LÄGESRAPPORT
SKYDDAD NATUR 8 APRIL 2016
Lägesrapporten skyddad natur ger en bild över vad som är på gång, vad
som händer och vad som har hänt. Innehållet utgår från Naturvårdsverkets uppdrag och roll. Den publiceras varannan månad eller oftare vid
behov.
Ny konferens om skyddad natur – save the date!
Namn: Mötesplats skyddad natur Tema: Skyddad natur gör Sverige rikt
När: 28:e – 29:e november 2016 Var: Münchenbryggeriet i Stockholm
Arrangörer: Länsstyrelserna, Havs- och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket
Deltagare: Du som jobbar med skyddad natur, ÅGP eller naturum på
lokal, regional eller nationell nivå.
Konferensen är lunch till lunch, med en gemensam middag kvällen den
28:e. Vi vet redan nu att många verksamheter planerar möten före och
efter konferensen. Inbjudan skickas ut i maj, men spara datumet redan
nu! Vill du hålla koll på programmet som växer fram?
Kika in på konferensens hemsida
Kontakt: Linda Norrman
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Nya projekt bjuder nyanlända
till naturen
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Vägledning materialval
En del i vägledningen Förvaltning

Just nu pågår en satsning där

av skyddad natur handlar om

många länsstyrelser uppmuntrar

materialval och användning av

nyanlända att möta Sverige och

produkter. Vi kommer i startskedet

svenskar i naturen. Det handlar

att genomföra en studie av olika

exempelvis om guidade natur-

befintliga system som kan använ-

vandringar som tolkas till olika

das för att göra medvetna, kloka

språk och naturpyssel för barn till

val av material och produkter. Mer

asylsökande.

information finns på webben.

Läs mer

Läs mer

Kontakt: Ingela Hiltula

Kontakt: Camilla Näsström

Förvaltning av natur- och kulturreservat
För att stärka det gemensamma arbetet att bevara och förvalta värdefulla
natur- och kulturlandskap ska Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet samverka kring bland annat vägledningar, gemensamma utbildningar
samt forskning och kunskapsutveckling. Det har vi redovisat i ett regeringsuppdrag.
Läs mer
Kontakt: Hasse Berglund

Återrapportering lämnad till regeringen
Vi har lämnat den årliga återrapporteringen av anslagen till skydd och
åtgärder för värdefull natur 2015 till regeringen. Stort tack för alla underlag från er.
I år är tanken att vi ska visualisera resultaten för att göra dem lite tydligare och mer lättförståeliga. Runt den 19 april är tanken att vi ska kommunicera resultaten. Vi hoppas förstås att ni på regional nivå också vill
kommunicera era resultat då.
Läs mer
Kontakt: Ylva Hargefjell eller Ingela Hiltula
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Reviderad nationell strategi för

Förslag hur arbeta med inmät-

värdefulla skogar

ning och utstakning under

Skogsstyrelsen och Naturvårds-

övergångsperiod

verket har fått i uppdrag av rege-

Lantmäteriet avslutar vid halvårs-

ringen att utvärdera och vid behov

skiftet 2016 den samverkansöver-

revidera ”Nationell strategi för

enskommelse som har funnits om

formellt skydd av skog”. I revide-

inmätning och utstakning av na-

ringen ingår också att göra en ny

turreservatsgränser. Fram till dess

länsvis arealfördelning av etapp-

att en ny aktör har tagit över

målet om att skydda 150 000 ha

verksamheten blir vi tvungna att

skogsmark till 2020.

hitta andra lösningar för inmät-

Myndigheterna ska också lämna
ett underlag till regeringskansliets
arbete med att utveckla nya

ningsverksamheten. Hur lång
denna övergångsperiod blir är
fortfarande oklart.

etappmål för skydd av skog. Upp-

Vi har tagit fram två PM med för-

draget ska rapporteras till rege-

slag och råd till hur länsstyrelserna

ringen 31 dec 2016, med avsikten

kan arbeta med inmätning av re-

att en reviderad strategi ska väg-

servatsgränser och hantera inmät-

leda arbetet med formellt skydd av

ningsuppdragen i VIC Natur.

skog från och med 2017.
Läs mer
Kontakt: Jonas Nordanstig

Läs mer
Kontakt: Emma Pöppel och Karin
Marklund

Frågor och svar – om bevarandeplaner Natura 2000
Under mars månad har vi genomfört sju vägledningsmöten tillsammans
med länsstyrelserna om ”uppdatering av bevarandeplaner och reglering
av bevarandeåtgärder”. Mötena är sammanfattade i ett frågor och svardokument som finns på en ftp-server. Där hittar du också underlagsmaterial från ArtDatabanken, Metria och Jordbruksverket. Kontakta Mikael Lindberg för att få del av det.
Arbetet är ett regeringsuppdrag som länsstyrelserna har fått särskilda
bidrag för i årets budget. Tanken är att se till att bevarandeplanerna har
bra syften och mål, samt att de stämmer med gällande regeringsbeslut.
Reglering av bevarandeåtgärder innebär till exempel att oskyddad skog
ska skyddas och att betesmarker ska betas, alltså berörs både områdesskydd och förvaltning.
Kontakt: Mikael Lindberg
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Nu öppnar samverkansytan nätverk för biotopskydd
Samverkansytan ska underlätta vägledning och kommunikation om biotopskyddsområden för handläggare på länsstyrelser och centrala myndigheter. På samverkansytan behandlas både de generellt skyddade biotopskyddsområdena och de områden som beslutas i varje enskilt fall. Samverkansytan ska fungera som en kunskapsbank om biotopskyddsområden
där det ska vara lätt att hitta information om biotopskyddsområden.
På samverkansytan finns också ett användarvänligt webbforum där handläggarna kan skriva inlägg, ge tips, ställa frågor och svara på frågor om
biotopskyddsområden. Genom att medlemmarna får mejlaviseringar om
nya inlägg kan forumet användas för frågor om biotopskyddsområden
istället för att dessa ställs i mejlnätverk. Fördelen är att svaren på frågorna sparas och är lätta att hitta vid behov.
Kontakta Marianne Wetterin om du vill bli medlem i nätverket.

