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Kommunala skäl för arbete
med jordbruk
Kommunen har en självklar roll i
arbetet med en lokal och allsidig
näringslivsutveckling i både tätorter
och på landsbygd.
Jordbruket som heltidsarbete och som
en av flera kombinationssysselsättningar är av fortsatt betydelse för
landsbygden.
En långsiktig och hållbar utveckling av
naturresurserna är önskvärd i hela
kommunen. Bevarande av kulturmiljöer, odlingslandskap, ängs- och
hagmarker och inte minst en attraktiv
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landskapsbild är också av vikt för
kommunen.
Jordbruket är en areell näring med
positiva effekter.

Kommunala mål
Erbjuda en dialog med både heltidsjordbrukare och kombinationsföretagare i syfte att klarlägga
jordbrukets betydelse som näring i
kommunen, samt undersöka
utvecklingsmöjligheterna och möjligt
samarbete.
Diskutera jordbruket och de regionala
miljökvalitetsmålen, samt bevarande
av ängs- och hagmarker, synen på
återföring av slam från avloppsreningsverken in i kretsloppet mm.
Följa kunskapsutvecklingen kring
odlingslandskapets bevarande samt
ängs- och hagmarkerna och dess
bevarande.
Starta en dialog om möjligheter att
bidra med sysselsättningskapande
arbete för bevarande av dessa
marker.
Målen diskuteras och fördjupas årligen.
Kommunen tar årligen fram
en Framtidsstrategi med
treårsbudget i vilken utarbetas
inriktningsmål och effektmål för
kommunstyrelsen och nämnderna.

Jordbruket i kommunens
översiktsplan
Det är en kommunal angelägenhet att
planlägga användningen av mark- och
vatten.

ÖVERSIKTSPLAN

för utveckling av Ånge kommun
Jordbruk, odlingslandskap,
ängs- och hagmarker
Det är planeringens uppgift att bla
-främja goda miljöförhållanden och en
långsiktigt god hushållning med markoch vattenområden, energi och råvaror
-främja en från social synpunkt god
livsmiljö
-medverka till en ändamålsenlig
struktur av bebyggelse, grönområden,
kommunikationsleder och andra
anläggningar.
Områden med särskilda värden och
kvaliteter ska skyddas exempelvis
oexploaterade större områden med
höga naturvärden, höga kulturvärden,
höga friluftsvärden samt ekologiskt
känsliga områden.
Även områden med resurser som är
lämpliga att nyttja för olika ändamål
kan åtnjuta ett skydd exempelvis
jordbruksmark för jordbruket.
Andra områden kan åtnjuta ett skydd
för uttag av mineraler och andra
värdefulla ämnen eller för
infrastrukturanläggningar av vikt.
Dessutom har riksintressen lagts fast
för vissa större områden med höga
natur- och kulturvärden som skall
skyddas mot ingrepp.
Varje kommun skall ha en aktuell
översiktsplan som omfattar hela
kommunen. Översiktsplanen skall ge
vägledning för beslut om användning
av mark- och vattenområden sam t om
hur den bebyggda miljön skall
utvecklas och bevaras.
Kommunen skall i översiktsplanen
redovisa områden av riksintresse och
ange hur riksintresset ska tillgodoses i
samhällsplaneringen.
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• Kommunen har ansvar för
jordbruksintressena i den form som
regleras i plan och bygglagen för den
kommunala översiktsplaneringen;
Kommunen konstaterar att jordbrukoch skogsbruk är av nationell
betydelse. Brukningsvärd
jordbruksmark får tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast
om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen.
• Idag aktivt brukad och
brukningsvärd jordbruksmark tas
endast undantagsvis i bruk för
bebyggelse eller anläggning.
Undantag kan göras även för
jordbrukarens egna önskemål.
• För att aktivt ta jordbruksmark ur
produktion (för exempelvis trädplantering) skall anmälan göras till
länsstyrelsen.
• Jordbruket har en vidare betydelse
genom att det ger en förutsättning för
att upprätthålla andra värden inom de
allmänna intressena odlingslandskapet, höga naturvärden, höga
kulturvärden, landskapsspecifika
utsikter och bygdens egen karaktär.
• Anspråk riktas också på jordbruket.
Avloppsslammet används idag enbart
för att återställa och avsluta
kommunens gamla deponier.
En vidare användning och
återföring av slammet och dess
näringsämnen i kretsloppet kräver
ytterligare praktisk erfarenhet och
riktlinjer från nationell och regional nivå
innan kommunen tar vidare ställning
för spridning av avloppsslam över

ÖVERSIKTSPLAN

för utveckling av Ånge kommun
Jordbruk, odlingslandskap,
ängs- och hagmarker

4 (42)

Temahäfte 13

marken eller annan användning av
avloppsslam på eller i marken.

fakta för varje berört intresse och
objekt.

• Tillstånd till matjordstäkt
rekommenderas ej på bevarandevärda
ängs- och hagmarker eller aktivt
brukad och brukningsvärd jordbruksmark. Matjordstäkter undviks även i
närmiljön till permanentboende.
Matjordstäkt för annat än husbehov
kräver tillstånd hos länsstyrelsen. Se
även avsnitt Värdefulla mineraler och
ämnen, grus, bergkross, matjord.

Kommunala åtgärder i
översiktsplaneringen

• Odlingslandskap som är
representativt för bygden har
redovisats i länsstyrelsens bevarandeprogram. Se beskrivning och karta.
Kommunen söker en vidare dialog med
länsstyrelsen för att analysera dessa
områden och dess status.
• Ängs- och hagmarker redovisade i
bevarandeplan, samt vid reviderade
inventeringar från 2003 skyddas så
långt möjligt. Se beskrivning av ängsoch hagmarker inom kommunen.
Kommunen söker vidare dialog med
länsstyrelsen för att öka kunskaperna
om dessa ängs- och hagmarker.
Åtgärder för att restaurera och åtgärda
bevarandevärda ängs- och hagmarker
prioriteras vid användning av
sysselsättningsskapande åtgärder.
Vid alla aktiviteter på mark- och
vatten skall hänsyn tas till objektets
status och för åtgärden gällande
lagstiftning.
Avvägning mellan allmänna
intressen sker genom att beakta
översiktsplanens målsättningar och
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Erbjuda en dialog med heltidsjordbruket och kombinationsföretagarna med syfte att
öka kunskaperna om det lokala
jordbruket och dess förutsättningar,
samt se möjlig utveckling.
Föra en dialog med länsstyrelsen om
odlingslandskapet, behov av
revidering, status mm.
Följa länsstyrelsens fältinventering av
ängs- och hagmarker från 2002-2003
vars resultat publiceras troligen 2004.
Revidera kartmaterialet och texten i
denna plan.
Vidare analysera de allmänna
intressen som sammanfaller inom
områden redovisade som
bevarandevärt odlingslandskap.
Ständig förbättring av kommunens
GIS. Kartbasens lägesbundna
informationsuppgifter uppdateras
kontinuerligt. Dessutom vidareutvecklas kartprodukterna för allmän
användning.
Kommunala åtgärder i översiktsplaneringen tas årligen fram i samband
med den årliga kompletteringen/
ajourhållningen för att bidra aktivt till
utvecklings- och planeringsarbetet.
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Inledande beskrivning av jordbruk inom kommunen
Länsstyrelsens bedömningar för hela Västernorrland, antas även gälla vår kommun;
Mjölkproduktionen är viktigast ekonomiskt och sysselsättningsmässigt
Den genomsnittliga besättningsstorleken hör till de lägsta i landet.
Ett allmänt problem är ålderstrukturen och otillräcklig kompetensutveckling. Kan
kompetensnivån förbättras ger det sannolikt goda effekter på såväl konkurrenskraft
som miljöanpassning. Handelsgödselanvändningen hör till de lägsta i landet.
Användningen av kemiska bekämpningsmedel är obetydlig.
I det fortsatta arbetet är en vidare analys av jordbruket inom kommunen
av vikt.
Åkerarealens användning år 2000
Källa Länsstyrelsen i Västernorrlands län 2002-04-19
Uppgifter för företag med mer än 2, 0 ha åker

Energiskog
Trädgårdsväxter
Andra växtslag
Träda
Ospecificerad Åkermark
Annan obrukad åker
Hela åkerarealen summa

Ånge kommun
-

Västernorrlands län
-

3 ha
33 ha
180 ha
426 ha
3 834 ha

105 ha
348 ha
1834 ha
6273 ha
52 234 ha

Antal företag 1 augusti 2000 fördelat efter företagarkategori och storleksgrupp
åkerareal
Källa Länsstyrelsen i Västernorrlands län 2002-04-19
Uppgifter för företag med mer än 2, 0 ha åker
Ånge kommun

Västernorrlands län

200 st
195 st
4 st
1 st
58 st
53 st
33 st
18 st
17 st
16 st
5 st

2 574 st
2 501 st
41 st
32 st
607 st
677 st
544 st
241 st
227 st
224 st
54 st

Antal företag, varav
Fysisk person
Aktiebolag
Övrig
2,1 – 5,0 ha åker
5,1 – 10,0 ha åker
10,1 – 20.0 ha åker
20,1 – 30,0 ha åker
30,1 – 50,0 ha åker
50,1 – 100,0 ha åker
100,1 - ha åker

Antagen av kommunfullmäktige 13 spetember 2004 §69

ÖVERSIKTSPLAN

för utveckling av Ånge kommun

6 (42)

Jordbruk, odlingslandskap,
ängs- och hagmarker

Temahäfte 13

Allmän beskrivning av djurgårdar inom kommunen
Källa miljönämnden 2002-10-20
4 större mjölkgårdar med 80-100 st kor/gård och 8 st mindre mjölkgårdar med 10-30
st kor/gård. Ungdjur köttdjur på 45 gårdar
Får getter på 30 st, Grisbönder på 2 st, Inga gårdar med större fjäderfäbesättningar.
Djurstatistik ur SCB
2260 Ånge / år
kor för mjölkproduktion st
kor för uppfödning av kalvar
kvigor, tjurar och stutar
kalvar, under 1 år
baggar och tackor
lamm
galtar för avel
suggor för avel
slaktsvin, 20 kg och däröver
smågrisar, under 20 kg
höns, 20 veckor eller äldre

