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Nya lösningar på gamla problem?
Mötesplats Skyddad natur, sammanfattning
10 utmaningar, 8 drivkrafter -> drömscenarios
Drivkrafter:
Teknikutveckling
Tjänster och produkter
Finansiering
Aktörer/ partnerskap
Forskning
Regelverk/ policies
Global utveckling
Tillväxt och jobb
Utmaning: Innovativa samarbetsformer med markägare
Drömscenario:
Marken äger - Skapa en naturvårdsvänlig markanvändning som är naturlig för
markägaren att välja
Win-win genom ekoturism, ekosystemtjänster, matturism
Kommunicera på varierade mötesplatser
Byt jobb med varandra ”prya”
Ta upp markägarens perspektiv ex mentimeter vid möten
Spel – world of warcraft – med markanvändning/ naturvård
Lokalt producerad mat strategi
Markägare gör reklam för sina egna områden
Utmaning: Hur locka nya grupper av människor till skyddad natur (och
skydda natur samtidigt)?
Drömscenario:
A match made in nature/ Naturlig matchning
De som är natur/friluftsintresserade tar med en kompis ut i naturen. Kan vara ny
kontakt.
Delar med sig av sitt intresse
En sorts ambassadör
Ger förhoppningsvis ringar på vattnet
Görs vid speciellt tillfälle/ datum
Utmaning: Hur arbeta långsiktigt med natur utanför skyddad natur?
Drömscenario:
Smart samverkan
Ekonomi/styrmedel: längre ÅGP’s, LBP
Kunskap: stötta kommun, riktade regleringsbrev
Öppenhet: delaktighet, ideella föreningar
Utmaning: Hur bidrar vi till effektivare naturvård med hjälp av bättre
utvärdering och uppföljning?
Drömscenario:
Den smarta naturvården – make uppföljning great again
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Öppna data, bättre analysverktyg, kompatibla/lättanvända data, forum för
intressenter/dialogforum, adaptiv förvaltning, våga pröva nya tekniker
Utmaning: Hur skapa intresse, förståelse, engagemang hos medborgare om
nyttan av att värna vår natur?
Drömscenario:
Medveten och aktiv allmänhet i alla åldrar om naturens värde
Ny (och aktuell) teknik för att visualisera effekten av och utan naturvård
-App-lösningar: Lättillgänglig information reservatsapp (interaktiv karta,
koppling till telefon GPS)/ Live app/ App med lek+ naturvård
-Information om vad alternativ till bevarad natur innebär
-Dåliga exempel – visuellt visa skillnaden i landskapet – vad händer om vi inte
skyddar och sköter naturen?
Lokalt engagemang genom delaktighet
-Engagera/använd besökare som en resurs för naturvård.
-Lokala indikatorarter
-Goda exempel
-Jobba med barnen kontinuerligt/ ambassadörer i naturen (skola)
-Visa oss regelbundet i olika trakter/ hitta nya mötesplatser
Utmaning: Hur hittar vi bra balans mellan exploatering och naturskydd?
Drömscenario:
Landsharing
Brukande naturvård:
Lönsamt
Kunskapsbaserat
Nya tekniska lösningar
Nya aktörer
Utmaning: Hur bedriva långsiktigt hållbart skärgårdsbete/naturbete?
Drömscenario:
”HÄR KÖTT”
Genom marknadsföring ökar efterfrågan på ”skärgårdskött”. Leder till bättre
ekonomi vilket ger en marknad för nischade bönder som har detta som
afffärsidé. Tillsynsproblemet löses genom ett billigt rörlighetschip. Några stora
matkedjor bidrar till investeringar av rörliga slakterier.
Utmaning: Hur skapar vi bättre planeringsinstrument?
Drömscenario:
Vi bildar skyddat område snabbt, kompetensmässigt och i samverkan med flera
myndigheter, kommuner och organisationer och markägare
Flerårsbudget – organisation, finansiering
Bättre information om planeringsunderlag och lätt ska det vara (lst/SKS,
kommun m fl) – teknikutveckling och aktörer/partnerskap
Lättare samverkan kring gemensamt mål
Utmaning: Hur kan vi sköta marker på ett mer kostnadseffektivt sätt?
Drömscenario:
Löna sig göra rätt – vara naturvårdare
Att skapa lönsamhet för markägaren/ djurhållaren
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Upphandlingsregler/krav som ska gynna miljö
Gynna små, lokala företag
Se över EU-regler för att gynna miljövärden (framför produktion)
Ta tillvara på bondens kreativitet
Minska ”ska”-krav – enklare upphandling
Utmaning: Hur minska förlusten av värdekärnor i skogsmark?
Drömscenario Få markägare att se positivt på nyckelbiotoper (hur?)
Mer tillsyn i skogen från SRS och LST
Redovisa värdekärnor mer öppet
Ny nyckelbiotopsinventering – hitta fler okända värdekärnor

