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Workshop Gynnsam bevarandestatus – en gemensam utmaning
Workshoppen inleddes med korta presentationer om EU:s strategi för biologisk
mångfald fram till 2020 och hur vi sätter fokus och arbetar inom sektorsområdena
skog, vatten och odlingslandskap. Medverkade gjorde Naturvårdsverket,
Skogsstyrelsen, och Havs- och vattenmyndigheten.
EU:s strategi för biologisk mångfald beskriver mål och åtgärder för att nå gynnsam
bevarandestatus för hotade arter och livsmiljöer. EU:s naturvårdsdirektiv är centrala i
sammanhanget. Viktiga steg och krav hanteras bland annat i ett regeringsuppdrag. Där
beskrivs till exempel betydelsen av uppdaterade bevarandeplaner för N2000-områden
i vilka nödvändiga bevarandeåtgärder för respektive område klargörs. I EU:s mål anges
bland annat metoder och strategier inom biogeografiska regioner för att kunna
prioritera, där vissa mål bedöms som lätt nåbara (”low hanging fruits”) och andra som
krävande (”high hanging fruits”). Här finns utmaningar som måste hantera avvägningar
mellan kostnader och olika prioriteringar gällande bevarandet.
I en överenskommelse mellan Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen eftersträvas en
utvecklad samsyn och samverkan för att nå förbättrad naturvårdande skötsel av skog.
Åtgärder inom överenskommelsen är att utveckla gemensam terminologi, klargöra
prioriteringar av insatser samt utveckla en gemensam strategi för naturvårdande
skötsel i skog.
I odlingslandskapet är utmaningarna särskilt stora och hälften av alla rödlistade arter
har sin hemvist där. För många arter förutspås en fortsatt försämring om inte kraftfulla
åtgärder kan sättas in snarast. I ett samverkansprojekt inom Miljömålsrådets regi
mellan Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna
ska olika aktörer samlas kring en gemensam plan som tar fokus på sammanställning av
både existerande kunskaper och ny forskning.
Efter de inledande presentationerna skedde en indelning i arbetsgrupper där
länsstyrelserna gavs möjlighet att lämna förslag på olika prioriteringar på både kort
och lång sikt, och vilka utmaningar man ser för att nå målen om förbättrad
bevarandestatus, och hur de centrala myndigheterna kan bistås i detta arbete. De olika
arbetsgrupperna omfattade miljöerna gräs- och sandmarker, limnisk miljö,
odlingslandskapet, marin miljö, skog, och våtmarker.