1991
733
66
690
663
654
1118
12
193
525
700
2371

1992
859
88
738
782
617
1041
10
160
514
573
2260

1993
749
96
732
753
648
1075
9
173
667
624
2291

1994
653
139
700
705
579
1026
6
147
725
466
2360

1995
582
147
732
660
592
998
3
151
754
421
209

1999
595
204
966
661
737
1005
2

Beskrivning av odlingslandskapet samt ängs- och hagmarker
specifikt
Odlingslandskapets områden redovisade i bevarandeprogrammet med karta
samt i Ängs – och hagmarker enligt inventering 1987.
OBSERVERA En ny ängs- oc hagmarksinventering har genomförts av
Länsstyrelsens lantbruksavdelning år 2002-2003. Resultatet av denna inventering är
inte sammanställd och ställd till kommunens förfogande som faktabas ( 2004-06-30)
Fram till dess den nya inventeringen presenteras för kommunen sker planering med
hjälp av följande underlagsmaterial. Observera numrering och objektnummer samt
redovisning ej heltäckande.
-1. Utdrag ur program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden 1993:1
Länsstyrelsen.
-2.Förutom de av länsstyrelsen ovan redovisade odlingslandskapen är följande odlingslandskap av
lokal betydelse.
-3.Ängs- och hagmarker , Länsstyrelsens inventering 1987 är naturliga slåtter och betesmarker
-4. Kompletterande länsstyrelseobjekt efter inventeringen ovan

1. Utdrag ur program för bevarande av odlingslandskapets natur- och
kulturmiljövärden 1993:1 Länsstyrelsen.
Områdesnummer anger nr i bevarandeplanen
Sammanvägt bevarandevärde redovisas från A-C där A anger högsta bevarandevärde.
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Klassningen bygger på en sammanvägning av natur- och kulturmiljövärden samt
friluftslivsupplevelse värden. Stor vikt har lagts vid områdets helhetsutseende som
odlingslandskap.
Källa: Program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturvärden 1993:1,
samt Länsstyrelsens GIS skikt 2002-12-31
Genomgång och ajourhållning önskvärd i dialog med Länsstyrelsen för att fastställa
nedanstående områdens status idag.
Sammanfattningsvis
Bevarandevärde A 6 st områden 626 ha totalt 5 ha areal naturlig fodermark
B 9
758
6
C 13
1228
3

