse för natur- och kulturupplevelser och friluftsliv tas
tillvara.

Ett rikt odlingslandskap
o Senast år 2010 skall samtliga ängs- och betesmarker i länet bevaras
och skötas på ett sätt som bevarar deras värden. Arealen hävdad
ängsmark skall utökas med minst 200 ha och arealen hävdad naturbetesmark skall utökas med minst 500 ha mellan 2004 och 2010.
o Mängden småbiotoper i länets odlingslandskap skall bevaras i minst
dagens omfattning. Senast till år 2005 skall en strategi finnas för
hur mängden småbiotoper i slättbygden skall kunna öka.
o Mängden kulturbärande landskapselement som omfattas av EUersättning för bevarande av natur- och kulturmiljöer eller motsvarande ersättning skall öka med ca 35 % mellan 2001 och 2010.
o Senast 2006 skall ett åtgärdsprogram finnas och ha inletts för hotade arter där Västmanlands län har ett särskilt ansvar och som kräver riktade åtgärder.
o Senast år 2005 skall ett program finnas för hur lantbrukets kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader i länet kan tas tillvara.
o Minst 16 % av länets åkerareal skall år 2006 odlas i enlighet med
kraven för EU-ersättning för ekologisk produktion.
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God bebyggd miljö
o Senast år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande grundas
på program och strategier för hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden skall bevaras och utvecklas och andelen hårdgjord yta inte ökas.
o Senast år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande grundas
på program och strategier för hur energianvändningen skall effektiviseras, hur förnybara energiresurser skall tas till vara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft skall främjas.
o År 2010 skall uttaget av naturgrus i länet vara högst 500 000 ton
per år och mängden återanvänt material vara minst 200 000 ton per
år.
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Appendix 2, översikt av gällande lagstiftning,
styrmedel m.m.
Grundläggande i svensk miljöpolitik är främjandet av en hållbar utveckling
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en
hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka
naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Det innebär bl.a. att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas och
att den biologiska mångfalden bevaras15. Denna strävan efter en hållbar
utveckling kommer till uttryck på olika sätt, inte minst genom politiska
beslut på olika nivåer; överstatliga förordningar och direktiv, internationella överenskommelser, nationell lagstiftning etc. I det följande ges en
kortfattad översikt över de styrmedel som bedöms ha störst relevans för
denna naturvårdsplan.

Miljöbalken
Den svenska miljölagstiftningen återfinns fr.o.m. den 1 januari 1999 i hög
grad i miljöbalken (1998:808) som ersätter 15 tidigare lagar, t.ex. naturvårdslagen, lagen om skötsel av jordbruksmark och delar av vattenlagen.
Flera andra s.k. ämneslagar med betydelse för naturvården är i olika grad
knutna till miljöbalken, t.ex. väglagen, skogsvårdslagen, lagen om vissa
torvfyndigheter samt plan- och bygglagen. Till balken hör ett antal regeringsförordningar samt föreskrifter och allmänna råd som utfärdas av central myndighet, t.ex. Naturvårdsverket.

Första avdelningen
Miljöbalkens inledande två kapitel behandlar målen med balken och dess
tillämpningsområde samt allmänna hänsynsregler.
Det tredje kapitlet innehåller grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Här återfinns bl.a. bestämmelser om
områden av riksintresse för naturvården, som Naturvårdsverket beslutar
om.
I tredje kapitlet finns också bestämmelser om områden av riksintresse
för friluftslivet, som Naturvårdsverket också beslutar om. Ett (1) sådant
område finns i kommunen, nämligen Nedre Dalälvsområdet, som geografiskt sammanfaller med motsvarande område av riksintresse för naturvården.
Miljöbalkens fjärde kapitel innehåller särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet (”geografiska
bestämmelser”). Här pekas områden ut som i sin helhet är av riksintresse
med hänsyn till bl.a. de naturvärden som finns där. Ett (1) område i
kommunen omfattas av geografiska bestämmelser genom beslut av Naturvårdsverket, nämligen ”Området utmed Dalälven från Avesta till Skutskär”. Dessa bestämmelser reglerar hänsyn till turismen och friluftslivet i
15

