LÄGESRAPPORT
SKYDDAD NATUR 27 SEPT 2016
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.

Regeringens budgetproposition ger inriktningen för vårt gemensamma arbete
Värdefull natur ska skyddas och göras tillgänglig för flera människor.
Förutsättningarna för människor att utöva friluftsliv och vistas i naturen
ska förbättras. Fortsatt arbete med att synliggöra värdet av ekosystemtjänster.
Texten är ett utdrag ur regeringens budgetproposition för 2017 och den
anger inriktningen för regeringens politik för biologisk mångfald. Politiken
styrks också av budgetens anslagsnivåer för skydd av värdefull natur och
för åtgärder för värdefull natur. Se tabellerna.
De här anslagsnivåerna ger oss möjlighet att fortsatt satsa på skydd av
framförallt skog, där prioriteringarna kommer att göras med stöd av den
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reviderade strategin för skydd av skog som blir klar under hösten 2016.
Vår ambition är att fortsätta ge stöd till länsstyrelsernas arbete för att
öka takten i att fatta beslut om naturreservat framför allt för de områden
där ersättningsfrågan är helt löst.
För åtgärder för värdefull natur så ger anslagsnivån möjlighet till fortsatt
hög takt i arbetet med förvaltning av skyddade områden, både när det
gäller naturvård och åtgärder för friluftsliv. Vi kan även jobba vidare med
hög takt för LONA och ÅGP. Vi bedömer också att vi kan ge fortsatt stöd
för länsstyrelsernas arbete med samordning av friluftslivsarbetet och för
arbetet med grön infrastruktur.
1:3 Åtgärder för värdefull natur
Tusental kronor
2016

Anslag

952 535

2017

Förslag

997 535

1:15 Skydd av värdefull natur
Tusental kronor
2016

Anslag

1 343 500

2017

Förslag

1 268 000

Läs mer
Kontakt: Ingela Hiltula

250 milj återinförs till anslaget för värdefull natur
Regeringen föreslår i höstbudgeten att återinföra de 250 miljoner som de
höll inne i början på året.
Om allt går enligt plan går budgeten igenom i mitten på november och
därefter får Naturvårdsverket ett nytt regleringsbrev inom ca en vecka.
Först då har vi möjlighet att faktiskt disponera de 250 miljonerna. Detta
innebär att vi kommer ha mycket kort tid att hantera förstärkningen. Vi
förbereder nu för fullt arbetet med att göra större uppgörelser med bolagen i december.
Detta innebär att vi nu också upphäver länsramarna för anslaget för
skydd av värdefull natur. När förhandlare meddelat länsstyrelsen att man
är överens med en markägare kontaktar länen ansvarig lantmätare för
koll om affären kan tas under 2016.
Läs mer
Kontakt: Maria Tiricke
Kontaktpersoner reservatsbildning
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Hearing strategi värdefulla

Grön infrastruktur och miljöbal-

skogar

kens skyddsbestämmelser

Naturvårdsverket och Skogssty-

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av

relsen har i regeringsuppdrag

regeringen att redovisa hur miljöbal-

att utvärdera och vid behov

kens bestämmelser om skydd av om-

revidera ”Nationell strategi för

råden (7 kapitlet) och om anmälan för

formellt skydd av skog”. Den 5

samråd (12 kapitlet 6 §) bidrar till en

oktober hålls en hearing för

grön infrastruktur och att viktiga eko-

berörda företag, intresseorgani-

systemtjänster bibehålls. Om åtgärder

sationer och myndigheter (en-

behövs ska vi föreslå sådana.

ligt inbjudan) för att inhämta
synpunkter på vissa strategiska
överväganden. Därefter fortsätter arbetet med att forma den

Uppdraget ska redovisas till Miljö- och
energidepartementet senast den 30
november 2016.

reviderade strategin.

Läs mer

Kontakt: Jonas Nordanstig

Kontakt: Ulrika Hagbarth

Ramavtalsupphandling av värderare och förhandlare är klar
Upphandlingar av värderare och förhandlare till naturreservatsarbetet är
klara och träder i kraft månadsskiftet sep/okt. Fram till dess kan ni på
länsstyrelserna avropa på de gamla avtalen. Mer information kommer och
i början av november anordnar vi ett webbinarium där vi går igenom
avtalen.
Kontakt: Maria Tiricke