För aktuella uppgifter om jordbruk och djurhållning kontakta bygg- och miljökontoret.
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Gösunda områdesnummer 6001 (inom riksintresse kulturmiljövård knutet till odlingslandskapet samt
länsstyrelseobjekt 60 070 geologiskt värde) *Övriga värden inom området utreds i det fortsatta
översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark 70 ha
Landskap; Öppet och storskaligt odlingslandskap beläget i en nordostsluttning som planar ut i en
flack svacka. Ljunganåsen löper utefterefter älven och avgränsar odlingsmarken mot denna. Åsen är
skogbevuxen. I söder har odlingsmarken stor vattenkontakt där den avgränsas av älven som här gör
en vid böj. Bebyggelsen är ursprungligt plavcerad i sluttningens övre del mot skogen.
Sammanfattande värdeomdöme; Representativt odlingslandskap, agrarhistorisk kontinuitet,
skönhetsvärde. Odlingsbygd med tydlig och karaktäristisk zonering. Ljunganåsen och
odlingsmarkens vattenkontakt mot älven sätter prägel på området
Sammanvägt bevarandevärde C
Nedergäle – Hjältan områdesnummer 6002 (inom riksintresse kulturmiljövård knutet till
odlingslandskapet samt länsstyrelseobjekt 60 070 geologiskt värde) *Övriga värden inom området
utreds i det fortsatta översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark 80 ha
Landskap; Odlingslandskap beläget i flack nordsluttning mot Ljungan och nedan skogsklädda
bergsluttningar. Odlingsmarken är till större delen avgränsad från älven av trädridåer men har stor
viisuell kontakt med andra sidan. En bäck genomkorsar odlingsmarken och mynnar i en mindre lagun
vid älven. Bebyggelsen är av blandad karaktär och ålder och placerad mot skogskanten.
Sammanfattande värdeomdöme Representativt odlingslandskap, agrarhistorisk kontinuitet,
skönhetsvärde.Sluttningsbygd med karakteristisk zonering och vacker utsikt till andra sidan älven.
Området hänger visuellt samman med odlingsbygden på tvärs över älven.
Sammanvägt bevarandevärde C
Storboda områdesnummer 6003 (inom riksintresse kulturmiljö samt länsstyrelseobjekt 60070)
*Övriga värden inom området utreds i det fortsatta översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark 160 ha
Landskap;Storskalig jordbruksbygd belägen på älvens norra sida nedan de skogsklädda
bergsluttningarna. Huvuddelen av den odlade marken ligger i en flack svacka mellan skogen och
Ljunganåsen. I svackan rinner en mindre bäck som vidgar sig till en liten lagun. Åsen, som löper
utmed älven, är här till stora delar uppodlad och utgör ett markant inslag i landskapet. Landskapet är
tydligt zonerat och har god kontakt med odlingsbygden på andra sidan älven. Bebyggelsen är
ursprungligt belägen i övergången mellan in- och utmark och utgörs av välbevarade mindre gårdar.
Sammanfattande värdeomdöme Representativt odlingslandskap, representativ bebyggelsestruktur,
agrarhistorisk kontinuitet, skönhetsvärde. Tydligt zonerat , storskaligt odlingslandskap i älvdal med fin
kontakt med bygden på andra sidan älven. Den uppodlade Ljunganåsen sätter prägel på landskapet
tillsammans med de ursprungligt placerade och välbevarade mindre gårdarna upp mot skogsbrynet.
Sammanvägt bevarandevärde A
Boda områdesnummer 6004 ( inom riksintresse kulturmiljö samt länsstyrelseobjekt 60070) *Övriga
värden inom området utreds i det fortsatta översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark 50 ha
Landskap;Småskaligt odlingslandskap beläget i sluttningarna på båda sidor om Ljungan, med
huvuddelen av marken på älvens södra sida. På norra sidan löper Ljunganåsen parallellt med älven.
Åsen är här uppodlad och utgör ett markant inslag i landskapsbilden. Bebyggelsen är också
lokaliserad till åsen medan den på södra sidan är mer spridd och av blandat utseende. Odlingsmarken
har vattenkontakt på båda sidor av älven.
Sammanfattande värdeomdöme Representativt odlingslandskap, representativ bebyggelsestruktur,
agrarhistorisk kontinuitet, skönhetsvärde. Typisk och vacker odlingsbygd belägen på sluttningar i
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större älvdal och med den uppodlade Ljunganåsen som sätter prägel på landskapet. På denna ligger
bebyggelsen karaktäristiskt placerad. Området erbjuder en vacker utsikt tvärs över älven.
Sammanvägt bevarandevärde B
Klöstre- Rombäck områdesnummer 6005 (inom riksintresse kulturmiljövård samt
länsstyrelseobjekt 60 070 ängs -o hagmarksinventeringen nr 18) *Övriga värden inom området utreds
i det fortsatta översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark 170 ha
Landskap;Storskaligt och öppet odlingslandskap beläget i svag sydsluttning mot älven. Området
innefattar även en mindre del på södra sidan av älven där odlingsmarken har vattenkontakt. På norra
sidan avgränsar Ljunganåsen odlingsmarken från älven. Delar av åsen utgörs av betesmark.
Bebyggelsen lokaliserad till åsen eller utefter mindre landsvägar.
Sammanfattande värdeomdömeRepresentativt odlingslandskap, agrarhistorisk kontinuitet,
skönhetsvärde. Karaktäristisk storskalig sluttningsbygd i Ljungans dalgång med Ljunganåsen som
markant och vackert inslag i landskapet.
Sammanvägt bevarandevärde C
Rombäck områdesnummer 6006 (inom riksintresse för kulturmiljövård knutet till odlingslandskapet)
*Övriga värden inom området utreds i det fortsatta översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark 60 ha
Landskap;Småskaligt och mosaikartat odlingslandskap beläget på älven. Området innehåller
träddungar, åkerholmar och odlingsrösen. Genom området slingrar Getterån som kantas av betsmark
och annan odlingsmark. Bebyggelsen har ett välbevarat utseende och struktur och består av spridda
smågårdar.
Sammanfattande värdeomdöme Representativt odlingslandskap, representativt
Bebyggelsestruktur, mångformigt, agrarhistorisk kontinuitet, hotade kulturlandskapselement, helhet,
skönhetsvärde. Variationsrikt och vackert småskaligt odlingslandskap beläget utefter Getterån i
Ljungans dalgång. Området har en välbevarad helhetsstruktur och rymmer många landskapselement
som vittnar om äldre markanvändning.
Sammanvägt bevarandevärde B
Tirsta östra områdesnummer 6007 (inom riksintresse kulturmiljövård knutet till odlingslandskapet ,
länsstyrelseobjekt nr 600709 ) *Övriga värden inom området utreds i det fortsatta
översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark160 ha
Landskap;Storskalig jordbruksbygd i en svagt böljande sydsluttning mot älven samt i nordsluttning på
älvens södra sida. Odlingsmarken har kontakt med älvens vatten på mindre partier, främst södra
sidan. Ljunganåsen dyker upp ur Torpsjön i områdets västra del och framträder tydligare österut.
Bebyggelsen ligger huvudsakligen placerad på åsen. På södra sidan utgörs den av mindre gårdar
belägna i sluttningens övre del mot skogsbrynet.
Sammanfattande värdeomdöme Representativt odlingslandskap, representativt
bebyggelsestruktur, mångformigt, agrarhistorisk kontinuitet,skönhetsvärden. Storskalig sluttningsbygd
med för Ljungandalen karaktäristisk uppbyggnad. Ljunganåsen utgör ett vackert och strukturerat
landskapselement.
Sammanvägt bevarandevärde B
Tirsta västra områd *Övriga värden inom området utreds i det fortsatta översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark 120 ha
Landskap;Storskalig odlingsbygd belägen i den svagt kuperade sydsluttningen mot Torpsjön, älvsjö
i Ljungan. I västra delen och ner mot vattnet ligger Torps kyrka. Bygden har god visuell kontakt med
odlingsmarken på södra sidan sjön.
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Sammanfattande värdeomdöme Representativt odlingslandskap, agrarhistorisk kontinuitete,
skönhetsvärden. Storskalig sluttningsbygd med storslagen utsikt över Torpsjön och Ljungans dalgång.
Torps kyrka, tidigare socekencentrum, utgör ett vackert landmärke i landskapet.
Sammanvägt bevarandevärde B
Viken-Finnsta områdesnummer 6009 (inom riksintresse kulturmiljövård knutet till odlingslandskapet,
ängs – och hagmarksinventeringen nr 17) *Övriga värden inom området utreds i det fortsatta
översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark 160 ha
Landskap;Odlingslandskap beläget i jämn nordsluttning ner mot Torpsjön. Odlingsmarken är
genomdragen av ett par flacka raviner och har dessutom vattenkontakt mot Torpsjön. Bebyggelsen
inom området är blandad med inslag av välbevarade mindre gårdar och Per-Albin torp.
Sammanfattande värdeomdöme Representativt odlingslandskap, representativt
bebyggelsestruktur, agrarhistorisk kontinuitet, hotatd naturtyp,skönhetsvärden.
Tilltalande sluttningsbygd med karaktäristisk zonering och vacker utsikt över Torpsjön och bygden på
andra sidan. Stor vattenkontakt samt inslag av naturlig betesmark bidrar till området svärde.
Sammanvägt bevarandevärde B
Viknäset 6010 områdesnummer fornminne, (inom riksintresse kulturmiljövård knutet till
odlingslandskapet, länsstyrelseobjekt 60 070, fornminne) *Övriga värden inom området utreds i det
fortsatta översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark 80 ha
Landskap; Odlingslandskap beläget på båda sidor älven i den skålformiga dalgången vid Ljungans
utflöde i Torpsjön. Centralt i området ligger Viknäset, del av Ljunganåsen, vilket utgör ett stort
fornlämningsområde. Näset utgörs av öppna marker och träddungar. Mellan Viknäset och älvens
norra strand finns också Sveriges längsta träbro. Odlingsmarken har god vattenkontakt främst mot
älvens norra strand och mot mindre älvlaguner. Odlingsmarkerna på båda sidor älven hänger visuellt
samman. Bebyggelsen ligger huvudsakligen placerad mot skogsbrynet i söder samt på moränkullar i
sydsluttningen mot älven.
Sammanfattande värdeomdöme Representativt odlingslandskap, säregen/märklig beskaffenhet,
agrarhistorisk kontinuitet, hotade kulturlandskapselement, skönhetsvärde. Variationsrikt och vackert
odlingslandskap invid Ljungans utlopp i Torpsjön. Området innehåller kulturhistoriska element som
vittnar om lång markanvändarhistoria såväl som om de speciella förutsättningar älven skapat.
Sammanvägt bevarandevärde A
Gullgård områdesnummer 6011 (inom riksintresse kulturmiljövård knutet till odlingslandskapet,
länsstyrelseobjekt 60 070 , ängs- och hagmarksinventeringen 16) *Övriga värden inom området utreds
i det fortsatta översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark 240 ha
Landskap; Svagt kuperat storskaligt odlingslandskap beläget i sydsluttning mot älven och ett mer
småskaligt på älvens södra sida. Odlingsmarkerna innehåller åkerholmar, träddungar samt andra
odlingshinder och har stor vattenkontakt vid strandängar efter älven. I nordsluttningen på södra sidan
Ljungan slingrar en mindre å ut i älven vid strandängar och avor. Ute i älven ligger en ö med delvis
öppna marker. Bebyggelsen är lokaliserad till sluttningarnas övre del, på södra sidan på moränkullar
invid steniga betesmarker. Bebyggelsen är av blandad karaktär med spridda mindre gårdar och inslag
av äldre byggnader.
Sammanfattande värdeomdöme Representattivt odlingslandskap, mångformigt, agrarhistorisk
kontinuitet, hotade kulturlandskapselement, skönhetsvärde. Vacker och mångformig jordbrukdbygd
som innehåller såväl stor- som småskaligt odlingslandskap samt en rad element som vittnar om äldre
markanvändning. Bygden bildar en helhet tvärs över älvdalen.
Sammanvägt bevarandevärde A
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Södra Sillre Ö områdesnummer 6012 (inom riksintresse kulturmiljövård, länsstyrelseobjekt 60 070 )
*Övriga värden inom området utreds i det fortsatta översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark 450 ha
Landskap; Storskaligt odlingslandskap beläget i en flack sydvästsluttning ner mot Ljungan samt ett
småskaligare landskap på älvens södra sida nedan Ranklevens bergsbrant. På älvens niorra sida
splittras odlingsmarken upp av ett flertal träddungar och ridåer och är genomdragen av ett par mindre
bäckar. På södra sidan utgör Ljunganåsen ett markant inslag i landskapet. Dess skogsklädda rygg
löper parallellt med älven och flankeras på båda sidor av odlingsmark. Odlingsmarken innehåller
många odlingshinder och ängslador.
Vattenkontakten mot älven är stor och enstaka större strandängpartier förekommer.
Bebyggelsen på norra sidan ligger väl samlad efter gamla byvägen i sluttningens övre del. På södra
sidan är bebyggelsen mer splittrad och här förekommer också flera Per Albin-torp. Odlingsmarken har
visuell kontakt över älven och utgör ett landskapsrum.
Sammanfattande värdeomdöme Representativt odlingslandskap, representativ bebyggelsestruktur,
mångformigt, agrarhistorisk kontinuitet, skönhetsvärde. Variationsrik odlingsbygd på ömse sidor
Ljungan med såväl storskaligt som småskaligt odlingslandskap. Ett flertal landskapselement vittnar om
områdets äldre markanvändningshistoria. Rankleven och Ljunganåsen är ingredienser i landskapet
som bidrar till områdets speciella karaktär och storslagenhet.
Sammanvägt bevarandevärde C
Borgsjö områdesnummer 6013 (inom riksintresse kulturmiljövård knutet till odlingslandskapet )
*Övriga värden inom området utreds i det fortsatta översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark 25 ha
Landskap; Småskaligt uppsplittrad odlingsmark i sydsluttning mellan Borgsjön och Borgsjö kyrka.
Huvuddelen av marken utgörs av fårbeten. Området innehåller hembygdsgård samt vandrarhem och
camping.
Sammanfattande värdeomdöme Representattiv bebyggelsestruktur, skönhetsvärden, studieobjekt.
Små odlingsmarker i sluttningen mellan Borgsjön och nedan den vackert belägna Borgsjö kyrka.
Områdets värde är huvudsakligen knutet till kyrkann samt av turistiskt karaktär.
Sammanvägt bevarandevärde C
Magdbyn områdesnummer 6014 (inom riksintresse kulturmiljövård knutet till odlingslandskapet,
länsstyrelseobjekt 60 070) *Övriga värden inom området utreds i det fortsatta översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark 75 ha
Landskap; Odlingslandskapet beläget i nordsluttning ner mot Borgsjön. Landskapet har visuell
kontakt med Borgsjön och Borgsjö kyrka på andra sidan men en trädridå skiljer odlingsmarken från
vattnet. Odlingsmarken innehåller spridda träddungar och åkerholmar. Bebyggelsen ligger
huvudsakligen placerad i sluttningens övre del och innehåller enstaka äldre gårdslägen. Järnvägen
skär igenom området.
Sammanfattande värdeomdöme Representativt odlingslandskap, agrarhistorisk kontinuitet, hotade
kulturlandskapselement, skönhetsvärde. Karaktäristisk sluttningsbygd på Borgsjöns sydsida. Bygden
har god visuell kontakt med Borgsjö kyrka på Borgsjöns norra sida.
Sammanvägt bevarandevärde C
Näset områdesnummer 6015(inom riksintresse kulturmiljövård knutet till odlingslandskapet,
länsstyrelseobjekt 60 021) *Övriga värden inom området utreds i det fortsatta översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark 60 ha
Landskap; Odlingslandskap beläget på ett näs som skjuter ut i västra delen av Borgsjön. Mitt uppe på
näset löper byvägen efter vilken bebyggelsen ligger koncentrerad med äldre gårdsbildningar. På ömse
sidor om byvägen ligger odlingsmarken på sluttningarna ner mot Borgsjön. Norr om vägen finns ett
flertal träddungar.
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Sammanfattande värdeomdöme Representativt odlingslandskap, representativ bebyggelsestruktur,
agrarhistorisk kontinuitet, skönhetsvärde. Odlingslandskap centralt placerat i dalgången på ett näs i
Borgsjön. Byn är vackert belägen utefter byvägen på näsets krön och med vid utsikt över dalgången.
Gårdsbildningar med äldre karaktär stärker värdet.
Sammanvägt bevarandevärde C
Önsta-Ede områdesnummer 6016(inom riksintresse kulturmiljövård knutet till odlingslandskapet
,länsstyrelseobjekt 60 070 ) *Övriga värden inom området utreds i det fortsatta översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark 140 ha
Landskap; Odlingslandskapet beläget på flacka marker runt vikar, kantade av strandängar, på
sydsidan av ett större sel i Ljungan. Odlingsmarken har mycket stor vatttenkontakt och ett flertal
mindre uddar och öar med betesmarker förekommer inom området. På strandängar och annorstädes
står många ängslador. I söder får området ett mer mosaikartat utseende med träddungar och
åkerholmar. Bebyggelsen utgörs av spridda gårdar i ursprungliga lägen, ofta moränkullar ute i
odlingsmarken. Gårdar och gårdssamlingar är väl bevarade och underhållna och innehåller många
timrade ekonomibyggnader. I öster ligger bebyggelsen samlad i en byklunga och här finns flera större
salsbyggnader.
Sammanfattande värdeomdöme Representativt odlingslandskap, representativ bebyggelsestruktur,
mångformigt, agrarhistorisk kontinuitet, hotade kulturlandskapselement, helheten, skönhetsvärde.
Variationsrikt och mycket vackert odlingslandskap invid ett sel i Ljungan. Odlingsmarkens mycket
stora vattenkontakt vid uddar och holmar i älven utgör grunden för områdets mycket stora naturvärde.
Bebyggelsens ursprungliga utseende och struktur är också mycket välbevarad och bidrar starkt till att
området utgör en fin helhetsmiljö.
Sammanvägt bevarandevärde A
Parteboda områdesnummer 6017(inom riksintresse kulturmiljövård knutet till odlingslandskapet,
länsstyrelseobjekt 60 070) *Övriga värden inom området utreds i det fortsatta översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark 150 ha
Landskap; Flackt, mosaikartat odlingslandskap som innehåller ett flertal träddungar och centralt
beläget skogsparti. Odlingsmarkerna präglas av åkerholmar, öppna diken, ett flertal ängslador och de
ansluter dessutom till en mindre tjärn. Bebyggelsen utgörs av mindre gårdar i ursprungliga lägen samt
en samlad bybildning av gårdar längs åsen i Parteboda. Bebyggelsen innehåller äldre
timmerbyggnader.
Sammanfattande värdeomdöme Representativt odlingslandskap, representativ bebyggelsestruktur,
mångformigt, agrarhistorisk kontinuitet, hotade kulturlandskapselement, skönhetsvärde. Tilltalande
mosaikartat odlingslandskap som kännetecknas av en ursprunglig bebyggelsestruktur med bland
annat många ängslador. Området variationsrikedom bidrar till värdet.
Sammanvägt bevarandevärde C
Boltjärn områdesnummer 6018 (inom riksintresse kulturmiljövård knutet till odlingslandskapet)
*Övriga värden inom området utreds i det fortsatta översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark 70 ha
Landskap; Välavgränsad jordbruksby belägen i en jämn sydsluttning ett par kilometer norr om
Ljungans fåra. Odlingsmarken utgörs av en stor öppen yta i sluttningen nedan den oskiftade byn.
Gårdarna ligger på rad utmed bygatan i övergången mellan in- och utmark i sluttningens övre del.
Sammanfattande värdeomdöme Representativt odlingslandskap, representativ bebyggelsestruktur,
säregen/märklig beskaffenhet, agrarhistorisk kontinuitet, hotade kulturlandskapselement, helhet.
Samlad jordbruksby med den äldre bebyggelse- och ägostrukturen bevarad med gårdar i oskiftade
lägen. Området är viktigt för förståelsen av äldre markorganisationen.
Sammanvägt bevarandevärde C
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Haverö områdesnummer 6019 (fornminne, riksintresse kulturmiljövård knutet till odlingslandskapet,
riksintresse friluftsliv, riksintresse naturvård, naturreservat ,länsstyrelseobjekt r 60002, ängs- och
hagmarksinventeringen 1 ) *Övriga värden inom området utreds i det fortsatta översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark 150 ha
Landskap; Området är beläget vid Ljungan, utefter sträckan Kyrksjön- Haverö strömmar- Holmsjön, i
det av skog helt dominerade västligaste Medelpad. Odlingsmarken är updelad på ett flertal mindre
områden på näset vid Haverö kyrka och vid byarna Säter, Viken, Kölsillre och Vassnäs. På samtliga
platser har odlingsmarken stor vattenkontakt och demarker som ansluter till älven översvämmas
årligen vid vårfloden.
Sammanfattande värdeomdöme Representativt odlingslandskap, agrarhistorisk kontinuitete, hotade
kulturlandskapselement, helhet, skönhetsvärden. Odlingsmarkerna vid Haverö utgör ett mycket bra
exempel på en skogsbygd i inlandet som på grund av sitt strategiska läge, invid Ljungan och de stora
sjöarna, koloniserades redan under äldre järnålder. Här har jordbruk bedrivits vid sida av andra
näringar som jakt och fiske under mycket lång tid. Ännu idag utgör denna typ av mångbruk grunden
för de människor som bor här.
Sammanvägt bevarandevärde B
Björsjöbodarna- Säternybodarna områdesnummer 6020( länsstyrelseobjekt 60 013, 60 0149
*Övriga värden inom området utreds i det fortsatta översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark >5 ha
Landskap; Knappa milen rakt norr om Säter vid Haverö strömmar ligger de två fäbodvallarna
Björsjöbodarna och Säternybodarna, i det omgivande skogslandskapet. Björsjöbodarna med sina fyra
vallar, är belägen i sydostsluttning ner mot sjön med samma namn och Säternybodarna ca tre km
väster därom. Vallarna är idag inte längre i drift men befinner sig i relativt gott skikt.
Sammanfattande värdeomdöme Representativt odlingslandskap, Representativ bebyggelsestruktur,
hotade kulturlandskapselement ,studieobjekt, skönhetsvärde.
Björsjöbodarna och Säternybodarna representerar de mycket få kavrvarande historiebärarna efter den
tidigare i länet utbredda buföringen. Framförallt är det vallarnas rikedom på, för fäbodkulturen
traditionella byggnadstyper som u tgör värdet. En återupptagen hävd i mindre skala skulle också
kunna bevara och återskapa en del av de botaniska värdena. Vallarna hyser också en potential för
turism och friluftsliv.
Sammanvägt bevarandevärde B
Granbodåsen områdesnummer 6021 (riksintresse naturvård knutet till odlingslandskapet,
länsstyrelseobjekt 60 172 , ängs- och hagmarksinventering 4 )*Övriga värden inom området utreds i
det fortsatta översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark 2 ha
Landskap; Fäboden är belägen i skogslandskapet, ca 360 möh, högt ovanför Ljungans älvdal och
med vid utsikt över denna. Den öppna bovallen ligger i en småkullig sydostvänd moränsluttning och
omges av en luckig betesskog. Större delen av vallen är helt öppen men i dess nedre delar finns ett
glest björkbestånd.
Sammanfattande värdeomdöme Representativt odlingslandskap, representativ bebyggelsestruktur,
hotad naturtyp, hotade arter, helhet, skönhetsvärde, studieobjekt. Granbodaåsen är länets enda
kvarvarande kompletta fäbodmiljö- en tidigare vanlig, numera i stort sett försvunnen naturtyp. Med
sina omfattande slåtterhävdade öppna marker och djur på skogsbete utgör avllen en mycket värdefull
historiebärare. Den välbevarade bebyggelsen tillsammans med det höga läget, med milsvida utsikt,
gör att Granbodaåsen har ett mycket stort skönhetsvärde.
Sammanvägt bevarandevärde A
Tälje Gammelbodarna områdesnummer 6022 ( riksintresse naturvård knutet till odlingslandskapet,
länsstyrelseobjekt 60 139 , ängs- och hagmarksinventeringen 5 )*Övriga värden inom området utreds i
det fortsatta översiktsplanearbetet.
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Areal odlingsmark 4 ha
Landskap;Gammelbodarna är en ensamliggande gård omgiven av skogsmark och belägen ca 2 km in
i en sidodalgång till Ljungandalen. Inägomarken består av oregelbundna åkerlappar insprängda
mellan hackslåtterytor på rikblockig morän. På hackslåtterytorna finns odlingsrösen och ängslador.
Sammanfattande värdeomdöme Representativt odlingslandskap, artrikt, hotade naturtyper och arter,
helhet, muselat jordbrukslandskap. Det ålderdomliga odlingslandskapet vid Gammelbodarna utgör en
mycket fin helhtsmiljö. På gården finns en av länets största och få kvaravarande hackslåttar där den
långa och obrutna hävden har gett upphov till en rik ängsmarksflora.
Sammanvägt bevarandevärde A
Råsjö områdesnummer 6023 *Övriga värden inom området utreds i det fortsatta
översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark10 ha
Landskap; Byn är belägen på en bergrygg som sträcker sig ner mot Råsjön i det omgivande
skosglandskapet. Marken är kuperad och bebyggelsen ligger huvudsakligen klumpad på mindre
moränknalle i sluttningen mot sjön. Odlingsmarken har inte vattenkontakt. Enstaka odlingshinder
förekommer.
Sammanfattande värdeomdöme Representativt odlingslandskap, representativ bebyggelsestruktur,
agrarhistorisk kontinuitet, hotade kulturlandskapselement, skönhetsvärde. Med sin enklare bebyggelse
ger Råsjö av idag ett ålderdomligt intryck. Byn vittnar om den epok som finnkolonisationen i dessa
trakter utgjorde.
Sammanvägt bevarandevärde C
Grundsjön områdesnummer 6024 (ängs- och hagmarksinventeringen 9 )*Övriga värden inom
området utreds i det fortsatta översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark18 ha
Landskap; Byn är belägen 400 möh i det storkuperade skogslandskapet söder om Ljungans dalgång.
Odlingsmarken ligger på Täppbergets sydsluttning mot Gårdsjön och med stor vattenkontakt mot
densamma. Bebyggelsen är belägen uppe i sluttningen.
Sammanfattande värdeomdöme Representativt odlingslandskap, representativ bebyggelsestruktur,
agrarhistorisk kontinuitet, hotade kulturlandskapselement, skönhetsvärde. Med sin enklare bebyggelse
ger Råsjö idag ett ålderdomligt intryck. Byn vittnar om den epok som finnkolonisationen i dessa trakter
utgjorde.
Sammanvägt bevarandevärde B
Naggen områdesnummer 6025 (länsstyrelseobjekt 60 036, ängs- och hagmarksinventeringen 11)
*Övriga värden inom området utreds i det fortsatta översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark35 ha
Landskap; Byn belägen ca 400 möh i det omgivande skogsklädda bergkullandskapet. Odlingsmarken
ligger i den kuperade sydvästsluttningen med inslag av odlingsrösen och ängslador. Bebyggelsen är
spridd i sluttningen, huvudsakligen efter landsvägen.
Sammanfattande värdeomdöme Representativt odlingslandskap, agrarhistorisk kontinuitet, hotad
naturtyp, hotade kulturlandskapselement, skönhetsvärden. Vackert belägen finnby med levande
odlingslandskap och med relativt omfattande naturliga slåttermarker. Naggen utgör en levande by som
idag vittnar om finnkolonisationen i dessa skogsbygder.
Sammanvägt bevarandevärde B
Finnsjön områdesnummer 6026 (ängs- och hagmarksinventeringen 14) *Övriga värden inom
området utreds i det fortsatta översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark8 ha
Landskap; Finnby belägen ca 400möh i det storkuperat och skogsklädda bergkullandskapet söder om
Ljungans dalgång. Odlingsmarken ligger i brant sydsluttning ner mot Finnsjön och har vattenkontakt
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mot denna. På odlingsmarken förekommer odlingsrösen. Gårdsbebyggelsen ligger samlad ett stycke
upp i sluttningen.
Sammanfattande värdeomdöme Representativt odlingslandskap, representativ bebyggelsestruktur,
agrarhistoriskt kontinuitet, hotad naturtyp, hotade kulturlandskapselement, helhet, skönhetsvärde. Litet
vackert beläget nybygge med ett relativt ursprungligt byggnadsbestånd. Detta tillsammans med
odlingsmarkens läge och uppbyggnad vittnar om ursprunget i finnkolonisationen av dessa
skogsbygder. Området hyser också naturliga fodermarker.
Sammanvägt bevarandevärde C
Saxen områdesnummer 6027-*Övriga värden inom området utreds i det fortsatta
översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark 20 ha
Landskap; Odlingsmark i svag sydvästsluttning i den omgivande skogsklädda bergkullterrängen
söder om Ljungans dalgång.
Sammanfattande värdeomdöme Representativt odlingslandskap, agrarhistorisk kontinuitet, hotade
kulturlandskapselement, skönhetsvärde. Vackert belägen finnby som med sin uppbyggnad och sina
lämningar vittnar om utvecklingen från 1600talets finnkolonisation fram till idag.
Sammanvägt bevarandevärde C
Hjältanstorp områdesnummer 6028 *Övriga värden inom området utreds i det fortsatta
översiktsplanearbetet.
Areal odlingsmark 40 ha
Landskap; Större finnby belägen i den skogsklädda bergkullterrängen norr om Ljungans dalgång.
Odlingsmarken är mosaikartad och ligger ide n kuperade ostsluttningen. Bebyggelsen är
huvudsakligen placerad i sluttningens övre del.
Sammanfattande värdeomdöme Representativt odlingslandskap, representativ bebyggelsestruktur,
agrarhistorisk kontinuitet, hotade kulturlandskapselement, skönhetsvärde. Större vackert belägen
finnby. I byn finns flera gårdar med välbevarade äldre byggnader i ursprungliga lägen. Byn utgör en
viktig historiebärare som vittnar om finnkolonisation i dessa skogsbygder.
Sammanvägt bevarandevärde C
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2. Förutom de av länsstyrelsen ovan redovisade odlingslandskapen
är följande odlingslandskap av lokal betydelse ( finns ej i kartbilden):
Lombäcken en högt belägen skogsby
Ångebyn- Ovansjö och Hallsta – Granboda – odlingslandskap söder respektive norr om Ljungans
dalgång.
Gammelbodarna fäbodar norr om Turingen
Flata, Munkbysjön och Nordanede odlingslandskap söder och norr om Ljungans dalgång

