LÄGESRAPPORT
SKYDDAD NATUR 29 MAJ 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.

Förslag på nya Natura 2000-områden lämnas till regeringen
Vi föreslår regeringen att 224 nya och 193 utvidgade eller ändrade områden läggs till Natura 2000-nätverket. Förslaget är också att drygt 360
Natura 2000-områden kompletteras med arter och livsmiljöer. Materialet baserar sig på förslag från länsstyrelserna.
Läs mer
Kontakt: Stefan Henriksson
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Sveriges nationalparker lockar 2,4 miljoner besökare
Att uppleva naturen, få frisk luft och avkoppling lockar 2,4 miljoner besökare till Sveriges nationalparker.
Läs mer
Kontakt: Evelina Selander

Klimat och biologisk mångfald är stora utmaningar
Införandet av en grön infrastruktur och tydligare fokus på ekosystemtjänster i beslutsfattandet är några av de åtgärder som nu genomförs
för att nå de miljömål som handlar om biologisk mångfald. Det behövs
ytterligare insatser för att nå de flesta av miljömålen. Därför presenterar
Naturvårdsverket idag ett stort antal förslag för en bättre miljö.
Läs mer
Kontakt: Mark Marissink

Fem nya nationalparker prio-

Pressbilder Sveriges nation-

riteras på sex år

alparker

Kommande sex år prioriterar Na-

På naturvardsverket.se finns

turvårdsverket fem nya national-

pressbilder att använda, två för

parker. Åsnen, Vålåda-

varje nationalpark. Nu har vi för-

len/Sylarna/Helags, Reivo, Näm-

nyat avtalen om nationalparks-

döskärgården och Bästeträsk-

bilderna och bytt vissa bilder.

området föreslås genomföras el-

Länsstyrelserna kan använda bil-

ler påbörjas. Alla ingår sedan ti-

derna fritt i tre år för allt utom

digare i Nationalparksplan för

kommersiella produkter.

Sverige.
Läs mer

Läs mer
Kontakt: Suzanne Kolare

Kontakt: Anna von Sydow

Uppföljning skyddade områden som resurs för friluftsliv
Under 2015 görs den första uppföljningen av friluftslivspolitiken. En av
indikatorerna för arbetet är ”antal och areal skyddade områden med syftet friluftsliv”.
För att följa upp miljö- och friluftslivsmålen kommer vi (18 sept) att
hämta data från Naturvårdsregistret om:
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• Antalet registrerade områden som har syftet ”Tillgodose behovet av
områden för friluftslivet”
• Antalet registrerade områden som har undersyftet/skäl ”tätortsnära”
Kontakt: Ulrika Karlsson

Nu är statistiken om skyddad

Film och broschyr om ersätt-

natur 2014 här

ningsmark för skydd av natur

2014 har alla kommuner i landet

Som en del i återrapporteringen

någon form av skyddad natur. 25

till regeringen har Naturvårds-

av landets kommuner har mer än

verket tagit fram en broschyr

15 procent av landarealen skyd-

och en film om ersättningsmark

dad i form av nationalparker, na-

för skydd av natur. Tanken är att

turreservat, naturvårdsområde

visa de resultat som arbetet har

eller biotopskyddsområde. Årets

givit.

publikation har tema skydd av
skog jämfört med skogsbruk.
Läs mer
Kontakt: Olle Höjer

Läs broschyren
Titta på filmen (läggs ut 2 juni)
Kontakt: Ulf Birgersson

Pris till flest naturreservat 2014
I år gick vandringspriset till Västernorrlands länsstyrelse som har fattat
beslut om 19 nya naturreservat 2014. Grattis! Priset delades ut vid Naturreservatkonferensen i april.
Kontakt: Maria Tiricke

Återrapportering strandskydd
Den 1 juni rapporterar vi länsstyrelsernas översyn av det utvidgade
strandskyddet till regeringen. Bland annat redovisas arealerna utvidgat
strandskydd före och efter översynen. Exempel på motiv till länsstyrelsernas beslut om utvidgat strandskydd finns också med. Redovisningen
är tillgänglig via Naturvårdsverkets webb från 1 juni.
Läs mer
Kontakt: Cecilia Persson
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EKONOMI
Vårbudgeten 2015
Beslutet om vårändringsbudgeten väntas den 16 juni i Riksdagen. Vi
kommer inte att kunna lämna slutgiltigt besked om fördelning till länen
före vi har fått ändrat regleringsbrev. Tyvärr vet vi inte exakt när det
blir, men vi återkommer så snart vi kan.