Inmätning av naturreservatsgränser
Naturvårdsverket har nu fattat ett inriktningsbeslut om att teckna en
samverkansöverenskommelse med Skogsstyrelsen om inmätning av naturreservatsgränser.
Arbetet påbörjas som ett pilotprojekt i fyra län (Norrbotten, Västerbotten,
Västra Götaland och Blekinge). Målet är att Skogsstyrelsen ska börja
inmätningsverksamheten i hela landet i början av 2017. Under hösten
arbetar Naturvårdsverket, tillsammans med representanter från länsstyrelsen,

med att ta fram omarbetade arbetsrutiner och vägledningar för

det fortsatta arbetet.
Läs mer
Kontakt: Karin Marklund
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Hur ser effekterna av arbetet med sociala medier ut?
Vi har senaste tiden jobbat med kommunikation i sociala medier tillsammans med nationalparker och naturum. Nu vill vi undersöka och beskriva
effekter av arbetet med sociala medier. Syftet är att öka kunskapen om
värdet av arbetet i sociala medier.
Några naturum och nationalparker medverkar lite djupare i undersökningen; Naturum Blekinge, Fulufjällets nationalpark, Kosterhavets nationalpark, Naturum Gotland, Tyresta nationalpark, Naturum Vattenriket och
Abisko nationalpark och naturum.
Undersökningen genomförs i höst och presenteras på Mötesplats skyddad
natur och via webbinarier.
Kontakt: Stina Söderqvist

Fem nya publikationer om åtgärdsprogram för hotade arter
Åtgärdsprogram för fågelfotsmossa, 2014–2019
Åtgärdsprogram för mosippa, 2016–2020
Åtgärdsprogram för alvarlarvmördare 2015-2019
Åtgärdsprogram för trolldruvemätare, 2015–2019
Åtgärdsprogram för fältpiplärka, 2015-2019
Kontakt: Elin Agerberg

Många har nära till skyddad na-

15 miljoner till hållbar natur-

tur

turism

Svensken har i genomsnitt tre kilo-

Jordbruksverket utlyser 15 miljo-

meter från bostaden till skyddad

ner kronor till pilotprojekt som

natur, men skillnaderna är stora

främjar hållbar naturturism. Syf-

mellan olika kommuner och region-

tet är att skapa jobb och en at-

er. En majoritet av de som bor i

traktiv svensk landsbygd genom

Sverige upplever att de mår bra av

att utveckla produkter och sam-

att komma ut i skog och mark.

arbeten med naturen som bas.

Läs mer

Läs mer

Kontakt: Stefan Henriksson

Kontakt: Karin Lothigius
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Ny kontaktperson

Ny kontaktperson

Conny Jacobson, Naturvårdsverket,

Henri Engström, Naturvårdsverket,

blir ny kontaktperson för uppfölj-

blir ny kontaktperson för vägled-

ning av skyddade områden. Hans

ning om förvaltning av skyddade

arbetsuppgifter blir att stödja lä-

områden. Han har tidigare arbetat

nen, se över hur arbetet gått hit-

med prövningsärenden för vind-

tills och utveckla uppföljningen.

kraft med beaktande av hotade

Han har tidigare arbetat med uppföljning av habitatdirektivets arter
och naturtyper.
Kontakt: Conny Jacobson

arter och skyddsvärd natur. Han
har också medverkat i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets
kunskapsprogram om vindkraft.
Kontakt: Henri Engström

Förslag att utvidga Tivedens och Björnlandets nationalparker
Nu föreslår vi Regering och Riksdag att utvidga Tivedens och Björnlandets
nationalparker. Tiveden föreslås bli 690 hektar större och Björnlandet
1240 hektar större. Nyinvigningar planeras i maj 2017 för Tiveden och
juni 2017 för Björnlandet om Regering och Riksdag godkänner förslagen.
Länsstyrelserna i Örebro, Västra Götaland och Västerbotten samt berörda
kommuner har tillsammans med oss tagit fram underlag och haft dialog
med aktörer i områdena.
Läs mer
Kontakt: Gisela Norberg (Tiveden) och Stefan Henriksson (Björnlandet)

Omfattande satsning på upprustning av fjälleder ökar säkerheten
Naturvårdsverket och länsstyrelserna har under de två senaste åren påbörjat ett omfattande upprustningsarbete av de svenska fjällederna. I år
kan det växande antalet besökare i fjällen glädjas åt många renoverade
och nya broar, spänger och rastskydd. Totalt har Naturvårdsverket utökat
den ordinarie underhållsbudgeten vilken nu uppgår till 17 miljoner med
ytterligare 11,5 miljoner för 2016.
Läs mer
Kontakt: Erik Hellberg Meschaks