3.Ängs- och hagmarker
Ängs – och hagmarker enligt inventering 1987
Sammanställning av de objekt som redovisas.
Kölsillre nr 1 i inv, länsstyrelseobjekt 60001 *
Observera att lstobj nr i GIS skikt
Mon nr 2 i inv, länsstyrelseobj 60002,
saknar motsvarighet i övr Lst
Granbodåsen nr 4 i inv, länsstyrelseobj 60004
data tillgänglig för kommunen
Gammelbodarna nr 5 i inv, länsstyrelseobj 60005
Nyänget nr 6 i inv, länsstyrelseobj 60006
Julåsen nr 8 i nv, länsstyrelseobj 60007, 60008,
Grundsjön nr 10 i inv, länsstyrelseobj 60009
Naggen nr 11 i inv, länsstyrelseobj 60011, 60173
Stormörtsjön nr 13 i inv, länsstyrelseobj 60013,
Finnsjön nr14 i inv, länsstyrelseobj 60014
Övergård nr 16 i inv, länsstyrelseobj 60016
Munkbyn nr 20 i inv, länsstyrelseobj 60020
Finnsta 60017
Albybyn 60003
Norra Nordanede 60021
Gäddtjärnåsen 60012
Förutom de redovisade ängs- och hagmarkerna ovan redovisar länsstyrelsen följande
länsstyrelseobjekt;
Tälje 60120
Mörttjärnen 60121
Linbäckåsens fäbodar 60123
Säterbodarna 60122
Kullens fäbodvall 60204
Björsjöbodarna 60013
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4 Granbodåsen länsstyrelseobj 60004
Värdeklass: I
Socken: Borgsjö
Areal: 2-2, ha
100m-ruta:17F 8H 4E4J
Markägarkategori: Enskild Inv.datum: 870905
Landskap: Granbodåsen är en fäbod belägen i skogslandet ca 360 m ö h, högt ovanför älvdalen och
med vid utsikt över denna. Vallen ligger vid en småkullig sydostsluttning med en nivåskillnad av 25
meter. Jordarten är morän med måttlig blockhalt. Markfuktigheten spänner över skalan från torr till
fuktig. En bäck rinner genom objektet.
Naturtyp: Mycket stor hackslått med inspränga små åkerlappar. Enligt markägaren har dessa troligen
ej odlats sedan 1800-talet. Den omgivande skogen – en oas i hyggesöken – är en högbonitär
betesskog där skogsarnete ännu bedrivs, numera med får.
Vegetation: Den småkupernade moränsluttningen uppvisar en mosaik av rödeväng, skogsnävaäng
samt ett stagghedsliknande växtsamhälle. Större delen av vallen är öppen, men i dess nedre delar
finns ett litet, glest lövträdsbestånd. Buskar saknas.
Flora: Glasbjörk förekommer samt enstaka tall, gran, hägg, sälg och en, varav de två sistnämnda är
extremt grova. I fältskicket dominerar stagg (Nardus stricta). Vidare märks vanlig låsbräken,
brudsporre, slåtterfibbla, rosettjungfrulin, vårfingerört och sandviol (Botrychium lunaria, Gymnadenia
conopsea, Hypochaeris maculata, Polygala amarella, Potentilla crantzii, Viola rupestris). Hotade arter:
Topplåsbräken, fältgentiana och möjligen späd ögontröst (Botrychium lanceolatum,Gentianella
campestris, Euphrasia stricta v. tenuis). Fram till 1930-talet växte brunkullan (Nigritella nigra) på
Granbodåsen. Rik svampflora med bl a scharlakansröd vaxskivling.
Hävd: Slåttern upphörde 1936, varefter marken låg ohävdad ca 10 år. Från mitten av 40-talet och fram
till 1984 bedrevs nötkreaturbete, på senare år även fårbete vilket ännu pågår. Fr o m 1987 lieslås hela
vallen inklusive de gamla åkrarna
2 Mon länsstyrelseobj 60002
Värdeklass: 11
Socken: Haverö
Areal: 1 ha
100m-ruta: 17F 4F 3E4F
Markägarkategori: Enskild Inv.datum: 870712
Landskap: Mon är en liten, av skog omgiven gård på en bred udde i Holmsjön. Frisk och fuktig morän
i svag nordsluttning.
Naturtyper: Öppen hagmark. Små hackslåttar på renar och åkerholmar.
Vegetation: Beteshagen domineras av rödvenäng, de slåttade renarna av skogsnävaäng.
Åkerholmarnas vegetation är kvävepåverkan och låter sig ej klassificeras. Glesa träd- och buskskikt.
Flora: Tall, rönn och en förekommer. Fältskiktet förefaller artfattigt med bl a stagg, kattfot och bitvis
dominerande ormrot (Nardus stricta, Antennaria dioica, Polygonum viviparum).
Hävd: Beteshagen togs upp direkt från skogsmark vid sekelskiftet och har alltså aldrig varit
slåttermark. Kontinuerlig 80-årig beteshävd. Hagmarken betas av mjölkkor och är välhävdad. Renar
och åkerholmar lieslås. Hävden är måttlig till god.
Ingrepp/påverkan: Smärre grusfyllning i hagmarken. Gödselvattenstråk från ladugård och
sommarladugård. Viss konstgödsling förekommer.
Kulturhistoriska spår: Gården uppodlades på 1870-talet. Grunderna efter de år 1903 flyttade husen
ligger på de två åkerholmarna. Vidare finns sommarladugård, ängslada, sammanhängande
trädgärsgård runt inägorna samt odlingsrösen.
Omdöme: Unga, övervägande välhävdade naturfodermarker med i landskapsperspektiv gamla
hagmark som aldrig varit slåttermark. Renslåtter. Viss gödslingspåverkan. Utslagsgivande kriterier:
Nuvarande hävd, hävdekontinuitet, geografisk representativitet.