1 kap. 1 § miljöbalken (1998:808).
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samband med exploatering etc. enligt 4 kap. 1-2 §§ miljöbalken. Motsvarande område (”Dalälven nedströms Näs bruk”) är också av riksintresse
enligt 4 kap. 1 och 6 §§ miljöbalken, som reglerar vattenkraftverk, vattenreglering m.m.
Områden som är förtecknade enligt 7 kap. 27 § miljöbalken är enligt 4
kap. 1 och 8 §§ miljöbalken i sin helhet av riksintresse. Det gäller dels
särskilda skyddsområden, dels särskilda bevarandeområden, båda enligt
direktiv från EG (”Natura 2000”), se vidare nedan, men även områden
som skyddas enligt internationella åtaganden. Det gäller konventionen om
våtmarker av internationell betydelse i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar (”Ramsarkonventionen”), som Sverige har ratificerat. Sammanlagt finns 51 sådana områden utpekade i Sverige, varav två (2) berör
Sala kommun; ”Svartån” (med delområdena ”Fläcksjön-Gussjön” och
”Gorgen-Nötmyran”) samt ”Dalälven-Färnebofjärden”, som inkluderar
även Hallaren, se karta.

Andra avdelningen
Miljöbalkens sjunde kapitel reglerar skydd av områden (”områdesskydd”).
I kapitlets första paragraf slås allemansrätten fast:
”Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen
skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den.”
Allmänhetens tillgång till naturen enligt allemansrätten är också grundlagsskyddad genom 2 kap. 18 § tredje stycket kungörelsen (1974:152,
ändrad 1994:1468) om beslutad ny regeringsform.

NATIONALPARK
En nationalpark16 kan förklaras på av staten tillhörigt område i syfte att
bevara ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess
naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick. Sala kommun berörs
av en av Sveriges 28 nationalparker, nämligen Färnebofjärdens nationalpark, inrättad år 1998. Parken är belägen vid Dalälven på gränsen mellan
Västmanlands, Dalarnas, Gävleborgs län och Uppsala län. Genom bildandet av nationalparken ska ett unikt älvlandskap, med omgivande värdefulla skogar och våtmarker, bevaras i väsentligen orört skick. Det naturliga
tillståndet för områdets vegetation och djurliv ska så långt som möjligt
skyddas och den naturliga vattenregimen och forssträckorna ska bibehållas. Vattenmiljön ska så långt möjligt skyddas mot föroreningar. Vissa kulturhistoriskt intressanta miljöer ska behållas. Åtgärder ska i lämplig grad
vidtas för att underlätta för allmänheten att uppleva området.

16

7 kap. 2-3 §§ miljöbalken (1998:808). Nationalparksförordning (1987:938).
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NATURRESERVAT
Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som naturreservat17 i något av syftena att
 bevara biologisk mångfald,
 vårda och bevara värdefulla naturmiljöer,
 tillgodose behov av områden för friluftslivet,
 skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter.
I Sala kommun har t.o.m. år 2006 sammanlagt åtta (8) naturreservat bildats, i samtliga fall genom beslut av länsstyrelsen. Sedan år 1999 har
även kommunen rätt att förklara mark- eller vattenområden som naturreservat.

KULTURRESERVAT
Ett mark- eller vattenområde får förklaras som kulturreservat18 i syfte att
bevara värdefulla kulturpräglade landskap. Något kulturreservat finns
ännu inte i Sala kommun.

NATURMINNE
Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras
som naturminne19, om det behöver skyddas eller vårdas särskilt. Naturminnet får omfatta även det område på marken som krävs för att bevara
naturföremålet och ge det behövligt utrymme. I Sala kommun finns sex
(6) naturminnen.

BIOTOPSKYDDSOMRÅDE
Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djureller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda får förklaras som
biotopskyddsområde20. Sådana förklaringar får avse enskilda områden eller samtliga områden av ett visst slag inom landet eller del av landet.
Inom biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Regeringen har förordnat att samtliga
områden i landet av följande slag skall vara biotopskyddsområde21:



Alléer
Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark

17

7 kap. 4-8 §§ miljöbalken (1998:808). 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
18
7 kap. 9 § miljöbalken (1998:808). 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd
enligt miljöbalken m.m.
19
7 kap. 10 § miljöbalken (1998:808). 4 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd
enligt miljöbalken m.m.
20
7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808). 5-8 §§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
21
5 § och Bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m.
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Odlingsrösen i jordbruksmark
Pilevallar
Småvatten och våtmarker i jordbruksmark med en areal av högst
ett hektar, t.ex. öppna diken som dock inte omfattas av arealbegränsningen
Stenmurar i jordbruksmark
Åkerholmar av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5
hektar

