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Synpunkter från länsstyrelserna om förslag att upphäva föreskrifterna
(NFS 2012:6) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt
Sammanfattning
Naturvårdsverket har gett länsstyrelserna tillfälle att lämna sina synpunkter på
förslaget att upphäva NFS 2012:6. Nio länsstyrelser har kommit in med
yttranden. Majoriteten av dessa har antingen tillstyrkt förslaget eller inte haft
något att invända mot det. Länsstyrelsen i Värmland anser att det är mer
rättssäkert med ett fast ansökningsdatum i nya föreskrifter. Länsstyrelsen i
Västra Götaland har frågat vad det juridiskt kan innebära och anser att det är
viktigt att de inte tvingas värdera ansökningar löpande.
Synpunkter på förslaget
Följande är synpunkter av de nio länsstyrelserna som har svarat
Naturvårdsverket:
1. Länsstyrelsen i Kronoberg län har avstått från yttre sig i detta ärende på
grund av hög arbetsbelastning.
2. Länsstyrelsen i Uppsala län har stött upphävande av LONAföreskrifterna enligt Naturvårdsverkets förslag.
3. Länsstyrelsen i Värmland hade inget emot att föreskriften upphävdes.
Däremot har de synpunkter om att sista ansökningsdatum skulle kunna
tidigareläggas så att projekten hinner starta så snart det nya året börjat.
Den 1 oktober skulle därför vara ett bättre datum.
4. Länsstyrelsen Gävleborgs län har tillstyrkt förslaget utan ytterligare
kommentarer.
5. Länsstyrelsen Hallands län hade inte synpunkter att lämna.
6. Länsstyrelsen i Jönköping län har tillstyrkt upphävandet av sista
ansökning datum i Naturvårdsverkets föreskrifter.
7. Länsstyrelsen Värmlands har ansett att det är mer rättssäkert om
Naturvårdsverket lägger fast ansökningsdatum i en ny föreskrift. Annars
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blir det svårare för dem att vikta ansökningarna mot varandra och
prioritera mellan projekten och planera arbetet.
8. Länsstyrelsen Västernorrland hade inga invändningar mot förslaget och
ansåg att ansökningsdatum bör fortsatt vara 1 december.
9. Länsstyrelsen i Västra Götaland ansåg att ansökningsdatum för
kommande år bör vara 1 december och de undrade om vad det juridisk
fråga kan innebära för länen. De avsåg att om det fungerar som utlovat
med ansökningsdatum 1/12 för ordinarie LONA, så tyckte de inte att det
är ett problem. Men om det kommer att innebära att länen tvingas ta
emot och värdera ansökningar löpande inom ordinarie LONA och
våtmarks-LONA, så bör föreskriften vara kvar och anpassas till behoven
i stället för att upphävas.
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