1 Kölsillre 3:25, 3:47 länsstyrelseobjekt 60001
Värdeklass: II
Socken Haverö
Areal: 0,5-I ha
100m-ruta: 17F 3D 4B6D
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Markägarkategori: Enskild Inv.datum: 870825
Landskap: Beläget i Ljungans, i denna del av sitt lopp, flacka, breda men ofullständiga uppodlade
dalgång. Storblockig och finsdimentrik morän med flack topografi. Övervägande fuktig till våt mark.
Älvstrand.
Naturtyp: Sötvattenstrandäng.
Vegetation: Strandängens västra hälft är zonerad tuvtåteläng-hög-starräng-fräkenbälte. I östra halvan
är högstarrängen ersatt av gräs-lågstarräng med en smal bård av högstarräng mot
fräkenvegetationen. Längst i öster ett litet parti rödvenäng. Uppe på blocket framträder
torrängsfragment.
Flora: Relativt unga exemplar av tall, gran och glasbjörk bildar trädskikt. Av buskar förekommer en
gran, tall och i västra delen vidden. Måttlig artrikt fältskikt med bl a stagg, fjälltimotej, hirsstarr,
slåtterblomma och ängsvädd (Nardus stricta, Phleum alpinum, carex panicea, parnassia palustris,
succisa pratensis).
Hävd: Nötkreatursbete. Väster om fastighetsgränsen svaghävdat, öster därom måttligt till god hävd.
Ingrepp/påverkan: Två gamla, nästan igenvuxna diken, varav ett i fastighetsgränsen.
Kulturhistoriska spår: Ängslada.
Omdöme: Sällsynt exempel på hävdad, av dämning och torrläggning opåverkad älvstrandäng.
Utslagsgivande kriterier: Raritet, geografisk representavitet, nuvarande hävd.
Betet bör intensifieras, i synnerhet i västra delen (3:47).
5 Gammelbodarna länsstyrelseobj 60005
Värdeklass: I
Socken: Borgsjö
Areal: 1-1,5 ha
100m-ruta: 17G 7A 4B9F
Markägarkategori: Enskild Inv.datum: 870905
Landskap: Beläget ca 2 km in i en sidodalgång till Ljungandalen. Omges av skog. Ursprungligen
fäbod, numera permanent gårdsbebyggelse. Synnerligen stor- och rikblockig morän, mycket svagt
sydvästsluttande. Torrt -fuktigt. Genom objektet rinner en obetydlig bäck, tidvis torrlagd, dikad för
många år sedan.
Naturtyp: Mosaik av små och stora hackslåttar samt en sidvallsäng. De större har markerats på
kartan.
Vegetation: Skogsnävaängen dominerar och spänner över ett ovanligt brett fuktighetsregister, från
torr till fuktig. Vidare förekommer högörtäng och – mosaikartat insprängt – fårsvingeltorräng.
Hackslåttarna är trädfria, men vissa buskar sparas.
Flora: Enar och enstaka röda vinbärsbuskar förekommer. Artrikt fältskikt med bl a dvärglummer, vanlig
låsbräken, slåtterfibbla, stagg, rosettjungfrulin, vårfingerört och smörbollar (Selaginella selaginoides,
Botrychium lunaria, Hypochaeris maculata, Nardus stricta, Polygala amarella, Potentilla crantzii,
Trollius europaeus). Hotade arter: Senblommande fältgentiana (Gentiamella campestris) växer rikligt
på såväl torr, frisk som fuktig mark i hela området. Vid infartsvägen – men framförallt i vägdiket! –
växer även senblommande ängsgentiana (G. amarella).
Hävd: Obruten hävdekontinuitet. Höet räfsas. 99 % av gårdens ursprungliga hackslättmarker är ännu i
god slåtterhävd.
Ingrepp/påverkan: Kulturhistoriska spår: Odlingsrösen, tre ängslador.
Omdöme: En av länets största välhävdade naturliga slåttermarker. Utslagsgivande kriterier:
Nuvarande hävd, hävdekontinuitet, typrepresentativitet, geografisk representativitet, raritet, storlek.
6 Nyänget länsstyrelseobj 60006
Värdeklass: I
Socken: Borgsjö
Areal: ca 0,4 ha
100m-ruta: 17G 7A 3AOJ
Markägarkategori: Enskild Inv.datum: 870905
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Landskap: Beläget i ett mindre odlingsområde en kilometer in i en sidodalgång till Ljungandalen.
Blockig och finsedimentrik morän med flack typografi. Övervägande frisk till fuktig mark. Mycket hög
basmättnadsgrad. Den lilla Råabäcken rinner genom objektet.
Naturtyp: Sidvallsäng (bitvis övergångsform till raning).
Vegetation: Högörtäng dominerar, delvis med inslag av mer lågvuxen vegetation med drag av
kalkfuktäng. (Tidigare var vegetationen sannolikt till stor del av kalkfuktängstyp).
Flora: Relativt unga individ av glasbjörk, tall och gran bildar trädskikt. Enstaka enar och
kanelrosbuskar förekommer. Nyänget uppvisar ett antal exklusiva kärlväxter. Här finns Medelpads
enda hävdade lokal för älväxing (Sesleria coerulea), som åtminstone tidigare haft förekomster både
uppströms och nedströms längs Råabäcken. I övrigt kan nämnas fågelstarr, hårstarr, slåtterblomma
och rosettjungfrulin, enligt Håkan Lindström och Rolf Lidberg även brudsporre, gullviva och
blodnycklar (Carex ornithopoda; C. Capillaris, Parnassia palustris, Polygala amarella, Gymnadenia
conopsea, Primula veris, Dactylorhiza cruenta).
I början av seklet växte enligt Collinder (1909) majvivan (Primula farinosa) ”mängdvis” på Nyänget,
som dock för 80 år sedan sträckte sig ett par hundra meter uppströms Råabäcken. Hotad art:
Lindström & Lidberg uppger att ängsgentiana (Gentianella amarella) påträffats på ängsmarken. Vid
inventeringen noterades att delar av den gamla kalkfuktängsfloran tagit sin tillflykt till vägdikena vid E
75 (rosettjungfrulin, brudsporre, blodnycklar, ängsgentiana).
Hävd: Slåttern upphörde vid mitten av 1960-talet, varefter ängen låg ohävdad två decennier. 1984 tog
Östra Medelpads Naturskyddsförening initiativ till restaurering av Nyänget. 1987 skedde en
tillfredsställande slåtter. Måttlig hävd.
Ingrepp/påverkan: Kulturhistoriskt spår: Ängslador
Omdöme: Restaurerad sidvallsäng med exklusiva florainslag och drag av kalkfuktäng. Gränsfall till
klass II. Utslagsgivande kriterier: Raritet, geografisk representativitet, nuvarande hävd.
Trädskiktet bör glesas ut kraftigt. Noggrann räfsning bör ske i hela delobjektet.
8 Julåsen 3:11 länsstyrelseobj 6007, 6008,
Värdeklass: I
Socken: Borgsjö
Areal: ca 0,5 ha
100m-ruta: 17G 4A 3A7J
Markägarkategori: Enskild Inv.datum: 870825
Landskap: Julåsens by är belägen i ett höglänt, storkuperat skogslandskap. Objektet ligger ca 475 m
ö h, i en östorienterad, småkuperad moränsluttning. Frisk och fuktig mark. Förhöjd basmättningsgrad.
Naturtyp: Hackslåttar i breda zoner kring och mellan små lägdor.
Vegetation: Skogsnävaäng med inslag av stagghed och rödvenäng samt en högörtäng. Även de
gamla lägdorna har börjat få slåtterpräglad vegetation.
Flora: Spridda glasbjörkar, tallar, granar och enbuskar. Artrik kärlväxtflora med vanlig låsbräken,
stagg, grönyxne, skogsnycklar, brudsporre, tvåblad, tätört och rödkämpar (Botrychium lunaria, Nardus
stricta, Coeloglossum viride, Dactylorhiza maculata ssp. Fuchsii, Gymnadenia conopsea, Listera
ovata, Pinguicula vulgaris, Plantago media). Hotade arter: Höstlåsbräken* och mycket rik förekomst av
senblommande fältgentiana (Botrychium multifidum, Gentianella campestris).
Hävd: Slåtter fram till början av 1960-talet. Några års ohävd följde, varefter hackslåttarna fårbetats
från slutet av 60-talet och fram till och med 1985. På initiativ av Östra Medelpads Naturskyddsförening
återupptogs slåttern 1986.
Ingrepp/påverkan: några partier är slåtterfloran degenererad och vegetationen domineras av brunrör
– f d hötipp eller risupplag?
Kulturhistoriskt spår: Odlingsrösen
Anm: Floran analyseras i Lindström (1980)
Omdöme: Relativt omfattande, välhävdade och artrika hackslåttar. Utslagsgivande kriterier:
Nuvarande hävd, typrepresentativitet, geografisk representativitet, raritet.
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10 Grundsjön 3:7 länsstyrelseobj 60009
Värdeklass: II
Socken Borgsjö
Areal: 0,5 ha
100m-ruta: 17G 2A 2B5D
Markägarkategori: Enskild Inv.datum: 870710
Landskap: Grundsjöns by är belägen i sluttningarna mot en sjö drygt 400 m ö h i det storkuperade
skogslandet söder om Ljungans dalgång. Blockfattig morän i svag nordsluttning. Frisk och fuktig mark.
Naturtyper: Sidvallsäng och hackslått.
Vegetation: Problematisk. Den artfattiga, staggdominerade vegetationen får i de fuktiga delarna
närmast klassificeras som en mosaik av stagghed, öppet kärr och staggängsvariant av
gräslågstarräng. Friskängsvegetationen skulle kunna karakteriseras som en övergångsform mellan
skogsnävaäng och rödvenäng.
Träd saknas frånsett en del ungträd i södra delen. Buskskikt saknas.
Flora: Artfattig flora. Stagg dominerar. Vidare förekommer dvärglummer, fjälltimotej, jungfru Marie
nycklar samt enstaka nattviol. (Nardus stricta, Selaginella selaginoides, Phleum commutatum,
Dactylorhiza maculata sp, Platanthera bifolia).
Hävd: Slåttermarken togs upp 1930. Området torde redan tidigare ha varit påverkat av mer extensivt
slåtter- och/eller betesbruk. Bl a fanns två små gräsbärande gläntor mellan unggranar och bredkroniga
äldre träd. Kontinuerlig slåtterhävd (lie) sedan 1930. Välhävdat.
Anm: Framtida hävd osäker, då gården sannolikt kommer att säljas.
Ingrepp/påverkan: En del av slåttermarken har plöjts upp till potatisland.
Kulturhistoriska spår: Omdöme: Relativt ung, kontinuerligt hävdad hackslått och sidvallsäng.
Utslagsgivande kriterier: Nuvarande hävd, hävdekontinuitet, geografisk representativitet, raritet.
11 Naggen 1:15 länsstyrelseobj 60011, 60173
Värdeklass: I
Socken: Torp
Areal: 1,5-2 ha
100m-ruta: 17G 1B 2E4E
Markägarkategori: Enskild Inv.datum: 870711
Landskap: Byn Naggen är belägen ca 400 m ö h på en sydvästsluttning i ett skogklätt, kuperat
bergkullandskap. Nivåskillnaden inom objektet är 25 meter. Medelblockig morän. Torra till våta
marker ingår. Bäck.
Naturtyp: Mycket omfattande hackslåttmarker, uppsplittrade på många större och mindre områden, bl
a väg- och dikesrenar. Gamla myrodlingar (ca 1 ha) på inägorna, nära gårdsbebyggelsen.
Vegetation: Skogsnävaäng dominerar. Längs bäcken i objektets södra del förekommer också en
nordligt präglad tuvtåteläng. Vegetationstyper och flora är ofullständigt inventerade då fältbesöket
skedde dagarna efter slåttern. Markerna är i det närmaste busk- och trädfria.
Flora: Bland slåtterindikatorerna kan nämnas dvärglummer, vanlig låsbräken, dominerande stagg,
jungfru Marie nycklar och slåtterblomma (Selaginella selaginoides, Botrychium lunaria, Nardus stricta,
Dactylorhiza maculata ssp, Parnassia palustris). Hotade arter: Späd ögontröst samt en veritabel
massförekomst (länets rikaste?) av tidigblommande fältgentiana (Euphrasia stricta var.tenuis,
Gentianella campestris).
Hävd: Oruten hävdekontinuitet. Större delen av gårdens ursrungliga hackslåttar slås årligen, sedan ett
par år med ”trimmer”. Höet räfsas och hävden är genomgående god. Myrodlingarna maskinslås
årligen
Ingrepp/påverkan: Kulturhistoriskt spår: Odlingsrösen, ängslador.
Omdöme: Mycket omfattande, välhävdade hackslåttar längs såväl renar som över större
sammanhängande ytor. Sannolikt länets ymnigaste förekomst av fältgentiana (tidigblommande).
Utslagsgivande kriterier: Nuvarande hävd, hävdekontinuitet, typrepresentativitet, geografisk
representativitet, raritet, storlek. Kompletterande florainventering bör ske.
Anm: 100 m NO objekt 11 finns en ung, hävdad hagmark i vars öppna partier stubbarna ännu står
kvar. Fältgentiana m fl har dock redan börjat kolonisera.
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13 Stormörtsjön 2:26 länsstyrelseobj 600013,
Värdeklass: II
Socken: Torp
Areal: 1 ha
100m-ruta: 17G 2D 1C4H
Markägarkategori: Enskild Inv.datum: 870704
Landskap: Höglänt, storkuperat skogslandskap ett par mil söder om älvdalen. Beläget drygt 400 m ö
h i sydvästsluttning mot sjö. Frisk, fuktig och våt moränmark. Sjöstrand.
Naturtyp: Omfattande hackslåttmarker.
Vegetation: Stagghed dominerar. Skogsnävaäng förekommer. Utmed sjöstranden uppträder även
staggvarianten av gräslågstarräng. Mestadels fragmentariska träd- och buskskikt. Det sydligaste
området har dock ett trädskikt med delvis hög krontäckning.
Flora: Floran är ofullständigt inventerad. Glasbjörk och en förekommer.
I fältskiktet dominerar stagg. Vidare kan nämnas dvärglummer (rikligt!), grönyxne, skogsnycklar och
tidigblommande slåtterblomma. (Nardus stricta, Selaginella selaginoides, Coeloglossum viride,
Dactylorhiza maculata ssp fuchsii, Parnassia palustris).
Hotade arter: Tidigblommande fältgentiana och – i det igenväxande södra partiet – späd ögontröst
(Gentianella campestris, Euphrasia stricta var. tenuis).
Hävd: Slåtterhävd en bit in på 1960-talet. Fårbete från början av 70-talet till 1986. Ohävd fr o m 1987.
Hackslåtten vid vägen i norr har varit bäst hävdad och bär trots fårbetet tydlig hackslåttprägel. Vid sjön
och i fastighetens södra hörn har hävden delvis varit svagare och ganska stora partier gräsförnafilt
utbildats.
Ingrepp/påverkan: Två lärkträd planterade i hackslåtten vid vägen.
Kulturhistoriska spår: Odlingsrösen. Smedjegrund. Gammal åker.
Omdöme: Hackslått som efter femton års fårbete ännu har kvar slåtterprägeln.
Utslagsgivande kriterier: Hävdekontinuitet, raritet, geografisk representativitet, typrepresentativitet.
Slåtter, möjligen bete med nöt eller i nödfall ett måttligt fårbete, bör sättas in snarast.

