
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Antagandehandling 2012-09-24           27                      Översiktsplan för Köpings kommun 

 

6. Naturvård 

 

MÅL – det här vill kommunen uppnå  

 En rik och omväxlande natur ska bevaras och ge möjligheter 

till rekreation och friluftsliv i ett varierat landskap. 

 Värdefulla naturområden ska säkras för framtiden.  

 Den biologiska mångfalden ska bevaras.  

 Hedströmmens och Köpingsåns värden för natur- och 

friluftsliv ska värnas och utvecklas. 

 

 
Södra delen av Köpings kommun är ett flackt och mestadels 
uppodlat lerslättområde vid Mälaren, något splittrat av berg- och 
moränstråk i nordväst - sydostlig riktning. Kommunens norra del är 
ett låglandskap med skogsbevuxna, flacka bergs- och moränområden 
där både stora och små sjöar ingår liksom ett flertal myrar. De 
viktigaste vattendragen är Hedströmmen och Valsta- och Kölstaån 
som rinner samman i Köpingsån. Berggrunden består av urberg och 
bergarterna är granit och gnejsgranit.  
 
Med naturvård menas skydd och vård av mark- och vattenområden 
som har naturvetenskapligt eller kulturhistoriskt värde. Det kan röra 
såväl ursprungliga naturtyper som kultur- och odlingspåverkade. För 
att inte utarma den biologiska mångfalden måste olika naturtyper, så 
kallade biotoper, bevaras.  
 
Det finns många värdefulla naturmiljöer i kommunen. För att 
värdena ska finnas kvar för framtida generationer och den biologiska 
mångfalden bevaras krävs ett aktivt arbete. 
  
Natura 2000-områden och riksintressen för naturvården 

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU.  

Syftet är att bevara naturtyper och livsmiljöer för arter som EU-
länderna har kommit överens om. I Köpings kommun finns nio 
Natura 2000-områden (EU:1-9) varav sex är naturreservat och tre är 
särskilda vattensamlingar med biotopskydd. Det finns också sex 
områden som är av riksintresse för naturvården (N:1-6). 
Hur riksintressena säkerställs behandlas i kapitel Riksintressen.  
 
Naturreservat och bestämmelser enligt miljöbalken 

Kommunen har åtta naturreservat; NR:1 Strömsholm (liten del ligger 

i kommunen), NR:2 Lindöberget, NR:3 Hedströmmen, NR:4 

Tängsta, NR:5 Lindreservatet, NR:6 Näs, NR:7 Venabäcken och 

NR:8 Gråtbron. Kolsva fältspatgruva sydväst om Kolsva är ett av 
kommunens fyra naturminnen; övriga är ekar söder om Köping, i 
Åsby och Ekeby. Ett område är djur- och växtskyddsområde (fåglar) 
och elva är biotopskyddade.  
 
I planeringsunderlaget finns mer information om naturvård. Där 
finns bland annat beskrivning av Natura 2000-områden, riksintressen 
och naturreservat samt vilka inventeringar som är gjorda inom 
naturvården. 
 
Kommunens viljeinriktning för naturvård – förslag på åtgärder 

1. Nya planeringsunderlag behövs 

Länsstyrelsen med flera har under årens lopp gjort ett flertal 
naturinventeringar. Flera börjar bli gamla och inaktuella. Därför 
behövs en ny naturvårdsplan. En sammanställning över ekologiskt 
särskilt känsliga områden bör också uppdateras. 

http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/riksintressen-sammanstallning/
http://www.koping.se/kommunens-planarbete/planeringsunderlag/naturvard/
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2. Värdefulla naturområden bevaras och utvecklas 

Utöver naturreservat, naturminnen och biotopskydd som skyddas 
enligt bestämmelser i miljöbalken finns andra värdefulla 
naturområden i kommunen som behöver uppmärksammas vid fysisk 
planering. De naturområden som länsstyrelsen, andra myndigheter, 
kommunen med flera har inventerat ska särskilt beaktas tills dess att 
en ny regional eller en kommunal naturvårdsplan är framtagen, se 
planeringsunderlaget. Det kan innebära att fördjupade inventeringar 
behöver göras. 

3. Skydda kommunintressanta naturområden  

I kommunen finns ett antal kommunintressanta naturområden som 
inte är skyddade på något sätt. Förslag på åtgärder: 
 
Utreda områdena som kommunala naturreservat 

NK:1 Norsa hagar 

NK:2 Ekbacken 

NK:3 Malmön 

Framtagande av skötselplan/plan för området 

NK:4 Pelarskogen 

NK:5 Cementatippen 

NK:6 Hedströmmen 

Lämnas orörda 

NK:7 Området runt Djupskålarna-Svartkärret-Nåfäna (på sikt bör de 

långsiktigt skyddas) 

