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Inledning
Natur- och friluftslivsfrågor berör alla kommuninvånare, besökare och kommunens kärnverksamheter på många 
olika sätt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen är närmast ansvarig för naturvård och för friluftsplanering och friluftslivets 
infrastruktur på den kommunägda marken men även för anläggningar så som grillplatser, vindskydd och 
sophantering i kommunala naturområden, med mera. Flera andra förvaltningar och kommunala bolag arbetar 
med natur- och friluftsrelaterade frågor, direkt eller indirekt men de lyfts inte in i detta program. Kommunen 
som markägare och myndighet har en skyldighet att följa lagar, paragrafer och certifieringar och de lyfts inte in i 
detta program. 

Till programmet finns en bilaga med Underlag till Natur- och friluftslivsprogrammet. I bilagan finns också 
beskrivet kommunens förutsättningar och ställningstaganden. Programmet ger inte någon detaljerad information 
gällande utförande, prioriteringar eller metoder utan detta specificeras i efterföljande handlingsplan som tas 
fram efter att programmet har antagits i kommunfullmäktige. Handlingsplanen samt verksamhetsplanerna 
reglerar hur samhällsbyggnadsförvaltningens respektive enheter kommer att arbeta för att uppnå programmets 
mål och antas av samhällsbyggnadsnämnden.

Syfte och avgränsning

Syftet med Nybro kommuns Natur- och friluftslivsprogram är ett riktat och sammanhållet dokument för 
natur- och friluftslivsfrågorna i kommunen med de nationella målsättningarna för naturvård samt friluftsliv som 
utgångspunkt. Naturvårdsfrågor har i regel kommunen varit bra på att integrera i den kommunala planeringen 
och förvaltningen, men övergripande mål för arbetet med friluftsliv och rekreation är inte lika förankrade i de 
kommunala styrdokumenten. Programmet kommer på så vis bidra till att utveckla Nybros attraktivitet som 
kommun och som stad, med en levande landsbygd och livskraftiga småorter.

Uppföljning

Programmet revideras i samband med att översiktsplanen aktualiseras eller revideras. Handlingsplanen 
revideras i samband med förändringar i programmet och därmed aktualiseras arbetet med natur- och 
friluftslivsfrågor regelbundet.

Allemansrätten
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Nationella och lokala mål

Kommunens vision och mål
Nybro kommun har en antagen vision samt flera antagna strategiska dokument som visar hur kommunen ska 
arbeta för att nå nationella och internationella mål. De dokument med mål som är styrande för Natur- och 
friluftslivsprogrammet redovisas i bilaga Underlag till Natur- och friluftslivsprogrammet under rubriken 
Antagna visioner och mål.

• Attraktivt & kreativt
• Delaktigt & tryggt
• Stolt & modigt

• Ett växande näringsliv
• Attraktiv arbetsgivare

Nybro kommuns vision

Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro.

Nybro kommun växer när människor känner trygghet och får möjlighet till framgång.

I ett större Nybro med fler invånare frodas företagande, föreningsliv och samhällsengagemang där 
fler är delaktiga. 

I ett större Nybro vågar människor vara nyfikna, nytänkande och generösa. Med en gemenskap djupt 
rotad i bygdens historia, tradition och natur har vi styrkan och stoltheten att bjuda in världen runt 
om oss.
Perspektiv

• Tillväxt
• Hållbarhet
• Gemenskap
Tillsammans bygger vi en bro till ett större Nybro. Beslut, ställningstagande och förhållningssätt ska 
gynna tillväxt, hållbarhet och gemenskap i Nybro kommun.

Nybro kommuns mål

”
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Mål för naturvård
Nationella miljömål med riksdagens definition

• Levande sjöar och vattendrag 
“Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande 
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.”

• Myllrande våtmarker 
“Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla 
våtmarker bevaras för framtiden.”

• Levande skogar 
“Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt  som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”

• Ett rikt odlingslandskap 
“Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”

• God bebyggd miljö 
“Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar 
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten 
och andra resurser främjas.”

• Ett rikt växt- och djurliv 
“Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida genera-
tioner. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna 
fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en 
god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”

Nybro kommuns mål för naturvård

Levande sjöar och vattendrag
Nybro kommun verkar för att sjöar och vattendrag ska hålla god vattenkvalitet och 
ge förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Kulturhistoriska värden i landskapet 
beaktas och vägs mot övriga värden i samband med åtgärder i sjöar och vattendrag. 
Kommunen arbetar för att den ekologiska och kemiska statusen i sjöar och vattendrag 
ska vara god. Kommunen deltar i arbetet med samtliga vattenråd i kommunen samt 
fiskevårdsområdesföreningar där kommunen har fiskerättigheter och andra regionala 
förvaltningsgrupper som rör sjöar och vattendrag.  

