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Förord 
Denna rapport är en sammanställning av hur anslagen för skydd av och åtgärder för  värdefull 
natur använts under 2018. Den utgör Naturvårdsverkets redovisning till  regeringen och visar 
utvecklingen under den senaste treårsperioden. Rapporten bygger till stor del på underlag 
genom redovisningar som länsstyrelserna lämnat till Naturvårdsverket.

2018 var ett år med fortsatt hög takt i genomförandet av insatser för värdefull natur 
runt om i hela landet. Detta märks också tydligt på resultaten – anslagen gav god effekt och 
bidrog till att vi tagit viktiga steg framåt i genomförandet av de svenska miljökvalitetsmålen. 
Både arealen formellt skyddad natur och skötseln av värdefull natur har ökat i stor omfattning 
under de senaste åren.

Tillgängligheten för människor till naturreservat och nationalparker har ökat på flera 
olika sätt. Kunskapen om sambanden mellan människors naturvistelse och välmående 
har blivit tydligare. Tillgång till natur och gröna miljöer är en ”friskfaktor”. Därför är det 
glädjande att anslagen för värdefull natur kan användas för att upprätthålla en allt bättre 
infrastruktur för tillgänglighet till rika naturupplevelser. Under 2018 har till exempel fortsatta 
satsningar skett på underhåll av ledsystemet i fjällen.

Länsstyrelserna genomför betydande insatser för skydd och skötsel av värdefull natur. 
Men även landets kommuner gör viktiga insatser – även om antalet kommunala naturreservat 
skulle kunna bli betydligt fler. Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett viktigt sätt att 
öka det lokala naturvårdsarbetet och engagerar många kommuner. Under 2018 startade en 
särskild satsning på våtmarker som en del av LONA. Trots kort startsträcka kom väldigt 
många lokala projekt igång som innebär både  nyskapande och  restaurering av våtmarker. 
Med den extrema torka som bredde ut sig över stor del av landet under året kom satsningen 
lägligt. Förståelsen för våt markernas stora betydelse för vattenförekomsten i landskapet 
ökar vid extrem torka – tyvärr är det i senaste laget.

Anslagen för värdefull natur bidrar på flera sätt till genomförandet av nationella 
ambitioner inom miljöpolitiken, friluftslivspolitiken och viltpolitiken. Men de leder också 
till ökad social och ekonomisk hållbarhet genom att bidra till sysselsättning runt om i 
hela landet. På landsbygden upphandlas ofta lokala företag för genomförande av insat-
ser i skyddade områden. Under 2018 har anslagen också bidragit till den lyckade satsningen 
på naturnära jobb som genomförts av flera myndigheter i samverkan. Mer än 1 600 personer, 
nyanlända och tidigare långtidsarbetslösa, har i arbetslag gjort värde fulla insatser i skyddade 
områden, mot invasiva arter och för ökad tillgänglighet till skyddad och tätortsnära natur.

Många personer har bidragit till innehållet i denna rapport. Maria Sjö har samordnat 
hela arbetet och Anne-Li Maurin och Emelie Fureskog har gjort betydande insatser i 
 sammanställningarna av det omfattande underlaget. Till alla er som ser till att anslagen 
för värdefull natur används på ett effektivt sätt med god miljö- och samhällsnytta vill 
jag rikta ett varmt tack.

Stockholm den 28 mars 2019

Claes Svedlindh
Chef Naturavdelningen
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Sammanfattning
Under 2018 förbrukades såväl 1:14- som 1:3-anslaget helt och hållet, trots 
ökningen av medel jämfört med 2017. För Skydd av värdefull natur ökade 
anslaget från 1 268 000 000 kronor till 1 418 000 000 kronor. Och för 
Naturvårdsverkets disponibla del av anslaget för Åtgärder för värdefull 
natur ökade summan från 960 535 kronor till 1 194 535 000 kronor.

Under året fattades 157 beslut om bildande av statliga naturreservat som 
omfattade 59 449 hektar mark. Alla nya naturreservat finns förtecknade i 
bilaga 2. 15 naturvårdsavtal tecknades. Antalet öppna ärenden om bildande 
av naturreservat på länsstyrelserna uppgick till 816 stycken vid årets slut, 
vilket är en minskning jämfört med 2017.

Under 2018 gjorde vi flera enskilt stora avtal kring markägarersättningar. 
Cirka 495 miljoner kronor, det vill säga ungefär 40% av markersättnings-
beloppet, fördelades på nio olika markägare. Den största överenskommelsen 
slöts med Jokkmokks allmänning och uppgick till 122,5 miljoner kronor. I 
detta köp ingick mark för nio naturreservat i Norrbottens län. Den största 
intrångsöverenskommelsen var på 122 miljoner kronor med Brevens Bruk AB 
för naturreservatet Brevens tallskogar i Östergötlands och Örebro län.

Drygt 30 000 hektar produktiv skogsmark skyddades genom mark - 
er sättningsverksamheten med hjälp av medlen från 1:14-anslaget.

2018 fick Naturvårdsverket ett ökat anslag för att kunna prioritera 
 ekonomisk ersättning för markägare med nyckelbiotopsrika marker i 
 samband med formellt skydd av skog. Totalt användes ca 185 miljoner 
kronor till ett köp och 56 intrångsöverenskommelser, och arealen uppgick 
till ca 2 700 hektar produktiv skog.

Av de medel som har fördelats till förvaltning av skyddade områden 
har nästan hälften (169 miljoner kronor) använts till skötsel av naturtyper. 
En fjärdedel av medlen har använts till olika satsningar på friluftsliv och 
information.

Upprustningen av det statliga ledsystemet i fjällen har fortsatt. Under året 
har 36 broar bytts ut mot nya och 16 broar har renoverats. Totalt har 321 km 
led fått en förbättrad markering och över 12 km spång har anlagts.

Naturvårdsverket har använt 37 miljoner kronor för investeringar i 
fastig heter, byggnader och anläggningar. Exempel på investeringsprojekt som 
genomfördes är färdigställande av naturum Trollskogen, ny entré i Muddus, 
nya entréer i Tyresta samt renovering av dammanläggning i Tyresta.

Arbetet inom åtgärdsprogrammen för hotade arter och naturtyper 
 fokuserar på att nå gynnsam bevarandestatus för arter och livsmiljöer som 
är särskilt hotade eller som fungerar som paraplyarter. Åtgärdsprogrammen 
är ett komplement till andra åtgärder för biologisk mångfald. Under 2018 
beslutade Naturvårdsverket om ett nytt arbetssätt för ÅGP-verksamheten, 
med en indelning av ÅGP i kategorier baserat på huvudsakliga behov och 
en vision om framtida ansvarsfördelning.
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Inom den lokala naturvårdsatsningen (LONA) har länsstyrelserna under 
2018 beviljat 57,1 miljoner kronor till 257 kommunala och lokala natur-
vårdsprojekt med en totalkostnad på mer än 130 miljoner kronor.

LONA-förordningen kompletterades inför 2018 med två nya åtgärds-
kategorier för anläggning och restaurering av våtmarker samt förarbeten inför 
sådana åtgärder. Under 2018 har LONA-bidrag betalats ut för restau rering och 
anläggande av våtmarker i syfte att bland annat stärka landskapets egen förmåga 
att hålla kvar och balansera vattenflöden eller ökat tillskottet till grundvattnet. 
Under 2018 har drygt 116 miljoner kronor betalats ut till 197 våtmarksprojekt 
i 108 kommuner. LONA våtmarker har bidragit till cirka 513 hektar nyskapade 
våtmarksmiljöer och att cirka 458 hektar våtmarker har restaurerats och att 
cirka 2 000 meter diken lagts igen eller dämts. Utöver detta har 36,4 miljoner 
kronor använts av länsstyrelserna för skötsel- och restaureringsinsatser av 
våtmarker inom skyddade områden och åtgärdsprogram för hotade arter.

Inom arbetet med invasiva främmande arter har olika kunskapsunderlag 
tagits fram; faktablad, screening av vissa arters potentiella invasivitet samt 
riskklassningar. Informationsinsatser har genomförts till olika målgrupper.  
Bekämpning har genomförts av mårdhund, samt lokalt av bland annat 
 vresros, jätteloka, blomsterlupin, sjögull, signalkräfta och mink.

Länsstyrelserna och andra förvaltare hade under 2018 en kostnad för 
naturumverksamheten på sammanlagt 43,4 miljoner kronor. De icke statliga 
naturumen fick ett bidrag på 3,5 miljoner kronor. Under 2018 gjordes 1,8 mil-
joner besök på naturum och 35 000 skolelever deltog i aktiviteter.

Under 2018 har Naturvårdsverket fördelat 2,9 miljoner kronor till ideella 
föreningar och organisationer för arbetet med att informera och kommunicera 
allemansrätten.

Naturvårdsverket har ett ansvar för att utveckla och etablera en lavin-
prognostjänst för svenska fjällen. Lavinprognoser och lavinutbildningar är 
grunden för Sveriges arbete med att förebygga lavinrelaterade olyckor. Under 
2018 publicerades lavinprognoser för 6 olika fjällområden mellan december 
och maj.

Naturvårdsverket fördelade 2,6 miljoner kronor 2018 för bidrag till 
same byarnas arbete med att ta fram och genomföra terrängkörningsplaner. 
Totalt fördelades även ca 2,3 miljoner kronor till samebyar för bidrag till 
markförstärkande åtgärder längs ledsträckor enligt terrängkörningsplanerna.

Under året har Naturvårdsverket försett regeringskansliet med underlag 
till rapportering av åtgärdsbehov i Natura 2000-arbetet (Prioritised Action 
Framework) samt förberett rapporteringen av art- och habitatdirektivet enligt 
artikel 17 samt fågeldirektivet enligt artikel 12.

Naturvårdsverket finansierar driften av Artportalen och har under 2018 
även gett fortsatta uppdrag med fokus på effektivisering och kvalitetssäkring 
av arbetet. Under året finansierade Naturvårdsverket Artportalen med totalt 
10 miljoner kronor.

Sedan 2016 pågår ett myndighetsgemensamt arbete med att ta fram 
en ny nationell kartering av marktäckedata (Nationella marktäckedata). 
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Bakgrunden är det behov av nationellt jämförbar och aktuell information om 
landskapet som är nödvändig för flera olika analyser och beräkningar. Under 
mars 2019 kommer produktionen att slutföras och det kommer då att finnas 
nationella data som levereras via standardiserade tjänster.

I Sverige finns fem biosfärområden och två biosfärkandidatområden. 
Naturvårdsverket stödjer arbetet genom årliga ekonomiska bidrag till fem 
områden samt stöd till en nationell koordinator.

Länsstyrelserna har under 2018 med hjälp av bidrag till rovdjursarbetet  
kunnat hålla en hög beredskap för att snabbt vara på plats vid incidenter  
 involverande stora rovdjur. Möjligheten att snabbt vara på plats för att 
genomföra skadebesiktningar samt skadeförebyggande åtgärder är en 
viktig del i att minska konflikter med rovdjur.

Naturvårdsverket har efter upphandling tecknat ett treårigt avtal med 
Svenska Jägareförbundet gällande rovdjursinventering. En utvärdering av 
inventeringssystemet för stora rovdjur har påbörjats. Utvärderingen redovisas 
under våren 2019. Allmänheten har gjorts delaktig i inventeringsarbetet via 
information genom länsstyrelserna.

Naturvårdsverket har höjt ambitionsnivån avseende Chronic Wasting 
Disease (CWD) och afrikansk svinpest. Arbetet innebär bl.a. att tillsammans 
med andra berörda myndigheter upprätta en vägledning (handlingsplan) 
riktat till alla myndigheter och instanser som kan bli involverade i frågan 
vid påvisandet av CWD.

Totalt beräknas anslagen ge upphov till ca 1 292 helårsarbetskrafter, varav 
449 för kvinnor. Medel från 1:3-anslaget till naturnära jobb har därutöver 
bidragit till att 1 625 personer har anställts i Skogsstyrelsens arbetslag. Av 
dessa var 52% nyanlända med uppehållstillstånd och 48% långtidsarbetslösa. 
Till detta kommer ungefär 150 arbetsledare, samordnare, matchningsresurser 
med flera. 43 långtidsarbetslösa och nyanlända samt 6 arbetsledare har under 
året anställts av kommuner som fått stöd för att skapa naturnära jobb i  
egen regi.
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Inledning 
Naturvårdsverket har fått i uppdrag i regleringsbrevet för 2019, att redovisa 
resultaten av anslagen för värdefull natur. 
 
Regeringsuppdraget lyder:

Naturvårdsverket ska redovisa medelsanvändning och resultat för natur
vård och biologisk mångfald avseende arbetet med skydd av och åtgärder 
för värdefull natur, statistik om naturreservatsärenden och sysselsättnings
effekter samt arbetet med genomförandeplanen för nationalparker. 
Redovisningen ska vara möjlig att jämföra med tidigare års redovisningar 
och lämnas till regeringen (Miljö och energidepartementet) senast den 
31 mars 2019.

Skydd av värdefull natur, i form av förvärv, intrångsersättningar eller avtals-
lösningar för statens räkning av värdefulla naturområden, finansieras via 
anslaget 1:14 Skydd av värdefull natur och är en förutsättning för att vi på 
sikt ska kunna nå de naturmiljöinriktade miljökvalitetsmålen och leva upp 
till EU:s naturvårdsdirektiv och andra internationella åtaganden.

Förlust eller förstörelse av naturmiljöer är de största orsakerna till hoten 
mot biologisk mångfald. Återställning är mycket kostsamt i de fall det ens 
är möjligt. Genom att skydda den värdefulla naturen, det vill säga genom 
att förhindra förstörelse av kvarvarande värden, nås målen på ett kostnads-
effektivt sätt.

De skyddade områdena kräver skötsel för att naturvärdena ska kunna upp-
rätthållas och för att områdena på ett bra sätt ska kunna tillgängliggöras. Det 
statliga åtagandet för att säkerställa detta finansieras via anslag 1:3 Åtgärder 
för värdefull natur.

I den här återrapporteringen vill vi ge en samlad bild av hur anslagen 
används och vilken nytta och effekt de ger för arbetet med att nå miljö- 
och friluftsmålen. Även för att nå målen med viltförvaltningen är anslagen 
ett viktigt verktyg.

Återrapporteringen för 1:3-anslaget bygger i stora delar på de redovis-
ningar som länsstyrelserna lämnar till Naturvårdsverket. Redovisningen av 
1:14-anslaget bygger huvudsakligen på Naturvårdsverkets egna siffror och 
underlag samt data från VIC Natur.
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Del A  Skydd av värdefull natur – 
1:14-anslaget

1 Områdesskydd
1.1 Översiktlig fördelning av 1:14-anslaget

Tabell 1. Budget och utfall för anslaget 1:14 åren 2016–2018 (mnkr samt procentandel  
av  förbrukad summa).

Kostnadsslag 2016 % 2017 % 2018 %

Budget 1 343,5 1 268,0 1 418,0

Markersättningar 1 171,0 87,2% 1 097,2 86,5% 1 241,6 87,4%

Kringkostnader 50,5 3,8% 58,8 4,6% 59,3 4,2%

Fastighetsutredningar 3,7 0,3% 3,2 0,3% 3,1 0,2%

Nationalparksprojekt 7,5 0,6% 10,3 0,8% 10,1 0,7%

Naturtypskarteringar, GIS, IT 44,9 3,3% 40,5 3,2% 40,8 2,9%

Natura 2000, inventering m.m. 21,0 1,6% 21,7 1,7% 33,3 2,3%

KOMET 9,4 0,7% 6,1 0,5% 0,0 0,0%

Storstadsprogrammet 4,2 0,3% 4,1 0,3% 4,8 0,3%

Slutföra reservatsbeslut 22,1 1,6% 23,8 1,9% 23,9 1,7%

Övrigt (räntor, GSD1, utredningar) 8,7 0,7% 2,3 0,2% 3,0 0,2%

Summa utfall 1 343,0 100,0% 1 267,8 100,0% 1 419,9 100,0%

Som framgår av tabellen har anslaget i det närmaste helt förbrukats under åren 
2016–2017 och för 2018 har ca 1,9 miljoner kronor av anslagskrediten nyttjats.

Ersättningar till markägare är den absolut största kostnadsposten. Naturtyps-
karteringarna KNAS2 och NNK3 är grunden för att Naturvårdsverket ska kunna 
redovisa Sveriges skyddade natur internationellt, till SCB och i andra samman-
hang, t.ex. i årsredovisningen och i samband med olika regeringsuppdrag.

De flesta kostnadsslagen ligger stabilt över åren. 2016 tillkom möjligheterna 
att ge bidrag till länen för att slutföra reservatsbeslut. Övriga bidrag till länen 
för till exempel arbete med Natura 2000 inklusive inventeringar och särskilda 
satsningar på områdesskydd och kometprogrammet har legat på ungefär samma 
nivå. Dock ges inga extra bidrag för KOMET-arbete till länsstyrelserna från och 
med 2018 eftersom verktyget ingår i det ordinarie områdesskyddsarbetet.

1  GSD=Geografiska SverigeData
2  KNAS=Kontinuerlig naturtypskartering
3  NNK=NaturaNaturtypsKarta
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1.2 Allmänt om områdesskyddet
Med områdesskydd avses i denna återrapportering i första hand statens 
arbete med att bilda nationalparker och naturreservat samt skydd genom 
upprättande av naturvårdsavtal. Områdesskydd sker även genom beslut 
om biotopskyddsområden. Detta görs dock i begränsad omfattning av 
Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Områdesskyddsarbetet består av flera olika arbetsuppgifter, där markersätt-
ningsverksamheten med berörda fastighetsägare är en del och länsstyrelsernas 
formella beslutsfattande enligt miljöbalken och områdesskyddsförordningen är 
en annan del.

Beslutsfattandet enligt miljöbalken och markersättningsarbetet sker i olika 
steg. Normalt sett löses markersättningsfrågorna före det formella beslutsfat-
tandet enligt miljöbalken. Detta arbetssätt har sin grund redan i förarbetena 
till naturvårdslagen på 1960-talet, där departementschefen betonar att detta 
bör vara det normala arbetssättet. Så är det fortfarande.

Ett blivande naturreservat berör i genomsnitt 5–6 olika fastigheter, som 
dessutom ofta ägs av mer än en ägare per fastighet. Att förhandla med var 
och en av dessa och att komma överens om beslutets utformning och om 
eventuell ersättning är en tidskrävande process. Ett normalt naturreservats-
ärende tar ca 2–3 år från den första kontakten med den enskilde markägaren 
till dess naturreservatsbeslutet är fattat och har vunnit laga kraft.

För arbetet med värdering av intrång vid områdesskydd, liksom för 
arbetet med att förhandla fram avtal med berörda fastighetsägare anlitar 
Naturvårdsverket och länsstyrelserna sedan början av 1990-talet fristående, 
oberoende konsulter. Det är två olika upphandlingar som Naturvårdsverket 
gör, en för värdering och en för förhandling.

Områdesskyddet har under perioden 2016–2018 bedrivits med hög 
 intensitet genom ett högt anslag.

Områdesskyddet har under 2016–2018 haft fortsatt fokus på skydd av 
värdefull skogsmark för att uppfylla etappmålet som beslutades 2014. Målet 
innebär bland annat skydd av ytterligare 150 000 hektar skog nedan gränsen 
för fjällnära skog under åren 2012–20204. Fokus på skydd av skog liksom 
marina områden följer också av regleringsbrevet.

I regleringsbrevet för 2018 fick Naturvårdsverket ett ökat anslag för 
att använda minst 150 miljoner kronor för så kallade nyckelbiotopsrika 
brukningsenheter.

4  http://www.miljomal.se/sv/etappmalen/Biologisk-mangfald/skydd-av-landomraden/
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1.3 Planering inför skydd av områden
I detta avsnitt redovisas översiktligt hur länsstyrelserna använt tilldelade medel 
till inventeringar, framtagande av faktaunderlag inför bildande av naturreservat 
samt strategiskt arbete med bland annat värdetrakter. Exempel på uppnådda 
resultat redovisas.

20 länsstyrelser har under 2018 använt totalt 25 miljoner kronor för att 
genomföra inventeringar och strategiskt arbete inom ramen för arbete med 
områdesskydd av värdefulla naturmiljöer.

Tabell 2. Genomförda åtgärder för 1:14-medel, till inventering m.m., arealer i hektar.

Typ av åtgärd

Län som 
genomfört 

åtgärder  
(antal)

Areal, totalt Antal områden/
objekt som  
inventerats 

(antal)

Antal objekt/
områden med 

höga natur-
värden (antal)

Inventering områden/
naturtyper 18 134 440* 1 161** 589**

Strategiskt arbete; översyn 
värdetrakter, analyser, mark-
ägardialoger, plan för skydd

7  

Inventering arter 7

Konkret underlag för reservats-
bildning i form av skötsel-
planer och inventering av 
planerade naturreservat

4

* Helikopterinventering av 100 000 hektar fjällnära skog ingår.

** Exklusive objekt från helikopterinventering i fjällnära skog.

Huvudfokus i länsstyrelsernas arbete har legat på inventeringar av naturvärden i 
områden som är, eller kan komma att bli, aktuella för områdesskydd. Totalt har 
närmare 135 000 hektar inventerats i de 18 län som genomfört detta arbete (varav 
ca 100 000 hektar är helikopterinventerat i Jämtland). Minst 1 161 områden har 
enligt länens redovisning inventerats och av dessa bedöms 589 områden, med 
en areal på 32 500 hektar, ha så höga naturvärden att de kan komma att skyd-
das. I siffrorna ingår både nya områden och uppdaterade tidigare kända områ-
den. Av områden med höga naturvärden bedömer länsstyrelserna att 18% av 
antalet objekt och 29% av arealen är av nationellt intresse. Den inventerade 
arealen och antalet objekt kommer att öka ytterligare när samtliga län slutligt 
sammanställt inventeringsresultaten. I exempelvis Västerbotten inventerades 
totalt 84 områden med en totalareal på ca 11 500 hektar, varav ca 7 900 hektar 
produktiv skogsmark. Av de inventerade områdena har länsstyrelsen bedömt 
att 44 hyser höga naturvärden. Dessa områden har en totalareal på knappt 
7 000 hektar, varav ca 4 400 hektar består av produktiv skogsmark.

Sju länsstyrelser har genomfört artinriktade inventeringar både med egen 
personal och upphandlade konsulter. Inventeringarna har omfattat olika 
organismgrupper såsom insekter, fåglar, grynsnäckor, marksvampar, mossor, 
lavar och kärlväxter. Artinventeringarna innebär bland annat att kunskapen 
om redan kända objekt utökas och att nya områden med höga naturvärden 
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har identifierats. Kunskap om artförekomster är bland annat viktiga för  
identifiering och avgränsning av värdefulla objekt och för planering av 
 framtida skötsel av områdena.

Sju länsstyrelser har arbetat med strategiska frågor med koppling till skydd 
av områden. Flera av länen har sett över och reviderat utpekade värdetrakter uti-
från ny kunskap och förnyad analys med resultat att värdetrakterna utökats både 
vad gäller antal och areal. I några län har översynen av värdetrakter lett till att 
värdetrakternas areal minskat något när man genomfört analyser och närmare 
kunnat precisera var naturvärdena är belägna i landskapet. I Västerbotten har 
man bland annat genomfört analyser av nätverk och konnektivitet vad gäller 
skydd av områden inom värdetrakter och för hela länet. I Östergötland har 
man arbetat med utökad dialog med en större markägare som har 24 områden 
av reservatsklass på sitt markinnehav. Dialogen har varit positiv och man har 
kommit vidare i diskussionen om skydd av åtta av områdena och är överens 
om ersättning för ett av objekten. Kronobergs län har uppdaterat och beslutat 
om en plan för skydd av värdefull natur i länet som gäller 2018–2022. Planen 
har remitterats brett till kommuner, markägarorganisationer och föreningar 
med flera.

Fyra länsstyrelser har tagit fram konkreta underlag inför beslut om 
 naturreservat. I Uppsala har man genom inventering utökat kunskapen 
om naturreservat som är på gång att bildas och utarbetat bland annat 
beskrivningar och förslag till skötselåtgärder inklusive indelning i skötsel-
områden för  specifika områden. I Stockholm har länsstyrelsen med hjälp 
av upphandlad konsult tagit fram tolv skötselplaner samt inventerat fem 
områden med  avseende på insekter och nio områden på svampar. Det ut-
ökade kunskapsunderlaget kommer enligt länsstyrelsen att bidra positivt när 
man ska fatta beslut om berörda objekt under kommande år. Länsstyrelsen 
i Blekinge län har arbetat med att planera och ta fram ytterligare kunskap 
genom inventering inför det fortsatta skyddet av Mörrumsåns dalgång och 
mynningsområde.

1.4 Nya och utvidgade nationalparker
Arbetet med nationalparksbildning är en del av arbetet med att nå miljö-
målen och friluftsmålen samt genomföra den samlade naturvårdspolitiken. 
Arbetet är i linje med Nationalparksplan för Sverige, en långsiktig plan för 
vilka områden som är lämpliga för nationalparksbildning eller utvidgning. 
Arbetet med naturskötsel, tillgängliggörande och varumärket för Sveriges 
nationalparker redovisas i avsnitten 3.1.1 respektive 5.3.1.

Arbetet med att ta fram underlag inför beslut om en ny eller utvidgad natio-
nalpark genomförs i nära samarbete med berörda länsstyrelser, kommuner och 
övriga parter i området. Detta är en förutsättning för en god lokal delaktighet.
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Naturvårdsverket har under 2018 fortsatt att genomföra målen i 
Nationalparksplan för Sverige – Genomförandeplanen för 2015–20205, 
genom arbetet med att bilda Åsnens nationalpark i Kronobergs län. Efter 
riksdagens godkännande och regeringens beslut invigdes Sveriges 30:e 
nationalpark den 25 maj 2018. Invigningen genomfördes tillsammans med 
Länsstyrelsen i Kronoberg, Alvesta, Tingsryd och Växjö kommuner och en 
rad lokala aktörer.

Själva invigningsceremonin som skedde med HKH Kronprinsessan 
Victoria var mycket lyckad och lockade lite drygt 1 000 personer. Totalt 
var det ca 1 500 besökare i Åsnen i samband med invigningsdagarna samt 
21 lokala organisationer och företag deltog med utställningar och aktiviteter. 
I nationalparken har vi byggt två entréer, etablerat nya leder, skyltning och 
information i enlighet med varumärket för Sveriges nationalparker. Under 
perioden 1 juni till 23 augusti 2018 besöktes Åsnens nationalpark av cirka 
32 000 personer. Naturvårdsverket har beslutat om föreskrifter och tagit 
fram en skötselplan för Åsnens nationalpark.

Naturvårdsverket har tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, 
Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland genomfört en fördjupad 
förstudie om förutsättningar för en eventuell nationalpark i området kring 
Bästeträsk på norra Gotland. Den fördjupade förstudien tillsammans med en 
första förstudie som genomfördes under 2017, utgör nu underlag för ett ställ-
ningstagande om möjligheten att gå vidare med en nationalpark i Bästeträsk-
området.

Arbetet med att bilda nationalpark i området Vålådalen-Sylarna-Helags 
i Jämtlands län tog under 2018 viktiga steg framåt. Nationalparksprojektets 
partssammansatta beredningsgrupp har kommit överens om den preliminära 
utformningen av en eventuell nationalpark i området. Överenskommelsen 
beskriver bland annat mål, syfte, preliminär geografisk avgränsning och 
 förvaltningsorganisation för en eventuell nationalpark. Den innebär inget 
beslut om att en nationalpark ska bildas utan är en grund för det fortsatta 
arbetet med nationalparksprojektet. Beredningsgruppens organisationer ska 
senast i mars 2019 ta ställning till överenskommelsen och därmed avgöra om 
nationalparksprocessen ska fortsätta eller avslutas. Målet är att i slutet av 2020 ha 
klargjort om det finns förutsättningar för en ny nationalpark i området.

Planeringen för en ny nationalpark i Nämdöskärgården har pågått under 
2018.

1.5 Beslut om naturreservat
Antalet beslut om bildande av naturreservat under 2016 och 2017 har justerats 
från föregående rapportering på grund av sen registrering eller rättelser. Under 
perioden 2016–2018 var antalet beslut om naturreservat 631 stycken, dvs. en 
ökning jämfört med 2015–2017 då antalet var 547 stycken.

5  http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6677-2
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Tabell 3 och 4 visar antalet beslut om bildande per län och år. Variationen 
mellan länen och mellan åren är stor. Tabell 3 redovisar statliga beslut. Tabell 
4 innehåller kommunala beslut och inkluderar endast de län där kommunala 
naturreservat bildats under perioden. De beslut om bildande av naturreservat 
som myndigheter fattat under 2018 finns förtecknade i bilaga 2.

Hur fördelningen av naturmiljöer fördelar sig i de naturreservat som bildats 
under åren 2016–2018 framgår av tabell 5 och 6. Observera att arealerna 
för 2016 och 2017 har justerats enligt ovan. Som framgår av tabell 5 är den 
totala arealen skyddade miljöer lägre 2018 än 2017 men arealen produktiv 
skogsmark som skyddats är högre än både 2016 och 2017. Fördelningen av 
naturmiljöer är baserad på ett relativt gammalt material. Den statistik som 
kommer att presenteras senare i år (Statistiskt meddelande Skyddad Natur 
samt Regeringsuppdraget för Skogsstatistik) kommer att vara baserad på en 
mer aktuell kartering av Sverige, Nationella marktäckedata, som ska vara 
färdigställd i mars 2019. Från och med 2020 års återrapportering kommer 
Nationella marktäckedata ligga till grund även för denna rapportering.

Tabell 3. Antal beslut om bildande av statliga naturreservat per år (2016–2018), arealer i hektar.

Antal Areal

Län 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Stockholms län 8 9 9 410 412 565

Uppsala län 8 7 3 1 344 376 790

Södermanlands län 3 5 5 198 682 372

Östergötlands län 9 13 12 454 544 3 200

Jönköpings län 5 6 5 534 270 345

Kronobergs län 3 0 3 94 0 521

Kalmar län 0 0 0 0 0 0

Gotlands län 3 6 3 6 449 473 404

Blekinge län 4 3 1 351 416 12

Skåne län 10 10 3 1 387 3 948 86

Hallands län 4 7 11 50 154 520

Västra Götalands 
län 18 9 7 1 545 2 024 866

Värmlands län 10 7 9 2 452 1 879 528

Örebro län 13 17 9 1 318 3 718 1 579

Västmanlands län 2 5 4 145 600 367

Dalarnas län 12 28 18 3 499 4 369 1 624

Gävleborgs län 10 9 16 2 251 1 802 1 913

Västernorrlands län 16 10 1 1 596 1 368 51

Jämtlands län 6 32 12 4 488 39 312 1 860

Västerbottens län 47 28 15 7 648 4 708 35 996

Norrbottens län 22 7 11 4 228 16 858 7 851

Totalt 213 218 157 40 442 83 914 59 449

Endast nybildade naturreservat, inte befintliga utvidgade.
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Tabell 4. Antal beslut om bildande av kommunala naturreservat per år (2016–2018),  
arealer i hektar.