Omfattningen i kommunen av detta områdesskydd är inte kartlagd.
Skogsstyrelsen får inom områden som omfattas av bestämmelserna i
skogsvårdslagen förklara att enskilda områden av följande slag skall vara
biotopskyddsområde22:










Brandfält
Äldre naturskogsartade skogar
Ravinskogar




Lövbrännor
Örtrika allundar



Örtrika sumpskogar
Äldre betespräglad skog
Rik- och kalkkärr
Hassellundar och hasselrika
skogar
Myrholmar
Mark med mycket gamla träd






Mindre vattendrag och småvatten med omgivande mark
Äldre sandskogar
Kalkmarksskogar
Alkärr
Källor med omgivande våtmarker




Ras- eller bergbranter
Strand- eller svämskogar

Sammanlagt 40 mindre skogsområden i kommunen har t.o.m. 2006 skyddats som biotopskyddsområde. Dessa fördelar sig på följande typer: alkärr
(2), brandfält (1), kalkmarksskogar (2), källor med omgivande våtmarker
(1), lövbrännor (2), ravinskogar (1), strand- eller svämskogar (1), urskogsartade bestånd av barrträd (7), äldre naturskogsartade skogar (17),
okänd typ (2).
Länsstyrelsen får förklara att enskilda områden av följande slag skall
vara biotopskyddsområde23:



Rik- och kalkkärr i jordbruksmark
Naturbetesmarker



Ras- eller bergbranter (för mark
som inte omfattas av skogsvårdslagen)




Ängar
Naturliga bäckfåror (för mark som
inte omfattas av skogsvårdslagen)

Något sådant biotopskyddsområde finns ännu inte i Sala kommun.

22
23

6 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
7 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
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DJUR- OCH VÄXTSKYDDSOMRÅDE
Länsstyrelsen eller kommunen får meddela föreskrifter24 som inskränker
rätten till jakt eller fiske eller allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom ett område om det behövs särskilt skydd för en djur- eller växtart där. Något sådant förordnande finns för närvarande inte i Sala
kommun.

STRANDSKYDDSOMRÅDE
Strandskydd25 råder vid havet och vid insjöar och vattendrag i syfte att
trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde). Ett par undantag finns
dock. Genom beslut av länsstyrelsen omfattar strandskyddet vid Dalälven
land- och vattenområdet intill 300 meter från strandlinjen. Vid små vattendrag, som bäckar och diken, vilka är inritade med ett enkel blå linje på
Lantmäteriverkets Terrängkarta (”Gröna kartan”, ”Topografiska kartan”),
är strandskyddet inskränkt till 25 meter från strandlinjen. Inom strandskyddsområde får inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de tidigare har använts till,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för bebyggelse som avses i 1 och 2,
4. andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha
fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djureller växtarter, eller
5. andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för
djur- och växtarter.

VATTENSKYDDSOMRÅDE
Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som vattenskyddsområde26 till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.
För ett vattenskyddsområde meddelas sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området som behövs för
att tillgodose syftet med området. I Sala kommun finns för närvarande tre
(3) vattenskyddsområden. Dessa, och ev. andra områden som kan vara
24

7 kap. 12 § miljöbalken (1998:808). 9-10 §§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
25
7 kap. 13-18 §§ miljöbalken (1998:808). 11-12 §§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
26
7 kap. 21-22 §§ miljöbalken (1998:808).
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aktuella att förordnas som vattenskyddsområde, är föremål för översyn till
år 2010 (Svante Karlsson, muntl.).

SÄRSKILDA SKYDDADE OMRÅDEN
Naturvårdsverket för i sin författningssamling (NFS) fortlöpande en förteckning27 över naturområden som bör beredas skydd eller har beretts
skydd
1. som särskilt skyddsområde enligt fågeldirektivet28,
2. som särskilt bevarandeområde enligt art- och habitatdirektivet29, eller
3. enligt internationella åtaganden eller nationella mål om skydd för
naturområden.
Samtliga sådana områden är av riksintresse enligt 4 kap. 1 och 8 §§ miljöbalken. Ett område som tagits upp i förteckningen skall prioriteras i det
fortsatta skyddsarbetet. Särskilda skyddsområden och särskilda bevarandeområden utgör tillsammans ett sammanhängande europeiskt ekologiskt
nätverk av naturområden – Natura 2000.
Vilka mål och syften som ska gälla för varje enskilt Natura 2000område anges i en bevarandeplan, en för varje område. Den beskriver
mer i detalj vilka värden som ska bevaras, vilka åtgärder som behövs och
när de ska genomföras. Här görs också en bedömning om det finns behov
av restaurering och vilket skydd eller skötsel som behövs. Planen ska redogöra för vilka verksamheter eller åtgärder som kan utgöra ett hot mot
de arter eller livsmiljöer som ska skyddas i området. I tabellerna 5 och 6
är varje objektnamn hyperlänkat till den fastställda bevarandeplanen på
länsstyrelsens hemsida (<http://www.u.lst.se>).
Fågeldirektivet
För de fågelarter som förtecknas i bilaga 1 till fågeldirektivet skall varje
medlemsstat i den europeiska unionen klassificera särskilda skyddsområden som är bäst lämpade för bevarandet av dessa arter. Tolv (12) områden i Sala kommun har av regeringen utpekats som särskilt skyddsområde enligt EG:s fågeldirektiv.