Myllrande våtmarker
Nybro kommun verkar för att våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion 
ska förbättras, upprätthållas och återskapas. Nyanläggning och återskapande av 
variationsrika våtmarker sker i huvudsak längs befintliga vattendrag. 
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Levande skogar
I kommunens skogar bedrivs ett hållbart skogsbruk, så att kommande generationer kan ta 
del av skogens ekosystemtjänster, i skogar där höga natur-, kultur- och friluftsvärden är 
bevarade. Nyckelbiotoper bör därför skyddas och ädellövskogar prioriteras, framför allt i 
tätortsnära lägen. Marker med gamla och biologiskt värdefulla ekar bör inte exploateras 
och kommunen ska verka för att återväxten av ek säkras i och i anslutning till dessa 
områden. 

Ett rikt odlingslandskap
Den värdefulla mosaiken i Nybro kommuns småskaliga odlingslandskap bevaras genom 
ett levande jordbruk där kulturmiljövärden och biologiska värden stärks och bevaras. 
Artrika ängs- och betesmarker och åsarnas sandmarker är särskilt viktiga. Exploatering av 
odlingsbar mark ska undvikas. 

God bebyggd miljö
I Nybro kommuns tätorter är det nära till och lätt att ta sig ut i naturen. Arbetet 
med grönytorna i tätorten fokuserar på att skapa ytor med många funktioner och 
ekosystemtjänster. Då naturområden tas i anspråk för bebyggelse bör dessa områden 
kompenseras.

Ett rikt växt- och djurliv 
Nybro kommun arbetar långsiktigt för att gynna och bevara ett rikt växt- och djurliv. 
Kommunen arbetar kontinuerligt med skydd av natur genom olika skyddsformer och 
förvaltningen av dessa områden ska hålla en hög nivå med hänseende till friluftsliv, 
rekreation, kulturvärden och biologisk mångfald. Kommunens ansvarsarter (se underlags-
dokument) är bra indikatorer i olika naturtyper och prioritering av naturvårdsåtgärder bör 
därför utformas så att de gynnar dessa arter. 
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Mål för friluftsliv
Nationella miljömål med riksdagens definition

Tillgänglig natur för alla 
“Naturen ska vara tillgänglig för alla. Det innebär att möjligheten att vistas i och njuta av natur och kulturland-
skapet är stor och människors olika behov är tillgodosedda. Områden med god tillgänglighet finns utpekade, är 
kända och uppskattade och förvaltas långsiktigt. Tillgänglighet har hög prioritet inom planering, information 
och förvaltning av natur- och kulturlandskapet samt andra områden av betydelse för friluftslivet.”

Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet 
“Ett starkt engagemang och samverkan där personligt och ideellt engagemang står i centrum. Organisationerna 
bör i högre grad än i dag samverka. Ökad samverkan kan bidra till att fler människor ägnar sig oftare åt frilufts-
liv. Det bör även finnas etablerade strukturer för dialog och samordning av friluftslivet lokalt, regionalt och 
nationellt.”

Allemansrätten 
“Allemansrätten är grunden för friluftslivet. Det innebär att allemansrätten värnas och allmänhet, markägare, 
föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten.”

Tillgång till natur för friluftsliv 
“Det finns tillgång till natur för friluftslivet. Det innebär att samhällsplanering och markanvändning tar hänsyn 
till friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap.”

Attraktiv tätortsnära natur 
“Det finns attraktiv tätortsnära natur för friluftslivet. Det innebär att befolkningen har tillgång till grönområden 
och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden.”

Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
“Att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling och regional tillväxt i alla delar av landet. Detta bör innebära 
att friluftsliv samt natur- och kulturturism bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten 
och medverkar till en stark och hållbar utveckling och regional tillväxt. Natur- och kulturturism bör 
uppmärksammas och prioriteras som strategiska verksamheter inom besöksnäringen. Upplevelserna bör känne-
tecknas av hållbarhet, kvalitet, värdeskapande, tillgänglighet och säkerhet.”

Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
“Att skyddade områden är en resurs för friluftslivet. Det innebär att skyddade områden med värden för fri-
luftslivet skapar goda förutsättningar för utevistelse genom förvaltning och skötsel som främjar friluftsliv och 
rekreation.”

Ett rikt friluftsliv i skolan 
“Ett rikt friluftsliv i skolan. Det innebär att förskolor, förskoleklasser, grundskolor och motsvarande skolformer 
samt fritidshem bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om förutsättningar för en god miljö och 
hållbar utveckling i enlighet med verksamheternas styrdokument. Barn och elever bör ges goda möjligheter att 
vistas utomhus.”

