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Tekniska nämnden

Dnr Ten 2016/695
Handlingsplan för ökad biologisk mångfald i Järfälla kommun
Förslag till beslut

Bygg och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
1 Handlingsplan för ökad biologisk mångfald i Järfälla antas.
2 Handlingsplanen för ökad biologisk mångfald aktualiseras under varje
mandatperiod.
Ärendet i korthet

Bygg- och miljöförvaltningen har utifrån nytt övergripande naturvärdesunderlag tagit
fram en handlingsplan för ökad biologisk mångfald i Järfälla. Kunskapsunderlaget
har tillgängliggjorts i kommunens gis-system och har även använts för att ta fram
förslag på ansvarsarter samt för att aktualisera urvalet av ekologisk särskilt känsliga
områden i Järfälla. Handlingsplanen och gis-underlaget ska hjälpa till att utveckla
och styra den naturvårdsskötsel som kommunen utför samt underlätta att ta lämplig
hänsyn till naturvärden i samhällsplaneringen.
Handlingar

1.
2.
3.
4.
5.

Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-01
Handlingsplan för ökad biologisk mångfald, 2018-06-01
Bilaga 1 – Naturvärdesinventering Järfälla kommun 2017 rapport, 2018-05-15
Bilaga 2 – Naturvärdesinventering Järfälla kommun 2017 bilagor, 2018-05-15
Bilaga 3 - Ansvarsarter och särskilt viktiga naturvårdsarter i Järfälla kommun,
2018-06-04
6. Bilaga 4 - Ekologiskt särskilt känsliga områden i Järfälla kommun, 2018-05-28
Bakgrund

”Den biologiska mångfalden ska bevaras, nyttjas och utvecklas på ett hållbart sätt,
för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt
deras funktioner och processer ska värnas.” Så formuleras miljömålet ett rikt växtoch djurliv, i miljöplan för Järfälla kommun 2016-2024.
För att kunna bevara och utveckla den biologiska mångfalden i kommunen är en förutsättning att det finns lämplig kunskap som fångar in olika delar av mångfalden. Var
finns det områden med höga naturvärden och var finns det förekomster av naturvårdsarter och vilka är dessa? Vilka behov av skötsel är knutna till biotoperna och
artförekomsterna? Finns det områden som är ekologiskt särskilt känsliga och var
finns i så fall dessa?
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Ytterligare en förutsättning för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden är
att kunskapen som finns också kommer ut i organisationen och används i samhällsplaneringens olika delar och i förvaltningen av kommunens verksamheter.
I kommunens översiktsplan ”Växa med kvalitet, Översiktsplan Järfälla - nu till
2030”, anges: ”En ny handlingsplan för ökad biologisk mångfald kan behövas för att
klara flera av de nationella miljömålen och för att ge berikande naturupplevelser i
park- och naturområden.”
Under 2015 påbörjades därför arbetet med att undersöka vilka typer av
naturvårdsunderlag och information som behövdes för organisationen. Under 2016
ansöktes om statliga naturvårdspengar (LONA) för delfinansiering av
investeringsprojekt handlingsplan för ökad biologisk mångfald i Järfälla.
Bidragsansökan godkändes 2017 varefter upphandling och utförande av projektet
inleddes.
För att skapa bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden i kommunen har
ett arbete därefter pågått under 2017-2018 som syftat till att ta fram ett aktuellt
övergripande naturvärdesunderlag som kan tillgängliggöras i kommunens gissystem. Kunskapsunderlaget har även använts för att ta fram förslag på ansvarsarter
samt för att aktualisera urvalet av ekologisk särskilt känsliga områden i Järfälla.
Naturvärdesunderlaget är tänkt att hjälpa till att utveckla och styra den
naturvårdsskötsel som kommunen utför samt underlätta att ta lämplig hänsyn till
naturvärden i samhällsplaneringen. Syftet med arbetet har också varit att
handlingsplanen och dess kunskapsunderlag ska kunna användas för att informera
Järfällas invånare om den biologiska mångfalden i kommunen.
Analys

De främsta förutsättningarna för biologisk mångfald är bevarande eller skydd av
områden samt målinriktad skötsel av naturen.
Handlingsplanen beskriver Järfällas naturtyper och sammanfattar principlösningar
för skötsel av större och mindre naturområden och parker som kan bidra till ökad
biologisk mångfald. I kommunens gis-system finns objektsanpassad data, där
målnaturtyper, skötselåtgärder och tidsprioritet föreslås som vägledning för arbete
med drift och underhåll av natur. I handlingsplanens åtgärdskatalog listas också
åtgärder att arbeta vidare med för att bidra till ökad biologisk mångfald.
En ökad biologisk mångfald bidrar till uppfyllande av de nationella och kommunala
miljömålen och för att ge berikande naturupplevelser i park- och naturområden.
Barnkonsekvensanalys

Handlingsplanen ger förutsättningar för varierande och upplevelserika naturmiljöer
för barn och unga att vistas i, vilket kommer kunna bidra med mervärde för barns
hälsa
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Driftkostnader för den fortlöpande skötseln av större och mindre parker och
naturområden belastar tekniska nämndens budget. Ökningar för drift- och
underhållskostnader behandlas inom den ordinarie budgetprocessen för tekniska
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nämnden. För åtgärder som inte ryms inom ordinarie drift- och underhåll äskas
investeringsmedel fortlöpande.
Slutsatser

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att Handlingsplan för ökad biologisk mångfald
i Järfälla antas.
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