Antal Areal

Län 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Stockholms län 4 2 3 624 66 206

Uppsala län  2 5  55 3 547

Södermanlands län   1   247

Jönköpings län   1   43

Kronobergs län 1  1 56  142

Skåne län 2 4 5 434 113 546

Västra Götalands län 2  2 111  1 267

Värmlands län  1   25  

Örebro län   2   15

Dalarnas län 1 1 1 17 27 39

Västernorrlands län  1   24  

Jämtlands län   1   127

Totalt 10 11 22 1 241 310 6 178

Endast nybildade naturreservat, inte befintliga utvidgade.

Tabell 5. Fördelning av naturmiljöer i statliga naturreservat bildade under 2016–2018,  
arealer i hektar.

Naturmiljö 2016 2017 2018

Produktiv skogsmark 20 320 19 070 30 591

Ej produktiv skogsmark 1 630 2 280 2 380

Fjällskog 1 240 3 300 6 613

Öppen våtmark 6 420 8 690 11 018

Sjöar och vattendrag 2 200 4 050 3 253

Hav 7 270 18 430* 3 865

Odlingsmark 350 410 435

Öppen mark i fjällen 150 24 630** 605

Övrigt land 350 650 354

Oklassat 10 0 335

Summa 39 940 81 510 59 449

Endast nybildade naturreservat, inte befintliga utvidgade.

* Den höga siffran beror på bildandet av Kallfjärdens naturreservat i Norrbottens län.  
Det innehåller ca 15 600 hektar marint vatten.

** Den höga siffran beror på bildandet av ett stort NR, Skåarnja i Stekenjokk.
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Tabell 6. Fördelning av naturmiljöer i kommunala naturreservat bildade under 2016–2018,  
arealer i hektar.

Naturmiljö 2016 2017 2018

Produktiv skog 740 100 982

Improduktiv skog 50 10 84

Fjällskog 0 0 0

Våtmark 0 0 69

Sjöar och vattendrag 150 20 247

Hav 30 20 3 840

Odlingsmark 190 0 458

Öppen mark i fjällen 0 0 0

Övrigt land 90 50 478

Oklassat 0 10 20

Summa 1 250 210 6 178

Endast nybildade naturreservat, inte befintliga utvidgade.

1.6 Bidrag till länsstyrelserna för reservatsbeslut
Naturvårdsverket fick i regleringsbreven för 2016–2018 möjlighet att ge 
bidrag till länsstyrelserna för en tillfällig insats för att slutföra ärenden och 
fatta beslut om naturreservat i syfte att minska länsstyrelsernas ärende-
balanser för skydd av värdefulla naturområden, särskilt för de ärenden 
där markåtkomsten är helt löst.

Totalt avsattes 25 miljoner kronor för 2018. Länen fick mellan 0,1 och 
4,6 miljoner kronor var, baserat på hur många objekt det fanns i länet med 
i stort sett färdig markåtkomst.

Den riktade insatsen har inneburit kraftigt förbättrade resultat 2016–2018 
även om antal beslutade naturreservat minskat något under 2018, se tabell 7. 
Systemet med ettåriga bidrag till länsstyrelserna för arbete med bildande av 
naturreservat är en kortsiktig lösning.

Tabell 7. Antal beslut om statliga naturreservat.

 2016 2017 2018

Bildade naturreservat 212 217 157

Utökade och/eller förstärkta naturreservat 61 66 79

varav utökade naturreservat 46 52 47

Summa antal 273 283 236

  

Areal, bildade och utökningar av reservat, hektar land 35 976 80 568 76 485

Areal bildade och utökningar av reservat, hektar 
produktiv skog 22 515 29 502 39 868

Siffrorna avser beslut som tagits under respektive år. De kan ha blivit gällande samma år, ett 
senare år eller ännu inte vunnit laga kraft.
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1.7 Öppna ärenden hos länsstyrelserna
I detta avsnitt redovisas antalet årsarbetskrafter som länsstyrelserna under  2016–2018 
lagt på bildande av naturreservat samt antalet öppna ärenden om  bildande av natur-
reservat hos länsstyrelserna.

Vid årsskiftet 2018/2019 fanns vid länsstyrelserna 101 årsarbetskrafter för skydd 
av natur. Antalet årsarbetskrafter har ökat främst som en följd av den särskilda sats-
ningen på reservatsbeslut. I årsarbetskrafterna för  2016–2018 ingår de extra resurser 
som möjliggjordes genom Naturvårdsverkets bidrag till länsstyrelserna, se avsnitt 1.6.

Antalet öppna ärenden om bildande av naturreservat på länsstyrelserna uppgår 
till 816 vilket innebär att trenden med ett minskande antal öppna reservatsärenden på 
länsstyrelserna fortsätter. Sedan år 2016 då antalet  uppgick till 1 067 ärenden har en 
minskning av ärendebalansen skett med 251 ärenden.
Länsstyrelserna har under 2018 fattat beslut i 72 ärenden där markåtkom sten är helt 
klar sedan minst tre år tillbaka. Därutöver har länsstyrelserna under 2018 arbetat 
aktivt6, men inte fattat beslut, i 70 ärenden om bildande av naturreservat där markåt-
komsten är helt klar.

Tabell 8. Antal årsarbetskrafter och öppna ärenden om bildande av naturreservat.

Antal årsarbetskrafter Antal öppna ärenden

Län 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Stockholms län 2,3 4,5 5 46 34 25

Uppsala län 4 3,9 3,8 34 25 19

Södermanlands län 2,2 2,8 3 35 20 22

Östergötlands län 3 4 4 38 48 37

Jönköpings län 3,1 3 3,1 24 14 16

Kronobergs län 1,8 1,7 3,7 12 26 29

Kalmar län 2 2,3 3 5 5 7

Gotlands län 2,2 3,1 2,7 22 17 38

Blekinge län 1,5 3,2 3 12 13 13

Skåne län 5 10 9 26 20 23

Hallands län 3,1 4,1 6,1 40 42 42

Västra Götalands län 7,7 8,8 7,4 78 87 80

Värmlands län 5,2 5 6 68 84 70

Örebro län 5 4 5 120 62 41

Västmanlands län 3,5 2,8 3 17 15 30

Dalarnas län 4,2 3,2 4 67 26 70

Gävleborgs län 5,6 7,7 6,7 37 44 52

Västernorrlands län 4,3 4,1 5 29 26 31

Jämtlands län 7,2 3,7 4,7 152 60 75

Västerbottens län 5,5 8 9 143 69 65

Norrbottens län 6 4 4 62 183 31

Totalt 84,4 93,9 101,2 1 067 920 816

6  mer än 0,5 månad
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1.8 Naturvårdsavtal
Antalet tecknade naturvårdsavtal, det vill säga frivilliga överenskommelser 
mellan staten och en markägare om skydd av natur ligger på samma nivå 
som förra året. Ersättningar för naturvårdsavtal är i storleksordningen 
 hälften jämfört med intrångsersättningar vid bildande av naturreservat, 
vilket sannolikt kan minska markägares intresse att teckna naturvårdsavtal.

Under 2018 har totalt 15 naturvårdsavtal tecknats, varav ett avtal 
för skogsobjekt. Den sammanlagda arealen för årets naturvårdsavtal 
utgör ca 175 hektar land, varav ca 125 hektar är produktiv skogsmark.

Naturvårdsavtal används även inom arbetet med åtgärdsprogram för 
hotade arter för att åstadkomma skydd och skötsel i miljöer med hotade 
arter. Fem av naturvårdsavtalen har under 2018 tecknats för att bevara 
och utveckla livsmiljöerna för ett flertal rödlistade arter.

Tabell 9. Antal naturvårdsavtal 2016–2018 fördelat på huvudsakliga objektkategorier.

Objektkategori 2016 2017 2018 Totalt

Barr-, bland- och triviallövskog nedan 
gränsen för fjällnära skog 9 6 1 16

Ädellövskog 5 2 3 10

Odlingslandskap 5 3 5 13

Sjöar och vattendrag - 1 - 1

Objekt där åtgärdsprogram för hotade arter 
är grund för avtalet 8 4 5 17

Våtmark 2 - 1 3

Summa 29 16 15 60

1.9 Ersättningar till markägare
I nedanstående tabell redovisas hur ersättningarna till markägare fördelar sig 
på olika objektkategorier av skyddade områden. Tabellen omfattar samtliga 
markersättningsformer; köp, intrång, bidrag och naturvårdsavtal.

Under år 2018 säkrades ca 17 000 hektar produktiv skogsmark genom 
markersättningsverksamheten med stöd av medel från anslaget.

Under 2018 gjorde vi flera enskilt stora affärer. Cirka 495 miljoner kronor, 
det vill säga ungefär 40% av markersättningsbeloppet, fördelades på nio olika 
markägare. Den största affären skedde med Jokkmokks allmänning och upp-
gick till 122,5 miljoner kronor. I detta köp ingick mark för nio naturreservat 
i Norrbottens län. Den största intrångsöverenskommelsen var på 122 mil-
joner kronor med Brevens Bruk AB för naturreservatet Brevens tallskogar i 
Östergötlands och Örebro län.
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Tabell 10. Ersättningar till markägare fördelat på olika objektkategorier av skyddade  
områden (mnkr).

Objektkategori 2016 2017 2018

Skogar, utom ädellövskog, nedan fjällnära gränsen 691 622 853

Ädellövskogar 112 147 102

Fjällnära skogar och fjällområden 77 24 27

Myrar 182 181 146

Sjöar och vattendrag 34 54 31

Odlingslandskap 35 24 28

Geologiska objekt 4 10 11

Havsområden 78 44 29

Summa 1 213 1 107 1 227

Av tabellen framgår att ersättningar till markägare i allt väsentligt går till 
skogar nedan fjällnära gränsen. Under 2018 rör det sig om så mycket som 
närmare 70% av ersättningarna. Markersättningar inom fjällnära skogar är 
betydligt högre 2016 än andra år, bland annat beroende på överenskommelsen 
med Sveaskog om deras innehav av mark med höga naturvärden.
Statens verksamhet med att genomföra områdesskyddet sker genom 1) över-
enskommelser om intrångsersättning enligt miljöbalken, 2) förvärv av mark 
eller 3) genom upprättande av naturvårdsavtal. Det förekommer också att vi 
förvärvar mark som inte ska skyddas, för att senare använda den som bytes-
mark vid ett samtidigt köp av mark som ska skyddas.

Dessutom kan Naturvårdsverket lämna bidrag till kommuners skydd av 
värdefull natur genom bildande av naturreservat och biotopskyddsområde.

Verksamheten med naturvårdsavtal beskrivs särskilt under avsnitt 1.8 
och siffrorna redovisas därför inte i tabellerna nedan.

Tabell 11. Markersättningsslag, antal beslut/avtal och kostnad (mnkr).

2016 2017 2018

Antal mnkr Antal mnkr Antal mnkr

Köp 174 198,6 115 258,3 124 219,6

Intrång 451 926,6 432 827,5 388 998,5

Bidrag 12 36,0 10 19,4 7 17,0

Summa* 637 1 161,2 529 1 105,3 519 1 235,1

* Exklusive naturvårdsavtal.

Som framgår av tabellen är intrångsersättningarnas andel av den årliga medels-
förbrukningen stor. År 2010 utgjorde intrångsersättningarnas andel ca 51% 
och år 2018 ca 80%. Den huvudsakliga förklaringen till detta är ändringen av 
expropriationslagen 2010, som innebär ett påslag med 25% på intrångs-
ersättningen i bl.a. naturreservatsärenden. Enligt Naturvårdsverkets beräkningar 
uppgick det 25%-iga påslaget till 187 miljoner kronor år 2018. Under den 
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senaste femårsperioden har det 25%-iga påslaget uppskattningsvis uppgått till 
totalt ca 759 miljoner kronor.

Tabell 12 visar antalet avtal eller beslut i markersättningsärenden samt 
hur stora arealer som säkrats genom olika markersättningsslag.

Tabell 12. Markersättningsslag, skyddad mark, landareal respektive areal produktiv skog, arealer 
i hektar.

Landareal Produktiv skog

 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Köp 8 000 5 745 7 319 4 770 3 635 4 966

Intrång 63 836 18 585 18 846 41 617 11 919 11 594

Bidrag 1 294 514 599 1 076 274 400

Summa 73 130 24 843 26 764 47 463 15 828 16 960

Totalarealen, liksom arealen säkrad produktiv skogsmark varierar mellan 
åren beroende på vilka avtal som träffats.

Tabell 13. Kringkostnader för områdesskyddet (tkr).

2016 2017 2018

Värdering 20 569 19 166 22 654

Förhandling 17 871 17 597 16 476

Förrättning 8 606 18 391 16 434

Lagfart 31 42 469

Ombud 3 403 3 591 3 246

Summa 50 480 58 787 59 279

För att kunna genomföra skyddet av värdefull natur uppstår det kostnader 
för värdering, förhandling, lantmäteriförrättning och lagfart. Dessutom 
ersätter Naturvårdsverket privata fastighetsägares kostnader för ombud 
i naturreservats förhandlingar efter prövning i varje enskilt fall. Kostnaderna 
för markägarombud regleras genom att Naturvårdsverket tillämpar 
ett  förfaringssätt med upprättande av en så kallad kostnadsram i varje 
enskilt ärende.

Förrättningskostnaden har de senaste åren ökat. Anledningen till det 
varierande utfallet kan bero på delvis ändrat arbetssätt vad gäller inmätnings-
arbetet, som har lett till att inmätningen numera belastar förrättningskostna-
derna. I övrigt ligger kringkostnaderna på ungefär samma nivå som 2017.

1.10 Nyckelbiotopsrika brukningsenheter
2018 fick Naturvårdsverket ett ökat anslag om 150 miljoner kronor för 
att kunna prioritera ekonomisk ersättning för markägare med nyckelbio-
topsrika marker i samband med formellt skydd av skog. Inom ordinarie 
skyddsarbete är markägare till nyckelbiotopsrika brukningsenheter redan 
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berörda och behovet av markersättning är stort. Tack vare anslagsökningen 
kunde flera ersättas. Arbetet var också prioriterat hos länsstyrelserna och 
Naturvårdsverket och därför blev utfallet större än miniminivån. Totalt 
användes ca 185 miljoner kronor till ett köp och 56 intrångsöverenskommelser, 
och arealen uppgick till ca 2 700 hektar produktiv skog. Länsvis fördelning 
av avtalen visas i tabell 14.

Tabell 14. Avtal om nyckelbiotopsrika brukningsenheter 2018, arealer i hektar.

Län Antal avtal Belopp, tkr Areal land Produktiv skog

Stockholms län 4 12 548 81 73

Uppsala län 1 3 844 32 25

Södermanlands län - - - -

Östergötlands län 2 3 950 22 19

Jönköpings län 2 13 095 68 66

Kronobergs län 1 4 006 20 18

Kalmar län  -  -  -  -

Gotlands län 3 6 720 150 124

Blekinge län  -  -  -  -

Skåne län 2 12 921 86 76

Hallands län  -  -  -  -

Västra Götalands län 6 10 087 93 84

Värmlands län 7 17 417 268 208

Örebro län 2 10 625 89 81

Västmanlands län  -  -  -  -

Dalarnas län 4 13 476 155 145

Gävleborgs län 3 5 935 33 29

Västernorrlands län 3 5 371 76 55

Jämtlands län 7 28 735 516 414

Västerbottens län 4 15 959 531 417

Norrbottens län 6 20 231 1 174 867

Summa 57 184 920 3 393 2 702

1.11 Skydd av tätortsnära natur
År 2002 beslutade regeringen att ge länsstyrelserna i de tre storstadslänen; 
Stockholms, Västra Götalands och Skåne län, i uppdrag att ta fram var sitt 
program för hur de mest värdefulla tätortsnära områdena för friluftsliv och 
naturvård skulle ges varaktigt skydd och förvaltning. Arbetet med att genom-
föra programmet fortgår alltjämt. De tre storstadslänen har 2018 fått totalt 
4,8 miljoner kronor för att genomföra programmet som bland annat inne-
håller en plan för skydd av tätortsnära områden. Arbetet med att skydda 
tätortsnära områden bedrivs både av länsstyrelserna och kommunerna i de 
tre länen. Länsstyrelserna har som uppgift att stötta kommunerna i deras 
skyddsarbete.
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Tabell 15. Objekt i programmet för tätortsnära natur, antal och areal, arealer i hektar.

Län

Antal  
tätorts nära 
objekt som 

länsstyrelsen 
arbetat med 

inkl.ändringar 
av befintliga 

naturreservat

Areal  
tätortsnära 
objekt som 

länsstyrelsen 
arbetat med, 
vid utökning 
ingår enbart 

areal för 
utökningen

Antal nya 
kommunala 

naturreservat 
2018

Areal nya 
kommunala 

naturreservat 
2018

Antal objekt 
som återstår 

att skydda

Areal som 
återstår att 

skydda

Stockholm 1 39 3 244 17 4 607

Västra 
Götaland 13 11 555 0 0 12 26 072*

Skåne 11 900 3 34 16 800

Summa 25 12 494 6 278 45 31 479

* I summan ingår översyn av redan skyddad areal med 12 903 hektar.

1.12 Natura 2000
Under 2018 har medel tilldelats vissa län för uppdatering av bevarandeplaner för 
Natura 2000-områden och reglering av nödvändiga bevarandeåtgärder. Detta 
har utbetalats sedan 2015 eftersom det har funnits ett stort uppdämt behov. Det 
var fram till och med 2016 kopplat till ett regeringsuppdrag7 som slutredovisades 
2016. Under 2018 betalades det endast ut medel till de län som fortfarande hade 
ett stort återstående behov av uppdatering av bevarandeplaner. Det rörde sig om 
13 län som under 2018 har fastställt 714 bevarandeplaner. Av de 208 planer som 
därefter fortfarande inte var klara har de flesta fastställts under de första måna-
derna 2019 vilket betyder att endast 30–40 planer med uppdateringsbehov åter-
står att uppdatera och fastställa. Fastställande av helt nya bevarandeplaner för 
Natura 2000-områden beslutade efter 2014 är inte medräknade här.

Genom en enkät vet vi att samtliga län menar att det kommer att finnas ett 
kontinuerligt behov av uppdatering av bevarandeplaner för Natura 2000-områ-
den. Anledningen är främst att det tillkommer ny kunskap om förekomst av 
arter och naturtyper. Till viss del erhålls denna nya kunskap genom invente-
ringar, men även genom att utvecklingsmarker övergår till naturtyper genom 
åtgärder eller naturlig utveckling. Det kan också framkomma nya kunskaper 
om skötselmetoder som bör skrivas in i bevarandeplanerna.

Samtliga län menar att bevarandeplanerna är ett viktigt underlag vid olika 
typer av ärenden – prövningar, tillstånd, remissvar med mera. Planerna fungerar 
generellt bra men det anges också förbättringsmöjligheter. Ibland har arealer 
för enskilda naturtyper saknats, och urval av typiska arter bör vara genom-
tänkt för att fungera bra i prövningar. Betydelsen av ej habitatklassade arealer 
skulle kunna beskrivas bättre.

Bevarandeplanerna används också i förvaltningen, men i olika utsträckning. 
I synnerhet är de viktiga för hävdberoende områden som saknar annat skydd, 
då de ofta används för detaljplanering av skötsel. De kan också fungera bra för 

7  M2014/65/Nm Uppdrag till länsstyrelserna om redovisning av skyddsarbete med Sveriges Natura 
2000-områden
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samverkan och dialog. Möjligheten att besluta om en så kallad  kombiplan, 
det vill säga en kombinerad skötselplan och bevarandeplan, för Natura 
2000-områden som ingår i naturreservat, har av flera länsstyrelser bedömts 
underlätta för förvaltning och uppföljning.

Framgångsfaktorer som länsstyrelserna pekat på är till exempel att de 
extra medlen har möjliggjort att flera handläggare har kunnat arbeta koncen-
trerat i projektform vilket har varit tidseffektivt. Ett gott samarbete mellan 
länsstyrelsens olika enheter för skydd, förvaltning, ärendehantering, vatten 
och landsbygd är viktigt. Detta projekt har bland annat inneburit mer syste-
matiska och enhetliga bevarandemål, vilket bland annat underlättar för att 
bedöma när det behövs en Natura 2000-prövning. Den förnyade dialogen 
med områdenas markägare har också varit värdefull.

1.13 VIC Natur
VIC Natur är samlingsnamnet för de IT-stöd med tillhörande rutiner som 
stödjer verksamheten inom skydd och skötsel. I VIC Naturs förvaltning ingår 
även publicering av data via externa öppna tjänster. Den första versionen av 
handläggarstödet började användas under 2005 och även om tekniken har 
utvecklats så är målsättningen densamma; nämligen att ha ett gemensamt 
handläggarstöd för att skapa en effektiv arbetsprocess, ett effektivt informa-
tionsutbyte, effektiva samråd och ha digitala aviseringar av beslut. Genom 
VIC Natur samverkar 25 myndigheter digitalt med gemensamma kvalitets-
säkrade data som grund och mycket rutiner och stöd är helt i linje med de 
målsättningar som finns inom arbetet ”Digitalt först”.

Under 2018 driftsattes ett nytt delsystem ”Uppdragsplatsen” som hanterar 
arbetet med värderingar och förhandlingar för områdesskyddet. Delsystemet 
stödjer Naturvårdsverket, länsstyrelserna och de 19 konsultbolag som arbetar 
med uppdrag. Under 2018 publicerades information om leder och anordningar 
för friluftslivet som öppna data och öppna tjänster. I dagsläget visas denna 
information på Naturvårdsverkets portal Skyddad Natur och på länsstyrelsernas 
besökskarta.

Portalen Skyddad Natur8 är en av Naturvårdsverkets kanaler för att till-
handahålla information om skyddade områden. Via portalen visas alla skyddade 
områden, tillhörande beslut och annan information som har koppling till skydd 
och skötsel.

Skyddad Natur är en uppskattad portal som är viktig för många aktörer 
inom till exempel samhällsplanering och utbildning.

Tabell 16. Kostnad för VIC Natur 2016–2018 (tkr).

2016 2017 2018

Kostnad 1:3 6 639 11 566* 15 140

Kostnad 1:14 34 461 34 158 29 469

Summa 41 100 45 732 44 609

* Varav ca 1,5 mnkr har använts av Länsstyrelsen i Jönköpings län för drift och vidareutveckling.

8  http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Del B Åtgärder för värdefull natur – 
1:3-anslaget

2 Övergripande om 1:3-anslaget
Anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur finansierar åtgärder för naturvår-
dande skötsel och att göra skyddade områden tillgängliga. Anslaget finansie-
rar också förvaltning av Naturvårdsverkets fastighetsinnehav, investeringar 
i och underhåll av byggnader, utstakning, inmätning och gränsmarkering av 
nya naturreservat, drift av naturum, åtgärdsprogram för hotade arter samt 
den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Anslaget har också finansierat 
olika delar av regeringsuppdraget om grön infrastruktur. Anslaget är viktigt för 
att skapa förutsättningar för friluftsliv i de skyddade områdena, i tätortsnära 
natur och på de statliga fjälled erna. Det bidrar även till arbetet med viltför-
valtning, till exempel rovdjursinventeringar och information om rovdjur.

I tabell 17 visas omfattningen av 1:3-anslaget under de tre senaste åren.

Tabell 17. Anslaget 1:3 för åtgärder för värdefull natur 2016–2018 (tkr).

2016 2017 2018

Kostnader för skötsel av skyddade områden,  
artbevarande, friluftsliv m.m. (ram). Disponeras  
av Naturvårdsverket, ap2

952 535 960 535 1 194 535

Åtg värdefull natur – del till Länsstyrelsen i Örebro 
(ram). Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län - 37 000 53 000*

Summa 952 535 997 535 1 247 000

* Varav 16 mnkr till arbete med naturnära jobb, 17 mnkr till friluftslivssamordning, 20 mnkr till 
grön infrastruktur.

I tabell 18 redovisas hur medlen har fördelats och förbrukats på olika anslags-
områden. Anslagsområdena är en ny indelning som bättre belyser anslagets 
 effekter på olika politikområden och regeringens satsningar. Den nya indel  
ningen gör att jämförelse enbart kan göras med 2017. Den relativt stora 
posten för ”övrigt” år 2017 har för 2018 fördelats ut på andra anslagsom-
råden, till exempel inventering och kunskapsstöd samt kunskapsunderlag 
rörande vilt och rovdjur. Anslagshöjningen 2018 har bland annat använts 
till skötsel av skyddade områden och de nya satsningarna på våtmarker och 
naturnära jobb. Indelningen i anslagsområden har även styrt upplägget av 
denna rapport.

Anslagshöjningen har möjliggjort ökningar av medlen för de flesta anslags-
områdena 2018, vilket i sin tur har lett till fler åtgärder och kunskapsunderlag.

Anslagshöjningen märks särskilt genom att andelen av anslaget som går 
till länsstyrelserna har ökat tydligt. När det gäller byggnader och anlägg-
ningar så har anslagsposten minskat och det beror på strategin att satsa på 
underhåll av befintliga byggnader snarare än på nyinvesteringar. Förbrukade 
medel är i vissa fall högre än tilldelade bidrag, vilket beror på att länsstyrel-



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6876
Återrapportering av skydd och åtgärder för värdefull natur 2016–2018

30

serna även kunnat använda intäkter i verksamheten. Förbrukade medel i tabell 
18 finansieras alltså både av bidrag och av eventuella intäkter i verksamheten. 

Tabell 18. Användning av 1:3-anslaget 2017 och 2018 (tkr). 

Sakanslagsområde
Utbetalt totalt  

2017 (tkr)
Total förbrukning  

2018 (tkr)

TEMA NATURSKÖTSEL   

Skötsel av skyddade områden 453 036 463 716

ÅGP 55 098 57 212

Invasiva främmande arter 15 499 18 095

Naturnära jobb 1 868 30 457

LONA 53 678 51 208

TEMA VÅTMARK   

LONA Våtmark  121 260

Skötsel våtmarker  54 412

TEMA TILLGÄNGLIGHET TILL NATUREN   

Friluftsliv och allemansrätt 51 710 59 050

Naturumverksamhet 39 158 41 809

TEMA FASTIGHETSFÖRVALTNING   

Skötsel fastighetsförvaltning 52 324 81 835

Byggnader och anläggningar 66 133 37 043

TEMA KUNSKAPSSTÖD OCH UPPFÖLJNING   

Grön infrastruktur 14 122 13 285

Genetiska resurser och traditionell kunskap 1 842 1 742

Inventering och kunskapsstöd 48 510 57 151

Övrigt 49 3 527

TEMA VILTOCH ROVDJUR   

Rovdjursförvaltning 22 826 21 544

Rovdjursinventering och övrig kunskap 68 227 72 020

Viltförvaltning kunskapsunderlag 7 594 12 240

Viltförvaltning 1 537 2 939

Återtag av oförbrukade medel -16 769 -3

Totalsumma 936 442 1 200 542

För 2017 anges Naturvårdsverkets bokförda värden, för 2018 anges länsstyrelsernas redovisade 
förbrukning av bidrag och intäkter samt övriga utbetalda medel enligt Naturvårdsverkets  
bokförda värden.



31

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6876
Återrapportering av skydd och åtgärder för värdefull natur 2016–2018

Tabell 19. Summa och andel fördelat av 1:3-anslaget per län 2016–2018.

Län
Utbetalt 

2016
Andel av 

1:3 2016
Utbetalt 

2017
Andel av 

1:3 2017
Utbetalt 

2018
Andel av 

1:3 2018

Stockholms län 32 564 3% 31 804 3% 52 252 4%

Uppsala län 21 713 2% 20 233 2% 34 994 3%

Södermanlands län 24 043 3% 24 451 3% 34 019 3%

Östergötlands län 42 167 4% 38 543 4% 48 296 4%

Jönköpings län 22 295 2% 21 034 2% 27 315 2%

Kronobergs län 15 575 2% 13 076 1% 25 355 2%

Kalmar län 49 259 5% 44 262 5% 69 921 6%

Gotlands län 27 614 3% 25 449 3% 34 565 3%

Blekinge län 20 033 2% 18 670 2% 26 901 2%

Skåne län 60 463 6% 58 513 6% 86 035 7%

Hallands län 21 778 2% 27 086 3% 28 279 2%

Västra Götalands län 104 829 11% 76 715 8% 92 625 8%

Värmlands län 27 222 3% 24 450 3% 28 651 2%

Örebro län 36 529 4% 23 320 2% 36 147 3%

Västmanlands län 24 130 3% 20 115 2% 30 466 3%

Dalarnas län 34 888 4% 34 175 4% 45 264 4%

Gävleborgs län 24 732 3% 24 212 3% 38 086 3%

Västernorrlands län 26 983 3% 20 629 2% 27 338 2%

Jämtlands län 35 763 4% 33 599 4% 43 178 4%

Västerbottens län 39 993 4% 38 202 4% 48 401 4%

Norrbottens län 48 909 5% 46 712 5% 52 671 4%

Totalsumma 741 481 78% 665 249 71% 910 760 76%

För 2016 och 2017 endast bidrag, för 2018 inklusive bidrag och uppdragsersättningar. 
Naturvårdsverkets bokförda värden.
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3 Tema Naturskötsel
I det här kapitlet redovisas medel som använts främst till skötsel av arter och 
naturtyper. Sammanlagt omfattar insatserna mer än 620 miljoner kronor, och 
arbetet genomförs till mycket stor del av länsstyrelserna, se även tabellerna 18 
och 19. En stor andel av medlen till naturskötsel fördelas som ett schablon-
beräknat bidrag till varje län. En stor del av arbetet som görs för dessa medel 
används dock för friluftsliv och tillgänglighet och redovisas främst i kapitel 
5 Tillgänglighet till naturen. Förutom detta stora bidrag till länsstyrelserna 
används för naturskötsel även medel till LIFE-projekt, inmätning av natur-
reservat och annat områdesskydd, åtgärdsprogram för hotade arter och 
naturtyper, arbete mot invasiva främmande arter, LONA samt satsningarna på 
naturnära jobb och våtmarker. En stor del av LONA-medlen går till frilufts-
livsutveckling, och redovisas samlat med annat friluftslivsarbete i kapitel 5 
Tillgänglighet till naturen. Medel till LONA våtmarker redovisas separat i 
kapitel 4 Våtmarker.

3.1 Skötsel av skyddade områden
3.1.1 Skötsel av arter och naturtyper i skyddade områden 
Länsstyrelserna, Stiftelsen Tyrestaskogen och föreningen Laponiatjuottjudus 
använder en stor del av 1:3-medlen till åtgärder som kan ses som skötselns 
basverksamhet; dessa åtgärder utförs i stor omfattning och normalt med stor 
effektivitet och hög kvalitet. Tusentals skyltar, åtskilliga hundra parkerings-
platser, hundratals mil vandringsled ses till, mängder av betesmarker under-
hållsröjs och betas och ängar slås. Nya reservat ska gränsmarkeras och i olika 
grad, beroende på besöksintresse, tillgängliggöras med parkeringsplatser, 
skyltar och vandringsleder. Basverksamheten utvecklas och förfinas, bl.a. efter 
uppföljning, utveckling av nya skötselmetoder och genom samverkan med t.ex. 
ÅGP. Kanske kan några relativt nya skötselmetoder som naturvårdsbränning 
snart räknas in i denna basverksamhet.

