PROCESSBESKRIVNING FÖR
BILDANDE AV NATURRESERVAT
VIC NATUR

2013-08-30

VIC Natur
VIC Natur är ett digitalt handläggarstöd och syftar till att stödja processerna
med att bl.a. bilda naturreservat. I VIC Natur arbetar Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten samt Lantmäteriet. VIC Natur
innehåller flera delsystem där Digitalt områdesskydd (DOS), Naturvårdsverkets fastighetsinformation (FIDOS) och Naturvårdsregistret (NVR) används i
processen med att bilda naturreservat. Övriga delsystem i VIC Natur beskrivs inte här.

BESÖK: STOCKHOLM

- V A L H A L L A V Ä G E N 195
– F O R S K A R E N S V Ä G 5, H U S U B
P O S T : 106 48 S T O C K H O L M
T E L : 010 -698 10 00
F A X : 010 -698 10 99
E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET.SE
INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE
ÖSTERSUND

NATURVÅRDSVERKET

VIC NATUR

2013-08-30

VIC Natur
VIC Natur nås via länsstyrelsernas, Naturvårdsverkets, Lantmäteriets eller Havsoch vattenmyndighetens intranät. Inloggning sker via VIC Naturs wiki-sida. På
varje länsstyrelse finns en länskoordinator med ansvar för att hantera länets användare och deras olika behörighet samt hjälpa till med utbildning och introduktion i
systemen. På wiki-sidan finns mer information om delsystemen, om hur man blir
användare, lista över länskoordinatorer samt manualer och utbildningsmaterial.

Naturvårdsverkets fastighetsinformation (FIDOS)
I FIDOS för Naturvårdsverket sitt fastighetsregister. I FIDOS registreras alla avtal
kring markersättningar (köp, intrångsersättningar och bidrag till kommunerna),
naturvårdsavtal som tecknas av länsstyrelsen eller Naturvårdsverket samt information om de fastigheter vi förvaltar (nyttjanderätter, servitut m.m.). Länsstyrelsen har
tillgång till information från FIDOS i både DOS och NVR.
Vad innehåller FIDOS
FIDOS är ett verktyg:
• för att hantera markersättningar i form av köp, intrångsersättningar eller
bidrag till kommunerna
• för att hantera och sprida information om tecknade naturvårdsavtal
• som utgör Naturvårdsverkets fastighetsregister och ger Naturvårdsverket
möjlighet att hantera fastighetsförvaltning
• som ger Naturvårdsverket möjlighet att redovisa kostnader för markersättningar och markinnehav till regeringen
• där man kan söka information i fastighetsregistret (Lantmäteriets)
Viktiga begrepp i FIDOS
• NV-fastighet – en fastighet som ägs eller har ägts av Naturvårdsverket med
tillhörande byggnader/anläggningar och servitut
• Avtal – avtal om förvärv eller försäljning av fastigheter
• Nyttjanderätter – avtal om t.ex. jaktarrende inom en NV-fastighet
• Intrångsersättningar – beslut om intrångsersättning till markägare
• Bidrag – den fastighet och det beslut om bidrag till en kommun för markersättningar inom ett kommunalt naturreservat
• Naturvårdsavtal – avtal mellan staten och en markägare med syfte att bevara biologisk mångfald
• Uppdragstagare – Den som på Naturvårdsverkets uppdrag utför viss fastighetsförvaltning av Naturvårdsverkets fastigheter

Naturvårdsregistret (NVR)
I NVR registrerar Naturvårdsverket beslut om nationalparker. Länsstyrelsen registrerar och ajourför egna och kommunala beslut. I NVR kan även tillstånd, dispen2

NATURVÅRDSVERKET

VIC NATUR

2013-08-30

ser och överklaganden registreras per skyddat område. Skogsstyrelsens beslut om
biotopskyddsområden överförs två gånger i veckan till NVR.

Digitalt områdesskydd (DOS)
Vad innehåller DOS
DOS är ett verktyg:
• för Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten att
samråda och genomföra områdesskyddet
• som ger länen möjlighet att beställa lantmäteriuppdrag och värderingar
• samla viktiga beslutsunderlag för områdesskydd och information om värdefull natur som skyddsstrategier, markägarkartor, naturtypskarteringar,
naturvärdesbeskrivningar och inventeringar
Viktiga begrepp i DOS
• DOS-objekt – Ett geografiskt område med attribut som är föremål för utredning om områdesskydd eller naturvårdsavtal.
• NVA-geometrier – ett geografiskt område inom ett DOS-objekt som föreslås skyddas genom naturvårdsavtal.
• Lantmäteriuppdrag - Ett uppdrag till Lantmäteriet att mäta in, eller att göra
en fastighetsutredning för DOS-objekt
• Värderingsuppdrag – ett uppdrag enligt Naturvårdsverkets ramavtal till en
värderingsfirma eller förhandlare att värdera eller förhandla om markersättningen för ett DOS-objekt
• Funktionsindelning – en indelning av DOS-objektet i värdekärna, skyddszon, utvecklingsmark och arronderingsmark, framför allt för skog och
våtmarker
• Genomförandestatus – styr samrådet och behörighet att göra förändringar,
beställningar av uppdrag och klargör var i genomförandeprocessen DOSobjektet är.
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