27

7 kap. 27 § miljöbalken (1998:808).
Rådets direktiv (79/409/EEG) av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar, senast
ändrat genom direktiv 97/49/EG.
29
Rådets direktiv (92/43/EEG) av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt
vilda djur och växter, ändrat genom direktiv (97/62/EG).
28
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Tabell 5. Förteckning över särskilda skyddsområden i Sala kommun. Flera av områdena
sträcker sig in i angränsande län/kommun och arealuppgiften avser den del som är belägen i
Sala kommun. Dessutom redovisas de fågelarter vars förekomst i området har legat till grund
för utpekandet. Eventuell förekomst av särskilt störningskänsliga arter redovisas inte.
Identitet

Namn

SE0250022
SE0250043

Vitmossen
Ölstabrändan

Area
(ha)
167
242

SE0250098

Nötmyran

395

SE0250099

Höskovsmossen

113

SE0250104
SE0250147

Fläckebo
Gorgen

84
217

SE0250148

Gussjön

103

SE0250151

Vrenninge

SE0250153

Fläcksjön

929

SE0250154

Rörbosjön

213

SE0250171

Hallaren

SE0250174

Färnebofjärden
syd

80

88
914

Fågelarter
Bivråk Fiskgjuse Orre Ljungpipare Törnskata
Bivråk Järpe Orre Tjäder Sparvuggla Pärluggla Spillkråka Tretåig hackspett
Sångsvan Kornknarr Trana Ljungpipare Brushane Dubbelbeckasin Grönbena Blåhake
Törnskata Ortolansparv
Bivråk Fiskgjuse Järpe Orre Tjäder Trana
Ljungpipare Brushane Grönbena Sparvuggla
Pärluggla Nattskärra Spillkråka Trädlärka
Törnskata
Mindre flugsnappare
Mindre sångsvan Sångsvan Brun kärrhök Blå
kärrhök Stenfalk Småfläckig sumphöna Kornknarr Trana Ljungpipare Brushane Grönbena
Törnskata Ortolansparv
Mindre sångsvan Sångsvan Salskrake Svarthakedopping Rördrom Brun kärrhök Blå kärrhök Fiskgjuse Stenfalk Småfläckig sumphöna
Kornknarr Trana Brushane Grönbena Svarttärna Blåhake Törnskata Ortolansparv
Sångsvan Stenfalk Kornknarr Trana Dubbelbeckasin Brushane Grönbena Blåhake Törnskata Ortolansparv
Mindre sångsvan Sångsvan Salskrake Svarthakedopping Rördrom Bivråk Brun kärrhök
Blå kärrhök Fiskgjuse Stenfalk Småfläckig
sumphöna Kornknarr Trana Brushane Grönbena Fisktärna Svarttärna Spillkråka Blåhake
Törnskata Ortolansparv
Mindre sångsvan Salskrake Blå kärrhök Fiskgjuse Stenfalk Järpe Kornknarr Småfläckig
sumphöna Trana Dubbelbeckasin Brushane
Grönbena Svarttärna Blåhake Törnskata Ortolansparv
Järpe Orre Tjäder Sparvuggla Pärluggla Spillkråka
Storlom Bivråk Fiskgjuse Järpe Orre Tjäder
Trana Ljungpipare Grönbena Fisktärna Sparvuggla Slaguggla Pärluggla Gråspett Spillkråka
Vitryggig hackspett Tretåig hackspett Mindre
flugsnappare Törnskata

