LÄGESRAPPORT
SKYDDAD NATUR 15 DEC 2015
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.
Förändrat arbetssätt utreds för inmätning av naturreservatsgränser
Vi utreder konsekvenserna av att Lantmäteriet vid halvårsskiftet 2016
avslutar den del av samverkansavtalet som gäller inmätningar av naturreservatsgränser. Vi arbetar också med att ta fram förslag på hur inmätningen kan ske framöver. Intervjuer pågår med representanter för länsstyrelserna, Lantmäteriet och Naturvårdsverket för att samla in information och synpunkter.
Konsekvensutredning, marknadsanalys och beslutsunderlag för hur överföring av verksamheten till en annan utförare bör ske ska rapporteras i
slutet av januari.
Kontakt: Emma Pöppel och Karin Marklund
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Nya riktlinjer för naturum
De nya riktlinjerna för naturum i Sverige har ett större fokus på verksamhet, etablering av naturum har fått ett eget kapitel och samverkan i olika
former lyfts fram som viktigt för att uppnå syfte och mål med verksamheten.
Riktlinjerna har tagits fram av en arbetsgrupp från Naturvårdsverket och
Centrum för naturvägledning med stöd av en referensgrupp med föreståndare och huvudmän.
Ett sammanhållet grafiskt formspråk bidrar till att stärka varumärket
naturum, och därför finns nu också en grafisk manual för naturum. Den
grafiska manualen för naturum går hand i hand med den grafiska manualen för Sveriges nationalparker.
Naturum har funnits i Sverige sedan 1973 och är en av naturvårdens
kanaler för att höja kunskapen och engagemanget för natur och naturvård.
Nästa steg i Naturvårdsverkets arbete kring naturum är en strategi för
naturumutveckling. Naturum och dess huvudmän kommer att kunna
lämna synpunkter i det arbetet.
Läs mer
Kontaktperson: Evelina Selander

Skog & mark – tema fjäll
Skog & mark är en skrift från
svensk samordnad miljöövervak-

Nya föreskrifter och skötselplan för Store mosse nationalpark

ning. I år presenteras resultat från

I de nya föreskrifterna och sköt-

övervakning av fjällandskapet,

selplanen för Store Mosse ligger

rapportering enligt habitatdirekti-

fokus på balans mellan orördhet,

vet och uppföljning av miljökvali-

friluftsliv och skötsel för att bevara

tetsmålet Storslagen fjällmiljö. Här

områdets naturvärden.

beskrivs också fjällinriktade aktiviteter inom forskning, förvaltning
och åtgärdsarbete.
Läs mer
Kontakt: Susann Östergård

Store Mosse nationalpark bildades
1982 och de nya föreskrifterna
börjar gälla 1 december 2015.
Läs mer
Kontakt: Gisela Norberg
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Nya medarbetare för skydd och skötsel av natur
Vi har anställt flera nya medarbetare den senaste tiden och vill gärna
presentera dem kort för er.
Elin Agerberg, Åtgärdsprogram för hotade arter
Emma Bergman, naturum, Lokala naturvårdssatsningen (LONA), förvaltning av skyddad natur
Joar Ekenstaf, VIC-natur, fastighetsförvaltning och markåtkomst
David Gärdin, markåtkomst och fastighetsförvaltning
Mikael Lindberg, Natura 2000 och vägledning om naturreservatsbildning
Hanna Lundkvist, fastighets- och byggnadsförvaltning
Per Stafverfeldt, markåtkomst och fastighetsförvaltning

Extra medel till arbete med

Nu startar kommunikations-

bevarandeplaner för Natura

satsning skyddad natur

2000, 2016

Tanken är att kommunikations-

Länsstyrelserna har i uppdrag att

satsningen ska stödja vårt gemen-

uppdatera Natura 2000-

samma arbete att skapa förståelse

områdenas bevarandeplaner och

och förtroende för arbetet med

att säkerställa nödvändiga beva-

skyddad natur. Många av er har

randeåtgärder. Regeringsuppdra-

lämnat inspel till argument och

get ska slutredovisas den 30 dec

aktiviteter. Stort tack! Utifrån

2016. Naturvårdsverket, Hav och

inspelen har vi tagit fram: en ar-

Vattenmyndigheten och ArtData-

gumentsamling, en budskapsplatt-

banken stödjer länsstyrelserna

form och en aktivitetsplan.

med vägledning inom detta uppdrag.

