LÄGESRAPPORT
SKYDDAD NATUR 5 FEB 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.

Stor satsning på värdefull natur
Årets anslag för skydd och skötsel av värdefull natur är större än vanligt.
Det innebär att många fler områden kan bevaras och göras tillgängliga för
naturupplevelser.
Läs mer - åtgärder för värdefull natur 2016
Läs mer – skydd av värdefull natur 2016
Kontakt: Ingela Hiltula

NATURVÅRDSVERKET

Riktlinjer för artskydd i skogen
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har tagit fram ett förslag till gemensamma riktlinjer för hur artskyddsärenden i skogsbruket ska handläggas.
Riktlinjerna ska vara ett stöd för handläggare och konsulenter på Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen i handläggningen av ärenden då fridlysta
arter berörs vid skogsbruksåtgärder.
Tanken är att Skogsstyrelsen formellt ska handlägga ärendena, men att
det alltid sker i löpande dialog med länsstyrelsen. Dialogen kan handla
om till exempel regionalt viktiga arter eller områden. Förslaget är på remiss till den 29 februari.
Läs mer Kontakt: Eva Amnéus Mattisson
Nya riksintressen för friluftsliv 2016
Under 2016 ska vi tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten ta
beslut om nya riksintressen för friluftsliv. Under mars genomför vi den
första omgången. För att få en likvärdig beskrivning och värdering av
riksintresseområden för friluftsliv kommer en del reviderade områdesbeskrivningar att behöva kompletteras. Vi kontaktar länsstyrelserna under
mars månad om det behov som finns för några områden per län.
Vi arbetar också med miljöbedömningar av alla nya områden som föreslagits. Under våren genomför vi samråd kring dessa med varje län som
föreslagit nya områden.
Välkommen på webbinarium 25 feb för information om arbetet med riksintressen för friluftsliv och på Tankesmedjan för friluftsliv 13-14 april där
ett seminarium handlar om riksintressenas betydelse för friluftslivets
utövande. Kontakt: Ulrika Karlsson

Samarbete kring ny konferens om skyddad natur
I slutet av november i år genomförs den nya konferensen Mötesplats
skyddad natur, där vi hoppas att vi träffas allihop! Länsstyrelserna, Havsoch vattenmyndigheten och Naturvårdsverket samarbetar kring arrangemanget och tanken är att driva naturvårdsarbetet framåt, med ett tydligt
fokus på nytänkande och naturvårdens samhällsutvecklande potential.
Just nu formas resursgrupper i form av handläggare för alla medarrangörer för att säkerställa att rätt frågor lyfts och diskuteras på konferensen.
Handläggare och chefer utanför resursgrupperna är mer än välkomna att
bidra med idéer och lämna synpunkter redan nu. Kontakt: Linda Norrman
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NYHETER I KORTHET
Ny sektionschef

Handbok för Natura 2000

Maano Aunapuu är tillförord-

Tidsplanen för handboken för Natura

nad sektionschef för sektionen

2000 är något förskjuten. Den ska bli

för vägledning om värdefull

klar i december 2016. Remissen och

natur.

remissmöte hålls efter sommaren.

Kontakt: Maano Aunapuu

Kontakt: Helene Lindahl

Ny generaldirektör förnyar
Efter några månader som generaldirektör på Naturvårdsverket presenterar Björn Risinger några förslag till förnyelse. Björn vill att Naturvårdsverket ska bli enklare och öppnare med ökat fokus på miljökvalitetsmålen.
Tanken är att en ny organisation ska vara på plats den 1 jan 2017.
Kontakt: Annika Jansson

Naturum Falsterbo – Sveriges

Allt fler besöker natu-

nya naturum

rum

I början av februari slår Sveriges

Sveriges naturum lockar till

färskaste naturum upp portarna för

inspiration och nyfikenhet.

besökare. Naturum Falsterbo ligger

1,6 miljoner besökare har

naturskönt i Skånes allra sydvästlig-

under 2015 besökt ett

aste hörn. Naturum Falsterbo ska

naturum och deltagit i akti-

verka som ett nav och en utgångs-

viteter, visar den statistik

punkt för berikande upplevelser och

som Naturvårdsverket har

nya insikter kopplade till Falsterbo-

sammanställt. Antalet be-

nästets natur- och kulturmiljöer.

sökare på landets naturum

I och med öppnandet av naturum
Falsterbo finns det nu 33 naturum

ökade under förra året med
drygt 100 000 personer.

runt om i Sverige.