Art- och habitatdirektivet
Varje medlemsstat i den europeiska unionen skall utse särskilda bevarandeområden för att säkerställa att en gynnsam bevarandestatus återställs
eller upprätthålls hos de livsmiljöer och arter som är av intresse för den
europeiska gemenskapen. Det gäller de livsmiljötyper som förtecknas i
bilaga 1 och de djur- och växtarter som förtecknas i bilaga 2 till art- och
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habitatdirektivet. Sexton (16) områden i kommunen har av regeringen
föreslagits som särskilt bevarandeområde. Flera av dessa överlappar geografiskt helt med motsvarande särskilda skyddsområden.
Tabell 5. Förteckning över föreslagna särskilda bevarandeområden i Sala kommun. Flera av
områdena sträcker sig in i angränsande län/kommun och arealuppgiften avser den del som är
belägen i Sala kommun. De livsmiljötyper respektive arter som har legat till grund för förslagen
redovisas. Dessutom anges förekomst av fågelarter enligt fågeldirektivets bilaga 1 för områden
som inte samtidigt är särskilt skyddsområde.
Identitet

Namn

Area
(ha)
165

SE0250022

Vitmossen

SE0250031

Kolpelle

25

SE0250033

Bysjöholmarna

11

SE0250043

Ölstabrändan

242

SE0250098

Nötmyran

395

SE0250099

Höskovsmossen

113

SE0250104
SE0250147

Fläckebo
Gorgen

84
217

SE0250148

Gussjön

103

SE0250151
SE0250153

Vrenninge
Fläcksjön

80
929

SE0250154

Rörbosjön

213

SE0250170
SE0250174

Salakalken
Färnebofjärden
syd

301
914

SE0250189

Krokmossen

SE0250195

Vållen

93

3

Livsmiljöer
Högmossar
Skogbevuxen myr
Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn
Västlig taiga
Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ
Västlig taiga
Västlig taiga
Skogbevuxen myr
Fuktängar med blåtåtel eller starr
Nordliga boreala alluviala ängar
Högmossar
Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn
Västlig taiga
Lövsumpskogar av fennoskandisk typ
Naturligt eutrofa sjöar med nate eller dybladsvegetation
Nordliga boreala alluviala ängar
Naturligt eutrofa sjöar med nate eller dybladsvegetation
Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ
Fuktängar med blåtåtel eller starr
Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ
Nordliga boreala alluviala ängar
Naturligt eutrofa sjöar med nate eller dybladsvegetation
Fuktängar med blåtåtel eller starr
Lövsumpskogar av fennoskandisk typ
Naturligt eutrofa sjöar med nate eller dybladsvegetation
Fuktängar med blåtåtel eller starr
Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn
Lövsumpskogar av fennoskandisk typ
Dystrofa sjöar och småvatten
Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ
Fuktängar med blåtåtel eller starr
Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn
Västlig taiga
Lövsumpskogar av fennoskandisk typ
Skogbevuxen myr
Alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade
Ek-alm-ask-blandskog längs vattendrag
Högmossar
Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn
Skogbevuxen myr
Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ
Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ
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Arter

Grön sköldmossa
Platt spretmossa
Tretåig hackspett

Hällebräcka
Lodjur
Stensimpa
Cinnoberbagge
Grön sköldmossa
Hårklomossa
Ävjepilört
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Ramsarkonventionen
Konventionen om våtmarker av internationell betydelse i synnerhet såsom
livsmiljö för våtmarksfåglar kallas vanligen Ramsarkonventionen efter den
plats i Iran där konventionen antogs. Det är den första moderna konventionen som behandlar bevarandet och det hållbara utnyttjandet av en naturresurs och den enda som omfattar ett visst slag av naturtyper, nämligen våtmarker. Sverige blev medlem 1974 och konventionen trädde ikraft
året därpå. Hittills har 145 länder anslutit sig till konventionen.
Våtmarker definieras enligt konventionen som ”sumpmarker, kärr,
torvmossar eller vattenområden, vare sig de är naturliga eller konstgjorda, permanenta eller tillfälliga eller har ett vatten som är stillastående eller rinnande, sött, bräckt eller salt. I detta innefattas sådana havsområden
vilkas djup vid lågvatten icke överstiger sex meter”.
Bland de åtaganden som följer med konventionen kan bl.a. nämnas





att inkludera bevarandet av våtmarker vid planeringen av markanvändning,
att bilda naturreservat,
att samarbeta, särskilt beträffande våtmarker som berör flera
länder,
att utpeka och bevara minst ett våtmarksområde till listan över
internationellt värdefulla våtmarker, vanligen kallad Ramsarlistan.

