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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.

Nu är statistiken om skyddad natur 2015 framtagen
Alla kommuner i landet har någon form av skyddade områden. Skyddets
omfattning varierar dock kraftigt. I var femte kommun var mindre än en
procent av landytan skyddad. Störst andel skydd hade Salems kommun
med 59 procent av kommunens landyta. Årets publikation har tema grön
infrastruktur. Statistiken tas fram av SCB i samarbete med Naturvårdsverket och Metria.
Läs mer
Kontakt: Olle Höjer
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Remiss om vägledning

Ny vägledning om markåtkomstbidrag

förvaltning skyddad natur

till kommuner

Vägledningen riktar sig till

Vi håller på att ta fram en ny vägledning för

dig som förvaltar skyddade

markåtkomstbidrag till kommuner. Vägled-

områden inklusive områden

ningen beslutas i slutet av juni och publice-

med naturvårdsavtal. Lämna

ras på www.naturvardsverket.se. Den nya

gärna synpunkter på remis-

vägledningen fokuserar på att göra besluts-

sen till och med den 15 au-

processen tydlig. Vi har tagit fram mallar

gusti.

som kommunen kan använda till ansökan,

Läs mer
Kontakt: Josefin Olsson

hemställan och rekvisition.
Kontakt: Anna Burehäll

Samverkan ger fler naturvårdsåtgärder
Skogsstyrelsen ansvarar under 2016 för ett regeringsuppdrag att främja
nyanländas väg till anställning i de gröna näringarna och naturvården,
tillsammans med Arbetsförmedlingen och Sveriges Lantbruksuniversitet.
En viktig del är att undersöka vilka förutsättningar och kompetens att
bidra till sysselsättning olika myndigheter har. Skogsstyrelsen kommer
därför kontakta er.
Det finns många naturvårdande arbetsuppgifter som kan fungera som en
språngbräda in på arbetsmarknaden, som det är svårt att prioritera. Exempel är skötsel av kulturmiljöer, tillgängliggöra och markera gränser
runt skyddade områden, inventering och friställning av värdefulla träd.
Samverkan ger ökade möjligheter att utföra arbetsuppgifterna.
Under 2016 genomförs den mest omfattande samverkan i Skåne, mellan
Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Där sysselsätts 60
nyanlända och 50 långtidsarbetslösa med landskapsvård i naturreservaten.
Läs mer
Kontakt: Fredrik Gunnarsson
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Resultat av arbetet med värdefull natur 2015
Det är fantastiskt att se allt som händer i arbetet med värdefull natur! I
samband med att vi skickade rapporteringen till regeringen om arbetet
2013-2015 tog vi tillfället i akt och kommunicerade resultatet på ett mer
aktivt och lättillgängligt sätt. Klicka på varje illustration för mer information.

Läs mer
Ingela Hiltula

DN-bilaga om Sveriges nationalparker
Vi vill att Sveriges nationalparker ska väcka intresse och engagemang hos
den breda allmänheten och få ännu fler besökare. Därför gjorde vi en DNbilaga inför nationalparkernas dag med budskapet Upplev dina nationalparker.
Läs mer
Kontakt: Mia Yri
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Inmätning av naturreservatsgränser
Eftersom Lantmäteriet avvecklar uppdragsverksamheten om inmätning
och utstakning av naturreservatsgränser har vi gjort en utredning av vilka
konsekvenser detta beslut får för områdesskyddsverksamheten. Denna
rapport finns nu tillgänglig på Naturvårdsverkets hemsida.
På samma webbsida hittar du även de PM som beskriver hur länsstyrelsen
kan arbeta med inmätning av reservatsgränser och hantera inmätningsuppdragen i VIC Natur till dess en ny utförare finns på plats. Här kommer
vi även lägga ut mer information om hur arbetet med förändringarna av
inmätningsverksamheten fortlöper.
Läs mer
Emma Pöppel
Karin Marklund

Vilka behov har du av möten och

Samlad information om skyddad

konferenser 2017?

natur på webben

Just nu pågår en analys av vilka

Nu kan du som jobbar med skyddad

möten och konferenser kring skyd-

natur på länsstyrelse eller kommun

dad natur det finns behov av under

hitta samlad information på webben.