Utvärderingar visar att ytterligare skötsel är nödvändig och även att nya 
skötselåtgärder behöver utvecklas och förfinas för att nå gynnsam bevarande-
status för många naturtyper i de skyddade områdena; en ytterligare utveck-
ling av verksamheten som också har varit möjlig tack vare de senaste årens 
anslagsökningar. Den särskilda satsningen på hydrologisk återställning av 
våtmarker var här värdefull. Länsstyrelsen ansvarar för den utförda skötseln. 
Naturvårdsverket har en roll att ta fram nationella skötselstrategier och väg-
ledning kring både basverksamhet och ny nödvändig skötsel. Som en del av 
det nationella arbetet, har Naturvårdsverket beslutat om nya skötselplaner för 
Gotska Sandöns och Färnebofjärdens nationalparker. Båda skötselplanerna har 
uppdaterats i samarbete med regionala förvaltare och berörda länsstyrelser, 
för att ge förvaltaren möjligheter att genomföra åtgärder för att nå national-
parkens syfte, uppfylla målsättningar för varumärket Sveriges nationalparker 
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och för att säkerställa bevarandeåtgärder i respektive Natura 2000-område. I 
Färnebofjärden omfattar skötselplanen skötselåtgärder såsom bränning, slåtter, 
bete och röjning samt avverkning av gran i svämskogar. På Gotska Sandön kan 
förvaltaren nu genomföra naturvårdsbränningar för att återskapa en naturlig 
dynamik i skogsekosystemen och livsmiljöer för den unika skalbaggsfaunan. 
Den nya skötselplanen innebär även att förvaltaren kan bekämpa främmande 
arter och erbjuda bättre möjligheter för besökare att uppleva Gotska Sandöns 
nationalpark, genom bland annat ett utvecklat ledsystem och nya tältplatser.

Exempel på naturvårdande åtgärder som genomförts under året är 
insatser för att bekämpa och avveckla främmande arter i Björnlandet, 
Garphyttan och Stenshuvud. Slåtter av ängs- och gräsmarker har genomförts 
i Garphyttans, Ängsö, Stenshuvuds och Gotska Sandöns nationalparker, två 
fäbodvallar har slåttrats i Skuleskogens nationalpark, älvängar har slåttrats 
i Färnebofjärdens nationalpark och en våtmark har slåttrats i Store Mosse 
nationalpark. Betesdjur har gjort insatser i Stenshuvuds och Djurö national-
parker. En naturvårdsbränning i skog har genomförts i Färnebofjärdens 
nationalpark, naturvårdsbränning av annan vegetation har även genomförts 
i Kosterhavets och Stenshuvuds nationalparker. Strandstädningen i Koster-
havets nationalpark resulterade i 13,4 ton insamlat skräp.

Inom våtmarkssatsningen kunde ett krafttag tas kring fortsatt återställ-
ning av diken i Hamra nationalpark. I huvudsak förstärker åtgärderna 
 statusen för aapamyrar (naturtyp 7310) i området och ett antal arter inom 
fågeldirektivet.

Som en förlängning av SandLIFE-projektet inom Stenshuvuds national-
park har sandmarksarter inventerats och skötselåtgärder för att skapa bar 
sand har genomförts.

Sommarens bränder berörde även nationalparker genom att ett område 
på cirka 140 hektar skogsområde brann inom Sonfjällets nationalpark.

Arbetet med skötsel av skyddade områden följs upp genom länsstyrel-
sernas, föreningen Laponiatjuottjudus och Stiftelsen Tyrestaskogens återrap-
portering för hur bidragen från Naturvårdsverket har använts samt genom 
en verksamhetsberättelse där de beskriver genomförda insatser och konkreta 
resultat.

En fyllig sammanställning av naturvårdande skötsel i skyddade områden 
i hela landet, tagna från länsstyrelsernas verksamhetsberättelser, finns i bilaga 
3. Där beskrivs den mångfald av skötsel som krävs för att nå syftena med de 
skyddade områdena, förutom den mer traditionella skötseln som betesdrift 
och ängsbruk. Fokus ligger på framgångsrika eller nyskapande skötsel- och 
samverkansmodeller. I bilaga 3 finns även en sammanställning av problem och 
utmaningar som länen lyfter fram vid naturskötseln av skyddade områden.

Alla siffror som presenteras i tabellerna nedan är tagna från de ekonomiska 
redovisningarna till Naturvårdsverket för budgetåren 2016–2018. För vissa 
län finns det osäkerheter i den ekonomiska redovisningen som kan påverka 
uppgifternas tillförlitlighet.
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Uppgifterna i tabell 20 är en sammanställning av hur schablonbidraget för 
skötsel och de riktade bidragen använts (före 2018 har även det statliga led-
systemet räknats med). Se avsnitt 5.1.5 för separat redovisning av kostnader 
för det statliga ledsystemet. Bidragen för naturumverksamheten ingår inte 
i tabell 20, se istället avsnitt 5.2. Se kapitel 5 för information om friluftsliv 
och tillgänglighet.

Tabell 20. Förbrukning av länsstyrelsemas, Stiftelsen Tyrestaskogens och föreningen 
Laponiatjuottjudus bidrag gällande skötsel av skyddade områden (tkr).

Kostnadspost 2016 2017 2018

Skötsel av naturtyper 154 803 177 355 168 890

Information 24 970 27 329 31 551

Friluftsliv och tillgänglighet* 107 136 96 674 77 820

Gränsmarkeringar 19 925 13 382 19 713

Uppföljning 10 773 10 772 12 199

Övrig skötsel** 69 345 76 789 83 050

Summa*** 386 952 402 301 393 224

* Inkl. naturvägledning och leder (utom ledsystemet i fjällen).

** Inkl. skötsel av byggnader som inte ägs av NV.

*** Totalsumman för förbrukade medel 2018 är trots större tilldelning lägre 2018 än 2017, och 
detta beror huvudsakligen på att länsstyrelserna har överfört medel som tilldelades för skötsel av 
skyddade områden till naturumverksamhet.

Tabell 21. Kostnader för naturtypsskötsel i skyddade områden fördelat på åtgärder 2018  
(ej uppdelat per naturtyp). Bruttokostnader anges, dvs. utan avdrag för ev. intäkter.

2016 2017 2018

Betesdrift 54 580 55 482 54 494

Ängsbruk 20 048 21 260 22 508

Restaurering 55 345 72 104 58 203

Skötsel av träd 4 342 8 220 5 621

Bränning 6 369 5 607 7 978

Artinriktad skötsel 4 758 6 393 7 885

Övrig skötsel 9 359 8 288 12 201

Summa 154 803 177 355 168 890

3.1.2 Resultat av skötsel av arter och naturtyper
SkötselDOS är Naturvårdsverkets databas som används av förvaltare av 
statliga skyddade områden (länsstyrelserna, föreningen Laponiatjuottjudus, 
Stiftelsen Tyrestaskogen osv.) för att strukturera information om anordningar 
och skötselområden och bl.a. planera och registrera åtgärder som utförs i 
skyddade områden, för åtgärdsprogram för hotade arter och för statliga leder 
i fjällen. Genomförda skötselåtgärder ska registreras löpande i SkötselDOS.

Nedan redovisas ett uttag på kategorierna betesdrift, naturvårdsbränning 
och ängsbruk och hur stora ytor som berörs av skötselåtgärder enligt registre-
ringarna. Under 2018 har förvaltarna registrerat åtgärder på dessa kategorier 
motsvarande ytorna i tabell 22. En och samma yta kan ha registrerats flera 
gånger för olika åtgärder i SkötselDOS. I tabell 22 presenteras den markyta 
som blir resultatet då överlapp mellan åtgärder tagits bort.
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Tabell 22. Areal med betesdrift, naturvårdsbränning eller ängsbruk 2018, arealer i hektar.

Åtgärdskategori Areal

Betesdrift 11 840

Naturvårdsbränning 1 402

Ängsbruk 1 816

Källa: SkötselDOS. Överlapp mellan registrerade åtgärdsytor har tagits bort, så att ingen  
markyta räknas mer än en gång.

I tabell 23 redovisas ovanstående åtgärdskategorier fördelade på naturtyp 
enligt KNAS-karteringen.

Tabell 23. Areal med betesdrift, naturvårdsbränning eller ängsbruk fördelat på de  
vanligast förekommande naturtyperna, arealer i hektar.

KNAS-kartering Betesdrift Naturvårdsbränning Ängsbruk

Barrblandskog 242 111 25

Betesmark 2 478 200 328

Granskog 295 53 38

Ädellövskog 1 696 17 83

Våtmark 1 148 33 439

Tallskog 253 187 28

Triviallövskog 1 163 47 92

Ungskog inkl. hyggen 604 16 38

Odlad mark 418 32 159

Övrig öppen mark 1 313 135 208

Lövblandad barrskog 549 62 46

Substratmark 698 398 5

Lövsumpskog 65 11 8

Äng 74 2 162

Övriga kategorier 833 97 156

Totalt 11 828 1 401 1 814

Överlapp mellan registrerade åtgärdsytor har tagits bort. Det finns en liten differens mellan ytorna 
i denna beräkning och ytorna i tabell 22. KNAS-data täcker dock 99,9% av arealerna i tabell 22.

Åtgärdskategorierna är också uppdelade på ett antal olika typer av åtgärder. 
Nedan redovisas fördelningen mellan det som är registrerat som löpande 
skötsel respektive restaurering för utvalda åtgärdskategorier, se tabell 24. 
Även här har överlapp mellan registreringar tagits bort.

Tabell 24. Markyta som har berörts av löpande skötsel respektive restaurering rörande betesdrift, 
naturvårdsbränning eller ängsbruk, arealer i hektar.

Åtgärdskategori Löpande skötsel Restaurering

Betesdrift 11 231 455

Naturvårdsbränning 1 064 314

Ängsbruk 1 703 140

Delmängd av arealen i tabell 22. Överlapp mellan registrerade åtgärdsytor har tagits bort.
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ANDEL REGISTRERADE ÅTGÄRDER I SKÖTSELDOS 

Majoriteten av de förvaltande organisationer som har åtgärder inom betesdrift, 
naturvårdsbränning och ängsbruk, har angett att andelen utförda åtgärder 
som saknas i SkötselDOS är mindre än 20%. Västra Götalands län har inte 
gjort några uppskattningar eftersom Västkuststiftelsen som utför en del av 
förvaltningen inte har tillgång till SkötselDOS. Kalmar län använder inte 
SkötselDOS alls då de har ett annat system. Södermanlands län uppskat-
tar att de lagt in 10% av sina åtgärder i SkötselDOS. Västmanlands län och 
Östergötlands län har lagt in en del av sina åtgärder i SkötselDOS. De har 
angett att verktyget inte är användbart och att arbetsinsatsen att registrera 
åtgärder fullt ut inte är försvarbar.

3.1.3 LIFE
EU:s miljöfond LIFE bidrar med betydande belopp till naturvårdsåtgärder, 
framför allt i Sveriges Natura 2000-områden. Naturvårdsverket är nationell 
kontaktpunkt för LIFE-programmet och erbjuder stöd i form av information, 
rådgivning och konsulttjänst till dem som vill söka LIFE-medel.

Naturvårdsverket medfinansierar också LIFE-projekt inom områdena 
Natur och Biologisk mångfald. Det är ett sätt att växla upp 1:3-anslaget 
och genomföra prioriterade åtgärder som behövs för att klara våra åtagan-
den enligt art- och habitatdirektivet. I tabell 25 redovisas Naturvårdsverkets 
 utbetalningar till LIFE-projekt under åren 2016–2018. I tabell 26 finns en 
sammanställning över de projekt som är aktuella för perioden 2016–2018. 
Med hjälp av bidragen genomförs storskaliga restaureringar och skötselåtgärder 
som förbättrar statusen för många värdefulla naturtyper och hotade arter. 
LIFE-programmet kräver också en plan för den fortsatta förvaltningen efter 
det att projekten avslutas, så att uppnådda förbättringar kan upprätthållas 
långsiktigt.

Tabell 25. Bidrag från 1:3-anslaget till LIFE-projekt 2016–2018 (tkr).

2016 2017 2018

Bidrag till länsstyrelser 
och Skogsstyrelsen 36 101 24 788 27 954

Det är en viktig uppgift för Naturvårdsverket att varje år prioritera vilka 
projektidéer som ska beviljas medfinansiering. Projekten innebär fleråriga 
åtaganden som belastar 1:3-anslaget och de konkurrerar om medel för 
den löpande skötseln. Det innebär därför en prioritering både mellan olika 
 projektidéer och mellan övriga anspråk inom anslaget.
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Naturvårdsverket utvärderar ansökningar efter följande generella kriterier:

• Hur väl projektidén uppfyller LIFE-programmets krav och  
prioriteringar, alltså möjligheten att projektet beviljas på EU-nivå

• Hur väl projektidén stämmer överens med Naturvårdsverkets 
 prioriteringar inom åtgärder för värdefull natur

• Projektets samlade naturvårdsnytta i förhållande till kostnaden
• Planering och förankring, genomförbarhet inom tidsram
• Behov av medfinansiering.

KOSTNADER FÖR LIFE-KONSULT OCH SEMINARIER

Utöver det direkta stödet i form av finansiering av projekt så erbjuder 
Naturvårdsverket konsultstöd till sökande, skrivarstöd för arbetet med att 
ta fram ansökan samt informationsträffar. Detta finansieras av 1:3-anslaget 
när det gäller ansökningar inom områdena Natur och Biologisk mångfald.

LIFE TAIGA

Under 2018 har länsstyrelserna i projektet LIFE Taiga bränt ca 500 hektar 
skog och ligger bra till i förhållande till uppsatta arealmål. Sommaren 2018 
var mycket torr och varm med ett stort antal vildbränder, vilket reducerade 
bränningssäsongens längd avsevärt. Vissa länsstyrelser, t.ex. i Jönköpings län, 
har inte kunnat genomföra planerade bränningar alls p.g.a. torkan. Vissa 
länsstyrelser, t.ex. i Gävleborgs län där det tidigare somrar har varit alltför 
blött, har kunnat genomföra flera bränningar under 2018. I Färnebofjärdens 
nationalpark brändes 69 hektar med helikopterantändning. Det var första 
gången denna teknik användes i Europa och resultatet blev mycket bra. 
Kompetensen som utvecklats i projektet har också varit viktig under bekämp-
ningen av sommarens vilda bränder. Många personer som arbetar i projektet 
har jobbat med släckningar och efterbevakning, och utrustning har lånats 
ut till brandbekämpningen. Det är en avsevärd prestation att under rådande 
omständigheter kunna genomföra så mycket bränning, vilket visar att projektet 
verkligen har lyft begreppet naturvårdsbränning och hur stor effekt det går 
att få genom konkret naturvård när man kraftsamlar och samverkar mellan 
ett stort antal partners. Projektet har inga större avvikelser vad gäller budget.
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SANDLIFE

Under 2018 avslutades det sexåriga EU-projektet SandLIFE (2012–2018) 
som har restaurerat sydsvenska sandmarker, ett av norra Europas artrikaste 
habitat. Under 2018 låg fokus på att slutföra de sista restaureringsåtgärderna, 
sammanfatta uppföljningar i rapporter och föra ut resultaten till berörda och 
en bredare allmänhet. Restaureringar såsom trädavverkning, stubbrytning, 
röjning av igenväxning, vresrosgrävning, bränning, blottläggning av sand samt 
införande av bete (stängsling) har genomförts enligt plan under de 6 år som 
gått inom de Natura 2000-områden som ingår i projektet. En slutkonferens 
genomfördes i slutet av maj. Uppföljning visar att åtgärderna redan har fått 
effekt på flora och fauna i områdena. Förutom den stora areal sandmarker som 
har restaurerats har projektet gett en stor kompetenshöjning inom reservats-
förvaltningen och ökad information till allmänheten om behovet av denna 
typ av åtgärd. Vissa åtgärder inom projektet, t.ex. uppgrävning av vresros 
och frakt av avbaningsmaterial blev dyrare än projektet räknat med. Vissa 
kostnader har finansierats av länens tilldelning av skötselanslag och andra 
har jämnats ut mot poster som blev billigare än väntat.

ELMIAS

Länsstyrelsen i Gotlands län har deltagit i projektet LIFE Elmias. Projektet 
är nu avslutat (31 dec 2018) och slutredovisning till EU-kommissionen pågår. 
Skogsstyrelsen har varit projektägare och länsstyrelsen deltagit som en partner. 
Effekterna av genomförda åtgärder inom skyddade områden har under 2018 
följts upp inom ramen för LIFE-projektet. Förutom uppföljningen har länsstyrelsen 
fullföljt revidering av naturreservatsbeslut och skötselplaner samt bevarandeplaner 
för Natura 2000 så att de nu tillgodoser möjligheten att kunna åtgärda sjukdoms-
angripna askar och almar så att inte smittan sprids vidare. En av de utmaningar 
som kommit fram under projektets gång är bekämpning av almsjuka inom 
biotopskydd, till exempel alléer, vilket kräver dispens med villkor. Ett alléträd 
som tas ned ska ersättas och vårdas av markägaren i decennier. I projektet har 
varken myndighetsutövningen för att hantera frågan eller ersättning till mark-
ägaren eller annan organisation, för återplantering etc. funnits med. Särskilt 
svårt har ansvarsfrågan varit då Skogsstyrelsen söker dispens utan att ha 
 rådighet över allén som berörs. Almsjukebekämpningen har spelat en central 
roll inom projektet. Tillgängliga data visar på att takten på sjukdomsspridningen 
har minskat, men att det inte går att hindra förlusten av värdefulla almar på 
Gotland på lång sikt.

LIFE VÄNERN

Länsstyrelserna i Värmland och i Västra Götaland har under 2014–2018 
drivit projektet LIFE Vänern vars syfte har varit att restaurera viktiga livs-
miljöer i och omkring Vänern. Projektet har haft en budget på 2,4 miljoner 
Euro. Huvudtemat i projektet har varit åtgärder mot igenväxning, vilket är 
en följd av dels obrukade slåtter- och betesmarker samt att regleringen av 
Vänern inte tillåter att sjön varierar som den gjort tidigare. Projektet har 



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6876
Återrapportering av skydd och åtgärder för värdefull natur 2016–2018

40

även arbetat med att anlägga småskaliga friluftsanläggningar på lämpliga 
platser, sprida information till allmänheten samt att skapa ostörda häcknings-
platser för vissa fågelarter.

COAST BENEFIT

LIFE Coast Benefit arbetar med restaurering vid kusten inom de tre länen 
Södermanland, Östergötland och Kalmar. Totalt ingår 45 Natura 2000- områden. 
Projektet går mot sitt slut och storskaliga avverkningar/ röjningar är genom-
förda tidigare i projektet. Arbetet under 2018 har inriktats mot många små 
kvarvarande röjningsytor som är arbetskrävande för beställaren men inte så 
kostsamma. Exempel på konkreta åtgärder 2018 är att totalt en mil staket 
har satts upp, strandängsfräsning på 116 hektar, röjning av fågelskär och 
minkbekämpning samt veteranisering av ekar och montering av mulmholkar. 
Naturvårdsnyttan med de konkreta restaureringsåtgärderna som nämns ovan 
är bestående över lång tid. Exempel på långvarig naturvårdsnytta är nya staket 
för att säkra betesdrift, med bra strukturer för djurhållning blir det enklare att 
få intresserade djurhållare till marker som behöver betas. Stor andel av de arealer 
som restaurerats tidigt i projektet har nu kunnat få ordinarie miljöstöds-
ersättningar inom jordbruksprogrammet och det har gått bättre än förväntat 
att hitta djurhållare även på otillgängliga platser som öar. Marker som är restau-
rerade och där betesmarksavtal är tecknade är enklare att fortsätta att sköta 
inom löpande verksamhet efter projektet.

BRIDGING THE GAP

LIFE Bridging the Gap startade 2016 och arbetar med att förstärka ekvärdena 
i 30 Natura 2000-områden i sydöstra Sverige. I projektet ingår länsstyrelserna  
i Blekinge, Kalmar och Östergötlands län samt Linköpings kommun. Exempel 
på åtgärder under 2018 är restaureringshuggningar, veteranisering av träd och 
stängsling av betesmark.

3.1.4 Inmätning av områdesskyddsgränser
Inmätning av områdesskyddsgränser (i huvudsak naturreservatsgränser) görs 
för att få korrekt och rättssäker redovisning av gränserna i naturvårdsregistret 
och i förlängningen även i fastighetsregistret. Gränserna stakas ut i terrängen 
och mäts in. I de fall reservatsgränsen sammanfaller med eller går fram till en 
fastighetsgräns mäts också fastighetsgränsens gränspunkter in för att säker-
ställa att reservatet hamnar på rätt berörd fastighet.

Inmätning av områdesskyddsgränser har tidigare utförts av Lantmäteriet. En 
ny samverkansöverenskommelse tecknades i slutet av 2016 med Skogsstyrelsen 
som numera är utförare av inmätningsuppdragen. Skogsstyrelsens inmätnings-
verksamhet påbörjades genom ett pilotprojekt 2016 som successivt utökades 
till verksamhet inom alla län under sommaren 2017. År 2018 är det första 
hela året då Skogsstyrelsen har haft igång inmätningsverksamheten över hela 
landet. Då detta är en ny verksamhet för Skogsstyrelsen har det tagit viss tid 
att bygga upp den i form av ny organisation, rutiner och kompetens m.m. 
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Viss inmätning utförs fortfarande av Lantmäteriet inom vissa projekt, t.ex. på 
områden ägda av Statens Fastighetsverk. Under 2018 har dock Lantmäteriets 
del av inmätningsverksamheten minskat kraftigt och omfattar enbart ca 17% 
av de förbrukade medlen för inmätning, jämfört med ca 41% året innan.

Tabell 27. Inmätning av områdesskyddsgränser. Förbrukade medel (tkr).

2017 2018

Skogsstyrelsen inmätning 10 704 18 847

Lantmäteriet inmätning 8 779 3 820

Summa 19 482 22 667

Skogsstyrelsens inmätningsverksamhet ökade med ca 50% från 2017 till 
2018. Lantmäteriets verksamhet har minskat successivt de senaste åren i 
och med deras avveckling av inmätningsuppdragen sedan 2016.

RESULTAT/EFFEKTER

Skogsstyrelsen har under året arbetat med mätuppdrag i 342 olika områdes-
skyddsobjekt (i huvudsak naturreservatsobjekt) spridda över hela landet. 
147 mätuppdrag har slutförts under 2018. Totalt har en sträcka av uppskatt-
ningsvis 800–900 km reservatsgräns mätts in under året. Skogsstyrelsen lade 
ner ca 15 årsarbetskrafter på inmätningsverksamheten under 2018.

Lantmäteriet har under 2018, inom projektet på Statens Fastighetsverks 
mark, mätt in en sträcka av ca 300 km reservatsgräns. Lantmäteriet har för-
enklat fältarbetet för dessa objekt under året och har därmed hunnit mäta in 
en längre sträcka jämfört med tidigare år.

3.2 Åtgärdsprogram för hotade arter 
och naturtyper (ÅGP)

Arbetet inom åtgärdsprogrammen för hotade arter och naturtyper fokuserar 
på att nå gynnsam bevarandestatus för de arter och livsmiljöer som är särskilt 
hotade eller som fungerar som paraplyarter. Genom arbetet med ÅGP har art-
perspektivet fått en tydlig tillämpning. Åtgärdsarbete utifrån arter är ett arbets-
sätt som länkar samman mål, miljötillstånd, kunskap om hot och behov, åtgärd 
och effekt, och det har stor betydelse för miljötillståndet på biotop- och land-
skapsnivå, liksom för den genetiska nivån. Det har en styrande inverkan på 
naturvårdshänsyn och för att vässa naturvårdsåtgärder – ”rätt åtgärd på  
rätt plats i landskapet”.

Åtgärdsprogrammen är avsedda att fungera som ett komplement till andra 
åtgärder för biologisk mångfald. Under 2018 beslutade Naturvårdsverket om 
ett nytt arbetssätt för ÅGP-verksamheten, med en indelning av ÅGP i kategorier 
baserat på huvudsakliga behov och en vision om framtida ansvarsfördelning. 
Som ett led i beslutet har nya mallar och anvisningar tagits fram för att till-
gängliggöra resultat och effektivisera verksamheten.
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Tabell 28. Förbrukade medel för arbete med åtgärdsprogram 2016–2018 (tkr).

2016 2017 2018

Förbrukade medel 57 361 55 098 54 490*

* 2016- och 2017 års siffror avser fördelade bidrag, medan 2018 avser faktiskt  
förbrukade medel från 1:3-anslaget till ÅGP-arbete.

Totalt pågår 132 åtgärdsprogram varav länsstyrelserna koordinerade eller vidtog 
åtgärder i 119. Av de 18 åtgärdsprogram som löpt ut och utvärderades under 
2018, förlängdes alla då åtgärdsbehov kvarstår, varav 14 behöver en uppdaterad 
åtgärdstabell. Under 2018 gick cirka 55 miljoner kronor till arbete med ÅGP, 
varav den stora merparten, drygt 53 miljoner kronor, har fördelats till länssty-
relserna. Resterande medel har bland annat gått till projekt vitryggig hackspett 
och projekt fjällgås.

Länsstyrelserna använder ÅGP-medlen som medfinansiering för andra 
finansieringskällor så som Interreg och LIFE, vilket även kräver resurser för att 
ta fram underlag, söka medel och administrera dessa extra medel. Medel via 
LONA, särskilda skötselinsatser, biogeografisk uppföljning, våtmarkssatsningen 
och rovdjursövervakning har också bidragit till ÅGP-verksamheten men dessa 
medel redovisas inte i detta avsnitt för att undvika dubbelredovisning.

Tabell 29. Antal åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper.

2016 2017 2018

Antal gällande, fastställda program 130 131 132

Antalet nya fastställda program under året 1 1 0

Antal program där koordinering eller åtgärder genomförts 
av länsstyrelserna 121 124 119

Antal program där åtgärder genomförts av andra aktörer 
än länsstyrelserna 40 44 57

Antal uppdaterade/reviderade åtgärdsprogram

Antal uppdaterade åtgärdstabeller

4

4

2

0

0

11
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Figur 1. Tilldelning av 1:3-anslaget till länsstyrelserna, länsstyrelsernas uppväxling av anslaget 
genom LBP (landsbygdsprogrammet) och genom andra aktörer (mnkr).

Av figur 1 framgår länsstyrelsernas kostnader per åtgärdstyp. Huvuddelen 
av åtgärdsmedlen går till skötsel, restaurering och inventering. Utöver de 
faktiska åtgärdskostnaderna läggs resurser på koordinering. Framför allt 
handlar det om dialog med och underlag till externa aktörer så att dessa 
kan anpassa sin verksamhet och vidta åtgärder. Den exakta samlade kost-
nadsbilden för andra aktörers åtgärder är okänd, särskilt när åtgärder utförs 
som en del av aktörernas löpande verksamhet. Kostnadsuppgifter på åtgär-
der som andra aktörer bidragit med och som länen har vetskap om är cirka 
4,5 miljoner kronor under 2018. Dessa täcker ett brett register av aktörer 
såsom universitet, botaniska föreningar, kommuner och statliga aktörer, t.ex. 
Trafikverket. Dessutom bidrar frivilliga organisationer med ett stort antal 
timmar ideellt arbete.
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Figur 2. Fördelning av länsstyrelsernas kostnader för åtgärder i fält per åtgärdstyp.

EFFEKTER

Åtgärdsarbetet är till stora delar beroende av en välfungerande samverkan med 
andra aktörer, där målsättningen är att få fler att bidra i arbetet med åtgärder. 
Ett gott exempel på det är arbetet kring Jämtkrogens artrika fjärils landskap, 
som bl.a. hyser ÅGP-arterna trolldruvemätare och violett guldvinge, i gräns-
trakten mellan Jämtland och Västernorrland. Länsstyrelserna i Jämtland och 
Västernorrland bidrar med inventeringar och uppföljningar av arterna samt 
med information och rådgivning. SCA i Jämtland och Medelpad anpassar 
skötseln längs sina skogsbilvägar i området, ser över planerade avverkningar 
och skapar olikåldriga luckor och kantzoner. Trafikverket och Svenska kraftnät 
anpassar tidpunkten slåtter och röjning av vägrenar och kraftledningsgator så 
att fjärilarna kan nyttja blomningen. Aktörerna träffas flera gånger per år för att 
prata om åtgärder, resultat och nya idéer och för att hålla samarbetet levande.

Ett annat exempel är genomförandet av kompensationsåtgärder för 
om byggnad av E18 genom naturreservatet Sörmon väster om Karlstad, 
som främst koordinerats inom ramen för åtgärdsprogrammet för sandödla. 
För att kompensera skadan på naturvärden har länsstyrelsen samarbetat med 
Trafikverket och Karlstads kommun om progressiva kompensations åtgärder 
som kan förbättra betingelserna för hotade arter. En av åtgärderna har varit 
att i den stora avslutade grustäkten på Sörmon skapa sandkullar av över-
skottsmassor från vägbygget, där merkostnaden för transporter och model-
lering beräknats till ca en miljon kronor fördelat över tre år. Totalt har nu 16 
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större och flera mindre dynformade sandkullar skapats. Sandkullarna kommer 
att erbjuda varma sydsluttningar där sandödla och många ovanliga insekter, 
t.ex. storfibblebi, kan gräva sina bohålor. Därtill har med hjälp av grävmaskin 
med gripklo hämtats och placerats ut 80 helträd av tall på kullarna, som ska 
ligga som till synes naturliga lågor med funktionen att bl.a. erbjuda skydd 
för sandödla och andra arter. Hela täkten med omgivningar planeras att 
ingå i en utvidgning av Sörmons naturreservat.

På uppdrag av Naturvårdsverket driver dessutom ArtDatabanken, 
 tillsammans med Jordbruksverket och en rad andra aktörer, en tvärsektoriell 
samverkansgrupp. Läs mer om detta arbete i avsnitt 7.3.1 ArtDatabanken � 
kunskapsstöd.

Under 2018 löpte åtgärdsprogrammet för rikkärr ut och redovisningen av 
programmet visar att 125 hektar rikkärr har skötts inom ramen för biotopvård, 
och minst 500 hektar har restaurerats. Genom våtmarkssatsningen möjliggjordes 
ytterligare restaurering – minst 38 hektar rikkärr restaurerades under 2018.

Ett flertal nya rikkärr har upptäckts och ett antal nya lokaler för fokus-
arterna har hittats. Utvecklingen av framför allt kontinentala rikkärr är dock 
fortsatt negativ, med igenväxning, eutrofiering och uttorkning som största 
problem. Hade inte insatser gjorts inom åtgärdsprogrammet hade situationen 
varit mycket mer kritisk för rikkärren. Även fokusarternas utbredning och 
populationer fortsätter minska eller förväntas fortsätta minska om inte vidare 
åtgärder tas.

3.3 Invasiva främmande arter
Invasiva främmande arter har identifierats som ett av de största hoten mot 
biologisk mångfald både på land9 och i akvatiska miljöer10. De kan även ha 
negativa effekter på människors hälsa, och förorsaka ekonomisk skada.

