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Uppdrag att årligen rapportera arbetet med att införa en kompletterande
arbetsmetod för skydd av värdefull natur
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen att årligen
rapportera om arbetet med att införa en kompletterande arbetsmetod för
skydd av värdefull natur. Myndigheterna ska utföra uppdraget tillsammans och ska redovisa arbetet i gemensamma rapporter.
Redovisningarna ska lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet)
senast den 31 mars årligen från 2015 till 2017. Den första redovisningen
gäller anvisningarna till det fortsatta arbetet.
Bakgrund

Regeringen beslutade den 6 december 2007 att ge Naturvårdsverket och
Skogsstyrelsen i uppdrag att föreslå komplement till befintliga arbetsmetoder för bevarande av naturvärden där förslag initierade av markägare
och frivillighet skulle utgöra utgångspunkten för arbetet med skydd av
naturvärden (dnr M2007/4990/Na). Myndigheterna redovisade uppdraget i maj 2008 och föreslog bland annat att olika typer av avtalsformer
ska provas där markägarna tar initiativ till skydd av naturvärden (Regeringskansliets dnr M2008/2364/Na).
Regeringen har i propositionen Hållbart skydd av naturområden
(prop. 2008/09:214) redovisat att nuvarande arbetssätt och instrument
för skydd av natur behöver kompletteras. För att få ett större deltagande
i arbetet och för att öka möjligheterna att nå de av riksdagen beslutade
miljökvalitetsmålen ansåg regeringen att markägarnas kompetens och
intresse behöver tillvaratas i högre utsträckning. Regeringen bedömde att
ett samverkansprogram som innebär att markägare kan ta initiativ till
bevarandeåtgärder bör införas för skydd av natur, särskilt skogar med
höga naturvärden. På sikt skulle programmet också kunna omfatta andra
naturtyper.
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Regeringen beslutade den 22 oktober 2009 att ge Naturvårdsverket,
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Skåne län i uppdrag att utforma och
genomföra en verksamhet med kompletterande metoder för skydd av
natur, inledningsvis skogar (Kometprogrammet), inom fem större
geografiska områden i landet under fem år (dnr M2009/3848/Na).
Uppdraget skulle avrapporteras årligen och slutredovisas senast den
1 oktober 2014.
I propositionen En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (prop. 2013/14:141) framhåller regeringen vikten av att
skapa delaktighet bland intressenter i ekosystemtjänstbedömningar,
framtagandet av regionala handHngsplaner för grön infrastruktur och i
att integrera ekosystemtjänster i planeringen. Detta kan göras genom att
använda etablerade samverkansprocesser som till exempel den samverkan
som sker inom Kometprogrammet.
Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Skåne län slutredovisade uppdraget om Kometprogrammet i juni 2014. Av redovisningen
framgår att Kometprogrammet har bidragit till ett förbättrat samarbete
såväl mellan myndigheter som mellan myndigheter och markägarnas
organisationer. Enskilda markägares intresse för naturvård har stimulerats och för myndigheterna sedan tidigare inte kända naturvärden har
fångats upp. Markägarnas organisationer har visat ett stort engagemang
för Kometprogrammet. De skogsområden som skyddas i Kometprogrammet har mindre areal och lägre naturvärden jämfört med de skogsområden som skyddas i övriga delar av landet utanför Kometområdena.
Kostnaderna inom Kometprogrammet är högre jämfört med motsvarande arbete utanför kometområdena.
Myndigheterna redovisar att de planerar att införa en kompletterande
arbetsmetod i hela landet där markägare kan ta initiativ till att myndigheterna skyddar värdefull skog. Arbetsmetoden avser myndigheterna att
tillämpa vid sidan av befintUga arbetsmetoder för att med områdesskydd
skyddaområden med höga naturvärden. Myndigheterna aviserar att
arbetsmetoden ska införas successivt med befintliga resurser från och
med 2015. Under hösten 2014 avser myndigheterna att ta fram anvisningar för det fortsatta arbetet.
Regeringen framförde i budgetpropositionen för 2014 framförde att den
att ser positivt på det arbete som görs inom Kometprogrammet och att
ambitionen är att den kompletterande metoden på sikt ska genomföras
även i övriga län, vid sidan av andra redskap i bevarandearbetet (prop.
2013/14:1).
Närmare om uppdraget

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska årligen rapportera arbetet med
att införa en kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull natur.

Arbetsmetoden ska inriktas på att tillvarata markägarnas intresse för att
bevara biologisk mångfald genom att formellt eller frivilligt skydda områden med höga naturvärden. Markägarnas egna initiativ till kontakt med
myndigheter för bevarandearbetet ska därmed tas tillvara. De skyddsformer som bör användas är i första hand naturvårdsavtal eller områdesskydd enligt miljöbalken (t.ex. naturreservat och biotopskyddsområde).
Om markägaren vill göra en frivillig avsättning är även det välkommet. I
det fortsatta arbetet är det viktigt att utveckla arbetet så att det resulterar
i hög kvalitet i de områden som skyddas och därmed bidrar till att uppfylla berörda miljökvalitetsmål, t.ex. Levande skogar. De tidigare erfarenheterna av Kometprocessen som har redovisats av Naturvårdsverket,
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Skåne län som bland annat innebär ett
förbättrat samarbete mellan myndigheterna samt mellan myndigheter
och markägare ska tas till vara.
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska redovisa arbetet gemensamt.
Redovisningarna ska lämnas till RegeringskansHet (Miljödepartementet)
senast den 31 mars årHgen från 2015 till 2017. Den första redovisningen
gäller anvisningarna till det fortsatta arbetet.
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