14 Finnsjön 1:16 länsstyrelseobj 60014
Värdeklass: II
Socken: Torp
Areal: 0,5-1 ha
100m-ruta: 17G 3D 0C1G
Markägarkategori: Enskild Inv.datum: 870827
Landskap: Höglänt, storkuperat och skogbevuxet bergkullandskap. Objektet ligger knappt 400 m ö h i
en brant, sydexponerad moränsluttning ned mot sjön. Torr till våt mark. Något förhöjd
basmättnadsgrad. Sjöstrand.
Naturtyp: Öppen hagmark på f d hackslått och f d sidvallsäng.
Vegetation: Rödvenäng, stagghed samt små partier skogsnävaäng. Den senare dominerade de torrafriska partierna då fårbetet inleddes.
Flora: Trädskiktet är sammansatt av glasbjörk, tall, gran och sälg. Buskar av en, gran och viden
förekommer. Artrika fodermarker med vanlig låsbräken, kärrsälting, dominerande stagg, hårstarr,
brudsporre, tvåblad*, slåtterblomma, tätört och vårfingerört (Botrychium lunaria, Triglochin palustre,
Nardus stricta, Carex capillaris, Gymnadenia conopsea, Listera ovata, Parnassia palustris, Pinguicula
vulgaris, Potentilla crantzii).
Hotade arter: Höstlåsbräken* och fältgentiana (Botrychium multifidum, Gentianella campestris).
Hävd: Slåtterhävd till slutet av 1960-talet, därefter några års ohävd. Bete med häst och får fr o m slutet
av 70-talet. Den gamla hackslåtten i sluttningens övre delar betas synnerligen effektivt, dock utan att
grässvålen blivit söndertrampad. Fältgentianan har dock minskat på senare år (Håkan Lindström,
muntl). På den f d sidvallsängen nere vid sjön är hävden svag till måttlig.
Ingrepp/påverkan: Gödsel/halmupplag samt ny väg till ladugården.
Kulturhistoriska spår: Odlingsrösen, ängslada.
Omdöme: Fårarbete, naturskönt belägna öppna hagmarker på f d hackslått och sidvallsäng.
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Utslagsgivande kriterier: Nuvarande hävd, raritet, geografisk representativitet, typrepresentativitet,
hävdekontinuitet, storlek.
Det vore önskvärt med intensifierad hävd på den f d sidvallsängen och ett måttligare bete på
hårdvallen.

