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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.
Markägare alltmer nöjda med
formellt skydd av skog
Merparten av markägarna är delvis
eller mycket positiva till att ett naturreservat, biotopskyddsområde
eller område med naturvårdsavtal
inrättats på deras mark. Det visar en
enkät gjord av Skogsstyrelsen och
Naturvårdsverket.

Möjlighet för markägare att
bidra till mer naturvård
Att markägare enklare kan föreslå
naturområden att skydda samtidigt
som satsningar på information till
dem görs är huvuddragen i den arbetsmetod som ska ge markägare
större möjlighet att bidra till naturvården.

Kontakt: Thomas Pettersson
Läs mer

Kontakt: Thomas Pettersson
Läs mer

Sverigesnationalparker.se utvecklas vidare
Vi arbetar vidare med att utveckla webbplatsen Sverigesnationalparker.se. I
år är det kopplingen till sociala medier och kartfunktionen som står i centrum. Syftet är att göra webbplatsen mer levande och bidra till ökad tillgänglighet för besökarna, göra det lättare att hitta till och i nationalparkerna. Data
från skötselDOS används i kartan. Projektet ska vara klart 31 december
2015, och lanseringen av de olika delarna sker löpande.
Kontakt: Evelina Selander
Sveriges nationalparker
Nytt verktyg för dispensprövning i biotopskyddsområden
Jordbruksverket utvecklar med stöd
av Naturvårdsverket ett beräkningsverktyg för dispensprövningar i
biotopskyddsområden. Verktyget
ska vara ett hjälpmedel vid bedömning av åtgärder som underlättar för
jordbruket. Beräkningsverktyget ska
kunna hantera både företagsekonomiska parametrar och parametrar
som rör samhällets värdering av
biologisk mångfald. Syftet är att
verktyget ska förenkla för länsstyrelserna och leda till en mer enhetlig
prövning av dispenser.
Handläggare från länsstyrelserna i
Kalmar, Västra Götaland och Västmanland deltar i referensgruppen.
Verktyget beräknas vara klart i oktober 2015, därefter kommer utbildningar i verktyget att anordnas.
Kontakt: Marianne Wetterin

Förslag på nya Natura 2000områden på Gotland lämnas
till regeringen
Naturvårdsverket föreslår 15 nya
och tio utvidgade 2000-områden på
Gotland. Vi har fått ett väl genomarbetat förslag med hög vetenskaplig
kvalitet från länsstyrelsen på Gotland och efter vår granskning lämnar
vi det till regeringen förutom
Filehajdar och Trälge-området i
Bästeträsk där vi ser att det finns
vetenskapliga skäl att ytterligare
utreda hur ett Natura 2000-område
bör utformas.
Gotlands förslag ger en påtaglig
förstärkning av Natura 2000nätverket och särskilt för naturtyper
som är skyddade i liten utsträckning.
Förslaget har mött viss kritik regionalt.
Kontakt: Stefan Henriksson
Läs mer

Läget för åtgärdsprogram för hotade arter
25 åtgärdsprogram löpte ut 2014. Naturvårdsverket har tagit beslut om vilka
som ska avslutas (6 program), förlängas (7 program) samt uppdateras (12
program). Dessutom har Naturvårdsverket beslutat att avbryta framtagande
av ÅGP hedlarvmördare för att kunskapsläget är för bristfälligt och för
vityxne i norra Sverige för att hotbilden inte motiverar framtagandet av ett
åtgärdsprogram.
Kontakt: Maano Aunapuu
Läs mer
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Ekonomi
Ökade satsningar på skötsel och skydd av svensk natur i regeringens vårbudget
I ett pressmeddelande skriver regeringen att naturen är en förutsättning för
friluftsliv och har positiva hälsoeffekter, särskilt hos barn och ungdomar som
kan vistas i stadsnära natur. Sverige behöver investera i skog och vatten för
att skydda, sköta och tillgängliggöra dessa värden. Vandringsleder ska rustas
upp och arter ska ges en fristad i skyddade skogar. I den kommande vårändringsbudgeten förstärker därför regeringen satsningarna på svensk natur med
430 miljoner.
Läs mer
Insatser för värdefull natur
skyddar och tillgängliggör
145 nya naturreservat, 73 naturvårdsavtal och 113 program för
hotade arter är några av de resultat
Naturvårdsverket och länsstyrelserna rapporterar till regeringen 2014.

Ersättningsmark för skydd av
natur – en bra affär
450 naturreservat, nöjda markägare,
tids- och kostnadsvinster har arbetet
med ersättningsmark gett de senaste
åren. Det visar den sammanställning
som Naturvårdsverket har tagit fram
för att redovisa arbetet 2013-2015.