Läs mer

Kontakt: Evelina Selander

Kontakt: Evelina Selander

Förslag till ändrade föreskrifter för Tyresta nationalpark
Synpunkter på förslag till nya föreskrifter för Tyresta nationalpark lämnas
senast den 16 februari 2016.
Läs mer
Kontakt: Björn-Axel Beier
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Ny utställning om Tyresta i naturum Nationalparkernas hus
En ny utställning om Tyresta nationalpark i naturum Nationalparkernas
hus är invigd. Naturum Nationalparkeras hus är porten till alla Sveriges
nationalparker och den nya utställningen lyfter fram Tyrestas natur- och
kulturvärden på ett inspirerande och pedagogiskt sätt.
Läs mer
Kontakt: Evelina Selander

EKONOMI
Fördelning av 1:3-anslaget 2016
Schablonbidraget för skötsel av skyddade områden höjs från 209 miljoner
kronor till 298 miljoner kronor för 2016. Med det höjda anslaget 2016 ser
vi en möjlighet att Länsstyrelserna i första hand genomför eftersatta naturvårdsåtgärder samt att underhålla befintliga anläggningar. Naturvårdsverket vill så långt det är möjligt undvika större kostadsdrivande nybyggnationer.
•

86,5 miljoner som så kallade riktade insatser inom skötsel av
skyddade områden. Från Länsstyrelsernas ansökningar har vi
prioriterat åtgärder knutna till skötsel av betesmarker, gränsmarkeringar av nya och gamla skyddade områden, iordningställande
av nya skyddade områden, statliga ledsystemet och åtgärder i
nationalparker.

•

Totalt fördelas 34,5 miljoner till naturum för 2016. Det är en ökning med 4,5 miljoner jämfört med 2015.

•

År 2016 fördelar Naturvårdsverket 72,5 mkr till investeringar. Och
vi fördelade 22 mkr för underhåll och reparationer i av NV ägda
fastigheter.

•

Nytt för år 2016 är att Naturvårdsverket separerar kostnader relaterade till byggnader och anläggningar från skötselschablonen
och fördelar ett bidrag. I år fördelas 11,8 mkr utifrån den tidigare
redovisning som gjorts till Naturvårdsverket. Eventuella justeringar kommer att göras pga kostnader kopplade till infrastruktur
vägar och tidigare felredovisningar.

•

Till LONA-verksamheten och för arbetet med ÅGP har vi fördelat
53 mnkr vardera till respektive område.

Läs mer – fördelning per län
Kontakt: Ingela Hiltula
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Nytt koncept till fördelningsmodell för skydd av värdefull natur
Vi har tagit fram en ny fördelningsmodell för länsramarna för skydd av
värdefull natur. Modellen är ett sätt att öka tydlighet och förutsägbarhet i
arbetet.
Fördelningsmodellen har följande utgångspunkter:
•

Gällande etappmål som anger att 150 000 ha produktiv skog ska
skyddas till och med år 2020 och att skogar med höga naturvärden ska skyddas från avverkning.

•

Anslaget 1:16, skydd av värdefull natur, 830 miljoner fördelas enligt modellen.

•

Mål för skydd enligt konventionen för biologisk mångfald innebär
att fortsatt formellt skydd av skog behövs inom alla län.

•

Oskyddade skogar inom Natura 2000 områden bör beaktas i det
formella skyddet.

•

Kostnader för skydd av skog och prioritet enligt Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas regleringsbrev.

•

Regeringens satsning 2016 – alla länsstyrelser ska få en höjning
jämfört med 2013-2015

Naturvårdsverket har skickat ut en närmre redogörelse för beräkningsmodellen till funktionsansvariga inom områdesskyddet.
Kontakt: Olle Höjer

REGERINGSUPPDRAG
Revidering av Nationell strategi för formellt skydd av skog
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att i samarbete
utvärdera och revidera Nationell strategi för formellt skydd av skog. Syftet är att uppnå ett kostnadseffektivt skydd.
I arbetet ingår att:
•

Redovisa geografisk fördelning av kända värdefulla skogar som
saknar formellt skydd och vilka värdefulla skogar som omfattas
av frivilliga avsättningar

•

Analysera behovet av kompletterande kartläggning av okända
värdefulla skogar

•

Föreslå ny länsvis fördelningsmodell utifrån beslutat etappmål om
skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden
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Skydd av skogar av värde för friluftslivet och tätortsnära skogar ska beaktas i arbetet liksom behov av skydd av skog som behövs för miljökvalitetsmålet Levande skogar.
Uppdraget ska redovisas den 31 december 2016.
Kontakt: Jonas Nordanstig