EU-förordningen om invasiva främmande arter trädde i kraft den 1 januari 
2015 och under åren 2016 och 2017 har EU-kommissionen utfärdat genom-
förandeförordningar med förteckningar över invasiva främmande arter av 
 unionsbetydelse11. Förordningarna medför tämligen omfattande skyldigheter 
för medlemsländerna att bland annat utveckla övervakningssystem, gräns-
kontroller samt vidta åtgärder för spridningsvägar. Mot arter av unions-

9  http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/target5/index_en.htm
10 Millenium Ecosystem Assessment, 2005.
11  Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om  
förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. 
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 av den 13 juli 2016 om antagande av en 
förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1143/2014.  
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1263 av den 12 juli 2017 om uppdatering av den 
förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse som fastställs i genomförandeförordning 
(EU) 2016/1141 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014
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betydelse ska utrotnings- eller hanteringsåtgärder vidtas. Av de nu totalt 
49 listade arterna, återfinns 11 stycken i den svenska naturen12.

Nya bestämmelser i miljöbalken om invasiva främmande arter trädde 
i kraft i augusti 2018 och den nationella förordningen13 utfärdades 1 januari 
2019, vilket har klargjort den nationella ansvarsfördelningen.

Tabell 30. Fördelade medel till arbete med invasiva främmande arter (tkr).

2016 2017 2018

Mårdhundsprojektet** 8 400 8 046 10 538

Andra hanterings- och 
utrotningsåtgärder 287

IAS-arbete, NV 4 500

IAS-kommunikation 1 249

Genomförande av 
EU-lagstiftning 1 450

Vägledning 71

IAS 2016 och 2017 568 7 453

Summa 8 968 15 499 18 095*

* Dessutom har olika kunskapsunderlag tagits fram, och Artportalen anpassats till invasiva  
främmande arter. Cirka 2,9 mnkr har använts till detta. Se avsnitt 7.3.2.

** Mårdhundsprojektet finansierades före 2018 inom viltförvaltningen, se kapitel 8.

EFFEKTER

Medel från 1:3-anslaget har bidragit till att arbete för att genomföra 
EU-lagstiftningen har kunnat pågå även under året 2018. Arbetet utförs 
i projektform i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten.

Bidrag från 1:3-anslaget till Mårdhundsprojektet har medverkat till att 
antalet mårdhundar ständigt har minskat från ca 100 bekräftade djur 2013 
till ca 10 bekräftade vuxna djur 2018.

NYA SATSNINGAR 2018

Länsstyrelsen i Skåne län har under året 2018 utrotat sidenört från samtliga 
kända lokaler i Skåne i ett projekt som har finansierats av 1:3 anslaget. 
Naturvårdsverket har kunnat upphandla artfaktablad och utredningar av 
utrotningsmetoder för invasiva främmande arter. Dessa underlag används 
både för att uppfylla EU-kraven och för vägledning, vilket bidrar till att 
 etablering och spridning av invasiva främmande arter hindras.

Med hjälp av medel från 1:3-anslaget har Naturvårdsverket och HaV 
under år 2018 deltagit på ett flertal mässor och konferenser, annonserat 
i branschtidningar samt publicerat broschyrer vilket har bidragit till att 
 myndigheter, företag och privatpersoner har fått ökade kunskaper om inva-
siva främmande arter. Länsstyrelserna har fått ökade kunskaper om krav på 

12  http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-
arter/#alla
13  Förordning (SFS 2018:1939) om invasiva främmande arter
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 hantering av invasiva främmande arter och om den kommande nationella 
lagstiftningen genom ett webbinarium och tre konferenser.

Utveckling har genomförts av Artportalen för inrapportering av invasiva 
främmande arter och kunskapsunderlag kring riskklassificering av 2 000 
främmande arter har tagits fram, se avsnitt 7.3.2.

3.4 Naturnära jobb
Naturnära jobb gavs som ett regeringsuppdrag till 26 olika myndigheter14. 
Skogsstyrelsen har samordnat arbetet och anställt nyanlända och långtids-
arbetslösa i arbetslag. Dessa arbetslag har genomfört åtgärder främst för 
biologisk mångfald och bättre tillgänglighet till naturen. Länsstyrelserna 
har samordnat och prioriterat arbetsuppgifterna. Naturvårdsverket har gett 
stöd till åtta kommuner som skapat ytterligare naturnära jobb i egen regi. 
Naturvårdsverket har också bidragit med samordning och möjligheter till 
erfarenhetsutbyte mellan länsstyrelserna. Uppdraget gällde från december 
2017 till mars 2021, men på grund av riksdagens beslut om en budget för 
2019, där medel för fortsatt verksamhet inte fanns med, avslutades arbetet 
i förtid – vid årsskiftet 2018/2019.

Tabell 31. Förbrukade medel till naturnära jobb (tkr).

2017 2018

Medfinansiering av Skogsstyrelsens arbetslag 25 995

Bidrag till pilotkommuner 4 338

Övrigt 634

Summa 1 840 30 967*

* Enligt regleringsbrevet till Naturvårdsverket 2018 fick av 1:3-anslaget högst 34 mnkr  
användas till naturnära jobb. Till detta kommer de 16 mnkr som disponerades av läns- 
styrelserna för deras lokala och regionala samordningsarbete, se RB ap1, samt övrig  
finansiering av satsningen, se delredovisning och slutredovisning från Skogsstyrelsen. 
Utgifter hos länsstyrelserna för material som behövts i åtgärderna, såsom grus och virke,  
har bokförts som skötsel av naturtyper.

EFFEKTER

Användningen av medel från 1:3-anslaget till naturnära jobb har bidragit 
till att 1 625 personer har anställts i Skogsstyrelsens arbetslag. Av dessa var 
52% nyanlända med uppehållstillstånd och 48% långtidsarbetslösa. Cirka 
20% var kvinnor. Till detta kommer ungefär 150 arbetsledare, samordnare, 
matchningsresurser med flera. 43 långtidsarbetslösa och nyanlända (varav 
4 kvinnor), samt 6 arbetsledare har under 2018 anställts av kommuner som 
fått stöd för att skapa naturnära jobb i egen regi.

I kommunernas satsning har utbildningsinsatser genomförts för att öka 
deltagarnas möjligheter att kunna fortsätta arbeta inom gröna näringar eller 

14  http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/ 
Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Tillvarata-jobbpotential-i-de-grona-naringarna-/

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Tillvarata-jobbpotential-i-de-grona-naringarna-/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Tillvarata-jobbpotential-i-de-grona-naringarna-/
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på längre utbildningar. Arbetslagen har genomfört en stor mängd åtgärder 
för biologisk mångfald och friluftsliv i hela landet. Innovativa satsningar 
har genomförts som att hela arbetslag har transporterat sig på elcyklar och 
använt handredskap vid naturvårdande åtgärder. Ett arbetslag har utfört 
åtgärder långt från hemorten vilket har inneburit övernattningar på annan 
ort har bidragit till viktiga erfarenheter för naturvårdsarbetet i stort. Under 
den torra sommaren 2018 arbetade flera arbetslag också med att sätta upp 
stängsel för betesmarker åt djurägare. Åtgärder för stigar och leder i skyd-
dade områden (eller statliga ledsystemet) har gjorts längs totalt 416 km. 
Naturvårdsåtgärder i skyddade områden har omfattat 4 951 hektar, inklusive 
överlapp om man återkommit till samma yta flera gånger.

Kvaliteten på genomförda åtgärder bedöms överlag vara god. 62% av 
länsstyrelserna angav i en enkät att mer än 90% av resultatet var tillräckligt 
bra, och övriga länsstyrelser bedömde att 75–90% av arbetsuppgifterna utförts 
tillräckligt bra. Åtgärderna finns presenterade på en karta15. Kommunerna 
lyfter vikten av samverkan mellan egna verksamheter och med andra  aktörer 
som Arbetsförmedling och utbildningsaktörer som viktiga framgångsfaktorer för 
arbetet med att rekrytera deltagare och att identifiera och genomföra arbets-
uppgifter. Resultat från regeringsuppdraget delredovisades den 28  september 
201816 och en slutredovisning kommer att lämnas i mars 2019.
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Figur 3. Åtgärder som genomförts inom naturnära jobb i skyddade områden.
Källa: SkötselDOS 2019-02-06.

15 http://sgu.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=7bde03517aa64e59aadfac1b8
1108f69
16  https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2018/rapport-2018-14-tillvarata-
jobbpotentialen-i-de-grona-naringarna---naturnara-jobb.pdf

http://sgu.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=7bde03517aa64e59aadfac1b81108f69
http://sgu.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=7bde03517aa64e59aadfac1b81108f69
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2018/rapport-2018-14-tillvarata-jobbpotentialen-i-de-grona-naringarna---naturnara-jobb.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2018/rapport-2018-14-tillvarata-jobbpotentialen-i-de-grona-naringarna---naturnara-jobb.pdf
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3.5 LONA
Grundstenarna i LONA-arbetet är lokala initiativ, lokala behov och lokalt 
engagemang. Genom LONA-bidragen skapas ökade möjligheter för kommuner 
att utifrån lokala förutsättningar driva ett aktivt och långsiktigt arbete med 
naturvård, friluftsliv, ökad tillgänglighet, kunskapsinhämtning och informa-
tionsspridning. Målet är också att öka arealen skyddad tätortsnära natur för 
att på så sätt öka allmänhetens tillgång till närnatur och skapa ökade rekrea-
tionsmöjligheter i vardagen.

För många kommuner har LONA-bidraget stor betydelse för att de ska 
kunna satsa lite extra på såväl friluftsliv som naturvård. Bidraget förutsätter 
en medfinansiering och projekten får gärna drivas i samarbete med lokala 
aktörer och föreningar. Ansökningarna hanteras av länsstyrelsen och det är 
kommuner som kan söka bidrag. Naturvårdsverket samordnar arbetet och 
fördelar medel till länsstyrelserna. Genom sin stora spännvidd av projekt, bidrar 
LONA-bidraget till att uppfylla 13 av 16 av de nationella miljö kvalitetsmålen 
och att stärka Agenda 2030-arbetet.

Tabell 32. Förbrukade medel för LONA 2016–2018 (tkr).

2016 2017 2018

Ordinarie LONA 52 590 53 678 51 208*

* Källa: Länsstyrelsernas redovisade värden.

Tabell 33. Beviljat bidrag från 1:3-anslaget (tkr) inom LONA år 2018.

Antal beviljade projekt Beviljat 1:3-bidrag Total kostnad

Ordinarie LONA 274 57 116 130 513

Notera! Samtliga data som presenteras här hämtas från LONA-registret där projekten registreras. 
Viss bearbetning av datauttaget har gjorts vilket medför att statistiken inte är helt jämförbar med 
tidigare årsrapporter. Ett projekt omfattar vanligen ett flertal olika åtgärder. Flera åtgärder kan 
utföras på samma yta. Ytterligare info om projekt: https://lona.naturvardsverket.se.

År 2016 t.o.m. 2018 beviljades 782 projekt i 221 kommuner inom  ordinarie 
LONA. Projekten omfattar 2 362 åtgärder. Likt tidigare år är friluftsliv 
den dominerande inriktningen med drygt 49% av de beviljade åtgärderna. 
Naturvårdsåtgärder står för ca 43%, kulturvärde 3% och övrigt för 5% 
av åtgärderna. Våtmarksprojekt, som blev en möjlighet genom att LONA-
förordningen (2003:598) kompletterades med två nya åtgärdskategorier 
fr.o.m. 16 januari 2018, redovisas separat i kapitel 4.

De flesta projekten inom ordinarie LONA drivs av kommunerna själva. 
Ungefär en tredjedel drivs av ideella föreningar eller kommuner i samverkan 
med föreningar. Hälften av projekten genomförs i eller i nära anslutning till 
en tätort.

EFFEKTER

Inom ordinarie LONA-bidraget har en mängd olika anläggningar för det rörliga 
friluftslivet anlagts: ca 13 fågeltorn/plattformar, ett 20-tal anläggningar med 

https://lona.naturvardsverket.se
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interaktiva upplevelser och aktiviteter, 48 vindskydd (varav hälften med grill-
plats), mer än 130 bänkar/rast- och grillplatser, ett hundratal bryggor, broar 
och stängselövergångar – allt för att underlätta för allmänheten att komma 
ut och ta del av naturen.

Ca 90 mil vandrings-, rid- och cykelled har anlagts eller restaurerats. 
Utöver det har nästan 2 mil tillgänglighetsanpassad led anlagts eller restaurerats. 
Anpassningar för personer med t.ex. barnvagn eller rullstol, underlättar även 
för personer med full rörlighet att på ett enkelt sätt ta sig fram i naturen.

Omkring 660 hektar mark har på olika vis restaurerats i naturvårdssyfte. 
Som exempel kan nämnas naturvårdsrestaurering, röjning, gallring, natur-
vårdsbränning, vassröjning och andra biotopförbättrande åtgärder. Även 
insatser för att stärka speciella populationer av arter har gjorts. Nästan 
1 600 grova träd (eller framtida ersättningsträd till dessa) har friställts 
från annan vegetation som växt tätt inpå dem.

Strategiskt arbete kring tillgänglighet, bevarande och utveckling av naturen 
är viktigt, inte minst med tanke på den expansiva fas många tätorter och 
kommuner befinner sig i. Ordinarie LONA har bidragit till att en mängd 
olika kunskapsunderlag har tagits fram – ca 24 fiskevårdsplaner, 36 frilufts-
planer, 80 skötselplaner (för områden utan formellt skydd), 33 naturvårds-
program och 28 grönstrukturplaner. LONA har också bidragit till arbetet 
med att bilda ca 26 natur-eller kulturreservat och till att ta fram ett 10-tal 
skötselplaner.

I ordinarie LONA har under perioden 2016–2018 också en stor mängd 
information förmedlats till allmänheten. Detta har bl.a. skett genom fram tagande 
av ca 150 broschyrer och publikationer, runt 1 000 tillfällen för guidning, rådgiv-
ning och dialogträffar, upp emot 300 aktiviteter inom naturskola och skolskogar, 
160 invigningar/publika arrangemang m.m. Även informationsskyltar, kart-
material och olika digitala guider (applikationer) har tagits fram med hjälp 
av LONA-bidrag.

LONA-projektens bidrag till tillgänglighet och friluftsliv beskrivs även 
i avsnitt 5.4.
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4 Tema Våtmarker
Våtmarkssatsningen initierades på senhösten 2017 och föreslogs pågå 
2018–2020 med syfte att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och 
balansera vattenflöden, öka tillskottet till grundvattnet, men även att bidra 
till ökad biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan och minskad över-
gödning. I uppdraget angavs att medlen fick användas till LONA, den lokala 
naturvårdssatsningen, för åtgärder i länsstyrelsernas regi samt för arbete på 
Naturvårdsverket och SGU, Sveriges Geologiska Undersökning. Samtliga 
dessa möjligheter har nyttjats. På grund av riksdagens beslut om budget för 
2019, där medel för fortsatt verksamhet inte fanns med, avslutades arbetet 
i förtid – vid årsskiftet 2018/2019.

I tema-kapitlet redovisas den delen av LONA som hör samman med 
 våtmarkssatsningen samt den samlade effektuppföljningen av länsstyrelsernas 
åtgärder i främst skyddade områden.

Tabell 34. Medelsanvändningen i våtmarkssatsningen 2018 i sammanfattning (mnkr).

Delprojekt Kostnad (mnkr)

LONA våtmarker 116

Länsstyrelsernas åtgärder* 36

Kompetens- och kunskapsuppbyggnad 23

Summa 175 

Underlag från beslut i Modena, Agresso samt länsstyrelsernas verksamhetsberättelser.

* Ytterligare 13 mnkr är uppbundna i avtal och är kostnader under första kvartalet 2019,  
vilket gör att våtmarkssatsningen totalt förbrukat 188 mnkr.

4.1 Våtmarkssatsningen i LONA
LONA-förordningen (2003:598) kompletterades med två nya åtgärdskategorier 
fr.o.m. den 16 januari 2018 för anläggning och restaurering av våtmarker samt 
förarbeten inför sådana åtgärder. Bidragsnivån för våtmarksåtgärder höjdes till 
90% mot 50% i ordinarie LONA. Två extra ansökningsdatum för våtmarks-
projekt, på våren och på hösten, ordnades för att kunna hantera ansökningar 
och ge lokala initiativtagare möjlighet att formulera projektidéer och starta 
samverkan. Under 2018 har LONA-bidrag betalats ut för restaurering och 
anläggande av våtmarker i syfte att stärka landskapets egen förmåga att hålla 
kvar och balansera vattenflöden eller öka tillskottet till grundvattnet, samt till 
att bidra till ökad biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan och minskad 
övergödning. LONA-bidrag har även betalats ut till kunskapsuppbyggnad, 
framtagande av underlag inför restaurering av våtmarker enligt ovan. Under 
2018 har drygt 116 miljoner kronor betalats ut till 197 LONA-projekt i 108 
kommuner (tabell 34).
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EFFEKTER

LONA våtmarker bidrar till ökad klimatanpassning på lokal nivå, ger ökad 
biologisk mångfald då de bidrar till den gröna infrastrukturen och genom att de 
ökar landskapets förmåga att hålla kvar vatten erhålls ekosystemtjänster såsom 
rening från näringsämnen och gifter, minskad klimatpåverkan och barriärer vid 
brand. Rätt placerade och utformade våtmarker har potential att bidra till 
grundvattenbildning och minskar behovet av grundvatten för t.ex. bevattning. 
LONA våtmarker har bidragit till cirka 513 hektar nyskapade våtmarksmiljöer 
och cirka 5 685 meter tvåstegsdiken (avfasade dikeskanter i terrasser). Cirka 
458 hektar våtmarker har restaurerats (bl.a. igenläggning av diken och fräsning) 
och cirka 2 000 meter diken lagts igen eller dämts. Omkring 2 855 meter rätade 
vattendrag har återmeandrats till dess ursprungliga lopp.

Drygt 30 projekt har fått bidrag för att genomföra sådant som miljöbalks-
prövningar och i cirka 115 projekt tas åtgärdsplaner eller skötselplaner fram. 
Projekten är i regel fleråriga varför siffrorna kan komma att revideras allt 
eftersom projekten avslutas och slutrapporteras.

Tabell 35. Våtmarksåtgärder från LONA-registret.

Åtgärd Yta (hektar) Längd (meter)

Borttagning av vegetation (t.ex. röjning/fräsning) 103  

Igenläggning och/eller dämning av diken 230 2 000

Restaurering av svämplan 1  

Skapande av dammar/småvatten/våtmark 513 2 750

Skapande av tvåstegsdiken  5 685

Vassröjning 30  

Återmeandring 9 2 855

Övrig hydrologisk restaurering 84 3 500

En del åtgärder avser samma projekt och yta och siffrorna bör därför inte summeras. Det är exem-
pelvis vanligt att en hydrologisk restaurering kombineras med att vegetationen på den restaure-
rade ytan avlägsnas.

4.2 Våtmarker i skyddade områden
Tabell 36. Våtmarkssatsningens kostnader 2018 för genomförande av hydrologiskt  
stärkande åtgärder inom skyddade områden m.m. (tkr).

Länsstyrelsernas åtgärder Kostnad (tkr)

Total kostnad 36 374

-varav förarbeten 10 800

-varav fysiska åtgärder 25 575

Källa: Länsstyrelsernas redovisade värden.

De medel från våtmarkssatsningen som gick till länsstyrelserna har trots den 
korta förberedelsetiden resulterat i många värdefulla skötsel- och restaure-
ringsinsatser inom företrädelsevis skyddade områden och åtgärdsprogram 
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för hotade arter. Det rör sig främst om riktade åtgärder, exempelvis igen-
läggning av diken, slyröjning eller andra åtgärder som stärker våtmarkers 
hydrologiska status eller funktion. En fyllig sammanställning av åtgärder 
för hydrologisk restaurering i skyddade områden i hela landet, tagna från 
länsstyrelsernas verksamhetsberättelser, finns i bilaga 3.

EFFEKTER

Våtmarkssatsningen för skyddade våtmarksområden bidrar till klimat-
anpassningen och stärker den gröna infrastrukturen. Åtgärderna stärker även 
funktionen i de olika våtmarkstyperna i skyddade områden, vilket kan stärka 
ett långsiktigt bevarande av naturtyper och arter knutna till dessa. Satsningen 
har resulterat i 196 genomförda restaureringsåtgärder i 146 skötselområden 
(tabell 36). I omkring 50 skötselområden har hydrologisk restaurering genom-
förts genom exempelvis igenläggning och dämning av cirka 51 000 meter diken 
vilket genererat minst 1 442 hektar hydrologiskt restaurerad våtmarksyta. 
Den ytan kan vara betydligt större då den yta som påverkas av en hydrologisk 
restaurering är svår att beräkna och beror på faktorer som jordart och lutning. 
Eftersom vattenytan är i eller under marknivån är det också svårt att se påverkan 
innan vegetationen anpassat sig, vilket kan ta ett antal år.

Övrig restaurering innefattar 146 restaureringsåtgärder som stärker våt-
markers funktion eller återskapar/nyskapar nya våtmarksmiljöer exempelvis 
slyröjning, slåtter, fräsning, avverkning/röjning eller grävning i syfte att bl.a. 
minska igenväxning av myrar, förbättra funktioner i strandängar eller för att 
skapa nya våtmarksmiljöer/småvatten för exempelvis groddjur.

Medlen har även resulterat i omkring 90 förarbeten som exempelvis 
hydrologiska utredningar, juridiska prövningar samt artinventeringar.

Tabell 37. Sammanställning av genomförda restaureringsåtgärder 2018.

Åtgärd Yta (hektar) Längd (meter)

Hydrologisk restaurering 1 442 50 950

Övrig restaurering 1 120

Summa 2 562 50 950

Källa: SkötselDOS. Det är vanligt att en hydrologisk restaurering föregås av att träd- och buskskikt 
avlägsnats från restaureringsytan för att på så sätt underlätta för våtmarkens långsiktiga funktion 
efter återvätningen. I registreringen av åtgärder kan därför samma yta förekomma flera gånger. I 
tabellen har sådana dubbletter inte räknats med.

4.3 Kompetens- och kunskapsuppbyggnad

Tabell 38. Kostnader för kunskapsuppbyggnad inom våtmarkssatsningen 2018 (tkr).

Resursförstärkning länsstyrelserna 18 037

Bidrag SGU 1 450

Visningslösning vattenarkiv 188

Kommunikation 3 081
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Kunskapen om vatten, och vattnets betydelse i landskapet, är generellt låg. 
För att ge främst kommuner mer kunskap om våtmarker och våtmarksan-
läggning har Naturvårdsverket genomfört tre webbinarier om våtmarker i 
skogen, i jordbrukslandskapet och i tätorten. På webbinarierna medverkade 
SGU vid varje tillfälle och Skogsstyrelsen, MSB med flera medverkade i något 
av dem. Webbinarierna nådde totalt över 300 personer från kommuner, läns-
styrelser och företag och finns tillgängliga i efterhand på Naturvårdsverkets 
hemsida. Naturvårdsverket tog också fram sju faktablad om våtmarkers 
 ekosystemtjänster vilka ska vara inspiration främst för lokala initiativtagare 
som är intresserade av att starta ett LONA-projekt.

Länsstyrelserna har varit primära i genomförandet av våtmarkssatsningen. 
Dels för beslut om LONA-medel till våtmarksprojekt, dels som egen genom-
förare av åtgärder. För att länsstyrelserna skulle ha möjlighet att delta i våt-
markssatsningen bidrog Naturvårdsverket med resursförstärkning till en 
våtmarkssamordnare eller motsvarande. De flesta länsstyrelser har också 
haft en intern arbetsgrupp eller på annat sätt samordnat arbetet mellan 
 våtmarkssatsningen och skötsel av skyddade områden, ÅGP, LONA och 
andra stödformer för våtmarker (LOVA och Landsbygdsprogrammet) samt 
det pågående LIFE-projektet Grip on LIFE. Den interna samverkan har gett 
ett effektivt arbete och även bidragit till en allmän kompetenshöjning inom 
länsstyrelserna. Länsstyrelserna har bland annat genom utåtriktat arbete mot 
kommuner och lokala initiativtagare inom LONA höjt medvetenheten om 
vattnets betydelse i landskapet generellt. Våtmarkssatsningen och åtgärder 
för våtmarker har fått stort genomslag i media, även om den torra sommaren 
med grundvattenbrist på många håll säkert bidrog till det. Genom att läns-
styrelserna själva haft möjlighet att genomföra åtgärder har hydrologisk 
 restaurering blivit en mer självklar del i skötselplaner för naturreservat.

Samarbetet med SGU har bidragit med viktig kunskap och även lyft 
 generella kunskapsluckor som är viktiga att ha med sig vid åtgärder och 
 uppföljning av dessa. SGU bidrog med underlag till länsstyrelsernas analys 
för att lokalisera aktuella geografiska områden för anläggning och restau-
rering av våtmarker. SGU har genom sin satsning ”låna en (hydro)geolog” 
genomfört utbildningar på två länsstyrelser och även bjudit in kommuner 
med flera. För att kunna ge stöd till länsstyrelserna i bedömningen av om 
LONA-projekt bidrar till vattenhushållning och grundvattenbildning togs en 
metod fram för granskning av projektansökningar, men då våtmarkssatsningen 
avslutades vid årsskiftet har ingen granskning genomförts. En bestående effekt av 
våtmarkssatsningens bidrag till SGU är dock att torvarkivet med handskrivna 
uppgifter om landets alla torvmarker som inte tidigare  funnits lättillgängliga nu 
kunnat digitaliseras.

Dikning har påverkat stora delar av landet sedan lång tid tillbaka och har 
bidragit till produktionsökningar inom jord- och skogsbruk. Sedan slutet av 
1800-talet har dikning, huvudsakligen i jordbruksmark, varit reglerat genom 
förrättning och senare tillståndsprövning. Dessa förrättningar och tillstånd 
är gällande och behöver hanteras för att man ska kunna återställa tidigare 
dikade marker. För att underlätta i den processen har våtmarkssatsningen 
bidragit till framtagandet av en visningslösning för länsstyrelsernas vatten-
arkiv, som dock inte hann bli färdig innan satsningen avslutades.
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5 Tema Tillgänglighet till naturen
Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas ute 
i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. 
Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social 
gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. En av förutsättningarna är 
att arbeta med att tillgängliggöra miljöer. Det handlar om att ta bort hinder 
i en befintlig miljö och/eller vid planering för friluftsliv, vid nybyggnationer 
och nyanläggande, i nya eller redan skyddade områden bygga tillgängligt från 
början. Då skapas förutsättningar och möjlighet att besöka ett område. Att 
arbeta med tillgänglighet i skyddad natur är ett brett begrepp och arbetsområde 
som innefattar många olika delar för förvaltningen av; naturvägledning (innan 
och under ett besök), information (webben, sociala medier, film, skyltar, vägvis-
ning m.m.), guidning, anläggningar, ledmarkering, skyltning, parkeringsplatser, 
dass, bänkar och bord m.m. Helhetsperspektivet är viktigt för att områden 
ska vara kända, att de ska vara en resurs för friluftslivet och för att skapa 
goda förutsättningar för utevistelse genom förvaltning och skötsel som  
främjar friluftsliv.

I detta kapitel redovisas hur 1:3-anslaget bidragit till bättre tillgänglighet 
till naturen och utökat friluftsliv. För att få en helhetsbild av vilka satsningar 
som görs inom hela 1:3-anslaget presenteras här även friluftslivssatsningar 
inom skyddade områden (finansieringen som främst består av bidrag till 
länsstyrelserna ligger inom Skötsel av skyddade områden, se avsnitt 3.1). 
Även LONA-projekt som rör friluftsliv presenteras här, medan LONA-
finansieringen redovisas i avsnitt 3.5.
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Tabell 39. Fördelade medel för tillgänglighet till naturen 2017–2018 (tkr).

Anslagsområde 2017 2018 Se avsnitt

Friluftsliv och allemansrätt 50 710 56 391 

Varav:

 Utveckling av friluftslivet 969 2 221 5.1.1

 Allemansrätten 2 297 3 391 5.1.2

 Naturvägledning 3 900 3 600 5.1.3

 Fjällsäkerhet 8 335 9 519 5.1.4

 Statliga ledsystemet 18 920 19 285 5.1.5

 Terrängkörningsplaner 3 000 2 600 5.1.6

 Laponiaförvaltning 7 520 8 270 5.3.1

 Nationalparker, varumärke m.m. 3 590 5 553 5.3.1

 Övrigt 2 180 1 952

Naturumverksamhet 39 158 43 400 5.2

Friluftslivsarbete i skyddade områden* ca 110 000 ca 109 000 5.3

LONA friluftslivsprojekt** ca 26 500 ca 25 500 5.4

Länsstyrelsernas friluftslivssamordning 17 000 17 000 Bilaga 5

Källa: Naturvårdsverkets bokförda värden.

* Källa: Tabell 20. Friluftsliv och information.

** Cirka hälften av projekten rör friluftsliv, totala kostnaden 2017 är 53 678 tkr,  
2018 51 208 tkr.

Förutom de medel från 1:3-anslaget som Naturvårdsverket förfogat över har 
länsstyrelserna har under 2018 disponerat 17 miljoner kronor för sin frilufts-
livssamordning. Naturvårdsverket har sammanställt länsstyrelsernas redovis-
ning av friluftslivssamordningen, se bilaga 5.

5.1 Friluftsliv och allemansrätt
5.1.1 Utveckling av friluftsarbetet
Naturvårdsverket har tillsammans med 15 andra organisationer arrangerat 
konferensen Tankesmedja för friluftsliv med temat Med sikte på framtiden 
som lockade ca 325 deltagare. Vi har genomfört den årliga undersökningen 
”Sveriges friluftskommun” och delat ut pris till vinnaren Sundsvalls kommun. 
Naturvårdsverket har arrangerat nätverksträff för låglandsleder i syfte att 
stödja ledförvaltarnas arbete. En förstudie och förslag till projektplan för 
Friluftslivets år 2020 har tagits fram, vägledningar om kommunal frilufts-
planering och metod för kartläggning av områden värdefulla för friluftsliv 
har utvecklats med stöd av konsulter, pilotkommuner och referensgrupper. 
Vidare har ett flertal nätverksträffar med länsstyrelserna och andra frilufts-
ansvariga myndigheter arrangerats. Naturvårdsverket har finansierat en 
enkätundersökning om svenskarnas friluftsvanor17.

17  Färdigställs under våren 2019
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5.1.2 Allemansrätt
Under 2018 har Naturvårdsverket fördelat 2,93 miljoner kronor till ideella 
föreningar och organisationer för arbetet med att informera och kommunicera 
allemansrätten, vilket är ca 1 miljon kronor mer än 2017. Det finns ett stort 
intresse för detta bidrag och totalt sökte olika aktörer bidrag för sammanlagt 
cirka 9,7 miljoner kronor. 46% av bidraget har fördelats till projekt som främst 
riktar sig till barn och unga, 23% till projekt som fokuserar på nyanlända och 
23% till friluftsorganisationer som vill öka medvetenheten bland sina medlem-
mar. Övriga medel har fördelats till projekt med en bredare målgrupp.