De 29 nationalparkerna i Sverige
hade 2,5 miljoner besökare. Ett
hundratal entreprenörer och lokala
företag får del av sin inkomst via
anslagen.

Drygt 60 000 hektar säkras genom
arbetet. Det innebär att arbetet inte
når ända fram till ambitionen att
skydda 80 000 hektar skog.

Kontakt: Ingela Hiltula
Läs mer

Kontakt: Ulf Birgersson
Läs mer

Naturvårdsverkets budgetunderlag
Vi har i vårt budgetunderlag till
regeringen äskat ökade medel för
skydd och skötsel, men i siffror inte
så mycket som regeringen i sitt förslag till budget föreslog i höstas.
Den lägre siffran i Naturvårdsverkets underlag, ska ses i ljuset av att
vi föreslår ett nytt ESAB-paket.
Detta visat sig vara ett kostnadseffektivt sätt för staten att nå uppsatta
mål (se nyhet ovan).

Naturvårdsverkets årsredovisning
Årsredovisningen är Naturvårdsverkets resultatrapport till regering och
riksdag för verksamhetsåret som har
gått.

Kontakt: Hasse Berglund

Läs mer

Den beskriver med text, siffror,
diagram och bilder hur vi har arbetat
för att genomföra vårt uppdrag enligt instruktion och regleringsbrev
samt hur vi verkat för de nationella
miljökvalitetsmålen.
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Bevarandeplaner för Natura 2000-områden
Regeringsuppdraget till länsstyrelserna om att se över befintliga bevarandeplaner för Natura 2000-områdena går vidare. Vi avsätter fem miljoner kronor
för länsstyrelsernas arbete och räknar med att detta gör att övrigt naturskyddsarbete inte blir lidande. I våra riktlinjer framgår att ambitionsnivån på
revideringarna måste läggas på en nivå som matchar våra möjligheter att
förvalta naturvärdena.
Kontakt: Stefan Henriksson

Nyheter i korthet
Naturum lockar – 1,5 miljon
besökare under 2014

Nyinvigning naturum Hornborgasjön

Sveriges naturum lockar till inspiration och nyfikenhet. 1,5 miljoner
besökare har under 2014 besökt ett
naturum och deltagit i aktiviteter,
visar den statistik som Naturvårdsverket har sammanställt.

Det är spännande tider vid Hornborgasjön! Den 21 mars invigdes inte
bara transäsongen utan också en ny
utställning och omvandlingen av
naturum Hornborgasjön.
Kontakt: Evelina Selander
Läs mer

Kontakt: Evelina Selander
Läs mer

Konferenser
Kurs/konferens

Datum

Var

Kurs om värde och
skötsel av skyddsvärda träd

20-22
april

Vårdnäs kursgård i Östergötland

Naturreservatskonferens

22-23
april

Münchenbryggeriet, Stockholm

Handläggare på
länsstyrelser

Andreas
Andersson
Mer info

Tankesmedja för
friluftsliv

28-29
april

Örebro

Ideella organisationer, kommuner,
myndigheter, företag, markägarorganisationer och
branschorganisationer.

Eva
Stighäll

Intresserade att
söka LIFE-projekt

Josefin
Olsson

Seminarium om att
söka LIFE-projekt
inom natur och
biologisk mångfald

6 maj

Vilka

Stockholm

Kontakt
Maano
Aunapuu
Mer info

Mer info

Mer info
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Träff för Åtgärdsprogram för hotade
arter

8-10
september

Uppsala

Kontaktpersoner
för Åtgärdsprogram för hotade
arter

Maano
Aunapuu

LONA-träff

15 sept

Stockholm

Länsstyrelsernas
kontaktpersoner för
LONA

Ingegerd
Ward

Naturvårdskonferens

22-24
sept

Östergötland

Naturvårdsdirektörer

Anna
Helena
Lindahl

Förvaltarträff

Prel v
40

Västmanland

Handläggare på
länsstyrelser

Josefin
Olsson

Naturumträff

6-8 okt

Naturum VänerskärgårdenVictoriahuset,
Läckö

Naturumsföreståndare och personal
på naturum

Evelina
Selander

Slutseminarium
LIFE to addmire

3-5 nov

Värnamo och
Store Mosse

Alla som är intresserade av våtmarksrestaurering,

Mer info

Naturum huvudmannaträff

18 nov

Stockholm

Huvudmän till
naturum

Evelina
Selander

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.
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