2017. I arbetet behöver vi din hjälp.

Här hittar du vägledningar, verktyg,

Vi hoppas att du vill bidra med din

publikationer, lägesrapporter, pågående

kunskap och erfarenhet i vilka frågor

arbete, kontaktuppgifter och övrig in-

som är viktiga och hur vi ska mötas

formation som rör arbetet med skyddad

kring dessa under 2017 genom att

natur.

svara på en kort webbenkät. Den är
öppen från 1 juni-31 juli.
Enkäten
Kontakt: Christina Frimodig

Saknar du någon information – hör
gärna av dig.
Läs mer
Kontakt: Webbgruppen

Forskningssatsningar stärker arbetet med grön infrastruktur
Nu är det klart vilka forskargrupper som får medel från vår utlysning om
landskap. Sex forskningssatsningar delar på 27 miljoner kronor för att
stärka arbetet med grön infrastruktur.
Läs mer
Kontakt: Cecilia Lindblad
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Utveckla ledsystem för friluftsliv och naturturism
Vi har i uppdrag att föreslå hur arbetet med vandringsleder kan utvecklas. Arbetet består av tre delar;


Ta fram förslag till hur vandringsleder kan utvecklas. Vi utgår från
hur arbetet med leder för långfärdsvandring fungerar, vilka hinder
och framgångsfaktorer som finns.



Hur kan det statliga ledsystemet i fjällen bli mer sammanhängande med hjälp av närleder, eller genom att kompletteras med
nya ledsträckor.



Ta fram förutsättningar och kostnader för någon ny led eller ledsträcka i skyddad fjällnära skog. I detta arbete är samverkan lokalt och regionalt mycket viktigt, och även med berörda samebyar.

Vi samlar kunskap och inspel via enkäter och intervjuer med ledförvaltare
och friluftslivssamordnare på länen. Senare i år bjuder vi in till ett brett
samrådsmöte om förslagen.
Uppdraget ska redovisas till regeringen 2 maj 2017.
Läs mer
Kontakt: Maria Sjö
Digital information om naturområden
Vi har i uppdrag att utveckla förutsättningarna för användarvänlig information om naturområden, särskilt skyddade områden, för olika digitala
plattformar. Målet är att öka tillgängligheten för allmänheten och främja
friluftsliv och turism.
Vi jobbar på tre sätt;


Ta fram kunskap om vilka behov av information friluftsutövare,
organisationer och turismaktörer har.



Göra den data om naturområden som Naturvårdsverket har öppet
tillgänglig och kvalitetssäkrad.



Ta fram goda exempel på befintliga applikationer inom digital information om naturområden.

Uppdraget ska genomföras tillsammans med Tillväxtverket och länsstyrelserna i Jämtlands, Örebro och Stockholms län. Vi samlar också synpunkter från IT-utvecklare om hur vi bäst tillgängliggör våra data.
Uppdraget ska redovisas till regeringen 2 maj 2017.
Läs mer
Kontakt: Maria Sjö
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DOKUMENTATION FRÅN KONFERENSER
Webbinarium om Fastighetsförvaltning i skyddad natur
Webbinarium om regeringsuppdraget Värdefulla skogar
Webbinarium om Film i sociala medier del 1
Webbinarium om Film i Sociala medier del 2
LONA-träff

KONFERENSER
Kurs/konferens

Datum

Var

Vilka

Kontakt

Reservatsbildning

16 juni

Reservatsbildare

Maria Tiricke

Naturvårdskonferensen

14-16
sept

Webbin
arium
Norrbotten

Naturvårdsdirektörer

Anna Helena
Lindahl

Webbinarium om
biotopskyddsområden

13 okt

Webbin
arium

Naturvårdshandläggare på länsstyrelserna

Mötesplats skyddad
natur 2016

28-29
nov

Münchenbryggeriet i
Stockholm

Du som jobbar med
skyddad natur på
län, stiftelse eller
kommun, naturum,
ÅGP m fl.

Läs mer
Marianne
Wetterin
Linda Norrman
Läs mer

En riktigt trevlig sommar önskar vi er alla!

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.
Alla lägesrapporter hittar du på
www.naturvardsverket.se/lagesrapportskyddadnatur