Pengar till friluftslivsarbete 2016
Länsstyrelserna har för första gången fått medel för att leda och samordna det regionala friluftslivsarbetet. Enligt regeringsuppdraget ska
Länsstyrelserna ha en god samverkan med varandra och berörda aktörer
samt stärka arbetet med tätortsnära natur och genomföra insatser för att
friluftslivsmålen ska få ökat genomslag inom bland annat samhällsplanering, utvecklings- och tillväxtarbete samt naturvårdsarbete.
Varje länsstyrelse har fått motsvarande en tjänst för att arbeta med uppdraget. Redan idag finns ett nätverk med kontaktpersoner för friluftslivet
på länen. Dessa träffas ca 2-3 gånger per år.
Uppdraget redovisas till Naturvårdsverket i början av 2017. Riktlinjer för
redovisning av uppdraget skickas ut i februari.
Läs mer i länsstyrelsernas regleringsbrev
Kontakt: Eva Stighäll

Flera regeringsuppdrag för att utveckla friluftsliv
Vi har fått flera regeringsuppdrag om friluftsliv 2016-2017.
•

Naturvårdsverket ska ta fram en långsiktig strategi för kommunikation om allemansrätten i syfte att öka allmänhetens kunskap
om allemansrätten. Uppdraget ska redovisas 31 maj 2016.

Projektledare: Elin Forsberg
•

Naturvårdsverket ska ta fram en metod som kan användas för att
kartlägga naturområden som har stor betydelse för friluftsliv, rekreation och turism på lokal och regional nivå. Uppdraget ska redovisas 30 september 2016.

Projektledare: Elisabeth Öhman
•

Naturvårdsverket ska utveckla förutsättningarna för användarvänlig information för olika digitala plattformar om naturområden,
särskilt skyddade områden, för att allmänhetens tillgänglighet ska
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öka samt främja friluftsliv och turism. Uppdraget ska redovisas 2
maj 2017.
Projektledare: Maria Sjö
•

Naturvårdsverket ska kartlägga systemet av vandringsleder i hela
landet vad gäller typer, status och ansvarsförhållanden samt ge
förslag till hur arbetet med vandringsleder kan utvecklas för att
främja friluftsliv, turism och tillgänglighet med hänsyn till samiska
intressen i de områden som samer traditionellt brukar. Uppdraget
ska redovisas 2 maj 2017.

Projektledare: Maria Sjö
Läs mer i Naturvårdsverkets regleringsbrev

KONFERENSER
Ta del av dokumentation av möten och konferenser
Presentation av kommunikationssatsning skyddad natur
Kontakt: Christina Frimodig
Kurs/konferens

Datum

Var

Vilka

Kontakt

ÅGP-träff
LONAverksamhetsredovisning
LONAregistret

11 feb
17 feb

Mars

Riksintressen för
friluftsliv

25 feb
1415.15

Webbi
nariu
m

Process att bilda
naturreservat

14 april

Tankesmedja för
friluftsliv 2016 –
tema värdeskapande och attraktivitet

13-14
april
2016

Naturvårdsverket,
Stockholm
Djurön
äset,
Stockholm

ÅGP-handläggare
Länsstyrelsernas
kontaktpersoner
för LONA
Länsstyrelsernas
kontaktpersoner
för LONA
Natura 2000handläggare på
länstyrelserna
Länsstyrelsernas
kontaktpersoner
för riksintressen
och naturvårdsdirektörer
Jurister på länsstyrelserna

Elin Agerberg
Ingegerd
Ward

Natura 2000

Lync
Webbi
nariu
m
Webbi
nariu
m
Lync

Politiker och beslutsfattare, Myndigheter och organisationer för friluftslivet, Länsstyrelser, Regionerna
Kommuner, Civilsamhället, Näringslivet

Eva Stighäll

Reservatsbildning

Maj/juni

Reservatsbildare

Maria Tiricke

Naturvårdskonfe-

14-16

Naturvårdsdirektörer

Anna Helena
Lindahl

17 mars

Webbin
arium
Norrbotten

Ingegerd
Ward
Mikael Lindberg

Ulrika
Karlsson

Thomas
Pettersson
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rensen

sept

Webbinarium om
biotopskyddsområden

13 okt
13.30-

Webbin
arium

Naturvårdshandläggare på länsstyrelserna

Marianne
Wetterin

Mötesplats skyddad
natur 2016
(i anslutning till
mötesplatsen planerar flera verksamheter olika
träffar)

Förslag
v. 48
2016

Inte
klart

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

Linda Norrman

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.