NK:8 Grävlingsberget  

NK:9 Davidsboberget 

NK:10 Del av Kolsva-Lersta 1:4, 1:5, 1:8, 1:10 

NK:11 Del av Kröcklinge 4:4 

NK:12 Del av Sticklinge 4:3 och Valla 2:3, 2:12, 3:3, 8:1 

Utred 

NK:13 Vässman 

Friställning av äldre ädellöv 

NK:14 Områden öster om Södra Våsjö del av Orsta 1:5 

NK:15: Lindön m.fl. öar i Västlandasjön 

Traditionellt naturbete 

NK:16 Ekeby riksintresse (fortsatt bete) 

NK:17 Del av Gillsta 3:1 (fortsatt bete) 

NK:18 Avhulta, del av Stav 3:6 och 11:4 (fortsatt bete) 

NK:19 Överberga åskullar (bör återupptas) 

NK:20 Del av Spaboda 1:12 och Alvesta 1:10 (bör återupptas) 

Återgå till slåtteräng 

NK:21 Lia äng 

Verka för att områdena långsiktigt bevaras och skyddas av 

länsstyrelsen 

NK:22 Riksintresset Kaxmossen, Dundermossen, Havregärdet 

NK:23 Riksintresset Skalltjärnsmossen m.m. 

NK:24 Vågsjön 

4. Uppmärksamma stora opåverkade områden 

I Köpings kommun finns tre stora opåverkade områden. De ligger i 
norra, västra och sydöstra kommunen och fortsätter in i angränsande 
kommuner. Enligt miljöbalkens tredje kapitel ska sådana områden 
skyddas så långt det är möjligt. 

5. Anläggande av nya våtmarker 

Våtmarker är viktiga för biologisk mångfald och ingår i det gamla 
kulturlandskapet. Länsstyrelsen i Västmanland har tagit fram en 
rapport Planeringsunderlag för anläggande och restaurering av våt-

marker i odlingslandskapet. Där finns förslag på områden som kan 
vara aktuella att anlägga nya våtmarker i. 

6. Värna naturskogarna 

Naturskog eller gammal skog är idag en allt mer försvinnande natur-
typ med höga biologiska värden. Naturtypen är i huvudsak opåver-
kad av mänskliga aktiviteter och har en stor andel äldre träd. I berg-
slagsbygder finns ganska lite av denna typ, eftersom skogen sedan 

http://www.koping.se/kommunens-planarbete/planeringsunderlag/naturvard/
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lång tid tillbaka utnyttjats vid järnframställning och av annan indu-
stri. Naturreservaten Tängsta och Näs är exempel på naturskogar. 

7. Arbeta enligt strategin i Kulturlandskapet i Kungs-Barkarö 

Ett projekt Kulturlandskapet i Kungs-Barkarö har som mål att försö-
ka bevara områdets unika värden samtidigt som man i samråd med 
markägare ska finna utvecklingsmöjligheter för jordbruksföretagen. 
Det är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Köpings 
och Kungsörs kommuner samt den lokala LRF-föreningen.  

8. Strandskydd  

Enligt miljöbalken gäller generellt strandskydd vid hav, insjöar och 
vattendrag. Strandskydd och allemansrätt är unikt i ett internationellt 
perspektiv. Syftet är att tillgång till stränder för bad och friluftsliv 
ska tryggas för allmänheten och goda livsvillkor på land och i vatten 
ska bevaras för växt- och djurlivet. Det generella skyddet gäller in-
om 100 meter från strandlinjen, för Mälaren inom 300 meter och för 
mindre vattendrag inom 25 meter. Bestämmelserna om strandskydd 
ändrades 2009. Bland annat måste det utvidgade strandskyddet 
omprövas före 2015. 
 
Kommunen har för avsikt att ta fram ett tillägg till översiktsplanen 
om strandskydd och landsbygdsutveckling, se kapitel 
Fritid, kultur och turism.  

 

Ställningstaganden Naturvård  
►  Kommunen ska verka för att värdefulla naturområden 

bevaras och utvecklas.  
►  De utpekade kommunintressanta naturområdena  

(NK:1-24) bör skyddas och bevaras långsiktigt och de tre 

stora opåverkade områdena bör uppmärksammas.  
►  Naturområdet Norsa hagar, delar av Malmönområdet och 

Ekbacken ska utredas som kommunala naturreservat (U:7). 
►  Kommunen ska verka för att tätortsnära skogar och skogar 

med höga naturvärden sköts med inriktning på biologisk 

mångfald och friluftsliv.  
►  Kommunen ska verka för att så många slåtterängar och 

naturbetesmarker som möjligt restaureras, sköts och be-

varas. 
► Kommunen ska verka för att våtmarker och småvatten an-

läggs eller återställs.  
►  Kommunen ska fortsätta arbeta med planering, turism och 

naturvård enligt den strategi som tagits fram i projektet 

Kulturlandskapet i Kungs-Barkarö.  
►  En kommuntäckande naturvårdsplan ska tas fram. 

 

 

http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/natur-kultur/fritid-kultur-och-turism/



