EXTRA LÄGESRAPPORT
SKYDDAD NATUR 21 APRIL 2015
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 tar vi sats för mer naturvård!
I vårbudgeten föreslår regeringen 110 miljoner extra för åtgärder för värdefull natur och 250 miljoner till skydd för värdefull natur under 2015. Beslutet
tas den 15 juni.
Det innebär att vi har en chans att jobba för mer naturvård!
Vi föreslår att i år satsa pengarna på påbörjade eller eftersatta aktiviteter. Det
gör att vi får en god grund för mer naturvård 2016.
Kontakt: Ingela Hiltula
Läs mer

NATURVÅRDSVERKET

Fördelning av pengarna –
Åtgärder för värdefull natur
(1:3-anslaget)
Alla länsstyrelser har under 2014
tagit fram en lista över särskilda
insatser. Nu ber vi länsstyrelserna se
över listan till den 30 april. Vi
stämmer av med varje länsstyrelse
innan vi gör nationella prioriteringar, som utgår från listan över särskilda insatser och underhållsåtgärder på Naturvårdsverkets fastigheter.
En del av extrapengarna satsas på
gränsmarkeringar. Vi lämnar besked
om fördelning senast 15 maj.
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Fördelning av pengarna –
Skydd av värdefull natur
(1:16-anslaget)
Alla länsstyrelser har under 2014
tagit fram en prioriteringslista på
vad som behöver genomföras.
Vi stämmer av denna med varje
länsstyrelse innan vi ser över länsramarna och gör ny fördelning som
utgår från prioriteringslistan.
Vi lämnar besked om fördelning
senast 15 maj.
Kontakt: Maria Tiricke

Kontakt: Ingela Hiltula
Visa resultat
Vi har förväntningar på oss att insatserna ska ge resultat och att vi ska visa
dessa, särskilt effekter kring sysselsättning. Vi startar därför en kommunikationssatsning där vi hoppas att länsstyrelser och systermyndigheter vill delta.
Vid flera tillfällen under det närmaste halvåret kommer vi att samla synpunkter från länsstyrelser och systermyndigheter. Satsningen riktar in sig på
argument, budskap, medieplan och kommunikativa verktyg.
Kontakt: Christina Frimodig
Beslut 15 juni
Riksdagen beslutar om vårbudgeten den 15 juni. Därefter ska åtgärderna
genomföras under 2015. I vårändringsbudgeten finns budgetförslag även för
2016. Vi vill gärna diskutera detta med länsstyrelserna inom kort.
Kontakt: Ingela Hiltula
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.