Naturvårdsverket, länsstyrelserna
och HaV jobbar tillsammans med

Ansvaret att uppdatera planerna

satsningen och länsstyrelserna och

ligger på länsstyrelserna som där-

stiftelserna kommer att få en pa-

för tilldelas extra medel under

lett av erbjudanden att delta i om

2016 för detta arbete. Den exakta

ni vill och har möjlighet.

fördelningen per länsstyrelse meddelas snarast möjligt efter att vi
har fått vårt regleringsbrev.
Kontakt: Mikael Lindberg

Den 19 jan bjuder in till ett webbmöte där vi berättar om satsningen och vilka erbjudanden länen
kan ta del av.
Läs mer
Kontakt: Christina Frimodig
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Uppföljning av friluftslivet - möjligheterna ökar
Möjligheter att utöva friluftslivet ökar. En viktig anledning är det statliga
stödet för lokala naturvårdssatsningar (LONA). Det visar den första uppföljningen av de tio friluftslivsmålen som vi har gjort tillsammans med
målansvariga myndigheter.
Stora insatser har genomförts för att öka förutsättningarna för friluftsliv
inom skyddade områden. Det handlar främst om informationsinsatser,
tillgänglighetsarbete och vägledningar för skyddade områden. Nationalparker är attraktiva att besöka och åtgärder i form av entréer, information, tillgänglighet och leder uppskattas av besökarna.
Flera län och kommuner satsar på leder, information och cykelvägar för
att öka tillgängligheten i natur- och kulturlandskapet. Den kommunala
översiktsplaneringen är ett viktigt verktyg för friluftslivet.
Läs mer
Kontakt: Ulrika Karlsson

Insatser för groddjur uppmärksammas
Länsstyrelserna, WWF och vi delar årligen ut ett diplom för värdefulla
insatser för att bevara groddjur i Sverige. Årets första diplom delades ut
till Karin och Bo Fredriksson, Öland. Årets andra groddiplom delas ut den
16 december på seminarium om hotade groddjur.
Kontakt: Elin Agerberg

EKONOMI
Vi återkommer med en extra lägesrapport om ekonomifrågorna när regeringens budget är klar och vi har fått vårt regleringsbrev.

MÖTEN OCH KONFERENSER
Möten och konferenser om skyddad natur 2016
Inför 2016 har vi gjort en behovsanalys som visar ett stort behov av att
samverka inom många områden. Analysen visar också att det går bra att
använda ny teknik för att kommunicera. De svarande menar att en kombination av fysiska möten och webbmöten är viktig för att skapa en god
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dialog. Arbetsgruppen har därför kommit fram till att följande möten och
konferenser ska arrangeras under 2016.
1. Mötesplats skyddad natur 2016 (prel v. 48) - syftet är dialog och att
utveckla och lyfta skyddad natur. Här är tanken att flera verksamhetsnära
möten ska arrangeras blandat med stora föreläsningar och workshops.
2. Webbmöten för flera av de verksamheter som berör skyddad natur
under året (mötesplan klar januari 2016) - syftet är avstämningar och
information.
3. Fokus på dialog om grön infrastruktur – flera möten/utbildningar under
året - syftet är dialog, erfarenhetsutbyte och att skapa engagemang.
4. Naturvårdskonferensen - syftet är att skapa gemensam syn på inriktning i naturvårdsarbetet och dialog om aktuella frågor.
Kontakt: Ingela Hiltula
Ta del av dokumentation från seminarier
Dokumentation och inspelning av webbinarium om det generella biotopskyddet, 24 sept 2015.
Kontakt: Marianne Wetterin

Dokumentation från utbildningsdagen om avvägning mellan olika värden
vid hantering av träd i offentliga miljöer, 14 och 22 okt 2015.
Kontakt: Marianne Wetterin
Kurs/konferens

Datum

Var

Vilka

Kontakt

Webbinarium om
kommunikationssatsning skyddad
natur
Webbinarium om
anslagshantering
skydd och skötsel
2016

19 jan
2016

Webben

Christina
Frimodig

20 jan
2016

Webben

Alla på länen som är
intresserade av kommunikationssatsningen
Chefer och handläggare som arbetar med
skydd och skötsel

Tankesmedja för
friluftsliv 2016 –
tema värdeskapande och attraktivitet

13-14
april
2016

Djurön
äset,
Stockholm

Politiker och beslutsfattare, Myndigheter
och organisationer för
friluftslivet, Länsstyrelser, Regionerna
Kommuner, Civilsamhället, Näringslivet

Mötesplats skyddad
natur 2016

Förslag
v. 48
2016

Inte
klart

Du som jobbar med
skyddad natur på län,
stiftelse eller kommun, naturum, ÅGP m
fl.

Maria Tiricke
och
Ingela
Hiltula
Eva Stighäll

Linda
Norrman
och
Christina
Frimodig
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En riktigt god jul önskar vi er alla och stort tack för i år!

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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