LÄGESRAPPORT
SKYDDAD NATUR 30 AUG 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.
Nya avdelningschefer på Naturvårdsverket
Vid årsskiftet, då en ny organisation införts, får Naturvårdsverket tillskott
av två nya avdelningschefer. Claes Svedlindh blir då chef för Naturavdelningen och Stefan Nyström blir chef för Klimatavdelningen.
Naturavdelningens övriga chefer ser ut som följer:


Biträdande avdelningschef, Gunilla Skotnicka Ewing



Artenheten, enhetschef Sara Hommen



Fastighetsenheten, enhetschef Maria Tiricke



Landskapsenheten, enhetschef Anette Andersson



Naturprövningsenheten, enhetschef EvaLinda Sederholm



Områdesskyddsenheten, enhetschef Maano Aunapuu



Viltförvaltningsenheten, enhetschef Alf Pettersson

Läs mer
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Mötesplats skyddad natur 2016 närmar sig! Mattias Klum kommer
– kommer du?
På Mötesplats skyddad natur 2016 samlas hjärtat i svenskt naturvård för
möten, presentationer och samtal om vårt gemensamma arbete med
skyddad natur. Årets tema - skyddad natur gör Sverige rikt - erbjuder oss
ett spännande program där naturvårdens samhällsutvecklande potential
står i fokus. Genom en bred blandning av större gemensamma plenumpass, mindre valbara sessioner och en levande utställning kan du fylla
dagarna med det innehåll som intresserar just dig. Läs mer
Kontakt: Linda Norrman

Nu startar förstudien om en nationalpark i Bästeträsk på Gotland
Bästeträsk är ett unikt område med höga naturvärden. Nu ska Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Gotland och
Region Gotland se hur området kan skyddas som nationalpark. Det inledande arbetet startar genom dialog med de som bor i, verkar i eller har
intresse av området.
Läs mer
Kontakt: Stefan Henriksson

Ny vägledning om markåtkomstbidrag till kommuner
Nu är den nya vägledningen om markåtkomstbidrag till kommuner färdig.
Vägledningen fokuserar på att göra beslutsprocessen tydlig för kommunerna, men det finns också några förändringar jämfört med den tidigare
vägledningen. Till vägledningen finns användbara mallar som kommunerna kan använda till ansökan, hemställan, förlängning och inom kort även
rekvisition.
Sprid gärna informationen om den nya vägledningen i era nätverk.
Läs mer
Kontakt: Anna Burehäll
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Riktlinjer för artskydd i skogs-

Följ nyheter om skyddad natur

bruket

på webben

Naturvårdsverket och Skogsstyrel-

Vi lägger kontinuerligt ut nyheter

sen har beslutat om gemensamma

om arbetet med skyddad natur på

riktlinjer för hur artskyddsärenden

en samlingssida på Naturvårdsver-

i skogsbruket ska hanteras. Samti-

kets webb. Här hittar du vägled-

digt uppmanar myndigheterna

ningar, verktyg, publikationer,

regeringen att utreda artskydds-

lägesrapporter, pågående arbete,

förordningen för att säkerställa att

kontaktuppgifter och övrig inform-

den är tillämpbar, effektiv och

ation som rör arbetet med skyddad

rättssäker.

natur.

Läs mer

Läs mer

Kontakt: Eva Amnéus Mattisson

Kontakt: Webbgruppen

Tack för svar på vägledning förvaltning skyddad natur
Stort tack till alla er som lämnat remissvar på vägledning om förvaltning
av skyddad natur. Nu ska vi sammanställa alla svar och ta fram ett förslag på ändringar. Vi ser över struktur, läsbarhet och innehåll. Naturvårdsverket godkänner sen en reviderad version av vägledningen innan
den språkgranskas. Vi räknar med publicering i mars 2017.
I ett senare skede tar vi fram ett förslag till text om förvaltningens direkta miljöpåverkan.
Kontakt: Maano Aunapuu