Friluftsliv för god folkhälsa 
“Att skapa goda förutsättningar för att människor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och 
kulturlandskapet. Det innebär att evidensbaserade kunskaper om insatser som skapar förutsättningar för frilufts-
liv och främjar hälsa sammanställs och sprids till kommuner, landsting, ideella organisationer och andra berörda 
aktörer.”

God kunskap om friluftslivet 
“Det finns god kunskap om friluftslivet. Det innebär att det finns etablerad forskning och statistikinsamling 
kring friluftsliv som utgår från ämnesfältets bredd och mångvetenskapliga karaktär, är långsiktig över tiden och 
bygger på behoven hos friluftslivets aktörer. Myndigheter, organisationer, kommuner, markägare och företag 
bör ha god kunskap och kompetens i frågor om friluftsliv, landskapets utformning, hållbart nyttjande och natur- 
och kulturturism.”
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Övergripande mål för friluftsliv i Nybro kommun
Den kommunägda marken erbjuder goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation och Nybro kommun är 
rankad av Naturvårdsverket som en av Sveriges tjugo bästa friluftskommuner. 

Tillgänglig natur för alla i Nybro kommun 
I Nybro kommun finns det goda möjligheter att utöva friluftsliv utifrån människors olika 
behov. Kommunen ska arbeta för att stärka barns och ungas möjlighet till friluftsliv och 
vistelse i natur- och kulturlandskapet. Det finns tillgänglighetsanpassade friluftsområden 
med information om framkomlighet. 

Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet i Nybro 
kommun 
Nybro kommun samverkar med föreningar, företag, privatpersoner och myndigheter för 
att ge människor möjlighet att vistas i naturen och utöva friluftsliv. Delaktighet och dialog 
med allmänheten sker inför större beslut som fattas om kommunens friluftsliv. Kommu-
nen deltar i vattenråd och fiskevårdsområdesföreningar för att främja ett ökat intresse för 
friluftsliv och fiske.  

Allemansrätten i Nybro kommun
Kommunens invånare och verksamhetsutövare har god kunskap om allemansrätten och 
dess betydelse för friluftslivet. Nybro kommun ska nå ut med information om allemans-
rätten, om dess möjligheter och skyldigheter för alla, så att allemansrätten värnas och ges 
ett starkt stöd. 

Tillgång till natur för friluftsliv i Nybro kommun 
Det finns god tillgång till attraktiv natur för friluftsliv i kommunen. Kommunen säkerstäl-
ler att det finns attraktiva naturområden för friluftsliv, rekreation och kultur genom skydd, 
strategiska markköp eller med hjälp av markavtal.   

Attraktiv tätortsnära natur i Nybro kommun 
I Nybro kommun finns attraktiv tätortsnära natur för friluftslivet. Vid varje tätort finns det 
naturområden där naturen och invånarnas rekreation prioriteras främst. Svartbäcksmåla 
aktivitetsområde är sydöstra Sveriges friluftsområde med ett stort och varierat utbud av 
aktiviteter och möjligheter att uppleva avskildhet och områdets rika natur. 

Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling i Nybro 
kommun 
På Nybro kommuns landsbygd går det att bedriva verksamhet inom naturturism och 
friluftsliv. Det artrika området kring Alsterån förvaltas långsiktigt så att både mångfald av 
biotoper och arter skyddas och förutsättningar för ett rikt friluftsliv finns. 

Allemansrätten
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Skyddade områden som resurs för friluftslivet i Nybro 
kommun 
Kommunen arbetar kontinuerligt med skydd av natur genom olika skyddsformer och 
förvaltningen av dessa områden ska hålla en hög nivå med hänseende till friluftsliv, 
rekreation, kulturvärden och biologisk mångfald. Kommunen arbetar särskilt för att 
skydda de områden som har multifunktionella värden. Uppdaterad och lättillgänglig 
information om de kommunala naturreservaten finns i både fysisk och digital form.

Ett rikt friluftsliv i skolan i Nybro kommun 
I Nybro kommun har alla skolor och förskolor tillgång till lättillgängliga naturområden/
skolskogar.

Friluftsliv för god folkhälsa i Nybro kommun 
Nybro kommun skapar förutsättningar för och inspirerar till regelbunden fysisk aktivitet 
i naturen. 

God kunskap om friluftslivet i Nybro kommun 
Kommunen har god kunskap om förutsättningar och möjligheter till friluftsliv, hållbart 
nyttjande samt natur-, kultur- och aktivitetsturism. 



9

Natur- och friluftslivsprogram