Hittills har medlemsländerna pekat ut drygt 1 400 Ramsarområden. Sverige har namngett 51 sådana områden, som totalt omfattar 5 100 km².
Dessa områden representerar en mängd olika våtmarkstyper.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM SKYDD FÖR DJUR- OCH VÄXTARTER
Miljöbalkens åttonde kapitel reglerar skydd av vilda djur- och växtarter,
skydd mot införsel och utplantering av främmande arter etc. samt handel
med arter. Däremot regleras inte åtgärder som kan hänföras till jakt eller
fiske. Med stöd av dessa bestämmelser30 kan djur- och växtarter ”fridlysas” genom att meddela förbud mot att avsiktligt döda eller fånga djur,
att avsiktligt störa djur, att plocka växter eller växtdelar, etc. Mer information om fridlysta djur och växter.

30

Artskyddsförordning (1998:179).
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31

Tabell 6. Fridlysta djurarter med förekomst i Västmanlands län, exklusive mollusker (snäckor
och musslor), fiskar, fåglar och däggdjur.
Apollofjäril
Brun gräsfjäril
Hasselsnok
Kopparödla
Mindre vattensalamander
Skogsödla
Större vattensalamander
Vanlig padda
Åkergroda

Tabell 7. Fridlysta

32

Bred gulbrämad dykare
Cinnoberbagge
Huggorm
Läderbagge
Sandödla
Snok
Vanlig groda
Väddnätfjäril

växtarter i Västmanlands län.

Backsippa
Bombmurkla
Gaffelglim
Grenigt kungsljus
Gullviva*
Hällebräcka
Knippnejlika
Käppkrokmossa
Majviva
Mosippa
Rutlåsbräken
Smörbollar
Stor låsbräken
Ävjepilört

Blåsippa*
Finnögontröst
Getlav
Grön sköldmossa
Hårklomossa
Höstlåsbräken
Kung Karls spira
Lummerväxter, samtliga arter*
Mistel
Orkidéer, samtliga arter
Saffransticka
Spetsnate
Strandbräsma

*) Fridlysningen gäller förbud att gräva eller dra upp vilt levande exemplar med rötterna
eller att plocka eller på annat sätt insamla exemplar för försäljning eller andra kommersiella ändamål.

Tredje avdelningen
Miljöbalkens tredje avdelning innehåller särskilda bestämmelser om vissa
verksamheter. Här redovisas endast de delar som har direkt koppling till
naturvårdens intressen.

VATTENVERKSAMHET
Begreppet vattenverksamhet definieras i 11 kap. 2 § miljöbalken och inbegriper bl.a. dämning, bortledande av vatten, rensning i vattenområden
och markavvattning. Markavvattning innebär t.ex. en dikning med en varaktig effekt. Markavvattning får inte utföras utan tillstånd och i delar av
landet är markavvattning helt förbjudet enligt bestämmelserna i 11 kap.
14 § första stycket miljöbalken och 5 § förordningen (1998:1388, ändrad
2003:433) om vattenverksamhet m.m.
Något sådant förbud mot markavvattning gäller inte generellt för Sala
kommun, men två områden som berör kommunen omfattas av sådant
31
32

Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 1999:12.
Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 1999:12.
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förbud, nämligen ”Svartåområdet” och ”Dalälven-Färnebofjärden”, jfr 5 §
förordningen (1998:1388, ändrad 2003:433) om vattenverksamhet m.m.
och bilagan till denna.

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET
Miljöbalkens 12:e kapitel innehåller bestämmelser om den hänsyn som
ska tas till natur- och kulturvärden vid skötsel av jordbruksmark. Närmare
föreskrifter om vilken hänsyn det gäller beslutas av Jordbruksverket. Det
gäller exempelvis angående borttagande av brukningshinder, röjning av
träd och buskar, skötsel av trädor m.m.

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR
Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde
eller insyn till33.

Övrigt områdesskydd
Naturvårdsavtal
Ett naturvårdsavtal34 på frivillig grund kan träffas mellan staten eller
kommunen och en fastighetsägare. Det kan exempelvis gälla att mot viss
ekonomisk kompensation avstå från att bedriva skogsbruk, helt eller delvis. Ett sådant avtal kan löpa under en period av högst 50 år. Naturvårdsavtal inskrivs i fastighetsbok, vilket innebär att avtalet gäller även vid
överlåtelse av fastighet.
Till och med 2006 har naturvårdsavtal mellan staten genom Skogsstyrelsen och enskilda markägare träffats för sammanlagt 77 mindre skogsområden i Sala kommun. Dessa fördelar sig på följande typer av miljöer:
boplats/spelplats/växtplats (2), kantzon/korridor/bäck/ravin (16), kulturmark/hage/skogsbete (1), lövbrännelik successionsmark (14), naturskogsartad barrskog (6), naturskogsartad lövskog (23), ö/myrholme (1),
okänd (14).

