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Varför?

Klimat Biologisk mångfald

Vatten Naturvård & naturskydd

En del av lösningar & aktivt samarbete



Samarbete, dialog, målbilder & lösningsfokus 

– viktiga framgångsfaktorer

Samarbete





Trunhatten, kommande NR

Vargavidderna, befintligt NR



• Projekt Våtmark & vatten



Projekt Våtmark & vatten
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Samarbete, dialog, målbilder & lösningsfokus 

– viktiga framgångsfaktorer

Samarbete



Frågor ?

Tack för att vi fick medverka !

Och välkommen hit till oss och vår fina natur!

david.tverling@naturskyddsforeningen.se



Länsstyrelsens arbete med 
skydd av våtmarker och grön 

infrastruktur

Emil Pagstedt Andersson 
Länsstyrelsen i Örebro



Länsstyrelsens 
uppdrag
Miljömål

Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv, Levande sjöar och 
vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning, Begränsad 
klimatpåverkan och Levande skogar m.fl.

Myrskyddsplan

Urval av våtmarker prioriterade för skydd

Agenda 2030

Rent vatten och sanitet för alla, Begränsa klimatförändringarna och 
Ekosystem och biologisk mångfald m.fl.

Natura 2000

Främja biologisk mångfald genom bevarande av och förbättrande av 
naturmiljöer

RAMSAR

Global naturvårdskonvention med syfte att bevara våtmarker och 
vattenmiljöer och använda dem på ett hållbart sätt.



Verktyg för 
våtmarksarbetet

• Områdesskydd (Reservatsbildning, N2000 mm)

• Grön infrastruktur – Våtmarksinventering

• Analyser och inventeringar

• Rådgivning

• Bidrag för åtgärder

• Egna åtgärder – miljö, arter

• Miljöövervakning - uppföljning

• Tillståndsprövning – Miljöbalken

• Samarbete med andra aktörer



Malin Björn, miljöstrateg

Här bor 9500 invånare 























Hur jobbar 
Sveaskog 
med grön 
infrastruktur?

o Ny strategisk inriktning 2021-26
Restaurera/förbättra vattendrag (efter 

flottning m.m.)

Återväta/restaurera utdikade mossar (mål 

om 100 nya våtmarker på hela Sveaskogs 

innehav i Sverige till 2026)

o Andra exempelprojekt i Bergslagen:
Inventering och anpassning av 

kantzonerna runt vattendrag med 

förekomst av flodpärlmussla & målarmussla 

i samarbete med länsstyrelser och 

skogsstyrelser

GI-samarbete med Länsstyrelsen 

Örebro

Hedvig Jägeberg, Sveaskog Bergslagen



Sveaskogs roll i 
Vargavidderna 
i Örebro län

o Viktig markvärd – Sveaskog äger 28 procent 

av skogsmarken i Örebro (Skogsstyrelsens 

statistik 2019)



Sveaskogs karta över Vargavidderna



Jämfört mot Davids/SNF Örebros GI-/fuktkarta