NATURVÅRDSVERKET

Remiss av underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram
Nu är det möjligt att lämna synpunkter på de fyra underlagsrapporterna
som arbetsgrupperna i Skogsprogrammet har tagit fram. Det är främst
rapport 1 och 2 som berör skyddad natur.
Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 12
november 2016.
Läs mer

Mötesplats skyddad natur 2016 - anmälan är öppen
Här samlas vi som arbetar med svensk naturvård för möten, presentationer och samtal om vårt gemensamma arbete med skyddad natur. Årets
tema - skyddad natur gör Sverige rikt - erbjuder oss ett spännande program där naturvårdens samhällsutvecklande potential står i fokus. Genom
en bred blandning av större gemensamma plenumpass, mindre valbara
sessioner och en levande utställning kan du fylla dagarna med det innehåll som intresserar just dig.
Flera verksamheter planerar möten före eller efter konferensen.
Anmälan är öppen och programmet uppdaterat!
Läs mer
Kontakt: Linda Norrman

Metod att kartlägga friluftsområden
Naturvårdsverket redovisar en metod för att kartlägga naturområden som
har stor betydelse för friluftsliv, rekreation och turism på lokal och regional nivå. Metoden är en delredovisning i regeringsuppdraget om utveckling av friluftslivet.
Läs mer
Kontakt: Ulrika Karlsson
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MÖTEN & KONFERENSER
Kurs/konferens

Datum

Var

Vilka

Kontakt

Utbildningssatsning
Sveriges nationalparker

28-29
sept

Kosterhavets nationalpark

Nationalparksförvaltare

Evelina Selander

Storslagen fjällmiljö

4-5 okt

Idre

Värdefulla skogar –
hearing

5 okt

Stockholm

Utbildningssatsning
Sveriges nationalparker

5-6 okt

Webbinarium om
biotopskyddsområden

13 okt

Blivande
Åsnens
nationalpark
Webbinariu
m

Forskare och
praktiker i fjällområdet
Myndigheter och
organisationer
inom skog (en
person per länsstyrelse)
Nationalparksförvaltare

Nätverksträff friluftsliv

26 okt

Jönköping

Grön infrastruktur –
seminarium

10 nov

Stockholm

Förmöte: Uppdragsavtalet om viss
fastighetsförvaltning

28 nov

För- och eftermöte:
Reservatskonferens

28-29
nov

Mötesplats skyddad
natur 2016

28-29 nov

Eftermöte: Sveriges
nationalparker varumärkesarbetet
Eftermöte: Åtgärdsprogram för hotade
arter

29 nov

Eftermöte: Att
implementera adaptiv förvaltning

29 nov

Strandskydd

29-30 nov

29 nov

Naturvårdshandläggare på länsstyrelserna

Läs mer
Läs mer
Jonas Nordanstig

Evelina Selander
Läs mer
Marianne
Wetterin
Eva Stighäll

Münchenbryggeriet i
Stockholm

Handläggare på
länsstyrelsen med
uppdrag inom
friluftsliv
Kommuner,
intresse- och
näringslivsorganisationer, länsstyrelser och samarbetsmyndigheter
Alla som jobbar
med förvaltning
av Naturvårdsverkets fastigheter
Du som jobbar
med reservatsbildning
Du som jobbar
med skyddad
natur på län,
stiftelse eller
kommun, naturum, ÅGP m fl.
Du som jobbar
som nationalparksförvaltare
Du som jobbar
med åtgärdsprogram för hotade
arter på länsstyrelserna
Du som jobbar
med förvaltning
av skyddad natur

Münchenbryggeriet i

Du som jobbar
med strandsskydd

Cecilia Persson

Münchenbryggeriet i
Stockholm
Münchenbryggeriet i
Stockholm
Münchenbryggeriet i
Stockholm

Münchenbryggeriet i
Stockholm
Münchenbryggeriet i
Stockholm

Erik Sjödin
Läs mer

Per Stafverfeldt
Läs mer
Anna Burehäll
Läs mer för
Läs mer efter
Linda Norrman
Läs mer

Evelina Selander
Läs mer
Elin Agerberg
Läs mer
Jenny Lindman
Läs mer
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Eftermöte: Naturumträff

29 och 30
nov

Eftermöte: Naturinformatörträff

30 nov

Stockholm
Münchenbryggeriet
och Naturvårdsverket
i Stockholm
Naturvårdsverket i
Stockholm

på länsstyrelse
Du som jobbar på
ett naturum

Du som jobbar
som naturinformatör

Daniel Gustafson

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

