
Skala 1: 20 000

Vatten

Miljöfarlig verksamhet 
(källa Länstyrelsen)

Eventuell förorenad mark 
(källa Länstyrelsen)

Strandskydd

Biotopskydd

Riksintresse för naturvård

Natura 2000

TECKENFÖRKLARING

Naturvårdsprogram 95

Naturvärden
Skala 1: 20 000 (i A3)

Gislaveds värdefulla natur
Då Gislaveds natur har flera fina och värdefulla inslag är de 
även skyddade av en vidd av program och lagar. Nissans dal-
gång och Anderstorps Store Mosse är de två områderna som 
har flest skydd och regleringar. Myrskyddsplaner, Riksintressen 
för naturvård, Natura 2000 och Biotopsskydd är endast några 
av de skydd, regleringar och underlag som finns inom närområ-
det runt Gislaved. 

Runt Nissan ligger även flera industriområden och andra verk-
samheter som kan förosaka mindre eller större påverkan på de 
oftast mycket känsliga omgivande miljöerna. Dessa verksam-
heterna är främst lokaliserade runt Henja industriområde och 
Mårtensgatan, vilket även är där större delen av industriverk-
samheten i Gislaved pågår. 

I de känsliga naturmiljöerna finns det också områden där man 
misstänker att marken är förorenad. Gamla tippar eller verk-
samheter som legat här och tros ha hanterat mycket farliga 
ämnen har lett till denna farhåga.

Man bör se över de platser som tros vara förorenade så att 
eventuellt akutfall kan tas om hand om. Viktigt är även att 
arbeta med att informera verksamheter som ligger i känsliga 
områden om deras position och ansvar. Men även informera 
om vad som får göras eller inte göras i området då oftast flera 
skydd och regleringar och underlag överlappar varandra vilket 
kan leda till förvirring om vad som gäller.

Även de hotade arterna bör inventeras så att man vet om de 
finns kvar och om man i sådana fall behöver göra några åter-
gärder för att trygga deras habitat. (Dessa arter finns inte med 
på kartan av säkerhetsskäl).

Foto ovan:
Större mängd fågelholkar 
utsatta i ekar
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Naturvårdsprogram 95 & Naturvärden
Naturvårdsprogram 95 är inte ett skydd utan en skrift som 
pekar ut områden som har särskilda värden. Det är i första hand 
en långsiktig handlingsplan som skall verka som underlag för 
Länstyrelse och Kommun i olika beslut och utredningar. 

Naturvärden är inte heller ett skydd, utan en klassning som ges 
områden som bedöms innehålla en värdefull biotop. På sikt kan 
de ha potential att utvecklas till Nyckelbiotoper.

Miljöfarlig verksamhet
Dessa är till större delen koncentrerade till industriområdena i 
Henja och längsmed Mårtensgatan, men kan även hittas strött 
runt om och utanför Gislaveds tätort. Främst är det förekom-
sten av petroleumprodukter som medför höga risker, speciellt 
transporter och påfyllningar av olika tankar och cisterner är 
riskfyllda för såväl allmänheten som miljö.

De industrier som pekats ut hanterar främst riskämnen som ga-
sol, nitrösa gaser, ammoniak, cyanväte och salpeter. Även rök 
nämns som ett riskmoment och överlag är riskområdet satt till 
omkring 500 meter. 

Eventuellt förorenad mark
I dessa områden råder det misstanke om att marken är föro-
renad och innan de bebyggs måste undersökningar och, vid 
behov, återgärder ske. Vissa områden kan behövas saneras trots 
att exploatering inte är aktuell då de kan utgöra fara för allmän-
heten. 

Platserna som är utpekade på kartan kan vara förorenade av 
metaller, olja eller andra miljögifter. Vidare utredningar av 
dessa områden behövs för att säkerställa misstanken och i så-
dana fall dess omfattning. 

Natura 2000
Enligt de EU direktiv som finns skall dessa områden få sådant 
skydd att de inte skadas av återgärder eller verksamheter som 
finns inom eller i anslutning till området. Skyddet gäller områ-
dets livsmiljö där flora och faunan är en del i detta. Anderstorps 
Mosse är ett av dessa områden som finns i Gislaveds kommun.

Riksintresse för naturvård
Ett område som är klassat som riksintresse har ett värde ur na-
tionell synvinkel vilket betyder att det värderas högre än lokala 
intressen vid avvägningar. Området får inte heller påtagligt ska-
das, och även påverkansområdet runt om riksintresseområdet 
skall tas hänsyn till. Riksintresseområden pekas ut av staten, 
men skydd och riktlinjer ligger på kommunalnivå. I Gislaveds 
tätort har Anderstorps Store Mosse pekats ut som Riksintresse 
för naturvård då denna är en av Syd-Sveriges största och mest 
värdefulla myrkomplex. Nissan, nedströms Nissansjöarna, har 
klassats som riksintresse, då denna har meandersystem som 
ansen mycket värdefulla. 

Biotopskydd
Detta skydd berör mindre områden som utgör habitat för 
hotade djur- eller växtarter, eller som på annat sätt kan klas-
sas om särskild skyddsvärt. Inom områden som omfattas av 
skogsvårdslagen kan detta skydd utfärdas. I Gislaveds kommun 
består områdena till större del av rasbranter, bergsslänter och 
äldre naturskogsliknande områden.

Strandskydd
För att säkra tillgången på vattennära rekreationsområden, bad 
samt trygga den biologiska mångfalden finns ett strandskydd 
som sträcker sig 100 meter runt sjöar och vattendrag. Inom 
Gislaveds tätort är det Nissan som påverkas av detta skydd. 
Undantagna från strandskyddet är vissa detaljplanlagda områ-
den.

Omfattar Anderstorps 
Store Mosse

Område som har ett natio-
nellt värde

Omfattar Nissan och An-
derstorps Store Mosse

Följande områden är alltid 
skyddade i jordbruksmark:
Alléer
Källor med omgivande 
våtmark
Odlingsrösen
Småvatten och våtmarker
Stenrösen
Åkerholmar

Stäcker sig 100 meter (om 
det inte är utökat)

Inget skydd utan en hand-
lingsplan/underlag

Verksamheter som utgör 
risk för omgivande miljö

Behov av att inventera 
och utredning av dessa 
områden
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