Frivilliga avsättningar
Områden som skyddas frivilligt och på markägarens initiativ och bekostnad. Exempel på detta är Godmanstorp respektive Prästön, båda i Möklinta församling, och som ägs av Västerås stift. Sveaskog AB har avsatt ett
område vid Uvberget i Fläckebo församling.

Jakt och fiske
Jakt
Jakt efter vilda däggdjur och fåglar (=”vilt”) regleras av jaktlagen
(1987:259) och jaktförordningen (1987:905). Lagen definierar jakt som
33
34

15 kap. 30 § miljöbalken (1998:808).
7 kap. 3 § jordabalken (1970:994).
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att fånga eller döda vilt och att i sådant syfte söka efter, spåra eller förfölja vilt. Till jakt räknas också att göra ingrepp i viltets bon och att ta eller
förstöra fåglars ägg. Utgångspunkten är att allt vilt är fredat, vilket också
gäller dess ägg och bon, och viltet får jagas endast om det uttryckligen
sägs med stöd av lagen. Vilka arter som får jagas, vilka tider på året som
dessa får jagas och vilka vapen etc. som får användas, kommer till uttryck
i jaktförordningen.

ALLMÄNNA JAKTTIDER
I tabell 8 redovisas de viltslag som omfattas av allmän jakttid och respektive jakttid, enligt bilaga 1 till jaktförordningen (1987:905, ändrad
2006:1044). Regler för jakt efter älg respektive kronhjort framgår av bilaga 2 respektive bilaga 3 till jaktförordningen. Av jaktförordningens bilaga
4 framgår vilka arter som får jagas för att förebygga skador av vilt
(”skyddsjakt”) och jakttider för detta. Förutsättningarna för skyddsjakt
regleras i 23a – 29 §§ jaktförordningen. Det innebär bl.a. att annars fredat vilt kan få jagas under andra tider av året, i vissa fall även under respektive arts reproduktionstid.
Tabell 8. Viltslag som omfattas av allmän jakttid och respektive jakttid, enligt bilaga 1 till jaktförordningen (1987:905, ändrad 2006:1044). Endast de viltslag som är aktuella i Sala kommun
redovisas. Beträffande viltslag som markeras med asterisk (*) finns särskilda regler, se jaktförordningen.
Viltslag
Hare
Bäver
Rödräv
Iller
Mård
Grävling
Vildsvin*
Vildsvin, årsunge
Dovhjort*
Kronhjort*, årskalv
Rådjur*
Grågås
Kanadagås
Gräsand, kricka, bläsand
Knipa, vigg
Järpe, orre*, tjäder*
Rapphöna
Fasan
Morkulla
Havstrut, gråtrut, fiskmås
Ringduva
Björktrast
Nötskrika
Kråka, kaja, skata

Jakttid
1 sept. – 28 (29) feb.
1 okt. – 10 maj
1 aug. – 15 mars
1 sept. – 28 (29) feb.
1 nov. – 28 (29) feb.
1 aug. – 15 feb.
16 april – 15 feb.
Hela året
1 – 20 okt. och 16 nov. – 28 (29) feb.
16 aug. – andra måndagen i okt. och 1 – 31 jan.
1 okt. – 31 dec.
11 aug. – 31 okt.
11 aug. – 31 dec.
21 aug. – 30 nov.
21 aug. – 30 nov.
25 aug. – 15 nov.
16 sept. – 31 okt.
1 okt. – 31 jan.
21 aug. – 30 nov.
1 aug. – 31 mars
16 aug. – 31 dec.
1 aug. – 31 mars
16 juli – 31 mars
1 juli – 15 april

VILT SOM TILLFALLER STATEN (”STATENS VILT”)
Djur av vissa arter som påträffas dött eller dödas skall tillfalla staten (25 §
jaktlagen). Vilka arter det gäller framgår av 33 § jaktförordningen
(1987:905, senast ändrad 1998:1000) och gäller för närvarande (arter
som uppträder regelbundet i Sala kommun har understrukits) björn, varg,
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järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter, valar, fiskgjuse, bivråk, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, rördrom, lunnefågel, sal–
skrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, gråspett, vitryggig hackspett,
mellanspett, kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås,
skräntärna, svarttärna, storkar, örnar, glador, falkar och kärrhökar.

