LÄGESRAPPORT
SKYDDAD NATUR 29 SEPT 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.

Mer pengar i budgeten till skydd och skötsel av värdefull natur
De höjda anslagsnivåerna för både skydd av och åtgärder för värdefull
natur ger oss stora möjligheter att bidra till att nå de gröna miljömålen
och friluftsmålen. En brasklapp är förstås att detta är ett förslag och att
Riksdagen beslutar om budgeten i december.
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1:3 Åtgärder för värdefull natur

1:16 Skydd av värdefull natur
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Beräknat

997 535

2019

Beräknat

1 268 000

Vi arbetar nu med att fördela medlen, en avstämning av fördelningen
gjordes på Naturvårdskonferensen den 24 september. Därifrån arbetar
vi vidare och återkommer under hösten med information om hur vi planerar att fördela anslagen.
Utgångspunkterna för åtgärder för värdefull natur, är en höjd anslagsnivå under tre-fyra år. Vi bedömer att det är mest meningsfullt, att under den här perioden, genomföra angelägna åtgärder av engångskaraktär som t ex restaureringar av naturområden eller underhåll/ reparationer av anläggningar. Om anslagsnivån sedan sänks, är behoven till
sådana åtgärder inte lika stora. Vi har också som utgångspunkt att inte
låsa fast oss i dyra investeringar eller åtaganden som ger framtida kostnader.
Inriktningen för anslaget för skydd är fortsatt att skydda skog och vi ser
över strategin för skydd av skog. Vi kommer som vanligt att fördela
länsramar till respektive län.
Läs mer
Kontakt: Ingela Hiltula

Enklare för skogsägare att föreslå skogar att bevara
Markägare ska enklare kunna föreslå naturområden att skydda. Dessutom ska markägarna informeras om deras möjligheter att skydda naturen. Det är huvuddragen i den kompletterande arbetsmetod som ska ge
markägare större möjlighet att bidra till naturvården.
Nu finns en webbsida för målgruppen markägare. Läs mer
För att underlätta för länsstyrelsernas och Skogsstyrelsens arbete arrangerar vi och Skogsstyrelsen två workshops 6 okt och 17 nov.
Kontakt: Thomas Pettersson
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Nöjda besökare i Sveriges

Viktigt för många att skydda

nationalparker

natur

84 procent av besökarna i Sveri-

En klar majoritet av svenska fol-

ges nationalparker är nöjda med

ket tycker det är viktigt att

sitt besök. Det visar en under-

skydda naturen. Många tycker

sökning som vi gjort tillsammans

också att nationalparker och na-

med nationalparksförvaltarna.

turreservat är viktiga för deras

Över 5000 besökare har deltagit i

utomhusaktiviteter.

undersökningen.
Läs mer

Läs mer
Kontakt: Hasse Berglund

Kontakt: Gisela Norberg

Friluftslivsträff 15 oktober
15 oktober arrangerar vi en träff för länens kontaktpersoner för friluftsliv. Förmiddagen ägnas åt några av friluftslivspolitikens olika perspektiv,
som utveckling, folkhälsa, skogsbruk samt erfarenhetsutbyten mellan
länen. På eftermiddagen har vi en workshop för att gemensamt arbeta
fram regionala behov för att genomföra friluftspolitiken, en del av länsstyrelsens regeringsuppdrag om friluftsliv. Som underlag för workshopen har vi länens egna behovsanalyser.
Läs mer
Kontakt: Eva Stighäll

Värdera ekosystemtjänster - hjälp för mer hållbara beslut
Vi publicerar en ny guide som ska få fler att börja värdera ekosystemtjänster. Värderingar är ett bra kunskapsunderlag för politiker, organisationer och individer att kunna fatta mer medvetna och hållbara beslut.
Ekosystemtjänster pekar tydligt ut hur människans välbefinnande är beroende av fungerande natur.
Guiden ger inte facit på alla frågor utan leder läsaren att hitta fram till
svaren i sitt arbete. Innehållet är praktiskt inriktat med en steg-försteg-modell som illustreras i ett antal verkliga exempel.
Lär mer
Kontakt: Anki Grundelius
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Ny vägledning för organise-

Riktlinjer och genomförande-

rat friluftsliv och naturturism

plan för grön infrastruktur klara

i skyddad natur

Riktlinjer för regionala handlings-

Vägledningen är ett verktyg för

planer för grön infrastruktur och en

länsstyrelser och stiftelser att

genomförandeplan för arbetet

stödja företag och föreningar att

framöver är nu klara.

skapa arrangemang som anpassas efter områdets förutsättningar, föreskrifter och den lagstiftning som finns.