16 Övergård 1:22 länsstyrelseobj 60016
Värdeklass: II
Socken: Torp
Areal: 0,5-1 ha
100m-ruta: 17G 6D 0A5F
Markägarkategori: Enskild Inv.datum: 870703
Landskap: Älvdalsbygd på Ljungans södra sida. Objektet ligger i nordsluttningen, vid gränsen mellan
odlingslandskap och skog. Finsedimentomgiven moränsluttning samt till moränen nederoderad
bäckdal. Frisk till våt mark.
Naturtyp: Två områden öppen hagmark av olika karaktär, båda sannolikt tidigare slåttermark.
Objektets värde motiveras av den lilla bäckdalen vid vägen.
Vegetation: I bäckdalen dominerar rödvenäng, med undantag av meterbreda bälten på ömse sidor
om bäcken vilka intas av gräslågstarräng. Det andra delobjektet utgörs av en friskäng.
Flora: Grova glasbjörkar, rönn, och en förekommer. Bäckdalen uppvisar, trots sin begränsande
utbredning, en intressant flora med bl a dvärglummer, vanlig låsbräken, kärrsälting, hårstarr och tätört
(Selaginella selaginoides, Botrychium lunaria, Triglochin palustre, Carex capillaris, Pinguicula
vulgaris).
Hävd: Moränsluttningen hävdades som hackslått fram till mitten av 1950-talet, och har därefter betats
kontinuerligt, numera av häst. Bäckdalen har längre beteskontinuitet och betas idag av får, med tidigt
betespåsläpp men flera betesfria perioder varje säsong. Hävden är svag i sluttningen och mycket god i
bäckdalen.
Ingrepp/påverkan: Kulturhistoriska spår: Omdöme: Öppna hagmarker, varav en välhävdad och vacker bäckdal samt en svaghävdad sluttning.
Utslagsgivande kriterier: Nuvarande hävd, kontinuitet i hävd, raritet, geografisk representativitet,
typrepresentativitet.
20 Munkbyn 2:29 länsstyrelseobj 60020
Värdeklass: II
Socken: Torp
Areal: 0,25 ha
100m-ruta: 17G 4F 2E5F
Markägarkategori: Enskild Inv.datum: 870828
Landskap: Odlingsbygd i bergkullandskapet en halvmil söder om Ljungans dalgång. Svag
nordsluttning på torr till fuktig, blockfattig och sandig morän.
Naturtyp: Två små hackslåttar.
Vegetation: Fårsvingeltorräng (?) och skogsnävaäng. Träd och buskar saknas.
Flora: Artrik flora. Stagg dominerar. Vidare förekommer bl a dvärglummer, brudsporre, slåtterfibbla,
slåtterblomma, rödkämpar och klockpyrola (Nardus stricta, Selaginella selaginoides, Gymnadenia
conopsea, Hypochaeris maculata, Parnassia palustris, Plantago media, Pyrola media).
Hotad art: Ymnig förekomst av senblommande fältgentiana (Gentianella campestris).
Hävd: Båda delobjekten är mycket vackert slåtterhävdade.
Ingrepp/påverkan: Ett mindre trädgårdsland har brutits i slåttermarken.
Kulturhistoriska spår: Omdöme: Liten välskött hackslätt med artrik flora.
Utslagsgivande kriterier: Nuvarande hävd, hävdekontinuitet, raritet, geografisk representativitet,
typrepresentativitet.
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Förutom de redovisade ängs- och hagmarkerna i inventeringen 1987 redovisar länsstyrelsen
följande länsstyrelseobjekt; Se karta . Beskrivningar av dessa områden saknas. Kontakt tas
med Länsstyrelsen för ytterligare information.
Tälje länsstyrelseobj 60120
Finnsta länsstyrelseobj 60017
Albybyn länsstyrelseobj 60003
Norra Nordanede länsstyrelseobj 60021
Gäddtjärnåsen länsstyrelseobj 60012
Mörttjärnen länsstyrelseobj 60121
Linbäckåsens fäbodar länsstyrelseobj 60123
Säterbodarna länsstyrelseobj 60122
Kullens fäbodvall länsstyrelseobj 60204 Stor fäbodvall där hävden återupptogs på 1970-talet. Nu
betar får både på vallen och i omgivande skog. Vegetationen är tydligt betespräglad med bla mycket
låsbräken. Intressant ängssvampflora med bal knubbig hårjordtunga, doftrödhätting, korpnopping,
stornopping och violgubbe.
Xxxxlänsstyrelseobj 60206 gård med hackslåttytor med artrik flora bla vanlig låsbräken och
fältgentiana
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Definitioner, begrepp:
Jordbruk
Utnyttjande av mark till åkerbruk eller
bete för produktion av livsmedel,
fodermedel och råvaror till
energiändamål eller till vidare
industriell förädling eller beredning.
Verksamheten består som regel av
växtodling, och eller husdjursskötsel
ibland kombinerad med trädgårdsskötsel.
Ekologiskt jordbruk
Innebär odling och djurhållning där
man strävar efter en hög självförsörjningsgrad. Både när det gäller
växtnäring och foder utnyttjar man
främst på platsen givna och
förnyelsebara resurser. Lättlöslig
handelsgödsel och kemiska
bekämpningsmedel ersätts av andra
åtgärder. Ekologisk produktion har
blivit ett medel i arbetet att nå de
nationella miljökvalitetsmålen och ett
steg mot en uthållig utveckling av hela
jordbrukssektorn.
blivit ett medel i arbetet att nå de
nationella miljökvalitetsmålen och ett
steg mot en uthållig utveckling av hela
jordbrukssektorn.
Odlingslandskap
Odlingslandskap av stort värde (i
länets bevarandeprogram) bör vara
representativa; kännetecknande för
regionen, ge identitet åt bygden,
bibehålla kontinuitet i markanvändningen, spegla det agrara
kulturarvet, bibehålla hävdformade
landskapselement, bevara
odlingslandskapets biologiska
mångfald mm.