EFFEKTER

Projekt som genomfördes under 2017 har bland annat bidragit till att 
700 000 personer har nåtts av filmer som Svenskt friluftsliv producerat med 
stöd av bidraget. Filmerna har visats både på Facebook, Youtube, biografer 
samt skolor, Rovdjurscentret de 5 stora har nått ut med information om alle-
mansrätten till 300 SFI-studenter. Sportfiskarna har producerat en folder om 
allemansrätten och fiske och översatt till 19 språk. Svenska kanotförbundet 
har producerat och distribuerat 200 affischer om allemansrätten och paddling.

Allemansrätten – en vägledning18 är en ny vägledning som Naturvårdverket 
tagit fram för att göra det enklare för dem som vägleder om allemansrätten. 
200 exemplar har distribuerats gratis till ideella föreningar och organisationer, 
naturskolor, länsstyrelser, naturum, biosfärområden m.fl.

5.1.3 Naturvägledning
Centrum för naturvägledning (CNV) på SLU har med stöd av Naturvårdsverket 
arbetat med utveckling av naturvägledning – i Sverige och utomlands, i 
forskning och praktik samt i samverkan mellan natur- och kulturmiljövård. 
Centret har ett löpande överblicks- och informationsuppdrag.

CNV har fungerat som stöd i arbetet med världsledande naturvägledning 
för Sveriges nationalparker. De har genomfört ett utbildningspaket med web-
binarier för förvaltare, där ett webbinarium med 17 deltagare handlade om 
att planera naturvägledning i områden med många besökare och ett annat 
med 34 deltagare handlade om nytänkande naturvägledning kring naturstigar.

CNV har också deltagit i två nationalparkers utbildningar för aktörer 
som vill få rätt att nyttja logotypen för samarbete med en viss nationalpark. 
CNV har då haft ansvar för den delen som handlar om världsledande pedagogik 
inom Sveriges nationalparker.

En handbok kring naturvägledning i natur- och kulturområden har färdig-
ställts som stöd till länsstyrelserna. Syftet är framför allt att handboken ska vara 
ett stöd för förvaltare vid planering och genomförande av naturvägledning i 
skyddade områden.

18  http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-1304-2/

http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-1304-2/
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Sex av Sveriges naturum besöktes av CNV, Naturvårdsverket och Natur-
historiska riksmuseet för uppföljning av riktlinjer och diskussioner om 
ut veckling av verksamheten. Under året har en utbildning för säsongsanställda 
guider på naturum påbörjats och planeras vara klar under 2019 vilken även 
presenterades under naturumträffen. CNV genomförde tillsammans med 
norska miljödirektoratet en studieresa för svenska och norska naturum. En 
översikt om naturstigar i naturum har sammanställts i en intern rapport.

Centret har också deltagit i arbetet med Naturvårdsverkets kommunika-
tionssatsning om skyddad natur och slutfört arbetet med Gilla naturen som 
är ett läromedel och en tävling för årskurserna 4–6 om att upptäcka och upp-
skatta natur. Det har även gjorts en utredning med förslag på hur arbetet med 
Gilla naturen kan utvecklas.

CNV medverkade i planering, genomförande och uppföljning av 
Tankesmedjan 2018 med bland annat två workshops, om naturvägledning 
i tätortsnära natur och om sociala medier, friluftsliv och naturvägledning. 
Nätverket Naturens år består av ungefär 30 myndigheter och organisationer 
som samverkar kring frågor som rör naturvård. CNV har under året sam-
ordnat nätverket Naturens år. I samarbete med aktörer organiserades två 
samverkansmöten. CNV har administrerat samverkansnätverkets webbplats 
och Facebookgrupp, samt förberett nätverkets övergång till en stafettmodell, 
där större ansvar för att organisera nätverkets aktiviteter läggs på aktörerna 
 i  nätverket, från och med 2019.

Centret har också utvecklat underlag och stöd till Naturvårdsverket, läns-
styrelser och kommuner med temat ”Naturvägledning i och om tätortsnära 
natur”. Bland annat har CNV genomfört utbildning om Lokala naturvårdens 
dag med ca 15 deltagare, inventering av goda exempel på naturvägledning 
(metoder, arenor, verktyg) i och om tätortsnära natur samt inventering av 
metoder, arenor och verktyg för kommunikation om allemansrätten.

CNV har anordnat en utbildning för kommuner, länsstyrelser och 
Skogsstyrelsen om att utbilda naturvägledare och guider inom satsningen 
 för  naturnära jobb. 23 personer deltog på webbinariet.

CNV har även genomfört ett webbinarium för länsstyrelserna kopplat 
till arbetet med inventering av metoder, arenor, verktyg för kommunikation 
om allemansrätten.

5.1.4 Fjällsäkerhet
Fjällsäkerhet är ett av perspektiven i Naturvårdsverkets arbete med frilufts-
liv. I arbetet möter Naturvårdsverket lokala, regionala och nationella aktörer 
som jobbar med friluftslivsfrågor och turism. I fjällvärlden är friluftslivsfrågor 
och naturturism en viktig del av samhället med kopplingar till näringsliv, 
regional utveckling och hållbar utveckling. Naturvårdsverkets uppdrag kring 
fjällsäkerhetsfrågor innebär att vi ska verka för en god samordning av fjäll-
säkerhetsrelaterat arbete, både såväl nationellt, regionalt som lokalt. Vi ska 
även verka för kommunikation och information/utbildning kring fjällsäkerhet 
samt följa och stödja forskning och utveckling inom området.
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Naturvårdsverket samordnar och upprätthåller arbetet inom Fjällsäkerhetsrådet 
och bidrar till att de lokala fjällsäkerhetskommittéerna kan upprätthålla en 
ändamålsenlig verksamhet. Under 2018 har ett möte hållits med samtliga orga-
nisationer inom Fjällsäkerhetsrådet samt ett möte med landets fjällsäker hets-
kommittéer. Vi har även arrangerat ett möte med fokus på lavinsäkerhet. 
Inom ramen för fjällsäkerhetsarbetet har vi även byggt och lanserat en ny 
webbplats http://www.fjallsakerhetsradet.se samt bedrivit en bred kommunika-
tion med 10 pressmeddelanden vilka resulterat i mer än 1 400 dokumenterade 
mediainslag. I arbetet ingår även att bedriva en internationell samverkan där 
Naturvårdsverket både kan bidra med och ta in ny kunskap med syfte att 
utveckla verksamheten löpande.

Naturvårdsverket har även ett utpekat ansvar för att utveckla och etablera 
en lavinprognostjänst för svenska fjällen. I uppdraget ligger att förebygga 
lavinrelaterade olyckor och tillbud i fjällen. Naturvårdsverket arbetar med två 
viktiga verktyg, publicering av lavinprognoser och samordning och kvalitets-
säkring av svenska lavinutbildningar och lavininformation. Tillsammans är 
lavinprognoserna och lavinutbildningarna grunden för Sveriges arbete med 
att förebygga lavinrelaterade olyckor. Under 2018 publicerades lavinprognoser 
för 6 olika fjällområden mellan december och maj. Vi är fortfarande i etable-
ringsfasen av lavinprognoserna och ser behov av att utveckla prognoser för 
nya områden samt att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten. I våra 
löpande trendundersökningar visar resultaten bland annat att antalet ovana 
fjällbesökare ökar både vinter och sommar. Detta medför ökade insatser 
av fjällräddare och övriga aktiva i fjällområdet (polis, militär). Både fjäll-
säkerhetsarbetet i stort och lavinsäkerhetsarbetet handlar om att förebygga 
olyckor vilket kräver omfattande kommunikationsinsatser. Vi ser att nya 
grupper av människor använder naturen och att de gör det på ett annat sätt 
än tidigare generationer. Kunskap om risktagande och hur man kan förebygga 
olyckor och tillbud kommer att vara centralt de kommande åren då bland 
annat fjällräddningsinsatserna har ökat markant. Nya sätt att förvalta dessa 
nya besökare i naturen kommer att kräva en ny strategi och nya förvaltnings-
åtgärder.

5.1.5 Statliga ledsystemet
En annan aspekt av Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsarbete är att bidra med 
medel med syfte att underhålla det statliga ledsystemet i fjällen. Under 2018 
har ledförvaltarna fortsatt att rusta upp ledsystemet utifrån de behov som 
identifierades och beskrevs i en nulägesbeskrivning 2014.

UPPRUSTNING 2018

Under 2018 har bland annat har 36 broar bytts ut mot nya, 16 stycken 
har renoverats och 27 km spång har anlagts (tabell 40). Totalt har 321 km 
led fått en förbättrad markering och 1 310 nya skyltar köpts in vilka har 
eller  kommer att sättas ut för att förbättra vägvisningen längs lederna.

http://www.fjallsakerhetsradet.se
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Tabell 40. Upprustning av det statliga ledsystemet från 2015 till 2018.

Genomförd upprustning 2015 2016 2017 2018 Summa

Antal nya broar 37 45 24 36 142

Antal upprustade broar 36 38 25 16 115

Antal nya rastskydd 11 13 1 3 28

Antal renoverade rastskydd 14 18 13 17 62

Kilometer förbättrad ledmarkering 607 627 486 321 2 041

Antal nya vägvisare  1 490 2 146 1 310 4 946

Kilometer röjd led 365 316 73 107 861

Kilometer spång 24 20 13 12 69

Länsstyrelsen i Norrbottens län har prioriterat vinterledsmarkering vilket 
inneburit att 70 km leder har fått förbättrad markering. I Västerbotten har 
man även satsat på vinterledsmarkering. 104 km vinterleder har rustats upp 
med bland annat 2 600 nya kryssmarkeringar. I Jämtland har man satsat 
på vägvisning och närmare 1 200 nya skyltar har köpts in under året och 
kommer att sättas upp under vårvintern 2019. Både Länsstyrelsen i Dalarnas 
län och föreningen Laponiatjuottjudus har under året rustat upp ca 2 km 
spänger vardera.

UPPRUSTNINGEN ÖVER TID

Sedan upprustningen började 2015 har 142 större broar bytts ut och 115 har 
renoverats (tabell 40). 28 nya rastskydd har tillkommit inom ledsystemet och 
62 rastskydd har renoverats. 69 km spång har anlagts och drygt 2 000 km led 
har fått förbättrad ledmarkering. 860 km led har röjts och närmare 5 000 nya 
vägvisningsskyltar har köpts in.

KVARVARANDE UPPRUSTNINGSBEHOV

Tabell 41. Kvarvarande upprustningsbehov för statliga ledsystemet.

Kvarvarande upprustningsbehov Antal Procent*

Antal nya broar 84 30%

Antal upprustade broar 127 12%

Antal nya rastskydd 3 1%

Antal renoverade rastskydd 18 3%

Kilometer förbättrad ledmarkering 1 862 32%

Antal nya vägvisare 200 0,05%

Kilometer röjd led 562 3%

Kilometer spång 49 18%

* Procentuell fördelning utifrån schablonmässigt bedömd kostnad.

Det som framför allt kvarstår, ur ett ekonomiskt perspektiv och utifrån de 
behov som identifierades i nulägesbeskrivningen 2014 är förbättrad led-
markering, nya broar och upprustning av spänger (tabell 41). Gällande det 
kvarvarande behovet av nya broar (totalt 84 stycken) så består merparten 
av mindre broar (60 stycken). Upprustningen av rastskydd är så gott som 
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slutförd. Siffran för det kvarvarande behovet av nya vägvisningsskyltar kan 
komma att justeras framöver. Detta på grund av att ett område i Jämtlands 
län är oinventerat eftersom det eventuellt finns behov av ledomdragningar i 
området. Länsvis är behoven av fortsatt upprustning störst i Norrbottens län 
där framför allt broar samt delar av vinterledsmarkeringen fortfarande är i 
undermåligt skick. I Jämtlands län utgör det kvarvarande behovet av ett fåtal 
större broar, upprustning av spänger och rastskydd. I Västerbottens län kvar-
står viss del upprustning av sommarledsmarkering och röjning längs leder. 
Föreningen Laponiatjuottjudus har behov av ett antal nya balkbroar samt 
fortsatt behov av nya spänger. Utöver siffrorna i figuren ovan tillkommer 
kostnader för att hantera det omfattande slitaget som finns i olika delar längs 
det statliga ledsystemet och vilket bedöms vara ett mycket omfattande arbete. 
Hur mycket detta kommer att kosta är svårt att bedöma i dagsläget.

UTVECKLINGSARBETE

Länsstyrelsen i Västerbottens län har undersökt förutsättningarna att kom-
plettera det statliga ledsystemet med ledsträckningar mellan Hemavan till 
Borgafjäll för att skapa en sammanhängande fjälled genom länet till det stat-
liga ledsystemet i Jämtlands län. Utredningen har skett i bred samverkan med 
berörda aktörer och resulterat i ett väl förankrat förslag om en ny led som 
tar tillvara på möjligheterna att uppleva storslagna fjäll samtidigt som andra 
intressen har beaktats (särskilt berörda samebyars renskötsel).

Länsstyrelsen i Jämtlands län har utrett linbanors potential som alternativ 
till bro längs det statliga ledsystemet i fjällen genom ett fältförsök i Vålådalen. 
Insatsen har visat att linbanor kan vara ett alternativ till broar längs det statliga 
ledsystemet i fjällen på vissa platser och under vissa förutsättningar.

Tabell 42. Länsstyrelsemas och föreningen Laponiatjuottjudus faktiska medelsanvändning  
för det statliga ledsystemet i fjällen (tkr).

2016 2017 2018

Medelsanvändning 31 728 29 204 28 342

För 2016 och 2017 ingår inte föreningen Laponiatjuottjudus medelsanvändning till  
statliga ledsystemet.

Medelsanvändningen inkluderar vissa överföringar från andra bidragsposter. 
Laponias bidrag går dessutom till stor del till förvaltning av leder. Utöver 
detta fördelas även medel för underhåll av byggnader och anläggningar av 
Naturvårdsverkets fastigheter (se kapitel 6), vilka inte inkluderas här, men 
som i vissa fall är anordningar längs det statliga ledsystemet.

5.1.6 Terrängkörningsplaner
Naturvårdsverket fördelade 2,6 miljoner kronor 2018 till Länsstyrelsen i 
Västerbottens län för bidrag till samebyarnas arbete med att ta fram och 
genomföra terrängkörningsplaner. Länsstyrelsen i Västerbottens län fördelar 
i sin tur medlen till samebyarna i samråd med länsstyrelserna i Norrbottens, 
Jämtlands och Dalarnas län.
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Under 2018 ansökte 11 samebyar från alla fjällän om bidrag till markför-
stärkande åtgärder längs ledsträckor enligt terrängkörningsplanerna. Totalt 
ansökte samebyarna om bidrag på sammanlagt 3,1 miljoner kronor.

Totalt fördelades ca 2,3 miljoner kronor till samebyarna. En mindre del 
av bidraget (ca 10%) har gått till länsstyrelsens handläggning och administra-
tion. Hela det av Naturvårdsverket beviljade beloppet förbrukades.

Medel har beviljats för förstärkningsarbeten längs ledsträckor som har 
funnits med i respektive samebys terrängkörningsplan. Årets åtgärder har 
till största del bestått av att anlägga spång (träbyggnationer), men även utlägg-
ning av nät/mattor, broar och arbete med att dra om leder till fastare mark. De 
samebyar som genomfört åtgärder tidigare år anser att markförstärkningarna 
har en kanaliserande effekt på den körningen som sker inom samebyn och att 
skadorna på våtmarkerna minskar. Ledsträckorna ligger inte sällan i avlägsen 
och svårframkomlig fjällterräng. Åtgärderna bidrar på så sätt även till förbättrad 
arbetsmiljö och säkerhet inom renskötseln.

Länsstyrelsen i Västerbottens län menar att det är svårt att uttala sig 
generellt om åtgärderna innebär att barmarkskörningen i sig förändras, om 
den minskar eller ökar, för detta krävs en mer omfattande uppföljning och 
utvärdering. En utvärdering pågår just nu på Naturvårdsverket inom ramen 
för ett regeringsuppdrag19. Se även avsnitt 7.3.9.

5.2 Naturumverksamhet
Målet med naturum är att få fler människor att upptäcka och våga sig ut i 
naturen – i förlängningen hoppas vi att det kan leda till ett ökat engagemang 
och förståelse och stöd för natur- och miljöfrågor. Naturen är ett äventyr – 
och det kan börja i ett av Sveriges 33 naturum. 23 av dessa har statlig huvud-
man eller av staten utsedd förvaltare och bekostas av Naturvårdsverket. 
Övriga tio naturum har andra huvudmän där Naturvårdsverket lämnar ett 
visst bidrag till verksamheten. Sveriges naturum ska visa vägen till kunskap, 
upplevelser och äventyr i värdefull natur och de fyller en viktig funktion för 
bland annat barn, unga och ovana naturbesökare.

Länsstyrelserna och andra förvaltare redovisar att deras kostnad för natu-
rumverksamheten för 2018 uppgick till sammanlagt 43,4 miljoner kronor. I 
denna summa ingår finansiering via intäkter. De icke statliga naturumen fick 
2018 ett bidrag på 3,5 miljoner kronor.

Tabell 43. Fördelade bidrag till naturum 2016–2018 (tkr).

2016 2017 2018

Bidrag till länsstyrelser 27 000 28 000 29 000

Bidrag till kommuner 3 500 3 500 3 500

Summa 30 500 31 500 32 500

19  http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Terrang-
korningens-paverkan-pa-djur-natur-och-friluftsliv/

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Terrangkorningens-paverkan-pa-djur-natur-och-friluftsliv/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Terrangkorningens-paverkan-pa-djur-natur-och-friluftsliv/


63

NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6876
Återrapportering av skydd och åtgärder för värdefull natur 2016–2018

Under 2018 gjordes 1,8 miljoner besök på naturum och 35 000 skolelever 
deltog i aktiviteter. Ungefär 250 000 besökare har deltagit i någon program-
lagd aktivitet, bokat en visning eller guidad tur.

Tabell 44. Antal besök vid naturum 2016–2018.

2016 2017 2018

Antal besökare 1 700 000 1 800 000 1 800 000

Antal skolelever 29 000 33 000 35 000

Under året var det hela sex naturum som hade över 100 000 besökare. 
Dessa naturum var: naturum Kullaberg, naturum Vattenriket i Kristianstad, 
naturum Söderåsen, naturum Värmland, naturum Skrylle och naturum 
Stenshuvud. Genom fler besökare till naturum ökar även möjligheterna för 
att utbilda och skapa medvetenhet kring natur- och miljöfrågor. Vilket i för-
längningen kan leda till en ökad förståelse och stöd för naturvården.

5.3 Friluftslivsarbete i skyddade områden
I avsnittet 3.1 Skötsel av skyddade områden, och dess tabeller, ingår bidrag 
till länsstyrelserna som till stor del används för arbete med friluftsliv och till-
gänglighet. Här nedan redovisas dock resultatet av dessa medel, för att ge en 
bild av det samlade friluftslivsarbetet.

5.3.1 Friluftslivsarbete i nationalparker
Landets nationalparker förvaltas med några få undantag av de länsstyrelser 
där nationalparkerna geografiskt är belägna. Länsstyrelserna beviljas årligen 
ett bidrag från 1:3-anslaget till förvaltningen av skyddade områden i sitt län. 
Detta bidrag täcker även kostnaderna för nationalparkerna.

Den ekonomiska redovisningen av bidragen för skötseln av national-
parkerna ingår i den totala redovisningen från länsstyrelserna, föreningen 
Laponiatjuottjudus och Stiftelsen Tyrestaskogen, se tabellerna 20–24.

Huvuddelen av förvaltningen i nationalparkerna utgörs av underhåll av 
anläggningar för besökare och friluftsliv. Leder, spänger, broar och vindskydd 
har markerats, underhållits och bytts ut. Informationsskyltar och vägvisnings-
skyltar har uppdaterats. Åtgärder för att förbättra tillgängligheten för besökare 
som till exempel kortare leder med högre tillgänglighet har anlagts på många 
håll. Även tydligare information om tillgängligheten i flera nationalparker 
har tagits fram bland annat i Abisko nationalpark, som för många är viktig 
 information inför ett besök. Nya entréer har anlagts i Tyresta och Muddus 
nationalpark.

Införande av den visuella identiteten för Sveriges nationalparker löper vidare. 
Genom en utbildning i varumärket Sveriges nationalparker ges aktörer som 
verkar i eller i direkt anslutning till parken möjlighet att teckna samverkans-
avtal om att få använda sig av logotypen för samarbete med nationalparken i 
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sin verksamhet. Sonfjället, Björnlandet, Hamra, Färnebofjärden och Fulufjället 
är national parker som har tecknat avtal med aktörer i respektive nationalpark.

Dalby Söderskogs nationalpark (Europas minsta) firade 100 år den 14 juni 
och har liksom Söderåsen och Stenshuvuds nationalparker arbetat med inför-
andet av den visuella identiteten för varumärket Sveriges nationalparker. Store 
Mosse nationalpark har även de arbetat med införandet av den visuella iden-
titeten. Under året har pressbilder för Sveriges nationalparker tagits fram för 
att vi tillsammans med landets nationalparksförvaltningar bättre ska kunna 
kommunicera och marknadsföra Sveriges nationalparker. Ett samlat grepp 
har tagits kring profilkläder för nationalparksförvaltare, som även det bidrar 
till en gemensam bild av varumärket Sveriges nationalparker.

För Fulufjällets norska och svenska nationalparker har en gemensam 
besöksstrategi tagits fram med ambitionen att göra hela fjället till ett besöks-
mål oberoende av riksgräns, att få fler besök och att få besökaren att stanna 
längre.

Genom projektet Besöksvänliga Tiveden, som drivs av Laxå kommun, 
kunde bemanningen i Tivedens nationalpark förstärkas och en fast bemanning 
har funnits på plats under sommarhalvåret för att vägleda och guida besökare.

BESÖKARE TILL NATIONALPARKERNA

Många tar del av och upplever Sveriges nationalparker. Under 2018 har 
Sveriges nationalparker haft cirka 2,7 miljoner besök, vilket är en ökning från 
föregående år, till största delen beroende på tillkomsten av Åsnens national-
park. Högst antal besök har Kosterhavet, Stenshuvud, Söderåsen och Tyresta 
nationalparker (mellan 320 000 och 500 000 besökare per park och år).

Tabell 45. Antal besök i Sveriges nationalparker 2016–2018.

2016 2017 2018

Besök 2,4 miljoner 2,5 miljoner 2,7 miljoner

Besöksräknare vid strategiska ställen i nationalparkerna Sarek, Stora 
Sjöfallet/Stuor Muorkke, Padjelanta/Badjelándta, och Muddus/Muttos inom 
världsarvet Laponia, visar på en ökning av besökare på lederna, men även 
utanför ledsystemen som inom Sarekområdet.

Antalet besökare i Björnlandets nationalpark har ökat  stadigt under de sex 
senaste åren, från ca 1500 till 6000 besökare per år. Nationalparksförvaltaren 
tillsammans med personer genom naturnära jobb och skötselavtal har stra-
tegiskt arbetat med att hålla kontakt med besökare och att skapa en vänkrets 
kring parken. Ökat antal besökare skapar även problem på sina håll under 
högsäsong, framför allt när det gäller trafik och parkeringsmöjligheter. I 
Skuleskogens nationalpark har nya parkeringsplatser anlagts vid Entré Syd och 
trafiksituationen har förbättrats betydligt jämfört med 2017 tack vare  detta.
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5.3.2 Arbete för friluftslivet i övriga skyddade områden
Länen genomför också ett omfattande arbete för friluftsliv och tillgänglighet 
till naturen i övriga skyddade områden, framför allt i naturreservat. Nedan 
följer några exempel på detta arbete:

INFORMATION, NATURVÄGLEDNING OCH SAMVERKAN

Länsstyrelserna: En helt ny hemsida/plattform20 har skapats för alla län, där 
alla naturreservat, skötselplaner, beskrivande texter, information om tillgäng-
lighet, kartor och lockande foton finns. Stugor och vandringsleder har fått 
egna sidor. Det har varit ett stort arbete för länsstyrelserna och arbetet fort-
sätter med att föra in olika information. Sökfunktion finns både via karta, 
kommun och namn på reservat. Digitalisering av friluftsanordningar och 
leder i SkötselDOS gör friluftsanordningarna sökbara i kartan.

Västerbotten: Alla naturreservat och anläggningar, nya som gamla, finns 
i appen Västerbottens naturkarta. Många av landets vandringsleder finns 
också inlagda. Sociala medier bidrar till marknadsföring samt informations- 
och evenemangsspridning, för att underlätta besök i naturen på olika sätt. 
Filmer om att bo i stugor har bl.a. spridits här.

Norrbotten: Naturreservat, nationalparker och statliga leder finns numera i 
appen Norrbottens naturkarta. Plattformen har utformats i dialog med besöks-
näring, fjällsäkerhetsorganisationer, samiska organisationer, Lantmäteriet. 
Projektmålet 5 000 nedladdningar nåddes och uppnåddes till 7 630 nedladd-
ningar.

Uppsala: Radio (P4 Uppland och P4 Gävleborg) har följt med ut i reservat 
för att göra reportage om bl.a. tillgänglighet och samverkan med funktions-
hindersorganisationer.

Halland: Program för aktiviteter och guidningar i naturreservaten lockade 
totalt sett 3000 personer, på 130 olika aktiviteter. Två guidningar för nya 
svenskar genomfördes.

Västra Götaland: 32 nya informationsskyltar har tagits fram. Ett omfattande 
informationsarbete har skett i nya Marstrandsreservatet samt Tjurpannan. 

Dalarna: Samarbete kring tillgänglighet och anläggningar sker med 
Funktionsrätt Dalarna, som är en lokal paraplyorganisation för funktions-
hinderföreningar.

Gävleborg: Integrationsbussresor för SFI-kommuner, med guidningar av 
nya svenskar och lärare om svensk natur och allemansrätt.

Västernorrland: Ett 20-tal korta filmer har producerats om våra reservat 
som lagts ut på sociala medier. Det har gett bra respons med många positiva 
läsare.

20  http://www.lansstyrelsen.se/<län>/besok-och-upptack.html
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FRILUFTSANORDNINGAR OCH LEDER (EJ STATLIGA LEDSYSTEMET)

Norrbotten: Länets mest besöksinriktade naturreservat har inventerats med 
avseende på anordningar och tillrättaläggande. Omfattande arbete, så som 
slyröjning, renovering av vindskydd och stugor har genomförts i 14 natur-
reservat.

Västernorrland: Rotsidans naturreservat har tillgängliggjorts genom att 
500 meter stig har hårdgjorts och 120 meter ramp, 2 stycken plattformar 
och 4 stycken rastplatser har iordningställts för att så många som möjligt ska 
kunna besöka området på ett enkelt sätt. En lyckad invigning genomfördes 
under hösten med ett 200-tal gäster.

Västra Götaland: Drygt 14 mil vandringled i länets skyddade områden 
har förbättrats genom olika åtgärder. Länsstyrelsen har i ca 30 naturreservat 
arbetat med röjningar, förbättringar av ledmarkeringar och renovering av 
spänger m.m. I drygt ett trettiotal reservat har Västkuststiftelsen förbättrat 
tillgängligheten genom röjning, anläggning av spänger eller annan form av 
hårdgjord beläggning.

Dalarna: I Fulufjällets nationalpark har Njupeskärsleden renoverats och 
fått förbättrad tillgänglighet. I Säterdalens naturreservat har led anlagts fram 
till en grillstuga vid Almbacken, en slåtteräng och en av områdets mest natur-
sköna platser. Leden har även dass och rastplatser, och är helt tillgänglig för 
personer som kommer med rullstol och permobil.

Kalmar: 13 stycken självstängande grindar har satts upp i olika reservat. 
Fyra tillgängligliga toaletter har byggts i reservaten, bland annat vid de mycket 
välbesökta badplatserna i reservaten Bödakustens östra och Bödakustens västra 
på norra Öland.

Blekinge: Grillplatser har gjorts iordning inom 10 olika områden.

5.3.3 Registrerade friluftslivsåtgärder 2018
För arbetet med skötseln av skyddade områden och de statliga lederna i fjällen 
behöver förvaltarna kunna hålla ordning på och ajourhålla stora mängder 
geografisk information om bland annat anordningar, leder, skötselområden 
och åtgärder. För att stödja förvaltningen används SkötselDOS, ett GIS-
baserat IT-stöd som förvaltas av Naturvårdsverket. SkötselDOS kan även 
användas för åtgärder inom ÅGP, våtmarkssatsningen och naturnära jobb.

Förutom att vara ett handläggarsystem för användarna kan systemet visa 
på hur 1:3-anslaget resulterar i olika naturvårdande och friluftsrelaterade 
åtgärder ute i den skyddade naturen.

I SkötselDOS finns för 2018 totalt 4 571 friluftsrelaterade åtgärder regi-
strerade för hela landet. Dessa har i sin tur kopplingar till 5 003 anordningar, 
553 skötselområden och 857 leder. Totalt uppgår den totala sträckan för stigar 
och leder i skyddade områden, som berörts av åtgärder under 2018, till 851 mil.
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Figur 4. Åtgärdernas fördelning på olika kategorier och åtgärdstyper.

Merparten av de friluftslivsrelaterade åtgärderna har under 2018 registrerats 
i kategorierna leder (1 306 åtgärder) och friluftsanordningar (1 178 åtgärder). 
För båda utgör löpande underhåll den dominerade åtgärdstypen (se figur 4).

Systemet har behov av utveckling och i dagsläget finns vissa begränsningar 
för att det ska kunna nå sin fulla potential i uppföljningssammanhang.

Systemet används i olika utsträckning av användarna. Sex län har i princip 
inte registrerat några åtgärder alls under året, sex län har i princip hunnit 
registrera samtliga utförda åtgärder under 2018 medan det varierar rejält för 
resterande län inom varje åtgärdskategori. Antalet registreringar ökar dock 
för varje år.

5.4 LONA – Friluftslivsprojekt
För mer information om LONA – den lokala naturvårdssatsningen  
– se kapitel 3.5.

Friluftsliv bidrar bland annat till folkhälsa och ökad förståelse för naturen, 
dess värden och vikten av att bevara naturen. Kommunerna har en viktig roll 
i arbetet med att skapa förutsättningar för – och säkerställa – att invånarna 
kan utöva ett aktivt och väl fungerande friluftsliv. Genom LONA-bidraget 
ges många kommuner ökad möjlighet att genomföra åtgärder som stärker 
 friluftslivet i kommunen.
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Inom LONA har de senaste åren (2016–2018) ungefär hälften av åtgärderna i 
de beviljade projekten syftat till att stärka kommunernas friluftslivsarbete.
År 2016–2018 beviljades inom ordinarie LONA-bidrag till 1 171 åtgärder 
med inriktning på människa och friluftsliv. Bidraget omfattar ca 68,8 miljoner 
kronor.

EFFEKTER

Perioden 2016–2018 har LONA bidragit till framtagande av 36 friluftsplaner 
och/eller förberedande arbete och inventeringar av områden som är intressanta 
för det rörliga friluftslivet. Friluftsplaner är en viktig del i det strategiska och 
långsiktiga arbetet med att säkerställa allmänhetens möjligheter till ett rikt 
 friluftsliv.

