LÄGESRAPPORT
SKYDDAD NATUR 22 DEC 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.

Anslag till skydd och åtgärder för värdefull natur 2016
Nu tar vi sats inför 2016 och hoppas att det ska bli ett lyft för den skyddade naturen.
Vi fick 2016 års regleringsbrev i fredags och det är stora satsningar på
skyddad natur. Däremot har Regeringen med anledning av det ekonomiska läget spärrat delar av anslagen. Det innebär att vi behöver särskilda regeringsbeslut för att få möjlighet att använda 250 miljoner kronor av 1:16-anslaget och 50 miljoner kronor av 1:3-anslaget. De regeringsbesluten kan komma när som helst under året.
Anslaget för skydd av värdefull natur (1:16) är alltså, utöver de spärrande medlen, nästan 1,1 miljard kronor (jmf med 2014, 808 mnkr) och
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anslaget för åtgärder för värdefull natur (1:3) är, utöver de spärrade
medlen, 952 miljoner kronor (jmf med 2014, 652 mnkr)
Den 20 januari 10:00-11:30 bjuder vi in till ett webbinarium om hanteringen av anslagen 1:3 och 1:16 under 2016.

Fördelning av anslaget skydd av värdefull natur (1:16) 2016
Årets fördelning grundar sig på en delvis ny ansats. Bakgrunden är behov
av ökade insatser i nationella och internationella mål, men också behov
av ökad tydlighet, förutsägbarhet och kostnadseffektivitet. En viktig utgångspunkt för 2016 års länsramar är förstås också regeringens prioritering av anslaget 1:16 och en fortsatt satsning på skydd av värdefulla
skogar och marint skydd.
Inriktning 2016:
•

Höjning av länsramarna för samtliga län jämfört med 2015

•

Särskild satsning på länsstyrelsernas arbete med att slutföra
ärenden och fatta beslut om naturreservat. För detta arbete avdelar vi medel motsvarande minst en årsarbetskraft var under
2016 till samtliga länsstyrelser

•

Bidrag till länsstyrelsernas arbete med Komet

•

Bidrag till länsstyrelsernas arbete med regeringsuppdraget om
uppdatering av bevarandeplaner och reglering av bevarandeåtgärder för Natura 2000-områden

Vi återkommer med mer förhandsinformation till dem det berör innan
nyårshelgen om länsramarna och fördelningen av bidrag för länsstyrelserna arbete. Definitivt beslut fattas av Naturvårdsverket generaldirektör
14 jan 2016.
Vi bjuder in till avstämningsmöten för att gå igenom prioriteringslistan
och arbetssätt mm med varje län via lync under februari-mars.
Kontakt: Maria Tiricke

Fördelning av anslaget åtgärder för värdefull natur (1:3) 2016
Utgångspunkten för vår fördelning är att vi ska genomföra det vi har
angett i våra budgetunderlag samt fördela medel till de av regeringen
prioriterade områdena. Vi planerar därför följande satsningar:
•

Eftersatta åtgärder, till exempel gränsmarkering, utmärkning,
grundläggande iståndsättning av nya reservat med skyltar och
parkering
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•

Åtgärder på hus och byggnader och på det statliga ledsystemet i
fjällen. Vi undviker åtgärder som ger höga driftkostnader på sikt.

•

Något höjd schablon för samtliga län

•

Länsstyrelsernas arbete med grön infrastruktur

•

Länsstyrelsernas arbete med uppdraget att samordna och leda
det regionala arbetet med att förverkliga regeringens friluftspolitik

•

Höjda bidrag till LONA, Åtgärdsprogram för hotade arter och naturum

Länsstyrelserna har under hösten äskat medel för att kunna genomföra
särskilda åtgärder. Vi går nu igenom dessa äskanden och väljer de mest
prioriterade åtgärderna.
Vi skiljer ut fastighetsförvaltningen från schablonen.
De formella besluten för varje län skickas ut senast vecka 4.
Kontakta: Ingela Hiltula

Återrapportering senast 15 feb 2016
Vi skickar återrapporteringsmallar för 1:3-anslaget i slutet av december
och de ska vara ifyllda senast 15 februari 2016. Inga större förändringar
planeras när det gäller återrapporteringen, även detta år tar vi in uppgifter om direkta sysselsättningseffekter av anslagsanvändningen.
Om ni behöver komplettera redovisningen av bemyndiganden (okt)-dec
skicka dessa senast 15 januari 2016. Redovisning av intäkter av 1:3anslaget och oförbrukade medel görs senast 20 januari 2016.
Från 2016 kommer SkötselDOS att användas i återrapporteringen. Instruktioner om detta kommer.
Kontakt: Ylva Hargefjell
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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.
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