Antagen av kommunfullmäktige 13 spetember 2004 §69

34 (42)

Temahäfte 13
Ängs- och hagmarker
är naturliga slåtter och betesmarker
och indelas i följande; hackslått,
sidvallsäng, annan öppen äng, trädoch buskbärande äng, damm – och
siläng, slåtterkärr, sötvattenstrandäng,
havstrandäng, fäbodvall, öppen
hagmark, björkhage, blandlövhage,
annan träd- och buskbärande
hagmark, skogsbete.

§ Aktuell lagstiftning,
bestämmelser
Följande lagar är aktuella vid planens
antagande:
Plan- och bygglagen SFS 1987:10
Miljöbalken med följdlagstiftning
Djurskyddslagstiftningen med
följdbestämmelser,
Fastighetsbildningslag, Jordförvärvslag mfl.är
andra lagstiftningar som berör området.
Fullständig lagtext se www.riksdagen.se

Nationella och regionala
riktlinjer av vikt
God djurhållning och Hållbart jordbruk
Källa Jordbruksverket
Jordbruket ska vara både ekologiskt och
ekonomiskt hållbart. Ekologiskt innebär att
jordbruket skall vara resursbevarande,
miljöanpassat och etiskt godtagbart.
Ett gott hälsotillstånd hos djuren genom
skärpta djurskyddskrav o genom att bekämpa
och hindra spridning av smittsamma
djursjukdomar.
Rikt och varierat odlingslandskap med
biologisk mångfald och verkar för att
jordbrukets belastning på miljön blir så liten
som möjligt.
Bekämpa växtskadegörare.
De övergripande målen för konkurrenskraftig,
miljö och djurskyddsanpassad livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna samt att
skapa förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk
i mindre gynnade områden
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Varje generation bönder har lämnat spår i
landskapet av sitt liv och sitt arbete.
Idag har vi kvar stenmurar, odlingsrösen och
formerna av tidigare åkrar. Det är en väsentlig
samhällsuppgift att bevara värden i form av
biologisk mångfald och kulturmiljö. Det
naturligaste sättet för detta är att markerna
förblir skötta i den vardagliga jordbruksdriften.
Natur och kulturvärden
Odlingslandskapet är en del av det landskap
som bonden under generationer har påverkat.
Odlingslandskapet bär en mängd spår av hur
det var förr, hur man levde och arbetade.
Markfloran avspeglar tidigare markanvändning
och flera av de förr vanliga betsväxterna är på
väg att bli ovanliga
Nationella miljökvalitetsmål
www.miljomal.nu

Regionala miljömål för Västernorrland
www.y.lst.se
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Ansvarsfördelning i
översiktsplaneringen

Förverkligande av
intentioner, uppföljning

Kommunstyrelsen utgör via
Tvärpolitiska gruppen ledningsgrupp
för översiktsplanearbetet.

En årlig ajourhållning sker efter
antagandet av ny översiktsplan 2004.
Efter kalenderårets utgång mottar
Kommunstyrelsen rapport om årets
måluppfyllelse och aktiviteter.
Avvikelser noteras och
åtgärdsdiskussion följer.

Tjänstemannaansvar Högste
ansvarige tjänsteman för översiktsplanearbetet är kommunchefen. Det
operativa arbetet med översiktsplanen
ansvarar Utvecklingsenheten för i
samarbete.
Kommunstyrelsen
Öka kunskaperna om jordbruket som
en del av näringslivet inom kommunen.
Införa avsnittet Jordbruk som
faktaunderlag vid utvecklingsprojekt,
diskussioner om en attraktiv landsbygd
mm.
Miljönämnden
Miljönämnden verkar övergripande
genom allsidigt miljöarbete.
Den lokala tillsynen över djurskyddslagen utövas av miljönämnden. Det är i
första hand kommunen som via
djurskyddsinspektör på miljönämnden
gör regelbundna besök där djur hålls.
Miljönämnden utövar även tillsyn över
jordbrukets miljöfarliga verksamhet.
Humanistiska nämnden - Kultur och
fritid
Vid arbete med bevarande av
kulturmiljöer, odlingslandskap mm
Förs avsnittet Jordbruk in som
faktaunderlag.
Bygg- och plannämnd
Bygglovsärenden mm

Antagen av kommunfullmäktige 13 spetember 2004 §69

Planeringsunderlag
Planeringsunderlaget anges under
rubrikerna Nationella och regionala
riktlinjer av vikt, samt i Beskrivningar
av jordbruk, samt ängs- och hagmarker
i kommunen. Därutöver finns
planeringsunderlag från främst
Länsstyrelsen och
Skogsvårdsstyrelsen samlat i kartorna.
Det är kommunen som avgör vilket
planeringsunderlag som skall åtfölja
planen.
Fortlöpande arbete med insamling och
dokumentation av fakta syftar till en
ständig kompetenshöjning för att ge
bästa förutsättningar att fatta beslut.
Det samlade planeringsunderlaget har
stor betydelse när beslut skall fattas
med översiktsplanen som stöd.
Aktuella utvecklingsplaner från
intresseföreningarna skall alltid
utgöra ett underlag vid beslut.
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Kompletteringar och
Ajourhållning
Ny eller ändrad Aktuell lagstiftning och
bestämmelser noteras
Nya eller vidareutvecklade skäl för
kommunens arbete noteras
Nya eller mer detaljerade mål för
kommunens arbete noteras
inkluderar revidering av näringslivsprogram etc
Nya nationella och regionala riktlinjer
noteras
Kommunala åtgärder för kommande år
anges
Rapport till kommunstyrelsen inkl
måluppfyllelse, aktiviteter mm
Tillkommande planeringsunderlag
noteras
Vidareutvecklande beskrivningar
noteras ex analyser, nya projekt
Årets samlade kompletteringar förs till
faktabas översiktsplan (inkluderar
intranätskikt för allmän användning)
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Kommunstyrelsen
-Utvecklingsenheten

O
O

Plan- och byggnämnden O
Bygg- och miljökontoret O
Miljönämnden
O
Bygg- och miljökontoret O
Humanistiska nämnden O
Fritid
O Kultur
O
Tekniska nämnden

O

Socialnämnden

O

DATUM……………………………..
Uppgiftslämnare namn…………….
……………………………………….
Ansvarig tjänsteman för
kompletteringar och ajourhållning av
detta temahäfte är:
……………………………………….