En stor del av övriga åtgärder som beviljats bidrag kopplat till friluftsliv 
handlar ofta om byggnation eller upprustning av fysiska anläggningar. Som 
exempel kan nämnas att 11 toaletter, ca 20 parkeringsplatser, ca 13 fågeltorn/
plattformar, ett 20-tal anläggningar med interaktiva upplevelser och aktiviteter, 
48 vindskydd (varav hälften med grillplats), mer än 130 bänkar/rast- och 
grillplatser och ett hundratal bryggor, broar och stängselövergångar har 
 restaurerats eller anlagts.

Till det kommer anläggning eller upprustning av ca 90 mil vandrings-, 
rid- och cykelled samt ca 10 mil natur- och kulturstig. Utöver det har nästan 
2 mil tillgänglighetsanpassad led anlagts eller restaurerats. Med tillgänglig-
hetsanpassning avses oftast anpassningar för personer med nedsatt rörelseför-
måga, men även synnedsättning. Många punktinsatser för ökad tillgänglighet 
har också genomförts – bl.a. hårdgörande av markytor för bättre framkom-
lighet och anpassning av bänkar, eldstäder och bord vid rastplatser. Även 
bryggor och plattformar har anpassats så att personer med funktionsnedsätt-
ningar ska kunna göra aktiviteter och ta del av naturen på ett enklare sätt.

Tillgång till bra information är en viktig förutsättning för friluftsliv. Att ta 
fram information om natur- och kulturvärden, kartmaterial, ledsträckningar, 
vilka faciliteter som finns etc. är vanligt förekommande i LONA-projekten. 
Ofta tas skyltar fram och sätts upp i områden eller utmed ledsträckor. Inom 
ordinarie LONA har år 2016–2018 även bidrag beviljats för framtagande av 
drygt 130 natur- och kulturguider, både digitala i form av filmer, webbinfor-
mation och applikationer samt klassiskt tryckta.
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6 Tema Fastighetsförvaltning
Inom området fastighetsförvaltning finansieras Naturvårdsverkets fastigheter och 
dess byggnader och anläggningar. Skötsel av fastigheter som Naturvårdsverket 
inte äger bokförs under Skötsel av skyddade områden, och Skötsel av naturum-
byggnader som Naturvårdsverket inte äger (naturum Blekinge, Färnebofjärden, 
Getterön, Gotland, Vindelfjällen Ammarnäs, Vindelfjällen Hemavan) bokförs 
under naturumverksamhet.

Tabell 46. Bidrag och ersättningar för fastighetsförvaltning 2016–2018 (tkr).

2016 2017 2018

Byggnader och anläggningar (investeringar) 85 277 92 021 37 043*

Uppdrag om viss fastighetsförvaltning (utförs av lst) 11 455 14 123 13 500

Byggnadsschablon (material med mera till lst) 11 800 11 800 11 800

Fastighetsförvaltning 12 184**

Underhåll och reparationer, riktade medel lst 23 879

Miljöledning 9

Summa 108 532 117 944 98 415

Källa: Naturvårdsverkets bokförda värden. 

* Investeringarna har minskat beroende på strategin att satsa på underhåll av befintliga  
byggnader snarare än på nyinvesteringar.

** Inkl. medel till eftersläckning av sommarens bränder.

6.1 Skötsel fastighetsförvaltning
Naturvårdsverkets fastighetsförvaltning styrs av förordning (1993:527) om 
förvaltning av statliga fastigheter. Fastighetsbeståndet ligger i huvudsak i 
skyddade områden med höga naturvärden som nationalparker och natur-
reservat.

På fastigheterna finns ett stort antal byggnader och anläggningar, varav de 
flesta fyller en stödjande funktion för det skyddade området. Inom beståndet 
finns bland annat naturum, entréer, parkeringar, broar och ligghallar. Sju av 
objekten utgör statliga byggnadsminnen.

Fastighetsförvaltningen omfattar ekonomisk, juridisk och teknisk förvaltning 
och utförs till delar på regional nivå genom uppdragsavtal med uppdragstagare: 
länsstyrelserna, föreningen Laponiatjuottjudus och Stiftelsen Tyrestaskogen. 
Avtalen benämns ”uppdrag om viss fastighetsförvaltning” och under 2018 
betalades totalt 13,5 miljoner kronor i ersättningar för arbetet. Exempel på 
arbetsuppgifter som ingår i uppdragen är löpande hantering av in- och utbe-
talningar i samband med drift och underhåll av byggnader och anläggningar, 
arrenden, hyror och nyttjanderätter, vägunderhåll och avgifter till samfällig-
hetsföreningar.

Den juridiska förvaltningen avser tecknande av arrendeavtal och andra 
nyttjanderätter (ingår ej i avtalet med föreningen Laponiatjuottjudus).  
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Den tekniska förvaltningen innebär att uppdragstagaren ser till att drift och 
underhåll av byggnader och anläggningar fungerar på kort och lång sikt.

Naturvårdsverket har tillsammans med sina uppdragstagare arbetat utifrån 
miljöledningsförordningen (2009:907) och det miljöcertifikat ISO 14001 som 
Naturvårdsverket har för att skapa goda förutsättningar och ett förbättrings-
arbete gällande den direkta miljöpåverkan.

Under år 2018 fördelades 11,8 miljoner kronor till kostnader för bygg-
nadsförvaltning i form av byggnadsschablonen. Byggnadsschablonen ska 
täcka uppdragstagarnas kostnader för driftmedia (värme, el- och vattenför-
brukning), renhållning, mindre akuta reparationer, inköp av mindre tjänster 
som serviceavtal med mera. Förutom schablonen gav Naturvårdsverket ca 
23,9 miljoner kronor i riktade medel för underhåll och reparationer. Exempel 
på sådana åtgärder är omläggning av tak på statliga byggnadsminnet Rågskär, 
underhåll av statliga byggnadsminnet Ottenby, renovering av trappor, leder 
med mera i Kullaberg och Stenshuvud samt marksanering i Fjärås Bräcka. 
Under 2018 utbröt bränder i flera områden som Naturvårdsverket äger. Som 
fastighetsägare har man ansvar för eftersläckningsarbetet. Detta kom att utföras 
av våra uppdragstagare och kostnaden för eftersläckningsarbetet uppgick till 
2,3 miljoner kronor.

6.2 Byggnader och anläggningar (investeringar)
I uppdragstagarens roll ingår det att initiera och samråda med Naturvårdsverket 
om behov av investeringar i form av ny-, om- eller tillbyggnationer. Detta 
arbete ligger till grund för Naturvårdsverkets årliga beslut om investerings-
plan. Naturvårdsverket har använt ca 37 miljoner kronor för investeringar 
i fastigheter, byggnader och anläggningar år 2018 utifrån urvalskriterierna. 
Exempel på investeringsprojekt som genomfördes var färdigställande av 
naturum Trollskogen, ny entré i Muddus, nya entréer i Tyresta samt reno-
vering av dammanläggning i Tyresta.
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7 Tema Kunskapsstöd och 
uppföljning

Tabell 47. Sammanfattning av medelsfördelning till kunskapsstöd och uppföljning.

2017 2018

Grön infrastruktur 14 122 13 285*

Genetiska resurser och traditionell kunskap 1 842 1 742

Inventeringar och kunskapsstöd 48 510 57 535

Övrigt (avsnitt 7.4) 49 4 385

Summa 64 523 76 947

* Varav 7.3.11 Kunskapsunderlag 8,6 mnkr. Observera att visst kunskapsstöd även  
finns under andra rubriker.

7.1 Grön infrastruktur
Naturvårdsverket fick 2015 regeringsuppdrag att koordinera arbetet med att 
genomföra grön infrastruktur i svenska land- och vattenområden. Arbetet 
har bedrivits i samverkan med länsstyrelserna och centrala myndigheter. 
Länsstyrelserna är främsta målgruppen för att ge stöd och vägledning i deras 
arbete med att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. 
Regeringsuppdraget slutredovisades den 31 oktober 2018.

För att stötta länsstyrelserna och bidra till ökad kunskap i samhället om grön 
infrastruktur och hur olika aktörer kan bidra i arbetet har vi bland annat:

• Genomfört regelbundna Skypemöten med myndigheter och länsstyrel-
serna för att kalibrera arbetet, dela information och för att stämma av 
knäckfrågor

• Arrangerat och genomfört en nationell tvådagars-konferens med deltagare 
från bland annat kommuner, näringsliv, länsstyrelser, markägare, konsulter 
och intresseorganisationer. Syftet med konferensen var bland annat att 
utbyta kunskap och erfarenhet om grön infrastruktur och regionala hand-
lingsplaner och skapa engagemang att bidra i det fortsatta arbetet

• Tagit fram kommunikationsmaterial för att stötta länens dialog och 
 samverkan med landskapets aktörer om hur handlingsplanerna kan 
användas och åtgärder vidtas för att bidra till grön infrastruktur. 
Exempel på kommunikationsmaterial som tagits fram 2018 är vanligt 
förekommande frågor och svar, broschyrer och illustrationer, animerad 
film och filmer med goda exempel på hur samverkan mellan olika aktörer 
kan bidra till både ökad biologisk mångfald och andra positiva effekter 
såsom bättre tillgång till tätortsnära natur, friluftsliv och naturturism.
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Vi har tagit fram en vägledning om hur regionala handlingsplaner för grön 
infrastruktur kan bidra till att ekosystemtjänster och behov av klimatanpassning 
tillgodoses vid fysisk planering. Vi har också tagit fram en vägledning om hur 
friluftslivet kan beaktas i handlingsplanerna.

Vi har fortsatt gett ut en lägesrapport för grön infrastruktur med informa-
tion, nyheter, tips och goda exempel.

En serie nationella dialogmöten och exkursion med externa aktörer som 
markägarorganisationer, markägare och naturvårdsorganisationer har genom-
förts i samverkan med Skogsstyrelsen. Syftet var att ge större möjlighet för 
diskussion och att nå en ökad samsyn kring underlag om grön infrastruktur 
i skogslandskapet, bland annat av begreppet värdetrakter.

Olika typer av analyser utgör viktiga underlag i länens handlingsplaner 
och vi har därför bidragit med medel till att genomföra fördjupade analyser 
för att vidareutveckla och kvalitetssäkra analyser av kontinuitetsskogar i 
Jämtlands län.

Tabell 48. Förbrukade medel till grön infrastruktur 2018 (tkr).

Arbete med grön infrastruktur, NV 2 250

Kommunikationsinsatser såsom film, broschyr, konferens 2 426

Summa 4 676

I tillägg till ovanstående har länsstyrelserna disponerat 20 mnkr från 1:3-anslaget för sitt  
arbete med grön infrastruktur.

EFFEKTER

Vägledning om grön infrastruktur bidrar till mer kunskap om ekologiska 
samband på landskapsnivå vilket ökar möjligheten att uppfylla nationella 
och internationella miljömål, ökad biologisk mångfald och fungerande eko-
system i ett föränderligt klimat. Vägledning bidrar till ökat engagemang på 
samhällsnivå att delta i arbetet med grön infrastruktur.

7.2 Genetiska resurser och traditionell kunskap
Naturvårdsverket beviljade Centrum för biologisk mångfald (CBM) ett 
bidrag för arbete som avser lokal och traditionell kunskap. I detta ingick 
att efter avstämning med Naturvårdsverket och på uppdrag av Miljö- och 
energidepartementet aktivt bidra till att delta i Sveriges internationella arbete 
kring CBD, särskilt arbetsgruppen för artikel 8 j och relaterade frågor inom 
CBD och IPBES. Även att CBM i samarbete med Naturvårdsverket stödjer 
Sveriges arbete i IPBES med genomgång av textdokument avseende lokal och 
traditionell kunskap inför partsmöte. I viss mån ingick sammanställning av 
lokal och traditionell kunskap som en del i det nordiska kustzonsprojektet21 
som beskrivs närmare nedan.

21  Biodiversity and ecosystem services in Nordic coastal ecosystems: an IPBES-like assessment. Volume 2. 
The geographical case studies. https://issuu.com/nordic_council_of_ministers/docs/tn2018532_web
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Naturvårdsverkets har med stöd från Nordiska ministerrådet ansvarat för 
genomförandet av Nordiska kustzonsprojektet. Projektet syftade till att 
beskriva Nordens kustzoner med fokus på biologisk mångfald och ekosystem-
tjänster. Det följer IPBES struktur på sammanställning och bedömning av kun-
skapsläget baserat på befintlig litteratur. Projektet delfinansierades från Nordiska 
Ministerrådet samt från övriga nordiska länder och Naturvårdsverket hade 
ansvar för projektledningen samt finansierade fyra svenska experter som 
ledde skrivarbetet för tre av de sex kapitel i rapporten. Resultat av projektet 
är en sammanfattande rapport för beslutsfattare om kustzoner i Norden, 
deras biologiska mångfald och ekosystemtjänster. Rapporten samt två under-
lagsrapporter har spridits i samtliga nordiska länder och presenteras på en 
rad seminarier och konferenser22.

7.3 Inventering och kunskapsstöd

Tabell 49. Översikt över insatser 2017–2018 inom inventering och kunskapsstöd (tkr).

Verksamhetsområde 2017 2018 Läs mer i nedan-
stående avsnitt

ArtDatabanken kunskapsstöd 7 696 14 050 7.3.1 och 7.3.2

Biogeografisk uppföljning 16 498 13 460 7.3.3

Artportalen 10 600 10 000 7.3.4

Marktäckedata 3 586 5 447 7.3.5

Biosfärområden 3 000 3 150 7.3.6

Internationell rapportering biologisk mångfald 
och CAFF 1 051 2 083 7.3.7

Alternativa åtgärder myggbekämpning, 
utredning 1 652 7.3.10

Miljösamverkan Sverige 1 000 1 500 7.3.8

Kommunikation nätverk för 
ekosystemtjänster 2 271 1 419 7.3.9

Övrigt 2 808 4 773

Summa 48 510 57 535 

Källa: Naturvårdsverkets bokförda värden.

22  Biodiversity and Ecosystem Services in Nordic Coastal Ecosystems – an IPBES-like Assessment for 
 Policymakers. A Nordic cooperation among Denmark, Finland Iceland, Norway, Sweden, the Faroe 
 Islands, Greenland and the Åland Islands. http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-8799-9 Bio-
diversity and ecosystem services in Nordic coastal ecosystems: an IPBES-like assessment. Volume 1. 
The general overview https://issuu.com/nordic_council_of_ministers/docs/tn2018536_web Biodiversity 
and ecosystem services in Nordic coastal ecosystems: an IPBES-like assessment. Volume 2. The geogra-
phical case studies. https://issuu.com/nordic_council_of_ministers/docs/tn2018532_web

http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-8799-9
https://issuu.com/nordic_council_of_ministers/docs/tn2018536_web
https://issuu.com/nordic_council_of_ministers/docs/tn2018532_web
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7.3.1 Stöd för genomförande av åtgärdsprogram för hotade arter
ArtDatabanken fungerar som ett viktigt kunskapsstöd i arbetet med åtgärds-
program för hotade arter och naturtyper (ÅGP). ArtDatabanken har under 
året medverkat i den nationella koordineringen av åtgärdsprogram, bistått 
berörda myndigheter och andra aktörer med expertstöd och underlag i 
genomförandet av åtgärdsprogram, bistått Naturvårdsverket vid utvärderingar 
av enskilda åtgärdsprogram (19 program under 2018) och i framtagandet av 
reviderade åtgärdstabeller (11 under 2018), samt bidragit till den mer långsik-
tiga utvecklingen av verksamheten där ett nytt arbetssätt tagits fram. Läs mer 
om ÅGP i avsnitt 3.2.

Åtgärdsarbetet är till stora delar beroende av en välfungerande samverkan 
med andra aktörer. ArtDatabanken driver på uppdrag av Naturvårdsverket 
(åtgärdsprogram för hotade arter), tillsammans med Jordbruksverket och en 
rad andra aktörer, en tvärsektoriell samverkansgrupp i syfte att utbyta kun-
skaper och erfarenheter, samt för att hitta möjligheter att samordna utveck-
lingsprojekt och åtgärder i infrastrukturens miljöer. Samverkansgruppen är 
ett viktigt forum för att diskutera praktisk förvaltning, uppföljning, forskning 
och projektsamarbete. Under 2018 höll samverkansgruppen en workshop23 
på Flora- och faunavårdskonferensen med målet att presentera samverkans-
gruppens arbete, öka förståelsen och informera om förutsättningarna att 
arbeta med biologisk mångfald i infrastrukturens biotoper samt att skapa 
nätverk och engagera andra aktörer.

7.3.2 Kunskap om invasiva främmande arter

Tabell 50. Fördelade medel 2018 till kunskap om invasiva främmande arter (tkr).

2018

Beställningar från ArtDatabanken 2 060

IAS-relaterat utvecklingsarbete av Artportalen 879

Summa 2 939

Naturvårdsverket har kunnat upphandla artfaktablad och utredningar av 
utrotningsmetoder för invasiva främmande arter. Dessa underlag används 
både för att uppfylla EU-kraven och för vägledning, vilket bidrar till att 
 etablering och spridning av invasiva främmande arter hindras.

Under året 2018 har ArtDatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket tagit 
fram en testversion till ett förenklat inrapporteringssystem, för att myndigheter 
och allmänheten lätt skulle kunna anmäla observationer av IAS. En allmän 
utveckling av IT-lösningar för snabb behandling och validering av dessa obser-
vationer samt larmsystem för ansvariga myndigheter utvecklas också med hjälp 
av 1:3-anslaget.

Likaså har ArtDatabanken under år 2018 på uppdrag av Naturvårdsverket 
och HaV genomfört en riskklassificering24 av drygt 2 000 främmande arter 

23  https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/samverkan/nationellt/infrastrukturens-biotoper/
24  https://www.artdatabanken.se/rapport-artdatabankens-risklista

https://www.artdatabanken.se/var-verksamhet/samverkan/nationellt/infrastrukturens-biotoper/
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som redan finns i den svenska naturen eller i våra närområden. Totalt 257 arter 
bedömdes utgöra en hög eller mycket hög risk och 53 arter bedömdes vara 
potentiellt invasiva. Resultatet hjälper att rikta utrotnings- och hanterings-
åtgärder rätt. På längre sikt utgör riskklassificering underlag för en nationell 
förteckning med rättsverkan. Läs mer om invasiva främmande arter i avsnitt 3.3.

7.3.3 Inventering och utveckling av ett biogeografiskt uppföljningssystem
Som ett komplement till miljöövervakningen genomförs inventeringar och 
övervakning inom programmet biogeografisk uppföljning. Syftet är att följa 
upp arters och naturtypers bevarandestatus och därmed tillgodose kraven 
på rapportering enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Naturvårdsverket sam-
ordnar arbetet i dialog med Havs- och vattenmyndigheten och med stöd av 
länsstyrelserna. Utförare med uppdrag från Naturvårdsverket är flera, varav 
ArtDatabanken är en stor och viktig aktör.

Tabell 51. Fördelade medel för biogeografisk uppföljning 2016–2018 (tkr).

2016 2017 2018

Fördelade medel 19 362 16 498 13 460

EFFEKTER

Resultaten från inventeringarna ger viktiga underlag för uppföljning av 
miljökvalitetsmålen och som beslutsunderlag för långsiktigt bevarande av 
naturtyperna och arterna. Utvecklingsinsatserna ger förutsättningar för 
ökad kunskap och mer kostnadseffektiv uppföljning.

NYHETER 2018

Under 2018 har inventeringar gjorts inom samtliga art- och naturtypsgrupper 
som ska rapporteras enligt EU:s art- och habitatdirektiv, vilket sker våren 2019. 
Fokus under året har varit att samla in, analysera och komplettera data där kun-
skap saknats, exempelvis för kärlväxter och mossor i fjällen och för sällsynta 
naturtyper. Den ökade kunskapen ger ett förbättrat underlag för bedömning-
arna i rapporteringen 2019.

Naturvårdsverket har även utvecklat metodik inom naturtypsgrupperna 
gräsmarker, våtmarker och fjäll samt för artgrupperna trollsländor, dykar-
skalbaggar samt grod- och kräldjur. För artgrupperna utvecklas nya metoder 
med eDNA och kamerateknik.

För att öka samordningen mellan utförare, sprida information, ge stöd 
och utveckla nätverk samt för att planera inför kommande uppföljningsperiod 
(2019–2024) genomfördes ett utförarmöte under året. Syftet var bland annat att 
uppnå bättre samordning av inventeringsinsatser, metod- och kvalitetsutveckling 
samt utveckling av förbättrade beräkningsmodeller och indikatorer. Mötet 
resulterade bland annat i att fältinsatser kommer att samordnas i högre grad. 
Även metod för eDNA, som ursprungligen har utvecklats för grodor, kommer 
att testas för fler arter.
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7.3.4 Dyntaxa, Artportalen och Trädportalen
Naturvårdsverket har under året finansierat del av masterdata-registret 
DynTaxa som ArtDatabanken driver och ansvarar för. Registret bidrar till 
robusta och kvalitetssäkra dataflöden genom förvaltningen av taxon-ID:n 
och artnamn och är en viktig komponent som ger stöd till Naturvårdsverkets 
arbete med naturdata. Det är en förutsättning för enhetlig digitalisering och 
samverkan inom artrelaterad miljöinformation och underlättar bland annat 
för den internationella rapporteringen inom naturområdet. Registret är en 
förebild för en stabil IT-komponent i en tjänsteorienterad arkitektur (SOA).

Spontanrapportering och olika inventeringar på lokal, kommunal och 
regional nivå levererar värdefull information om arters förekomst. Mycket 
av denna information rapporteras och tillgängliggörs i Artportalen som 
ägs och drivs av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 
Naturvårdsverket finansierar driften av Artportalen och har under 2018 
även gett fortsatta uppdrag med fokus på effektivisering och kvalitetssäkring av 
arbetet. Under 2018 finansierade Naturvårdsverket Artportalen med totalt 10 
miljoner kronor.

ArtDatabanken och Naturvårdsverket lanserade år 2008 Trädportalen25 – 
ett nationellt webb-verktyg för att rapportera och informera om träd med stora 
natur-, kultur- och upplevelsevärden. I första hand omfattar Trädportalen 
jätteträd, mycket gamla träd och grova hålträd. Syftet med Trädportalen är 
bland annat att öka hänsynstagandet till de värdefulla träden, och att göra 
det möjligt att utvärdera statusen för träden. Arbetet med Trädportalen utgör 
en viktig del i genomförandet av Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 
träd i kulturlandskapet. Naturvårdsverket har år 2018 finansierat drift och 
förvaltning samt stöd vid import av data.

7.3.5 Nationella marktäckedata
Naturvårdsverket tog 2016 initiativ till ett myndighetsgemensamt arbete för 
att ta fram en ny nationell kartering av marktäckedata (Nationella mark-
täckedata). Bakgrunden är det behov av nationellt jämförbar och aktuell 
information om landskapet som är nödvändig för flera olika analyser och 
beräkningar. Karteringen baseras på att kombinera satellitdata med infor-
mation från laserscanningen av Sverige. Resultatet som levereras är en 
 produkt med 24 tematiska klasser och fyra tilläggsskikt (markanvändning, 
produktivitet i skog, höjd- och täckningsgrad för träd och buskar samt 
fjällskog). Produktionen har gått bra och projektet har levererat två av de 
nationella tilläggskikten samt delområden med den tematiska produkten allt 
eftersom olika regioner färdigställts. Genom länsstyrelserna sker en regional 
förankring och utvärdering innan den färdiga produkten tillhandahålls och 
för ett av delområdena har en noggrann tematisk utvärdering genomförts 
av Sveriges lantbruksuniversitet. Under mars 2019 kommer produktionen 

25  https://www.tradportalen.se/

https://www.tradportalen.se/
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att slutföras och det kommer då att finnas nationella data som levereras via 
 standardiserade tjänster.

Arbetet leds av Naturvårdsverket med stöd av en intressentstyrgrupp där 
Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap, Skogsstyrelsen, Statistiska Centralbyrån, Sveriges lantbruksuniversitet 
och Trafikverket ingår. För andra intressenter finns en referensgrupp som 
regelbundet får ta del av och kommentera resultatet. Projektet och de olika 
användningsområdena har presenterats vid olika konferenser både nationellt 
och internationellt.

Under 2019 kommer intressenterna att arbeta för att skapa en långsiktig 
förvaltning av NMD. Genom Vinnovas program ”Utmaningsdriven innova-
tion” har projektet ”Agenda för landskapet” fått ekonomiskt stöd för att 
arbeta med förvaltningsfrågan samtidigt som vi visar hur NMD kan bidra 
till arbetet med de globala hållbarhetsmålen. I arbetet med den nationella 
geodatastrategin, http://www.geodata.se, har NMD identifierats som en 
viktig informationsmängd i nationella basdata.

Produktionen är uppskattad till en kostnad av 16 miljoner kronor. 
Samtliga myndigheter i intressentstyrgruppen bidrar ekonomiskt, men 
 huvuddelen av finansieringen kommer från Naturvårdsverket.

Tabell 52. Medel från 1:3-anslaget till Nationella Marktäckedata 2016-2018.

2016 2017 2018

Fördelade 1:3-medel - 3 586* 5 448**

* Under 2017 var kostnaden 7,8 mnkr varav Naturvårdsverket stod för 5,8 mnkr  
(fördelat mellan 1:2-, 1:3- och 1:15-anslagen).

** Under 2018 var kostnaden 9 mnkr varav Naturvårdsverket stod för 7,6 mnkr  
(fördelat mellan 1:2-, 1:3- och 1:14-anslagen).

7.3.6 Biosfärområden
2018 avsattes 3,15 miljoner kronor ur anslaget 1:3 till arbetet med biosfär-
områden. Läs mer om biosfärområden i avsnitt 9.5.

Tabell 53. Fördelade medel till biosfärområden 2016–2018 (tkr).

2016 2017 2018

Fördelade medel 3 250 3 000 3 150

7.3.7 Kunskap för EU-direktiv och internationella åtaganden
Under året har Naturvårdsverket försett Regeringskansliet med underlag 
till rapportering av åtgärdsbehov i Natura 2000-arbetet (Prioritised Action 
Framework) samt förberett rapporteringen av art- och habitatdirektivet enligt 
artikel 17 samt fågeldirektivet enligt artikel 12. Såväl den biogeografiska 
uppföljningen och miljöövervakningen ger underlag till rapporteringarna.
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NYA KUNSKAPER GENOM IPBES, CAFF OCH ANDRA SAMARBETEN

Naturvårdsverket är Sveriges nod för arbetet med IPBES och ansvarar för 
 kontakten med dess sekretariat, deltar på möten, kommenterar och sprider 
dess rapporter samt bidrar med möjligheten för svenska experter att arbeta i 
olika arbetsgrupper.

Naturvårdsverkets fortsatta engagemang i den internationella mellanstat-
liga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster har stort fokus 
på att hämta hem och föra ut de senaste kunskapsrönen från plattformsarbe-
tet. I år, liksom förra året, genomfördes en konferens på Naturhistoriska riks-
museet om IPBES samt det nordiska kustzonsprojektet (se avsnitt 7.2). Cirka 
100 deltagare från såväl departement och myndigheter som kommuner och 
organisationer deltog.

På den senaste konferensen presenterades rapporter som tagits fram 
av en panel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) 2018, 
med målet att sprida kunskapen och öka det svenska engagemanget i IPBES 
arbete. Två rapporter – The regional assessment report on biodiversity and 
ecosystem  services for Europe and central Asia och The assessment on land 
degradation and restauration, var i fokus på konferensen. Rapporten 
om  landdegradering översätts nu till svenska, där förutom översättning 
också information relevant  för svenska och nordiska förhållanden med exem-
pel från miljöer i norden, inkluderas. Arbetet har lagts ut på CBM, som också 
bistår även Naturvårdsverket i förberedelser inför IPBES plenarmöte samt 
deltar i den svenska delegationen på själva mötet.

Naturvårdsverket har inom Arktiska rådet representerat Sverige i tre 
arbetsgrupper och bidragit med underlag och ståndpunkter kring bl.a. ekosys-
temtjänster. Inom arbetsgruppen för biologisk mångfald (CAFF) har Sverige 
tillsammans med andra länder bland annat bidragit till projekt om arktiska 
flyttfåglar, skyddsåt gärder för våtmarker, liksom det cirkumpolära övervak-
ningsprogrammet samt till förberedelserna för den Arktiska biodiversitetskon-
gressen, som genomfördes i samband med Miljöministermötet i Rovaniemi i 
oktober 2018. Under året har samarbetet mellan Arktiska rådets arbetsgrup-
per accentuerats.

7.3.8 Miljösamverkan Sverige
Under 2018 fick Miljösamverkan Sverige (MSS) förstärkta resurser i form av 
1,5 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att fortsätta arbeta med det 
naturvårdspaket som kallas Grön utveckling. Grön utveckling består av flera 
olika projekt som redovisas nedan. 2018 års arbete är en utveckling och fort-
sättning av det arbete som gjordes under 2017.

Det finns stora utvecklingsmöjligheter inom naturvården, såväl av tillsyn 
som prövning. Generellt behövs en bättre samsyn mellan länsstyrelserna. Det 
finns även goda möjligheter att hitta mer effektiva arbetssätt och på så sätt 
skapa ett ökat utrymme för tillsyn. Det utvecklas en samsyn genom riktade 
utbildningsaktiviteter, aktivt arbete i de olika handläggarnätverken, nationella 
tillsynskampanjer, framtagande av handläggarstöd m.m.
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Tabell 54. Miljösamverkan Sverige 2016–2018 (tkr).

2016 2017 2018

Fördelade medel 0 1 000 1 500

SAMARBETSYTOR

Miljösamverkan Sverige har fått i uppdrag att samverka kring det länsstyrelse-
gemensamma förvaltningsobjektet Natur (FO Natur) och bygga samarbetsytor 
på länsstyrelsernas gemensamma intranät. Tanken med Samarbetsyta Natur 
är att det ska finnas en samlad ingång för all samverkan som rör naturvårds-
området. I samverkan med Naturvårdsverket har en ny portalingång ”skydd 
och förvaltning av skyddade områden” skapats och lanserats.

STRANDSKYDDSDELEGATIONEN

I januari 2016 avslutades arbetet i Strandskyddsdelegationen. Utredningen tog 
fram två webbplatser, Strandskyddsdelegationen.se och Strandskyddsdomar.
se, med mycket värdefull kunskapsuppbyggnad. De innehåller utbildningar, 
webbinarier, handläggarstöd med mera. Miljösamverkan Sverige förvaltade 
webbplatserna från januari 2017 till och med december 2018. Under 2018 har 
sidan uppdaterats med domar fram till första halvan av 2018. Länsstyrelsernas 
Förvaltningsobjekt Natur har nu övertagit ansvaret för båda webbplatserna 
och Miljösamverkan Sverige avslutar således sitt engagemang i webbplatserna.