Uppdaterad handbok Natura 2000 på remiss
Inom kort skickas förslaget på den uppdaterade handboken om Natura
2000 på remiss. Den kommer att vara på remiss hela september månad
och fram till 7 okt. Ett remissmöte där vi presenterar remissen och svarar
på frågor hålls i Stockholm den 22 sept. De nya uppdateringarna handlar
främst om fördjupad vägledning utifrån den praxis som tillkommit sedan
den första handboken.
Kontakt: Helene Lindahl
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Tack för svar på behovsanalys möten och konferenser 2017
Många av er har svarat på enkäten om era behov av möten och konferenser 2017. Stort tack!
Nu sammanställer vi resultatet och arbetsgruppen tar fram förslag som
diskuteras med länsstyrelsernas naturvårdsdirektörer.
Det vi kan se av resultaten så här långt är att det är väldigt olika vad
målgruppen tycker är viktigt att diskutera och hur vi ska mötas. Resultatet ger en bred bild av behovet av möten och konferenser 2017.
Kontakt: Ingela Hiltula

Nätverksträff om friluftsliv

Besöksvänliga buffertskogar intill

26 oktober

Tivedens nationalpark

Länsstyrelsernas nätverk för

Sveaskog har beslutat om besöksvän-

friluftsliv träffas i Jönköping

liga buffertskogar i anslutning till Tive-

den 26 oktober. Träffen är en

dens nationalpark. Det betyder att på

heldag och för de som vill

2000 hektar mark runt parken är Sve-

stanna arrangeras en regional

askog särskilt hänsynsfull vid kom-

tankesmedja för friluftsliv i

mande avverkning. För naturturismen i

Jönköping den 27 oktober.

området är detta väldigt värdefullt.

Kontakt: Eva Stighäll

Kontakt: Rune Andersson, Sveaskog

MÖTEN & KONFERENSER
Kurs/konferens

Datum

Var

Vilka

Kontakt

Artskydd i skogen –
fältexkursion

1 sept

Umeå,
Karlstad
och
Halmstad
Stockholm

Handläggare på länsstyrelserna och Skogsstyrelsen som jobbar
med artskydd och
skogsbruk
Kommunala tjänstemän och politiker

Eva Amneus
Mattisson

Anna Helena
Lindahl

Utbildning om att
bilda kommunala
naturreservat

9 sept

Naturvårdskonferensen

14-16
sept

Norrbotten

Naturvårdsdirektörer

Utbildningssatsning
Sveriges nationalparker

14-15
sept

Nationalparksförvaltare

Remissmöte uppdaterad handbok
Natura 2000.

22 sept

Björnlandets
nationalpark
Stockholm

Handläggare på länsstyrelserna som
jobbar med Natura
2000

Läs mer
Ingegerd Ward
Läs mer

Läs mer
Evelina Selander
Läs mer
Helena Lindahl
Inbjudan kommer inom kort
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Utbildningssatsning
Sveriges nationalparker

28-29
sept

Storslagen fjällmiljö

4-5 okt

Värdefulla skogar –
hearing

5 okt

Utbildningssatsning
Sveriges nationalparker

5-6 okt

Kosterhavets
nationalpark
Idre
Stockholm

Nationalparksförvaltare

Forskare och praktiker
i fjällområdet
Myndigheter och
organisationer inom
skog

Evelina Selander
Läs mer
Läs mer
Jonas Nordanstig
Inbjudan kommer inom kort
Evelina Selander

Blivande
Åsnens
nationalpark
Webbin
arium

Nationalparksförvaltare

Naturvårdshandläggare på länsstyrelserna

Marianne
Wetterin

Handläggare på länsstyrelsen med uppdrag inom friluftsliv
Kontaktpersoner för
Grön infrastruktur på
länsstyrelserna, samarbetsmyndigheter
och organisationer
Du som jobbar med
skyddad natur på län,
stiftelse eller kommun, naturum, ÅGP m
fl.

Eva Stighäll

Webbinarium om
biotopskyddsområden

13 okt

Nätverksträff friluftsliv

26 okt

Jönköping

Grön infrastruktur –
seminarium

10 nov

Stockholm

Mötesplats skyddad
natur 2016

28-29 nov

Münchenbryggeriet i
Stockholm

Läs mer

Erik Sjödin

Linda Norrman
Läs mer

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

