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Riktlinjer för skötsel av naturmark och friluftsanläggningar
Naturen i Haninge är rik och omväxlande. Här finns allt från karga kobbar i havsbandet till
trolska tjärnar, mossbelupna skogar och odlingslandskap. Många olika naturtyper ger
tillsammans goda förutsättningar för såväl rekreation och friluftsliv som varierade livsmiljöer
för växt- och djurarter.
Skötsel av kommunens naturmark, framförallt marker knutna till odlingslandskapet, men
även andra naturtyper, är nödvändig för att bevara och utveckla biologisk mångfald men
också för att bibehålla förutsättningar för rekreation och friluftsliv. En rik och omväxlande
natur utgör en betydande del av Haninges attraktionskraft. En fortsatt tillväxt förutsätter ett
hållbarhetsperspektiv där natur- och friluftsområden bevaras, sköts och utvecklas.
För att få en effektiv och funktionell skötsel av naturmark, och anläggningar som kopplar till
denna, gäller nedanstående riktlinjer. Skötselriktlinjerna ska ses som förtydligande
komplement till nämndernas reglementen.
Till riktlinjerna hör en skötsellista (bilaga 1) med samlad information om var skötselansvaret
ligger för olika delar av kommunen samt vilken aktör som utför det praktiska arbetet.

Naturvård



Ansvaret för skötsel och naturvård på detaljplanelagd mark ligger hos
stadsbyggnadsförvaltningens avdelning för park och natur.



Ansvaret för skötsel och naturvård på icke detaljplanelagd mark, även
skogsförvaltning, naturreservatsskötsel och viltvård ligger hos
kommunstyrelseförvaltningens enhet för mark och exploatering. Kontinuerligt
samarbete med kommunekolog i skötselplaneringen ska ske.

Stigar, leder och friluftsanläggningar



Ansvaret för skötsel och ärendehantering, av stigar, leder och anläggningar, utanför
detaljplanelagd mark och som används av allmänheten för friluftsändamål ligger hos
kultur- och fritidsförvaltningen.



Ansvaret för koordinering av skötseln av Kalvsviks ridstig och Årsta slottsstig ligger
hos kommunstyrelseförvaltningen, landsbygdsutveckling.

Sida

4 (5)

Kulturmiljö



Ansvaret för skötsel och ärendehantering av kulturhistoriska miljöer ligger hos
kultur- och fritidsförvaltningen. Kontakt ska tas med kommunstyrelseförvaltningens
kommunekolog för samordning av kulturmiljö- och naturvårdsfrågor när åtgärder på
naturmark planeras.

Skötselavtal



Överenskommelser internt eller med verksamheter, föreningar etc ska formaliseras i
skriftliga avtal. Skötselansvarig förvaltning/avdelning/enhet ansvarar för att det
skötselansvar, som följer av avtalet, tillförs Skötsellistan.

Ajourhållning av skötsellistan



Skötsellistan är ett levande dokument och ska hållas aktuell. Respektive
skötselansvarig förvaltning/avdelning/enhet ansvarar för att förändringar rapporteras
till kommunstyrelseförvaltningen som ansvarar för att listan kontinuerligt uppdateras.
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