De regionala handlingsplanerna för
grön infrastruktur ska ligga till
grund för insatser från olika aktörer
som leder till att säkra ekosystem-

I vägledningen rekommenderar

tjänster, bidra till att nå miljömålen

vi två arbetssätt. Det första

och möjliggöra anpassning till ett

handlar om dialog mellan förval-

förändrat klimat.

tare av skyddad natur och organisatörer av en aktivitet som ett
sätt att planera. Det andra är
ett samverkansråd, ett forum
för alla typer av aktiviteter i och
kring ett skyddat område. Syftet
är att skapa förståelse mellan
olika verksamheter och vad som
förväntas av olika aktörer.
Vägledningen har kompletterats
med en broschyr till arrangörer
av organiserat friluftsliv och

Riktlinjerna beskriver vad handlingsplanerna ska omfatta och vilka
underlag som behöver tas fram.
Detta innebär att länsstyrelsernas
arbete med handlingsplanerna kan
börja nu.
I genomförandeplanen finns en
konkret tidsplan för hur arbetet ska
genomföras och hur länsstyrelserna
ska få stöd i att utveckla arbetet.
Startmöte med länsstyrelserna pla-

naturturism i skyddad natur.

neras i november/december 2015.

Läs mer

Läs mer

Kontakt: Ulrika Karlsson

Kontakt: Erik Sjödin

Förändring i samarbetet Lantmäteriet och Naturvårdsverket
Lantmäteriet kommer att förändra delar av naturvårdsuppdraget. De
avser sluta att staka ut och mäta in naturreservatsgränser men fortsätter med fastighetsutredningar och sakägar- och fastighetsförteckningar.
Förändringen planeras att ske den 30 juni 2016. Naturvårdsverket arbetar nu med att ta fram en konsekvensanalys och förslag till framtida
lösning. Länsstyrelsen kommer att involveras i arbetet.
Kontakt: Maria Tiricke
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Förslag att utvidga national-

Nya Natura 2000-områden på

parker och revidera skötsel-

Gotland

planer

Regeringen har beslutat om 15

Tillsammans med länsstyrelserna

nya och tio utvidgade Natura

föreslår vi att Tivedens och

2000-områden på Gotland, bland

Björnlandets nationalparker ut-

annat föreslås Bästeträsk utvid-

vidgas. Vi planerar nyinvigning

gas enligt länsstyrelsens och Na-

av Björnlandet 2016 och Tiveden

turvårdsverkets förslag. Beslutet

2017.

innebär att mer än 8000 hektar

Store mosse nationalpark föreslås få nya föreskrifter och skötselplan före årsskiftet.
Vi har även påbörjat arbetet med
ny skötselplan för Färnebofjär-

mark nu kommer att införas på
den nationella listan och skickas
till EU-kommissionen för att ingå
i det europeiska nätverket.
Läs mer
Kontakt: Stefan Henriksson

dens nationalpark.
Kontakt: Gisela Norberg

KONFERENSER
Kurs/konferens
Naturumträff

Datum
6-8
okt

Var

Vilka

Kontakt

Naturum
VänerskärgårdenVictoriahuset, Läckö

Föreståndare och personal vid naturum

Evelina
Selander
Läs mer

Vad behöver
markägare veta
för att föreslå
områden för
skydd?
Utbildning om
avvägningar
mellan träds
olika värden
Nätverksträff
friluftsliv

6 okt

Webbinariu
m

Länsstyrelsernas reservatshandläggare och
Skogsstyrelsens områdeshandläggare

Helena
Ringblom

14 okt

Göteborg

Marianne
Wetterin

15 okt

Stockholm

Utbildning om
avvägningar
mellan träds
olika värden
Slutseminarium
LIFE to addmire

22 okt

Stockholm

3-5
nov

Nationalparks-

5-6

Värnamo
och Store
Mosse
Tyresta och

Natur- och kulturmiljövårdshandläggare samt
planhandläggare på
länsstyrelser
Kontaktpersoner för
friluftsliv på länsstyrelserna
Natur- och kulturmiljövårds-handläggare samt
planhandläggare på
länsstyrelser
Alla som är intresserade
av våtmarksrestaurering,
Nationalparksförvaltare

Läs mer
Eva Stighäll
Läs mer
Marianne
Wetterin
Läs mer
Mer info
Anna von
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träff

nov

Stockholm

Naturum huvudmannaträff
Utbildning om
bevarandeplaner
och uppföljningsuppdrag

19
nov
16
dec

Stockholm

Huvudmän till naturum

Uppsala

Du som jobbar med
uppföljning på länsstyrelsen

Sydow
Läs mer
Evelina
Selander
Eddie von
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.

