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Naturvårdsregister 
 

Länsstyrelsen ska föra ett register över beslut enligt 7 kapitlet miljöbalken 

och andra förhållanden på naturvårdens område (naturvårdsregister). Natur-

vårdsverket ska föra ett sammanfattande nationellt register över sådana be-

slut och förhållanden som avses i förordningen. Naturvårdsregistret förs i 

databasen VIC Natur. 

 

 

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/process-att-bilda-naturreservat/vic-natur-2013-08-30.pdf
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Naturvårdsregister 
Bestämmelserna om registret finns i 33, 33 a och 33 b §§ förordningen (1998:1252) 

om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

 

Föreskrift reglerar vad som ska registreras 
Naturvårdsverket har beslutat om föreskrifter för naturvårdsregister (Naturvårds-

verkets föreskrifter (NFS 2015:1) om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbal-

ken). 

 

Enligt dessa är naturvårdsregistret det nationella register som Naturvårdsverket 

tillhandahåller och där beslut om områdesskydd enligt miljöbalken ska registreras. 

Föreskrifterna anger vad som ska registreras i naturvårdsregistret, när registrering 

senast ska ske, att länsstyrelserna och Naturvårdsverket omfattas av registrerings-

skyldighet, vilka beslut som Skogsstyrelsen respektive Havs- och vattenmyndig-

heten ska informera Naturvårdsverket om, samt upplysningar om hur information-

en i registret tillhandahålls. Länsstyrelserna ansvarar för registrering i naturvårds-

registret av en kommuns beslut om områdesskydd enligt 7 kapitlet miljöbalken. 

När besluten har vunnit laga kraft aviseras dessa via VIC Natur digitalt till Lantmä-

teriet som för in uppgifterna i Lantmäteriets fastighetsregister. 

 

Naturvårdsverkets fastighetsinformation FIDOS (VIC 

Natur) 

I FIDOS registreras naturvårdsavtal som tecknas av länsstyrelserna eller Natur-

vårdsverket. 

 

Genom webbverktyget Skyddad natur kan andra få in-
formation  
Naturvårdsregistret (VIC Natur) är det officiella verktyget för arbetet med att följa 

upp, utvärdera och rapportera hur områdesskyddet utvecklas på regional och på 

nationell och för uppföljning på internationell nivå. Naturvårdsregistret är genom 

webbverktyget Skyddad natur en viktig källa för informationsspridning och kun-

skap om var och på vilket sätt andra organisationer, myndigheter och allmänhet har 

att ta hänsyn till miljön inom ett skyddat område. 

 

Naturvårdsverket har också ansvar för geografisk miljöinformation som har 

elektronisk form, ”geodata” enligt 3 kap. 9 § förordningen (2010:1770) om geogra-

fisk miljöinformation. Lantmäteriet ansvarar för den övergripande samordningen 

av geodata. Naturvårdsverket svarar för geodatainformation om områdesskydd 

enligt 7 kap. miljöbalken, särskilda skyddade områden (med undantag för Skogs-

styrelsens beslut om biotopskyddsområden i skogsmark) och om områden med 

naturvårdsavtal där Naturvårdsverket eller länsstyrelsen är avtalspart. 

 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Sok-i-databaser/Skyddad-natur/
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Uppgifter som förs in i Lantmäteriets fastighetsregister 
Med stöd av lagen (2000:224) om fastighetsregister ges i förordningen (2000:308) 

om fastighetsregister bestämmelser om vad som ska registreras i fastighetsregist-

rets allmänna del, inskrivningsdel, adressdel, byggnadsdel och taxeringsuppgifts-

del. 

 

I fastighetsregistrets allmänna del ska under rubriken Planer m.m. för berörda fas-

tigheter redovisas bland annat bestämmelser om marks användning som har med-

delats enligt miljöbalken. Det innebär att beslut om naturreservat och andra be-

stämmelser, till exempel Natura 2000, ska registreras av Lantmäteriet på berörda 

fastigheter i fastighetsregistrets allmänna del. De redovisas som särskilda redovis-

ningsenheter samt ingår i digitala registerkartans bestämmelseinformation. Uppgif-

terna aviseras via VIC Natur till Lantmäteriet som för in uppgifterna i Lantmäteri-

ets fastighetsregister. 

Föreskrifter (NFS 2015:1) om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken 

 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2009/NFS-20095---Registrering-i-naturvardsregistret/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2009/NFS-20095---Registrering-i-naturvardsregistret/