Utveckling av plan för besökar-

Upplev Sveriges nationalparker

undersökningar

på Instagram

Vi har startat ett strategiskt arbete

Nu startar Sveriges nationalparker

att ta fram en plan för uppfölj-

ett gemensamt instagramkonto.

ning/besökarundersökningar i

Varje vecka kan du följa en av

skyddade områden. I ett första

Sveriges 29 nationalparker på

skede handlar det om nationalpar-

Sveriges nationalparkers officiella

ker och välbesökta naturreservat.

instagramkonto. Följ med till lum-

Målet är att skapa ett system för
uppföljning som ger oss kunskap
som stödjer förvaltningen att arbeta kunskapsbaserat.
Pågår under 2016 och 2017.
Mer info
Kontakt: Camilla Näsström

miga bokskogar, mäktiga fjäll,
myllrande korallrev, glittrande
vattendrag, böljande sanddyner,
trollska skogar och mycket mer!
@sveriges_nationalparker
Sveriges nationalparker
Kontakt: Evelina Stenström

Länens kontaktpersoner för områdesskydd
Varje län har kontaktpersoner inom Naturvårdsverket, en biolog och en
lantmätare. Vi har uppdaterat listan.
Se listan här
Kontakt: Maria Tiricke och Maano Aunapuu
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Norskt-Svenskt samarbete om fjällräv
I september 2015 skrev Sverige och Norge en avsiktsförklaring om förvaltning av den skandinaviska fjällrävpopulationen. De enades om att
kontinuerligt utveckla samarbetet om bevarande av fjällräv och att åtgärder är nödvändiga för att arten ska uppnå livskraftiga bestånd i sina naturliga utbredningsområden i Skandinavien. Som ett led i detta ska en
koordinerad övervakning av fjällräv i Sverige och Norge utvecklas. Den 67 april (Trondheim) hålls ett uppstartsmöte för arbetsgruppen som ska ta
fram gemensamma inventeringskriterier för fjällräv.
Den 12-13 april hålls en workshop (Stockholm) som en del i arbetet med
att ta fram ett gemensam norsk-svensk åtgärdsprogram. Workshopen
fokuserar på mål och åtgärder för perioden 2017-2021.
Kontakt: Elin Agerberg

KONFERENSER
Kurs/konferens

Datum

Var

Vilka

Kontakt

Tankesmedja för
friluftsliv 2016 –
tema värdeskapande och attraktivitet

13-14
april
2016

Djurön
äset,
Stockholm

Politiker och beslutsfattare, Myndigheter och organisationer för friluftslivet, Länsstyrelser, Regionerna
Kommuner, Civilsamhället, Näringslivet

Eva Stighäll

Process att bilda
naturreservat

14 april

Jurister på länsstyrelserna

Thomas
Pettersson

Fastighetsförvaltning

26 maj

Naturvårdsverket,
Stockholm
Webbin
arium

Fastighetsförvaltare

Maria Tiricke

Reservatsbildning

16 juni

Reservatsbildare

Maria Tiricke

Att göra film för
sociala media

Maj/juni

Webbin
arium
Webbin
arium

Evelina Selander

Naturvårdskonferensen

14-16
sept

Norrbotten

Naturumföreståndare, nationalparksförvaltare och andra
intresserade
Naturvårdsdirektörer

Webbinarium om
biotopskyddsområden

13 okt

Webbin
arium

Naturvårdshandläggare på länsstyrelserna

Marianne
Wetterin

Mötesplats skyddad
natur 2016

28-29
nov

Münchenbryggeriet i
Stockholm

Du som jobbar med
skyddad natur på
län, stiftelse eller
kommun, naturum,
ÅGP m fl.

Linda Norrman

Anna Helena
Lindahl
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SÄNDLISTA
Naturvårdsdirektörer eller motsvarande, handläggare som arbetar med
skydd eller skötsel av natur på länsstyrelser, Laponiatjuottjudus, stiftelsen Tyrestaskogen, kontaktpersoner på Miljödepartementet, Havs- och
vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Lantmäteriet,
Centrum för naturvägledning och Artdatabanken.
Ansvarig för innehållet är Ingela Hiltula, enhetschef och Christina Frimodig, kommunikatör. Bilden är från Norra Kvill och fotograf är Sven Persson /IBL Bildbyrå.
Alla lägesrapporter hittar du på
www.naturvardsverket.se/lagesrapportskyddadnatur
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