Fiske
Rätten till fiske regleras i fiskelagen (1993:787, ändrad 2005:305). Vad
som sägs där gäller även vattenlevande blötdjur och vattenlevande kräftdjur. Med stöd av lagen fastställs exempelvis minimimått för (yrkesmässigt) fångad ål och vissa arter kan också fridlysas helt. I Västmanlands län
gäller förbud att fiska mal, groplöja, ål och flodpärlmussla.

Skogsvårdslagen
Skogsvårdslagen (1979:429, ändrad 2006:696) anger i sin portalparagraf
dels att skogen är en nationell tillgång som skall skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls, dels att vid skötseln skall hänsyn tas även till andra allmänna intressen. Lagen innehåller bl.a. definitioner, t.ex. av ädellövskog (22-23 §§),
och bestämmelser om hänsyn till naturvården m.m. (30 §). Föreskrifter
om den hänsyn som avses meddelas av Skogsstyrelsen (SKSFS 1993:2).

Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen (1987:10, ändrad 2006:986) innehåller bl.a. bestämmelser om planläggning av mark och vatten, vilket är en kommunal
angelägenhet. Lagen stadgar bl.a. att varje kommun skall ha en aktuell
översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen skall bl.a.
ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden.
Vidare finns regler om vilka allmänna intressen som skall beaktas vid
planläggning och vid lokalisering av bebyggelse, m.m.

Statliga stöd
Vissa statliga stöd med betydelse för naturvård och biologisk mångfald
finns tillgängliga, ofta begränsade till viss tid. Nedan lämnas exempel på
ett par av de viktigaste.

Landsbygdsprogram
Den 1 januari 2007 startade ett nytt landsbygdsprogram, ”Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013”. Miljöersättningar och miljöinvesteringar är ersättningsformer som ingår i landsbygdsprogrammet.
Målet är ett rikt odlingslandskap och syftet med miljöersättningarna
och miljöinvesteringarna är att de ska bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Flera av ersättningarna ska också bidra till
att uppfylla miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.
För att få miljöersättning måste man gå in i ett åtagande. Det innebär
att man under en 5-årsperiod åtar sig att sköta sin mark och sina djur en59
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ligt de villkor som gäller för den sökta ersättningen. Länsstyrelsen fattar
beslut om miljöersättningarna.

Lokala naturvårdsprojekt
Regeringen avsatte totalt 300 miljoner kronor under åren 2004-2006 för
lokal naturvård. Naturvårdsverket har förmedlat medlen till länsstyrelserna, som i sin tur fördelat till ansökande kommuner. Bl.a. har Sala kommun fått del av statsbidraget.

60

Naturvårdsplan för Sala kommun – Allmän del

Referenser
Tryckta källor
I de fall källan är tillgänglig på webben anges hyperlänk.
Berglund, J. 2006. Stormusslor i Västmanlands län. Rapport 2006:27.
Länsstyrelsen i Västmanlands län.
Björklund, S. 1993. Studier av en tjäderpopulation i Västmanland. Fåglar i
Västmanland 24: 48-65.
Gärdenfors, U. (ed.). 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Länsstyrelsen i Västmanlands län. 1985. Naturvårdsplan för Västmanlands
län. Länsstyrelsen 1985:19.
Länsstyrelsen i Västmanlands län. 1991. Program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. Länsstyrelsen 1991:5.
Malmgren, U. 1982. Västmanlands flora. Uddevalla.
Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket.
ISBN 91-620-1113-8.
Ström, K. (Red.). 1990. Västmanland. Mälarbygd – bruksbygd – bergslag.
Länsstyrelsen & Länsmuseet.

Hemsidor
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Riksantikvarieämbetet
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Sala kommun
http://www.sala.se/
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http://www.sheab.se/index.php/
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Skogsstyrelsen
http://www.svo.se/episerver4/
Svartådalen
http://www.svartadalen.nu/
Sveaskog
http://www.sveaskog.se/
Svensk fågeltaxering
http://www.biol.lu.se/zooekologi/birdmonitoring/
Svenska jägareförbundet
http://www.jagareforbundet.se/
Sveriges ornitologiska förening
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http://www.tofr.info/
TP Naturvård
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http://www.wwf.se/show.php
Västmanlands fåglar
http://hem.bredband.net/thomaspettersson/VF.htm
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http://www.vofbird.com/
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