Fördelning av pengarna – Åt-

Fördelning av pengarna –

gärder för värdefull natur

Skydd av värdefull natur

(1:3-anslaget)

(1:16-anslaget)

Regeringen föreslår 110 miljoner

Regeringen föreslår 250 miljoner

extra i vårbudgeten och beslut

extra i vårbudgeten och beslut

väntas den 16 juni. Varje län,

väntas den 16 juni. Varje län har

Laponiatjuottjudus och stiftelsen

fått besked om förslaget till för-

Tyrestaskogen har fått besked

delning. Kom ihåg att avtal enligt

om förslaget till fördelning. Uti-

den nya ramen kan tecknas först

från era ansökningar har vi prio-

när riksdagen har fattat beslut

riterat gränsmarkeringar i nya

och vi har fått vårt reglerings-

reservat, insatser i nationalpar-

brev ändrat.

ker och välbesökta reservat samt
underhåll fjälleder. Utöver detta

Kontakt: Maria Tiricke

går pengarna även till lavinprognoser, biogeografisk uppföljning, regeringsuppdrag varg och
kommunikation friluftslivsmålen
mm.
Kontakt: Bo Nilsson

Fördelning anslagen 2016
Regeringen har föreslagit en höjning av 1:3 och 1:16 anslagen även inför 2016. Beslut om höstbudgeten tas i september 2015. Diskussion om
fördelning sker på Naturvårdskonferensen i höst.
Kontakt: Ingela Hiltula
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KONFERENSER
Kurs/konferens

Datum
8-10
sept

Var

Vilka

Kontakt

Uppsala

Kontaktpersoner för
Åtgärdsprogram för
hotade arter

Maano
Aunapuu

15
sept

Stockholm

Länsstyrelsernas kontaktpersoner för LONA

Ingegerd
Ward

Naturvårdskonferens

22-24
sept

Östergötland

Naturvårdsdirektörer

Anna
Helena
Lindahl

Seminarium om
det generella
biotopskyddet

24
sept

Webbinariu
m

Naturvårds-handläggare
på länsstyrelser

Marianne
Wetterin

Förvaltarträff

29
sept1okt
6-8
okt

Västmanland

Handläggare på länsstyrelser

Josefin
Olsson

Naturums-föreståndare
och personal på naturum

Evelina
Selander

Natur- och kulturmiljövårdshandläggare samt
planhandläggare på länsstyrelser

Marianne
Wetterin
Läs mer

Träff för Åtgärdsprogram
för hotade
arter
LONA-träff

Naturumträff

Utbildning om
avvägningar
mellan träds
olika värden

14 okt

Naturum
VänerskärgårdenVictoriahuset, Läckö
Göteborg

Nätverksträff
friluftsliv
Utbildning om
avvägningar
mellan träds
olika värden

15 okt

Stockholm

Kontaktpersoner för friluftsliv på länsstyrelserna

Eva
Stighäll

22 okt

Stockholm

Natur- och kulturmiljövårds-handläggare samt
planhandläggare på länsstyrelser

Slutseminarium
LIFE to addmire

3-5
nov

Alla som är intresserade
av våtmarksrestaurering,

Nationalparksträff

5-6
nov

Värnamo
och Store
Mosse
Inte klart

Marianne
Wetterin
Läs mer
Mer info

Naturum huvudmannaträff

18 nov

Stockholm

Huvudmän till naturum

Nationalparksförvaltare

Anna
von
Sydow
Evelina
Selander

Sändlista
Naturvårdsdirektörer eller motsvarande, handläggare som arbetar med
skydd eller skötsel av natur på länsstyrelser, Laponiatjuottjudus, stiftelsen Tyrestaskogen, kontaktpersoner på Miljödepartementet, Havs- och
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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.
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