STRATEGISK NATURVÅRDSTILLSYN

Efter 2017 års kartläggning av länsstyrelsernas arbete med grön tillsyn och 
prövning framkom att länsstyrelserna arbetar väldigt olika med dessa frågor, 
framför allt inom tillsynen. Projektet Strategisk naturvårdstillsyn har tagit 
fram verktyg som kan användas för att få en nationellt mer likvärdig och 
jämförbar naturvårdstillsyn, som är väl prioriterad utifrån det rimliga och 
faktiska tillsynsbehov som finns regionalt. Projektet har bedrivits under 2018 
och tillhandahåller underlag och hjälp på vägen vid fortsatt arbete på läns-
styrelserna i att utveckla tillsynsarbetet. Det har bland annat tagits fram 
 förslag på nationella målformuleringar inom grön tillsyn.

STÄRKT GRÖN TILLSYN II

Projektet är en fortsättning på ett projekt som genomfördes 2016–2017 
för att stärka naturvårdstillsynen hos länsstyrelserna. Stärkt grön tillsyn II 
har bestått av en samordnad nationell tillsynsinsats inom strandskyddade 
områden. 10 länsstyrelser anmälde intresse och fick del av instruktioner med 
ramar, underlag och mallar för insatsen. Tillsynsarbetet har stöttats efter hand 
med bland annat Skypemöten, nationellt pressmeddelande, kalibreringsmöten 
och juridiskt stöd för utredningsdelen av handläggningsprocessen.

BIOTOPSKYDD – GRÄNS FÖR SKADA

Länsstyrelserna hanterar en stor mängd ärenden inom biotopskyddet 
som därmed är en tidskrävande verksamhet. Projektet har tagit fram ett 
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hand läggarstöd som syftar till att stödja handläggarna på länsstyrelserna 
i  bedömningen av biotopskyddsfrågor och möjliggöra en likartad och 
 rättssäker hantering.

TILLSYNSVÄGLEDNING FÖR NATURVÅRD

Projektet har syftat till att få igång länsstyrelsernas vägledning om naturvårds-
tillsyn gentemot kommunerna och därmed på sikt också få kommunerna att 
bedriva mer naturvårdstillsyn. Material och mallar som kan användas för till-
synsvägledning har samlats på samarbetsytan för grön tillsynsvägledning.

TERRÄNGKÖRNING BARMARK

Naturvårdsverket gjorde en informationssatsning kring motortrafik i naturen 
under 2017–2018. Som en del av det arbetet startade MSS ett projekt kring 
terrängkörning på barmark för att bland annat möjliggöra en större samsyn 
och öka kompetensen kring terrängkörningsfrågorna hos länsstyrelserna. 
Representanter från alla län finns med i nätverket för terrängkörning och 
nyttjar materialet som projektet lagt ut på samarbetsytan. Under hösten 2018 
har projektgruppen i samverkan med Förvaltningsobjekt Natur arbetat fram 
en e-tjänst för ansökningar om dispens från terrängkörningslagen. E-tjänsten 
kommer att lanseras våren 2019.

ENKLARE SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 § MILJÖBALKEN

Projektet om enklare samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken startade hösten 
2018 och beräknas pågå fram till och med hösten 2019. Syftet med projektet 
är att klargöra vilka ärenden som ska skickas in till länsstyrelserna gällande 
olika typer av ledningsarbeten samt att ge verksamhetsutövarna bättre verk-
tyg för att uppfylla 2 kap. miljöbalken. Syftet är också att minska mängden 
ej relevanta ärenden till länsstyrelserna samt att arbeta för att de anmälningar 
om samråd som skickas in är kompletta för att minska handläggningstiderna.

EKOLOGISK KOMPENSATION

Våren 2018 startades projektet ”Ekologisk kompensation i prövnings-
processen” som planeras pågå till juni 2019.

Syftet med projektet är bland annat att öka medvetenheten och användandet 
av ekologisk kompensation på länsstyrelserna samt att underlätta hanteringen av 
ekologisk kompensation i ärendehanteringen för handläggaren. Projektet jobbar 
bland annat med att ta fram ett handläggarstöd, sammanställa en  kunskapsbank 
och vägledande domar.

TILLSYNSUTBILDNING I NY TAPPNING

Hösten 2018 startade Miljösamverkan Sverige arbetet med att ta fram en 
förstudie kring hur en webbaserad tillsynsutbildning kan utformas. En del 
av arbetet har lagts ut till konsult som inte finansieras av Grön utveckling. 
Utbildningen kommer att omfatta tillsyn enligt miljöbalken med fördjupnings-
delar inom förorenade områden, miljöfarlig verksamhet, natur och vatten.
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7.3.9 Kunskap och kommunikation om ekosystemtjänster
I januari 2018 slutredovisades regeringsuppdraget om kommunikation om 
ekosystemtjänster som pågått under 2014–2017. Arbetet har under 2018 
fortsatt som en miljömålsrådsåtgärd, med målet att öka kunskapen om 
 ekosystemtjänster och deras värden samt att stimulera en integrering av denna 
kunskap i planerings- och andra beslutsprocesser. Utöver kommunikation 
har samverkan och kunskapsutbyte skett via ett nätverk bestående av cirka 
50 representanter från elva nationella myndigheter, kommuner, länsstyrelser, 
företag och organisationer inom areella näringar samt bygg-, transport- och 
infrastruktursektorn.

Tabell 55. Kostnader för arbetet med kommunikation om ekosystemtjänster 2016–2018 (tkr).

2016 2017 2018

Kostnad 2 030* 2 200* 13

* Inklusive finansiering av pilotverksamhet i tre län med 350 000 kronor vardera.

Under 2018 har ändå ett antal aktiviteter ägt rum för det nätverk som  arbetar 
för att lyfta betydelsen av ekosystemtjänster. En nätverksträff och ett antal 
Skypemöten har genomförts, och kunskaps- och erfarenhetsutbyte har 
fortsatt via olika kommunikationskanaler (exempelvis sociala medier och 
lägesrapport). Utöver stöd till nätverket har ett antal specifika aktiviteter 
genomförts,  exempelvis uppdatering av vägledning om bildande av naturreservat 
med ekosystemtjänstperspektiv, stöd till tre pilotlän som arbetat med en guide 
för integrering av ekosystemtjänstperspektivet i länsstyrelsernas verksamhet och 
beslut, översättning av rapporter om ekosystemtjänster till engelska samt 
genomförande av ett evenemang om ekosystemtjänster på partskonferensen 
om konventionen om biologisk mångfald i Egypten. Arbetet har bidragit till 
att öka kunskapen om betydelsen av biologisk mångfald och värdet av eko-
systemtjänster och därmed antagligen till att fler beslut fattats som inkluderar 
värdet av ekosystemtjänster.

7.3.10 Kunskapsunderlag i anslutning till regeringsuppdrag
Naturvårdsverket har fortsatt delta i Jordbruksverkets regeringsuppdrag 
om hur EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) påverkar miljon i Sverige. 
Vi har bl.a. ansvarat för att ta fram under underlag till kommande CAP om 
 biologisk mångfald samt en rapport om gynnsam bevarandestatus.

Medel från 1:3-anslaget har använts för att ta fram två kunskapsunderlag 
inom ett regeringsuppdrag där Naturvårdsverket ska analysera terrängkör-
ningens påverkan på djur, natur och friluftsliv. Det ena kunskapsunderlaget 
syftar till att visa om förväntade effekter uppnåtts av åtgärder inom samebyar-
nas terräng körningsplaner (som länsstyrelsen ger bidrag till) genom att studera 
 flygfoton. Det andra kunskapsunderlaget syftar till att, genom en litteratur-
studie, beskriva terrängkörningens påverkan på vegetation och biologisk 
mångfald. Regeringsuppdraget planeras att redovisas den 1 juni 2019. Läs 
om terrängkörningsplaner i avsnitt 5.1.6.
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Som en följd av tidigare uppdrag om översvämningsmygg har en förstudie 
till en systematisk utvärdering av alternativa metoder för myggbekämpning 
utförts av Mistra/EviEM, på uppdrag av Naturvårdsverket. Förstudien är en 
sammanställning av litteratur avseende alternativa myggbekämpnings metoder. 
Litteratur sammanställdes rörande effekter av hävd och bete av igenväxande 
strandängar samt effektiviteten hos metoden med sterilisering av mygghanar. 
Rapporten finns på http://www.naturvardsverket.se/oversvamningsmygg där 
Naturvårdsverket tillgängliggör information om Bti-behandling och annan 
kunskap gällande översvämningsmygg.

Även en studie26 om hävdens betydelse för förekomsten av översväm-
nings mygg finansierades. Studien genomfördes av SVA, Statens Veterinär-
medicinska Anstalt. Läs om bekämpning av översvämningsmygg i avsnitt 
7.4.2.

7.3.11 Rödlistan m.m.
Ett viktigt stöd för arbetet är Sveriges rödlista som tas fram av ArtData-
banken SLU tillsammans med dess expertkommittéer för olika organism-
grupper. Sveriges rödlista är en sammanställning av de svenska arternas 
tillstånd (ut döenderisk) och den fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och 
vattenmyndigheten som Sveriges officiella rödlista. Rödlistningen i Sverige 
följer det system som utvecklats av Internationella naturvårds  unionen (IUCN) 
för att utvärdera och bedöma tillståndet för arter i naturen, och är ett viktigt 
hjälpmedel för att göra naturvårdsprioriteringar. Naturvårdsverket har därför 
bidragit med medel för 2018 års arbete med framtagandet av nästa rödlista, 
med planerat fastställande år 2020.

Jordbruksverket har fått bidrag till ängs- och betesmarksinventeringen, 
vilket möjliggjort en utökad inventering och därmed bidragit till ett mer 
 uppdaterat kunskapsunderlag. Inventeringens resultat används bland annat 
som underlag för uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmål, rappor-
tering enligt art- och habitatdirektivet och länsstyrelsernas naturvårdsarbete.

Ett uppdrag till Centrum för biologisk mångfald bestod av flera kunskapsstöd:

• IPBES – översättning och tolkning av IPBES Summary for Policy  
Makers Land Degradation

• IPBES – expertstöd vid partsmöten m.m.
• Biologiskt kulturarv – kursmaterial, läs mer i avsnitt 9.1
• Invasiva främmande arter – expertstöd för förslag till nationella 

 hanteringsprogram och vägledning
• Litteraturstudie terrängkörning.

26  NV-03551-18

http://www.naturvardsverket.se/oversvamningsmygg
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7.4 Övrigt
7.4.1 Länsstyrelsens gemensamma IT-arbete
Naturvårdsverket bidrog under 2018 med 2 199 000 kronor till länsstyrelse-
gemensam IT-utveckling. Bidraget avsåg delar av de kostnader som finns för 
IT-drift, underhåll, användarstöd och utveckling av det IT-stöd som hanterar 
uppföljning av skyddade områden, tillhörande lagring av data och kommuni-
kation med Naturvårdsverkets system. Länsstyrelsens system är numera platt-
formsoberoende och tillhandahåller formulär för inventeringar av brandfält, 
rikkärr och gräsmark. Därutöver har IT-stödet för att hantera bevarande-
planer för Natura 2000-områden uppdaterats för att fungera i Windows 10.

7.4.2 Bekämpning av översvämningsmygg vid Nedre Dalälven
Naturvårdsverket beviljade 8,3 miljoner kronor för eventuellt behov av 
bekämpning under 2018. Det visade sig att sommaren blev torr och efter en 
första rekordstor bekämpning genomfördes inga fler. Däremot kunde bidraget 
användas till inköp av Bti, i en sådan mängd att det bedöms räcka under hela 
2019. Totalt förbrukades 1 644 685 kronor av bidraget till myggbekämpning. 
Läs om kunskapsunderlag för myggbekämpning i avsnitt 7.3.10.

Tabell 56. Bidrag till myggbekämpning i Nedre Dalälven (tkr).

2016 2017 2018

Medfinansiering av myggbekämpning i Nedre Dalälven 3 000* 211 1 645

* Via Jordbruksverket.
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8 Tema Vilt och rovdjur

Tabell 57. Fördelade medel till rovdjurs- och viltförvaltning 2016–2018 (tkr).

Sakområde 2016 2017 2018

Genetisk förstärkning av vargstammen 366 1 329 2 295

Drift och förvaltning av IT-system 3 890 3 110 4 101

Viltskadecenter, drift 9 770 8 385 9 350

Bidrag rovdjursinventering (lst) 40 516 44 432 45 677

Bidrag, rovdjursbidrag (lst) 15 652 19 600 19 300

Övrigt rovdjur 11 116 6 016 6 105

Åtgärder till skydd för renar 1 000 0

DNA-analyser 7 538 8 181 8 927

SVA viltsjukdomar 2 999 3 000 2 998

Övrigt vilt 5 466 6 328 14 091

Totalt 98 313 100 381  112 844

Källa: Utbetalda medel enligt Naturvårdsverkets bokförda värden. Kostnader för 
 mårdhundsbekämpning finansieras från 2018 inom Invasiva främmande arter,  
se avsnitt 3.3, och har i denna tabell exkluderats för alla år.

8.1 Rovdjursförvaltning
Rovdjursbidraget fördelas varje år till länsstyrelserna samt till de två större 
rovdjurscentrumen i landet. Medlen får användas till informationsinsatser 
samt akuta åtgärder kopplade till de stora rovdjuren.

Medlen för genetisk förstärkning av varg syftar till att underlätta inflödet 
och spridningen av nya gener till den skandinaviska vargstammen främst 
genom att bidra till att länsstyrelserna kan öka sin närvaro i vargrevir 
 innehållande genetiskt viktig varg.

Tabell 58. Förbrukade medel till rovdjursförvaltning 2016–2018 (tkr).

Sakområde 2016 2017 2018

Genetisk förstärkning av vargstammen 366 1 329 2 276

Bidrag, rovdjursbidrag 15 652 19 600 17 672

Arbete med förvaltningsverktyget för rennäringen 1 240 1 240 1 240

Summa 17 258 22 169 21 188

EFFEKTER

Länsstyrelserna har under 2018 med hjälp av rovdjursbidraget kunnat hålla 
en hög beredskap för att snabbt vara på plats vid incidenter involverande stora 
rovdjur. Länsstyrelserna anser att möjligheten att snabbt vara på plats för att 
genomföra skadebesiktningar samt skadeförebyggande åtgärder är en viktig del 
i att minska konflikter med rovdjur. Länsstyrelserna har möjlighet att ha stor 
närvaro ute i fält med kunnig personal som starkt bidrar till att allmänhetens 
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oro och rädslor kopplade till stora rovdjur dämpas. Rovdjursbidraget medför 
även att länsstyrelserna kan utföra tillsyn i samband med jakt efter stora rovdjur, 
och i vissa fall även själva deltaga i skyddsjakter.

Bidraget för genetiskt viktig varg har dels utbetalats till länsstyrelser för 
utökad tillsyn i revir med genetiskt värdefull varg (Tiveden och Svartedalen), 
samt för skadeförebyggande åtgärder i samband med att en invandrad varg 
uppehöll sig i renskötselområdet. Medlen har även bekostat skyddsjakt efter 
hybrider mellan varg och hund i Bie-reviret, där allt tyder på att alla hybrider 
blev avlivade.

Medlen för arbetet med förvaltningsverktyget har utbetalats till vissa läns-
styrelser (Dalarna, Jämtland, Västernorrland och Västerbotten) för deras samråd 
med samebyarna. Även Sametinget har erhållit bidrag för att kunna genomföra 
utbildning av samebyarna i produktionsmodellen där man  beräknar förlusten av 
ren till stora rovdjur. Arbetet med rennäringens toleransnivå har resulterat i att 
Sametinget och berörda länsstyrelser är överens med Naturvårdsverket om att i 
arbetet med förvaltningsverktyget utgår man från de förluster som beräknats av 
produktionsmodellen samt att rovdjursförekomsten beskrivs av det fastställda 
inventeringsresultatet.

Rovdjurscentrumen redovisar att deras medel använts till att ta fram och 
sprida lättillgänglig basinformation om de stora rovdjuren och förvaltningen av 
dessa, att utveckla webbplatser, att arbeta med uppsökande informationsverk-
samhet och skolinformation samt vara en mötesplats för att diskutera rovdjur. 
De båda centrumen har under 2018 utökat sitt samarbete vilket bl.a. resulterat  
i en gemensam webbplats27. Man har infört ett gemensamt nyhetsbrev för sprid-
ning av kunskap samt påbörjat en undersökning om hur man kan öka tillgäng-
ligheten av kunskap och forskningsresultat till olika målgrupper.

Deras hemsidor http://www.de5stora.com och http://www.rovdjursskolan.se 
för rovdjursinformation hade under 2018 180 000 respektive 50 000 unika besö-
kare. Under 2018 har man även nyttjat Facebook för att sprida information om 
stora rovdjur och har vid årets slut 1 200 följare.

8.2 Rovdjursinventering och övrig kunskap
8.2.1 Inventeringar och metodutveckling
BJÖRN

Björn inventeras genom särskilda satsningar med spillningsinventeringar i ett 
rullande schema mellan länen och därpå följande populationsberäkningar. Under 
2017 har en björnspillningsinventering genomförts i Dalarnas och Gävleborgs 
län samt i delar av angränsande län. Under 2018 gjordes en nationell popula-
tionsuppskattning av björnstammen baserad på länsvisa  uppskattningar 
mellan 2014 och 2017. Under 2019 kommer en  björn in ven tering att genom-
föras i Västerbottens län.

27  http://www.de5stora.com
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KUNGSÖRN

Under 2018 intensifierades arbetet med översynen av kungsörnsinventeringen 
med inventering i fyra försöksområden för intensivinventering (två områden 
i Norrbottens län, ett i Västerbottens län och ett i Dalarnas län) i likhet med 
hur de inventerar i Norges intensivområden.

VARG

I samband med att resultaten från varginventeringen 2016/2017 fastställdes 
beslutade Naturvårdsverket om ytterligare en inventeringssäsong 2017/2018 
med utökad insamling av prover för DNA-analys i arbetet med att ta fram 
en ny omräkningsfaktor (från familjegrupper till individer). Åtta län i 
Mellansverige har tilldelats extra medel för detta.

JÄRV

Naturvårdsverket har tilldelat Länsstyrelsen i Norrbottens län extra medel 
till en särskild satsning under tre år gällande en mer omfattande insamling av 
DNA-prover från järv. Fältpersonal från norska Statens naturoppsyn (SNO) 
har samlat prover inom länet längs med riksgränsen. Vidare gjordes en särskild 
satsning i Gävleborgs, Dalarnas, Västernorrlands och Jämtlands län för att 
utöka möjligheterna att inventera järv i skogslandet med hjälp av DNA.

DNA-ANALYSER

DNA-analyser blir en allt viktigare del av rovdjursinventeringen. Resultaten 
används bl.a. för populationsuppskattningar, art- och individidentifiering samt 
beräkning av släktskap och inavelsgrad. Naturvårdsverket har avtal med tre 
laboratorier. Naturhistoriska riksmuseet analyserar prover från björn, Sveriges 
lantbruksuniversitet från varg och Uppsala universitet från järv.

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT (SVA)

Naturvårdsverket har under många år gett SVA i uppdrag att hantera kroppar 
och delar av kroppar från de stora rovdjuren28. SVA genomför bl.a. obduk-
tioner, hanterar och lagrar prover samt levererar prover för DNA-analys till 
ovan nämnda laboratorier. Dessa data är viktiga för bl.a. populationsberäk-
ningar, övervakning av sjukdomar och dödsorsaksstatistik29.

ANVÄNDNING AV VILTKAMEROR

Viltkameror används i allt större utsträckning och är ett viktigt komplement 
som underlättar inventeringsarbetet, speciellt vid brist på snö. Kamerorna 
används dessutom för att förebygga rovdjursangrepp på tamdjur och hägnat 
vilt. Länsstyrelsen i Jämtlands län har ett projekt med fasta viltkamerastationer 
i samarbete med järvforskningsprojektet. Projektet kommer att fortlöpa under 
2019. Användningen av ny teknik innebär ökade kostnader de närmaste åren, 

28  Björn, järv, lo, varg
29  https://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/stora-rovdjur

https://www.sva.se/djurhalsa/vilda-djur/stora-rovdjur
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dels p.g.a. inköp av utrustning men även för att det administrativa arbetet ökar 
t.ex. i form av bildhantering. Det kräver även god kontakt med markägare och 
jaktarrendatorer. Inom vissa delar av länen är motståndet mot utplacering av 
kameror en begränsande faktor. Den nya lagstiftningen har gjort det lättare för 
privatpersoner att använda viltkameror vilket även möjliggör för privatpersoner 
att vara mer delaktiga i inventeringsarbetet.

För att underlätta användningen av viltkameror har Naturvårdsverket 
publicerat en vägledning för regelverk kring privata viltkameror30.

8.2.2 Resultat och rapportering
Inventeringsresultaten från vintern 2017/2018 finns sammanfattade i artvisa 
publikationer för björn, varg, järv, lodjur och kungsörn31.

RAPPORTERING

De norsk-svenska databaserna Skandobs och Rovbase ger allmänheten möjlighet 
att rapportera sina rovdjursobservationer. Under 2018 har Naturvårdsverket 
arbetat för att modernisera Skandobs. Miljødirektoratet och Naturvårdsverket 
har vidareutvecklat den s.k. Feltappen som används för att samla data i fält. 
Appen är ämnad för fältpersonal vid länsstyrelserna samt SNO i Norge.

Naturvårdsverket har efter upphandling tecknat ett treårigt avtal med 
Svenska Jägareförbundet gällande rovdjursinventering. Enligt avtalet ska 
Svenska Jägareförbundet bl.a. bygga upp ett rapporteringssystem och främja 
 rapportering via Skandobs samt medverka i områdes- och spillningsinventeringar.

I slutet av 2017 inledde Naturvårdsverket en utvärdering av inventerings-
systemet för stora rovdjur genom att beskriva och utvärdera dagens system, 
utvärdera förtroendet för inventeringsresultat och utförarorganisationer samt 
utvärdera övergången från Rovdjursforum till Rovbase. Utvärderingen redo-
visas under våren 2019.

RAPPORTERINGEN ÖKAR

Allmänheten har gjorts delaktig i inventeringsarbetet via information som 
länsstyrelserna lägger ut på sina hemsidor samt via sociala och lokala medier, 
där allmänheten uppmanas att rapportera sina observationer. Stor vikt läggs 
vid att återkoppla till dem som rapporterar för att de ska känna att de gör en 
värdefull insats och för att främja att fler rapporter kommer in. Generellt syns 
en tydlig positiv trend vad gäller Skandobs då rapporteringarna har ökat i de 
flesta länen. Allmänheten har även gjorts delaktig vid spillningsinsamlingar, 
samt involverats när länsstyrelserna varit ute på olika typer av publika möten, 
mässor, informationsträffar etc.

30  http://www.naturvardsverket.se/regler-viltkamera
31  Björn: http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-8822-4. Varg: http://www.naturvardsverket.se/up-
load/nyheter-och-press/press2018/rovdjursinventering-varg-2018.pdf. Järv: http://www.naturvardsverket.
se/978-91-620-8824-8. Lodjur: http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-8813-2. Kungsörn:  
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/vsc/vsc-dokument/vsc-publikationer/rapporter/2018/ 
nationell-kungsornsrapport-2018.pdf.

http://www.naturvardsverket.se/regler-viltkamera
http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-8822-4
http://www.naturvardsverket.se/upload/nyheter-och-press/press2018/rovdjursinventering-varg-2018.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/nyheter-och-press/press2018/rovdjursinventering-varg-2018.pdf
http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-8824-8
http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-8824-8
http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-8813-2
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ANVÄNDNING AV INVENTERINGSRESULTAT

Länsstyrelserna redovisar att resultaten används som underlag vid framtagande 
av miniminivåer, förvaltningsnivåer och förvaltningsplaner, uppföljning av 
mål gällande gynnsam bevarandestatus för rovdjur, planering av skadeföre-
byggande åtgärder samt som underlag för beslut om skydds- och licensjakt. 
I renskötselområdena utgör inventeringsresultaten underlag för Sametingets 
beslut om ersättning för rovdjursförekomst samt beslut om bidrag för före-
byggande åtgärder. Det är även ett viktigt underlag för toleransnivåarbetet.  Vid  
all dialog med allmänhet, tamdjursägare, jägare, intresseorganisationer, forskare 
m.fl. är inventeringsresultaten en nödvändig grund. Det är även värdefull infor-
mation för andra områden som berör länsstyrelsernas arbete, exempelvis vad 
gäller vindkraftsparker eller avverkningsanmälningar. Sammanfattningsvis är 
en god inventering med trovärdig grund mycket viktig för viltförvaltningen.

8.3 Viltförvaltning kunskapsunderlag
FJÄLLRÄV

Miljö- och energidepartementet i Sverige och Klima- och miljødepartementet 
i Norge upprättade 2015 en avsiktsförklaring om förvaltningen av den skandi-
na viska fjällrävspopulationen. Under 2018 inventerades fjällräv i Sverige och 
Norge för första gången enligt samma metod, för att få jämförbara data mellan 
länderna32. länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län erhöll 
2018 särskilda medel för fjällrävsinventering.

VILTSKADECENTER

Viltskadecenter vid SLU har under 2018 haft i uppdrag att samordna, granska 
och utbilda i inventeringsarbetet för varg, järv och lo så att den sker i enlig-
het med regelverk och metodik. Vidare har Viltskadecenter sammanställt en 
nationell statistik över viltskador på tamdjur och gröda. I sammanställningen 
redovisas även länsstyrelsernas användning av medel till bidrag för förebyggande 
åtgärder och ersättningar för uppkomna skador.

ÖVRIGT

Som underlag till 2019 års bedömning av bevarandestatusen hos arter listade 
i art- och habitatdirektivet finansierade Naturvårdsverket tillsammans med 
Miljødirektoratet tre genetiska undersökningar av huruvida de skandinaviska 
stammarna av björn och järv har genetiskt utbyte med bestånden i Finland. 
Undersökningarna visade att genflöde förekommer hos båda arterna och att 
emigrationen från Skandinavien är större än immigrationen. En undersökning 
av järvens utbredning i Skandinavien verifierade också att artens utbredning i 
boreal zon ökat.

En sårbarhets- och känslighetsanalys av järv och lodjur i Skandinavien 
visade att i Sverige påverkas populationstillväxten hos arterna av djurens 

32  https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2580578
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benägenhet att emigrera från Sverige till Norge, förvaltningen i båda länderna 
och source-sink-dynamik som den kan orsaka, samt av honornas överlevnad 
och illegal jakt33.

2018 initierades sex stycken tvååriga innovationsprojekt där länsstyrelser i 
samverkan med andra aktörer ges möjlighet att utveckla inventeringsmetoder för 
stora rovdjur. Exempel på sådana metoder är viltkamera, drönare och eDNA.

En kunskapsöversikt34 om de stora rovdjurens effekter på annat vilt och 
tamren togs fram. Den fokuserar främst på björn, järv, lodjur, varg, rödräv och 
kungsörn, och deras bytesdjur. Den går igenom vilka effekter som vetenskapligt 
kan förväntas, vad undersökningar visat som studerat effekterna i fält, och anger 
vilka effekter som har starkt vetenskapligt stöd respektive var stödet är svagare.

Under 2018 samfinansierade Naturvårdsverket tillsammans med 
Miljødirektoratet i Norge projektet Rovquant med syfte att utifrån insamlat 
DNA och analyserade och registrerade döda rovdjur i Rovbase bestämma 
antalet individer och tätheter av björn, järv och varg. Resultaten från detta 
projekt kommer att presenteras under 2019.

Naturvårdsverket har i samarbetet med IIASA35 i en pilotstudie utvärderat 
möjligheten till att utveckla ett modelleringsverktyg med särskild inrikt-
ning på utmaningarna och interaktionerna mellan älg och skogsförvaltning. 
Modelleringsverktyget bedöms kunna utgöra ett beslutsstöd för en långsiktig 
strategisk-, nationell- och regional planering av natur- och viltförvaltningen.

Naturvårdsverket har anställt en veterinär (18 månader) som arbetar med 
frågor rörande Chronic Wasting Disease (CWD) och även afrikansk svinpest. 
Arbetet innebär bl.a. att tillsammans med andra berörda myndigheter upp-
rätta en vägledning (handlingsplan) riktat till alla myndigheter och instanser 
som kan bli involverade i frågan vid påvisandet av CWD. Kunskapsbehov 
har identifierats och bl.a. fick SLU i uppdrag att göra två kunskapssam-
manställningar; en om hjortdjurspopulationer i Sverige36, och en om CWD 
(under framställan). IIASA har fått medel för att modellera effekter av CWD 
i svenska hjortdjurspopulationer. SVA har beviljats extra medel för att skapa 
material (filmer, broschyrer m.m.), som underlag till en informationskampanj  
riktad till bl.a. jägare. Ytterligare medel har gått till Svenska Samernas 
Riksförbund för att ta fram en handlingsplan för rennäringen.

8.4 Viltförvaltning
Olika kommunikationsinsatser, förvaltningsplaner för övrigt vilt, gåsinventering 
samt utvärdering av älgförvaltningen har finansierats för sammanlagt cirka 
3 miljoner kronor.

33  http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6793-9
34 http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6792-2
35  International Institute for Applied Systems Analysis, Ecosystem Services and Management Program. 
http://www.iiasa.ac.at
36  http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6819-6

http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6793-9
http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6792-2
http://www.iiasa.ac.at
http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6819-6
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9 Tema Insatser som gynnar 
kulturarvet

Skydd och skötsel av det biologiska kulturarvet utgör en naturlig och 
integrerad del av flera av Naturvårdsverkets verksamhetsområden. 
Kulturmiljöperspektivet ingår i bred bemärkelse i arbetet med skydd och 
skötsel av värdefull natur. Dels generellt som en aspekt i såväl beslut om skydd 
och skötselplaner och dels specifikt i form av såväl skydd och förvaltning kultur  - 
historiskt värdefulla fastigheter och element som förvaltningen av världsarv 
och biosfärområden.

9.1 Ängar och betesmarker – 
tillika ett biologiskt kulturarv

I skyddade områden i Sverige, huvudsakligen i naturreservaten, finns 

 23 400 hektar ängar och betesmarker. Utöver detta finns ytterligare 
13 600 hektar huvudsakligen i Natura 2000-områden. Av den naturvårds-
skötsel som länsstyrelserna och andra förvaltare (föreningen Laponiatjuottjudus 
och Stiftelsen Tyrestaskogen) genomför i skyddade områden utgör ängsslåtter och 
betesdrift den enskilt största insatsen; 2018 till en kostnad om ca 77 miljoner 
kronor. Utöver detta bidrar miljöersättningarna i landsbygdsprogrammet, 
särskilt i Natura 2000-områden men även i naturreservat, till åtgärder som 
bete och slåtter.

Många ängar och betesmarker växer igen och restaureringsinsatser genom-
förs för att återskapa eller förstärka deras värden i skyddade områden. Detta 
gäller särskilt i Natura 2000-områden för vilka LIFE+-medel kan sökas från EU.

Till upprätthållande av natur- och kulturvärden i odlingslandskapet bidrar 
även kommuner och ideella organisationer. Med LONA-bidrag genomfördes 
bl.a. restaureringar av betesmarker och friställande av grova träd.

