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SKYDDAD NATUR 5 NOV 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.
Styr med sikte på miljömålen – fördjupad utvärdering 2015
Stärk miljöstyrningen av skogsbruket. Spara mer värdefull skog, bland
annat genom ett nytt paket med ersättningsmark. Utred finansieringsmodell för åtgärder i havs- och vattenmiljöer. Det är några av förslagen i
2015 års fördjupade utvärdering av miljömålen där 32 åtgärder föreslås
för att nå målen.
Redovisningen innehåller målövergripande analyser av de 16 miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Utvärderingen ska fungera som underlag till regeringens politik och prioriteringar samt myndigheters planering.
Läs mer
Kontakt: Hans Wrådhe
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Skyddad natur 2016 – mötesplatsen nästa år
2016 satsar vi på en stor konferens om skyddad natur. Vi vill samla och
lyfta arbetet med skyddad natur.
Många av er har varit delaktiga i den översyn som genomförts om möten och konferenser för skyddad natur. Stort tack för alla era tankar och
synpunkter! Utifrån arbetsgruppens förslag kommer vi att:
-

Arrangera en stor mötesplats om skyddad natur 2016

-

Arrangera möten och konferenser utifrån behov – behovsanalys
genomförs årligen

-

Göra länsstyrelser och systermyndigheter delaktiga i vilka konferenser som ska arrangeras – via arbetsgrupp, behovsanalys och
Naturvårdskonferens

-

Använda ny, resfri teknik i större utsträckning

-

Låta fler målgrupper delta

En arbetsgrupp jobbar vidare med frågan. Arbetsgruppen består av Ingela Hiltula, Naturvårdsverket och Anna Fridén, länsstyrelsen i Västmanland. 2016 satsar vi många av våra gemensamma resurser på mötesplatsen skyddad natur 2016 och hoppas förstås att många av er deltar.
Vi genomför ändå en mindre behovsanalys vecka 46 och 47 inför 2016.
Kontakt: Ingela Hiltula

Underlättar kunskap och

Sammanfattning om biotop-

känsla för naturen

skyddsområden

Centrum för naturvägledning är en

Vi har tagit fram en power-point-

kompetensresurs, ett utveckl-

presentation med sammanfattande

ingsnav och en mötesplats för alla

information om vad som är utmär-

som underlättar för människor att

kande för biotopskyddsområden

uppleva och utveckla sin känsla för

och vilka regler som gäller.

och kunskap om naturen och kulturlandskapet. CNV är en centrumbildning på SLU som finansieras av medel från anslaget för
åtgärder för värdefull natur. CNV
är en resurs för oss alla. Tveka
inte att ta kontakt med dem.
Läs mer
Kontakt: Eva Sandberg

Presentationen kan användas av
länsstyrelserna till exempel vid
information om biotopskyddsområden till kommuner, fastighetsägare, intresseorganisationer och
verksamhetsutövare med flera.
Läs mer
Kontakt: Marianne Wetterin
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Nationell handlingsplan för marint områdesskydd – på gång
För att nå det uppsatta etappmålet att skydda tio procent av Sveriges
marina områden till 2020 behöver arbetet med marint områdesskydd
intensifieras. Vid årsskiftet 2014/2015 uppgick skyddet till 6,6 procent.
Regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att ta fram
en handlingsplan för svenskt marint områdesskydd som ska vara klar i
maj 2016. Syftet är att Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med
berörda länsstyrelserna ska kunna öka takten i arbetet med att nå
etappmålet.
Arbetet sker i dialog med berörda myndigheter och organisationer. Eftersom det faktiska arbetet med att inrätta marina skyddade områden
görs av länsstyrelserna i kustlänen är deras stöd särskilt viktigt i arbetet
med planen.
Kontakt: Lena Tingström
Läs mer

Ny rapport visar svenska folkets friluftsvanor
Fyra av fem svenskar är ute i
naturen på längre ledigheter, tre

Två nya ÅGP:er fastställda
Nu har två nya åtgärdsprogram
för hotade arter fastställts:

av fem på helger och ungefär

- Alvarlarvmördare
- Skärrande gräshoppa

hälften på vardagar. Det är några

Läs mer

av resultaten av en undersökning
som Mittuniversitetet har gjort på
uppdrag av oss.
Friluftslivet utövas av många och

Kontakt: Maano Aunapuu
Vålådalen har Sveriges bästa
naturum

natur- och kulturlandskapet är

Naturum Vålådalen i Jämtlands-

viktigt för Sveriges invånare.

fjällen får priset Årets naturum.

Samtidigt uppger nästan hälften

Genom att bjuda in besökare till

att de i någon grad upplever brist

diskussion kring fjällens nyttighet-

på lämpliga platser eller områden

er jobbar årets naturum på ett

för att ägna sig åt friluftsaktivite-

pedagogiskt och nyfiket sätt.

teter.

Läs mer

Läs mer

Kontakt: Evelina Selander

Kontakt: Lisa Eriksson
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Utvärdering av anslaget för åtgärder för värdefull natur
Vi har i flera sammanhang haft dialog med länsstyrelserna om hur vi kan
förbättra och förenkla återrapporteringen av 1:3-anslaget. Vi vill också få
till en tydligare resultat- och effektredovisning. Som ett led i detta arbete
får vi hjälp av Naturvårdsverkets utvärderare.
Syftet med utvärderingen är att vara ett stöd för förbättrad utvärdering
och återrapportering av resultat och effekter av åtgärder inom naturtypsskötsel. Utvärderingen ska också ge en bild av hur pengarna används och
varför.
En tredjedel av länen kommer att intervjuas. De län som är föreslagna att
intervjuas kontaktas särskilt av utvärderarna. Intervjuerna kräver inga
förberedelser. De län som blir intervjuade behöver bara avsätta tiden som
intervjuerna tar.
Kontakt: Ingela Hiltula

Två vägledningar om naturvårdande skötsel kompletterar
varandra
Skogsstyrelsen och vi har varsin vägledning om naturvårdande skötsel av
skog. Vi har tillsammans diskuterat hur de kompletterar varandra, läs
gärna vår gemensamma text om detta.
Läs mer
Kontakt:

Josefin Olsson

KONFERENSER
Kurs/konferens

Datum

Var

Vilka

Kontakt

Nationalparksträff

5-6 nov

Nationalparksförvaltare

Anna von
Sydow
Läs mer

Naturum huvudmannaträff

19 nov

Tyresta
och
Stockholm
Stockholm

Huvudmän till naturum

Workshop Natura
2000

24-25
nov

Stockholm

Startmöte Grön
infrastruktur

1 dec

Stockholm

Utbildning Process
att bilda naturreservat
Utbildning om

15 dec
kl. 9-12

Webbin
arium

16 dec

Upp-

Länsstyrelserna och
andra statliga myndigheter
Kontaktpersoner för
grön infrastruktur på
länsstyrelser, myndighetsgruppen för grön
infrastruktur
Jurister på länsstyrelserna som jobbar med
reservatsbildning
Du som jobbar med

Evelina
Selander
Läs mer
Stefan
Henriksson
Läs mer
Erik Sjödin

Hasse Berglund
Eddie von
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sala

uppföljning på länsstyrelsen

Wachenfeldt
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.