Även inom ramen för åtgärdsprogram för hotade arter görs insatser i kul-
turlandskapet utanför de skyddade områdena. Flera av åtgärdsprogrammens 
arter är starkt knutna till människoskapade miljöer t.ex. hotade åkerogräs. 
Andra arter lever i miljöer som är starkt människopräglade, t.ex. läderbagge 
eller i miljöer som gynnas av hävd, t.ex. rikkärr. Även åtgärdsprogrammet för 
skyddsvärda träd har en stark koppling till det biologiska kulturarvet.

Den generella utvecklingen för ängar och betesmarker är starkt negativ. 
Jordbruksverket har under 2018 i samverkan med länsstyrelserna, Naturvårds-
verket och Riksantikvarieämbetet tagit fram en plan för odlingslandskapets biolo-
giska mångfald inom ramen för Miljömålsrådets arbete. Arbetet för dessa miljöer 
behöver samordnas bättre så att det finns en gemensam långsiktig syn på vilka 
insatser som behövs, var de behövs och hur styrmedel bör utformas och fördelas 
för att ge bästa miljöeffekt och samtidigt få acceptans hos lantbrukarna.
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Centrum för biologisk mångfald (CBM) tar fram kursmaterial om biologiskt kul-
turarv på uppdrag av Naturvårdsverket i samarbete med Riksantikvarieämbetet. 
2018 hölls två kurser i förvaltning av skogsbetesmarker, för 30 respektive 36 
deltagare. En kunskapssammanställning om slåtter är klar inom kort.

9.2 Skötsel av kulturpräglad natur
Under 2018 har Naturvårdsverket bland annat använt 1:3-anslaget till att 
tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Centrum för biologisk mångfald 
genomföra en flerårig satsning på skötsel av kulturpräglad natur. Satsningen 
är en kompetensutveckling om ekologi, historia och praktisk förvaltning. 
Den riktar sig till dem som arbetar med att planera och genomföra skötsel, 
framför allt i formellt skyddade områden, såväl inom naturvården som kultur-
miljövården. Det övergripande syftet är att bättre bevara biologisk mångfald 
och kulturmiljövärden i landskapet.

Satsningen består av en serie kurser med fördjupningar i olika skötsel-
former och kulturpräglade naturtyper. Kurserna utformas i samarbete med 
länsstyrelser som står värd för kurserna och erbjuder studielokaler. År 2018 
genomfördes två kurser om skötsel av skogsbeten, i Gotlands och Uppsala 
län. I kursmaterialet ingår en generell vägledning om hur man kan arbeta 
med historia och ekologi och även specifikt material om de områden som 
besöks. Under kurserna har deltagarna fått tillfälle att utbyta erfarenheter och 
ta del av den senaste forskningen, vilket i sig har genererat ny kunskap som 
efter kurstillfällena arbetas in i en kunskapssammanställning och en skriftlig 
vägledning om den aktuella naturtypen.

9.3 Byggnader i Naturvårdsverkets ägo
Inom Naturvårdsverkets fastighetsbestånd finns byggnader med höga kultur-
värden. Bland dessa finns bland annat de 7 statliga byggnadsminnena som 
Naturvårdsverket förvaltar. Förvaltningen av byggnader med höga kulturvärden 
särskiljs inte utan ingår i övriga fastighetsförvaltningen. Naturvårdsverket har 
under året haft tillsynsbesök av Riksantikvarieämbetet på två av våra statliga 
byggnadsminnen, Stora Karlsö och Ottenby. Utifrån dessa besök kommer 
planer tas fram för den fortsatta fastighetsförvaltningen. Läs mer om fastighets-
förvaltning i kapitel 6.

9.4 Arbetet med världsarv
Naturvårdsverket har ett ansvar som fokalpunkt för arbete med de två svenska 
världsarv som framför allt är utpekade med kriterier för sina naturvärden. 
Världsarvet Höga Kusten blev utsett till världsarv år 2000. Grunden till detta är 
den geologiskt sett snabba och stora landhöjningen efter den senaste inlandsisen. 
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Höga Kusten utvidgades med Kvarkens skärgård 2006. Vi har också världsarvet 
Laponia som beslutades 1996 med kriterier bestående av den fantastiska unika 
storslagna naturen men också med den nomadiserande renskötseln och spåren 
av  tidigare brukare av landskapet.

Naturvårdsverket deltar i arbetet i styrelsen och partsrådet för 
Laponiatjuottjudus och bjuds in som adjungerad i förvaltningsrådet för Höga 
Kusten samt i samverkansgruppen för Höga Kusten/Kvarkens skärgård.

Naturvårdsverket samarbetar med Riksantikvarieämbetet när det gäller 
kontakterna med UNESCO. Vi deltar också i det regeringsuppdrag som 
Riksantikvarieämbetet har att ta fram en ny strategi för Världsarvsarbetet.

9.4.1 Världsarvet Höga Kusten
Förvaltningsplanen för världsarvet 2017–2020 har antagits. 
Förvaltningsrådet, bestående av länsstyrelsen, Kramfors och Örnsköldsviks 
kommuner samt Naturvårdsverket med en adjungerad plats, har träffats två 
gånger. Samrådsgruppen med finska delen av världsarvet har också träffats 
två gånger. Naturvårdsverket bidrar med 500 000 kronor till förvaltningen 
av världsarvet.

Under 2018 arbetade världsarvssamordnaren fortsatt i nära samarbete 
med naturum Höga Kusten som är världsarvets besökscentrum. Guidningar 
med fokus på världsarv och landhöjning ordnades två gånger i veckan under 
sommarsäsongen. Världsarvets och naturumets hemsidor har arbetats ihop 
till en gemensam hemsida. Ett ökat fokus har lagts på sociala medier.

Världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård driver ett gemensamt  projekt 
som kallas LYSTRA. Det är ett treårigt EU-projekt finansierat av Botnia-
Atlantica. Naturvårdsverket bidrar med 840 000 kronor under perioden. 
Projektets mål är att öka besöksantalet till världsarvet, förbättra kunskapen om 
världsarvet och underlätta för besökare att uppleva och förstå världsarvet. 
Förutom länsstyrelsen är övriga stödmottagare i projektet Sveriges Geologiska 
Undersökning, Finlands Geologiska Undersökning, Finlands Geospatiala 
Institut, Vasa stad samt Forststyrelsen som är projektägare. Projektet har en 
budget på ca 14 miljoner kronor och pågår från januari 2018 till december 2020.

9.4.2 Världsarvet Laponia
Laponia förvaltas av den ideella föreningen Laponiatjuottjudus som bildats 
av representanter från de 9 samebyarna i området, Gällivare och Jokkmokks 
kommuner, Länsstyrelsen i Norrbottens län samt Naturvårdsverket. Förvalt-
ningen får årligen bidrag från 1:3-anslaget för sitt arbete med förvaltningen 
av världsarvet med de ingående naturskyddade områdena och naturum. 
Förvaltningen styrs av den av regeringen beslutade ”Laponiaförordningen”37 
och därigenom av det beslut som Länsstyrelsen i Norrbottens län tar, att dele-
gera uppdraget att förvalta de i världsarvet ingående skyddade områdena.

37  Laponiaförordning (2011:840)
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Det praktiska förvaltningsarbetet innebär ett omfattande arbete med att under-
hålla och driva naturum, anläggningar, leder och vägvisning/skyltning i de 
ingående skyddade områdena. Det handlar också om att arbeta med informa-
tionsspridning om världsarvets olika värden. Under 2018 har bl.a. en ny entré 
byggts till Muddus/Muttos nationalpark. Föreningen Laponiatjuottjudus har 
2018 fått bidrag från Naturvårdsverket på 9 230 000 kronor vilket även inne-
fattar särskilda satsningar och investeringar.

9.5 Biosfärområden och kulturmiljö
Arbetet med biosfärområden omfattar kulturmiljöaspekter. Ett biosfärområde 
är ett modellområde för hållbar utveckling. De ingår i Unescos Man and the 
Biosphere-program (MAB) som utgår från samspelet mellan människan och 
biosfären. I Sverige finns fem biosfärområden och två biosfärkandidatområden. 
Naturvårdsverket stödjer arbetet genom årliga ekonomiska bidrag till fem 
områden samt stöd till en nationell koordinator, läs mer i avsnitt 7.3.5.

EFFEKTER

Naturvårdsverkets stöd till biosfärkandidaturer och verksamhetsbidrag till 
biosfärområden är villkorat med krav på lokal medfinansiering med minst 
50% (i praktiken oftast mer) vilket ger en uppväxling av Naturvårdsverkets 
bidrag i det konkreta arbetet. Biosfärarbetet handlar om att stötta långsiktiga 
lokala processer för hållbar utveckling som genom sina erfarenheter och 
resultat kan vara inspiration till andra delar av samhället. Som exempel på 
olika projekt och aktiviteter som biosfärområdena arbetar med kan nämnas 
olika kommunikationsprojekt om Agenda 2030, skolprojekt och miniambassa-
dörer, näringslivsprojekt riktade till lokala företag, entreprenörer och föreningar, 
projekt för restaurering av strandängar och anläggning av våtmarker, fiske-
vårdsprojekt, miljö- och integrationsprojekt för nyanlända, projekt om förnybar 
energi. Naturvårdsverkets stöd till en nationell koordinator är ett led i att stötta 
biosfärprogrammets utveckling såväl som utvecklingen av arbetet i enskilda 
biosfärområden.

Naturvårdsverket har inom myndigheten breddat sitt engagemang i 
biosfärarbetet för att bättre möta bredden på biosfärområdenas arbete med 
Agenda 2030. Naturvårdsverket har upphandlat och finansierat fem korta 
filmer som ger exempel på hur biosfärområdena arbetar med Agenda 2030. 
Filmerna lanseras under 2019 på Youtube, Facebook och Twitter.

Regeringen har nominerat de två biosfärkandidatområdena 
Vindelälven-Juhtatdahka och Voxnadalen till Unesco. Tre biosfärinitiativ – 
Vombsjösänkan, Motala och Öresundsregionen – arbetar med förstudier till 
kandidatansökningar.
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9.6 Strategi för kulturmiljö
Naturvårdsverket har under året arbetet med en strategi för kulturmiljö. 
Verket har tillsammans med nio andra myndigheter fått i uppdrag38 att utarbeta 
vägledande strategier för kulturmiljöfrågor. Bland annat ska myndigheterna 
belysa hur de genom sitt arbete med befintliga uppgifter bidrar till de nationella 
kulturmiljömålen. 

Kulturdepartementets syfte med uppdraget är att myndigheterna ska utar-
beta ett mer samlat och strategiskt förhållningssätt till hur deras verksamhe-
ter på verkar kulturmiljön och bidrar till de nationella kulturmiljömålen, och 
att därigenom skapa bättre förutsättningar att tillvarata den potential som 
kulturmiljön utgör för ett hållbart samhälle.

Myndigheternas strategier ska belysa hur myndigheternas arbete med 
befintliga uppgifter även bidrar till relevanta nationella kulturmiljömål.

Av strategierna ska framgå:

• Vilka ansvarsområden och operativa frågor inom myndigheten  
som berörs

• Hur arbetet med kulturmiljöfrågor inom respektive myndighet  
ska  utformas och utvecklas

• Hur lämpliga avvägningar kan göras mot andra politikområden  
som myndigheten verkar inom

• Det samspel och den samverkan med andra aktörer som krävs  
för ett effektivt kulturmiljöarbete

• Hur kulturmiljöfrågor kan tydliggöras och uppmärksammas  
inom  befintliga fora för att nå en bättre måluppfyllelse för  
respektive sektor.

38  http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Utarbe-
ta-vagledande-strategier-for-kulturmiljofragor/
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Del C – Sysselsättningseffekter
Beräkning av sysselsättningseffekter av 
Naturvårdsverkets sakanslag 1:14 och 1:3 2018

BAKGRUND

Naturvårdsverket är i sitt regleringsbrev ålagt att redovisa vilka sysselsättnings-
effekter för kvinnor och män som användningen av sakanslagen för skydd och 
åtgärder för värdefull natur (1:3 och 1:14) ger upphov till. I sin återrapporte-
ring av åtgärder för biologisk mångfald 2015–2017 redovisar Naturvårdsverket 
att åtgärder som genomförs under anslaget 1:3 tar cirka 959 årsarbetskrafter 
i anspråk, medan åtgärder under anslaget 1:15 (som för år 2018 kallas 1:14) 
sysselsätter motsvarande ungefär 147 årsarbetskrafter.

Utöver dessa direkta sysselsättningseffekter ger anslagen även följdarbets-
tillfällen i form av exempelvis underentreprenader vid ny- och ombyggnads-
projekt och i samband med juridiska tjänster vid värdering och försäljning av 
mark. Totalt år 2017 beräknades anslagen ge upphov till ca 1 290 helårs-
arbetskrafter, varav 461 för kvinnor39.

SAKANSLAGEN

Skydd av värdefull natur, i form av förvärv, intrångsersättningar eller avtals-
lösningar för statens räkning av värdefulla naturområden, finansieras via 
anslag 1:14 Skydd av värdefull natur. Storleken på anslag 1:14 var år 2018 
ca 1 420 miljoner kronor.

De skyddade områdena kräver skötsel för att naturvärdena ska kunna 
upprätthållas och för att områdena ska kunna tillgängliggöras på ett tillfreds-
ställande sätt. Det statliga åtagandet för att säkerställa detta finansieras via 
anslag 1:3 Åtgärder för värdefull natur. Storleken på anslag 1:3 var år 2018 
ca 1 195 miljoner kronor.

SYFTE

Föreliggande studie syftar till att uppskatta storleken på såväl de direkta som 
indirekta sysselsättningseffekter som följer av användningen av anslagen.

METOD

De vägledningsdokument som WSP tog fram år 2017 i samband med att nya 
sysselsättningsmultiplikatorer beräknades har, precis som föregående år, använts 
för beräkningarna.

39  Naturvårdsverket (2018)
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BERÄKNINGSRESULTAT – HUR HAR MEDLEN ANVÄNTS ÅR 2018?

Av det totala beloppet på ca 2 615 miljoner kronor har ca 1 235 miljoner kronor 
som använts för finansiella transaktioner (förvärv av mark, intrångsersättning 
m.m.) exkluderats från beräkningarna då de inte ger någon effekt på sysselsätt-
ningen.

Av sakanslag 1:14 har ca 178 miljoner (13%) använts i ändamål som 
haft effekter på sysselsättningen och för sakanslag 1:3 är motsvarande siffra 
1 202  miljoner kronor (101%)40. I tabell 1 nedan visas sakanslagsförbrukningen 
och de beräknade sysselsättningseffekterna för år 2017. Totalt beräknas anslagen 
ge upphov till ca 1 571 helårsarbetskrafter, vilket är 278 stycken (eller 21%) fler 
än föregående års (2017) resultat. 2018 års sakanslag var dock 19% större än 
föregående års.

Tabell 59. Sakanslagsförbrukning år 2018 med de beräknade sysselsättningseffekterna.

Sakanslag 1:3 Sakanslag 1:14

Anslagsförbrukning 2017 1 194,6 miljoner kr 1 419,9 miljoner kr

Medel som ger upphov till sysselsättning 1 202,1 miljoner kr 177,8 miljoner kr

Medel som inte ger reala effekter på 
ekonomin -11,6 miljoner kr 1 242,1 miljoner kr

Medel som utbetalats till internationella 
organisationer 4,1 miljoner kr -

Direkt sysselsättningseffekt, 
helårsarbetskrafter 1 210 149

Indirekt och inducerad sysselsättningseffekt, 
helårsarbetskrafter 173 39

Total sysselsättningseffekt för kvinnor, 
helårsarbetskrafter 433 (31%) 97 (52%)

BRANSCHFÖRDELNING

I tabellen nedan visas en uppskattning av hur de utbetalda sakanslagen fördelats 
i olika branscher. Endast de medel som anses ge upphov till sysselsättning har 
inkluderats.

För sakanslag 1:3 har majoriteten av beloppet gått till skogsskötselföretag 
(68%). Medlen från sakanslag 1:14 har spridits något jämnare över fler branscher: 
Myndigheter 53%, Drift och förvaltning av databaser 20%, Ekonomisk konsult-
verksamhet (värdering av mark) 13% och Fastighetsförmedling 6%.

40  Man går cirka 12 000 000 kronor plus på finansiella transaktioner. Dessa medel används sedan i ändamål 
som påverkar sysselsättningen, vilket resulterar i att summan blir större än det ursprungliga sakanslaget och 
uppgår till 101%
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Tabell 60. Fördelning av sakanslag 1:3 och 1:14 över olika branscher år 201841.

Bransch 1:3 1:14

Viltvård; Inventering av rovdjur, mårdhundsbekämpning etc. 6% 0%

Skogsskötsel och förvaltning 68% 0%

Tryckerier & produktion av material 0% 0%

Byggnation och ombyggnation av naturum, entréer, leder etc. 6% 0%

Arrangemang av mässor, konferenser m.m. 0% 0%

Drift, utveckling och förvaltning av olika databaser 2% 20%

Fastighetsförmedling 0% 6%

Juridisk konsultverksamhet 0% 4%

Ekonomisk konsultverksamhet – Värdering av mark 0% 13%

Teknisk konsultverksamhet; karteringar etc. 0% 0%

Veterinärverksamhet 1% 0%

Myndigheter; Länsstyrelser, Lantmäteriet, Naturvårdsverket m.m. 9% 53%

Intresseorganisationers arbete 1% 0%

Vetenskaplig forskning 6% 0%

Totalt 100% 100%

REGIONAL FÖRDELNING

I tabell 61 nedan visas den uppskattade regionala fördelningen av sakanslag 
1:3 och 1:14 för år 2018. En stor del (78%) av medlen i sakanslag 1:3 har 
betalats ut till länsstyrelser och motsvarande fördelning har använts för det 
totala beloppet för sakanslag 1:3. Sakanslag 1:14 har fördelats efter storleken 
(i kronor) på de markersättningar som betalats ut till respektive län under året.

Sakanslag 1:3 har fördelats relativt jämnt över länen och de flesta län har 
tilldelats mellan 3 och 7% av de utbetalda medlen. Västra Götalands län är 
(precis som föregående år) det län som tilldelas störst del av beloppet, 10% 
år 2017.

Sakanslag 1:14 är något mer ojämnt fördelat över länen, men jämnare än 
år 2017. Blekinge, Gävleborg, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Uppsala län 
tilldelades 1–2% vardera medan 13% fördelades till Norrbottens län och 11% 
till Örebro län.

41  Siffrorna i tabellen är avrundade och summerar därför inte nödvändigtvis till 100%
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Tabell 61. Länsvis fördelning av sakanslag 1:3 och 1:14 år 201842.

Län 1:3 1:14

Länsstyrelsen i Stockholms län 6% 3%

Länsstyrelsen i Uppsala län 4% 1%

Länsstyrelsen i Södermanlands län 4% 6%

Länsstyrelsen i Östergötlands län 5% 7%

Länsstyrelsen i Jönköpings län 3% 2%

Länsstyrelsen i Kronobergs län 3% 2%

Länsstyrelsen i Kalmar län 7% 2%

Länsstyrelsen i Gotlands län 4% 2%

Länsstyrelsen i Blekinge län 3% 1%

Länsstyrelsen i Skåne Län 9% 7%

Länsstyrelsen i Hallands län 3% 4%

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10% 9%

Länsstyrelsen i Värmlands län 3% 4%

Länsstyrelsen i Örebro län 4% 11%

Länsstyrelsen i Västmanlands län 3% 5%

Länsstyrelsen i Dalarnas län 5% 5%

Länsstyrelsen i Gävleborgs län 5% 1%

Länsstyrelsen i Västernorrland 3% 3%

Länsstyrelsen i Jämtlands län 5% 4%

Länsstyrelsen i Västerbotten 5% 8%

Länsstyrelsen i Norrbottens län 6% 13%

Totalt 100% 100%

SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTER

Sysselsättningsstatistik utgår från befolkningen i arbetsför ålder (16 och äldre)43. 
I tabell 62 och 63 nedan visas den totala sysselsättningseffekten (direkt och 
indirekt) dels för sakanslag 1:3 och dels för 1:14. Sysselsättningseffekten 
redovisas på bransch och länen har delats in i fyra kategorier: Stockholm, 
tjänstelän, tillverkningslän och län med blandad struktur. Detta är en relativt 
 ny indelning som togs fram under arbetet med uppdateringen av sysselsätt-
ningsmultiplikatorerna under hösten 2017. Samma indelning användes i 
förra årets beräkningar. Andelen kvinnor som arbetar i respektive bransch 
baseras på data för år 2016 från SCB.

Sakanslag 1:3 beräknas fördela antalet sysselsatta relativt jämnt över de 
olika länstyperna, med undantag för Stockholms län som tilldelas en mindre 
del. Majoriteten av de sysselsatta arbetar inom skogsskötsel och förvaltning följt 
av vetenskaplig forskning, arbete på myndigheter och viltvård. Fördelningen 
är lik den som beräknades förra året. 31% av de som sysselsätts av medlen 
beräknas vara kvinnor, en lika stor andel som för år 2017.

42  Siffrorna i tabellen är avrundade och delarna summerar därför inte nödvändigtvis exakt till totalen
43  RAMS – Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik från SCB
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Tabell 62. Sysselsättningseffekter av sakanslag 1:3 år 201844.

Bransch
1: 

Stockholm
2: 

Tjänstelän
3: 

Tillverkningslän

4:  
Län med 
blandad 
struktur Totalt

Andel 
kvinnor

Viltvård; Inventering av 
rovdjur 5 16 39 37 97 24%

Skogsskötsel och förvaltning 68 203 262 326 858 24%

Boktryckerier och övriga 
tryckerier 0 0 0 0 1 29%

Byggindustri – Byggnation  
av naturum, leder, etc. 4 17 26 31 78 9%

Konsultverksamhet 2 7 12 12 33 43%

Fastighetsförmedling 0 0 0 0 0

Veterinärverksamhet 1 2 3 3 9 80%

Arbete på myndigheter; 
Länsstyrelser, 
Lantmäteriet, 
Naturvårdsverket etc.

7 31 53 46 137 57%

Vetenskaplig forskning;  
bl.a. SLU och SVA 8 32 49 56 145 57%

Intresseorganisationers 
arbete 1 6 8 10 25 43%

Total sysselsättningseffekt 97 313 453 521 1 383 31%

varav direkt 
sysselsättningseffekt 83 268 402 458 1 210  

varav indirekt 
sysselsättningseffekt 14 45 51 63 173  

Medlen från sakanslag 1:14 beräknas sysselsätta flest personer i tillverkningslän 
och län med blandad struktur, färre i tjänstelän och väldigt få i Stockholms län. 
Den största andelen av de sysselsatta arbetar på myndighet följt av konsult-
verksamhet, vilket liknar fördelningen från föregående år. Av de som sysselsätts 
beräknas 52% vara kvinnor. Se tabell 63.

44  Siffrorna i tabellen är avrundade och delarna summerar därför inte nödvändigtvis exakt till totalen
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Tabell 63. Sysselsättningseffekter av sakanslag 1:14 år 201845.

Bransch
1: 

Stockholm
2: 

Tjänstelän
3: 

Tillverkningslän

4:  
Län med 
blandad 
struktur Totalt

Andel 
kvinnor

Viltvård; Inventering av 
rovdjur 0 0 0 0 0  

Skogskötsel och 
förvaltning 0 0 0 0 0  

Boktryckerier och  
övriga tryckerier 0 0 0 0 0

Byggindustri – 
Byggnation av naturum, 
leder, etc.

0 0 0 0 0  

Konsultverksamhet 2 10 27 30 69 43%

Fastighetsförmedling 0 1 2 2 4 39%

Veterinärverksamhet 0 0 0 0  

Arbete på myndigheter; 
Länsstyrelser, 
Lantmäteriet, 
Naturvårdsverket etc.

3 18 46 48 114 57%

Vetenskaplig forskning; 
bl.a. SLU och SVA 0 0 0 0 0

Intresseorganisationers 
arbete 0 0 0 0 0

Total sysselsättningseffekt 5 28 74 81 188 52%

varav direkt 
sysselsättningseffekt 3 21 62 63 149  

varav indirekt 
sysselsättningseffekt 2 7 12 18 39  

JÄMFÖRELSE ÖVER 3 ÅR

I tabell 64 och 65 redovisas sakanslagens utfall de senaste tre åren.
År 2017 var båda sakanslagen mindre än vad de var år 2016 och det åter-

speglas även i antalet sysselsatta som medlen genererat. År 2018 var istället 
sakanslagen större än vad de var både år 2016 och 2017. För sakanslag 1:3 är 
också antalet sysselsatta större år 2018 än båda år 2016 och 2017. För sakanslag 
1:14 är antalet sysselsatta ungefär lika stort år 2018 som år 2016 och år 2017 
trots att anslaget blivit större.

Anledningen till att antalet sysselsatta inte ökat mer är en kombination av 
hur medlen fördelats över länen och branschfördelningen. Till exempel har en 
större andel av medlen gått till branschen fastighetsförmedlare (låg sysselsätt-
ningsmultiplikator, dvs. få sysselsatta per fördelad krona) medan andelen som 
gått till branscherna arbete på myndigheter och drift, utveckling och förvaltning 
av databaser (högre sysselsättningsmultiplikator generellt, särskilt i vissa län) 
är något mindre år 2018 än år 2017. Eftersom det är en kombination av både 

45  Siffrorna i tabellen är avrundade och delarna summerar därför inte nödvändigtvis exakt till totalen
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läns- och branschfördelningen är det svårt att fastställa någon mer specifik orsak 
(t.ex. förändringen för län x och bransch y) till den något mindre ökningen.

Andelen kvinnor som sysselsatts av medlen har inte förändrats mellan år 
2017 och 2018.

Tabell 64. Sakanslag 1:3. Förbrukning och sysselsättningseffekter för år 2016–2018.

År 2016 2017 2018

Anslagsförbrukning 952,1 miljoner kr 934,7 miljoner kr 1 194,6 miljoner kr

Medel som ger upphov  
till sysselsättning

964,1 miljoner kr 949,6 miljoner kr 1 202,1 miljoner kr

Direkt sysselsättnings-
effekt, helårsarbetskrafter

977 959 1 210

Indirekt och inducerad 
sysselsättningseffekt, 
helårsarbetskrafter

149 147 173

Total sysselsättningseffekt 1 126 1 105 1 383

Andel kvinnor 32% 31% 31%

Tabell 65. Sakanslag 1:14 (tidigare 1:15/16). Förbrukning och sysselsättningseffekter för år 
2016–2018.

År 2016 2017 2018

Anslagsförbrukning 1 343 miljoner kr 1 267,8 miljoner kr 1 419,9 miljoner kr

Medel som ger upphov till 
sysselsättning 170,2 miljoner kr 164,7 miljoner kr 177,8 miljoner kr

Direkt sysselsättnings-
effekt, helårsarbetskrafter 151 147 149

Indirekt och inducerad 
sysselsättningseffekt, 
helårsarbetskrafter

39 40 39

Total sysselsättningseffekt 190 187 188

Andel kvinnor 51% 51% 52%

REFERENSER

Naturvårdsverket (2018). Återrapportering: åtgärder för biologisk mångfald 
2015–2017. Naturvårdsverket rapport 6808, Stockholm 2018

RAMS – Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik från SCB. (I 
Arbetskraftsundersökningen, AKU, är åldersfördelningen 15–74 år)

Malmö 2019-03-18
WSP Sverige AB
Ebba Gröndahl
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Del D – Bilagor

Bilaga 1. Tabell- och figurförteckning
Tabell 1. Budget och utfall för anslaget 1:14 åren 2016–2018  
 (mnkr samt procentandel av  förbrukad summa). 14

Tabell 2. Genomförda åtgärder för 1:14-medel, till inventering m.m.,  
 arealer i hektar. 16

Tabell 3. Antal beslut om bildande av statliga naturreservat per år  
 (2016–2018), arealer i hektar. 19

Tabell 4. Antal beslut om bildande av kommunala naturreservat  
 per år (2016–2018), arealer i hektar. 20

Tabell 5. Fördelning av naturmiljöer i statliga naturreservat bildade  
 under 2016–2018, arealer i hektar. 20

Tabell 6. Fördelning av naturmiljöer i kommunala naturreservat  
 bildade under 2016–2018, arealer i hektar. 21

Tabell 7. Antal beslut om statliga naturreservat. 21

Tabell 8. Antal årsarbetskrafter och öppna ärenden om bildande  
 av naturreservat. 22

Tabell 9. Antal naturvårdsavtal 2016–2018 fördelat på huvudsakliga  
 objektkategorier. 23

Tabell 10. Ersättningar till markägare fördelat på olika objektkategorier  
 av skyddade områden (mnkr). 24

Tabell 11. Markersättningsslag, antal beslut/avtal och kostnad (mnkr). 24

Tabell 12. Markersättningsslag, skyddad mark, landareal respektive  
 areal produktiv skog, arealer i hektar. 25

Tabell 13. Kringkostnader för områdesskyddet (tkr). 25

Tabell 14. Avtal om nyckelbiotopsrika brukningsenheter 2018,  
 arealer i hektar. 26

Tabell 15. Objekt i programmet för tätortsnära natur, antal och  
 areal, arealer i hektar. 27

Tabell 16. Kostnad för VIC Natur 2016–2018 (tkr). 28

Tabell 17. Anslaget 1:3 för åtgärder för värdefull natur 2016–2018 (tkr). 29

Tabell 18. Användning av 1:3-anslaget 2017 och 2018 (tkr).  30

Tabell 19. Summa och andel fördelat av 1:3-anslaget per län 2016–2018. 31
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Tabell 20. Förbrukning av länsstyrelsemas, Stiftelsen Tyrestaskogens  
 och föreningen Laponiatjuottjudus bidrag gällande skötsel  
 av skyddade områden (tkr). 34

Tabell 21. Kostnader för naturtypsskötsel i skyddade områden fördelat  
 på åtgärder 2018 (ej uppdelat per naturtyp). Bruttokostnader  
 anges, dvs. utan avdrag för ev. intäkter. 34

Tabell 22. Areal med betesdrift, naturvårdsbränning eller ängsbruk 2018,  
 arealer i hektar. 35

Tabell 23. Areal med betesdrift, naturvårdsbränning eller ängsbruk fördelat  
 på de vanligast förekommande naturtyperna, arealer i hektar. 35

Tabell 24. Markyta som har berörts av löpande skötsel respektive  
 restaurering rörande betesdrift, naturvårdsbränning eller  
 ängsbruk, arealer i hektar. 35
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Bilaga 2. Nya naturreservat 2018

Län Kommun Namn Beslutsmyndighet
Areal totalt 

(hektar)
Areal land 

(hektar)

AB Järfälla Norra Igelbäcken Kommun 44 44

AB Norrtälje Borudan-Pellemossen Länsstyrelse 128 121

AB Norrtälje Ersmossen Länsstyrelse 61 61

AB Norrtälje Fäberget Länsstyrelse 9 9

AB Norrtälje Klovsten Länsstyrelse 60 60

AB Norrtälje Ladudden Länsstyrelse 34 31

AB Norrtälje Ålandet Länsstyrelse 45 23

AB Stockholm Rågsved Kommun 95 87

AB Stockholm Årstaskogen-Årsta holmar Kommun 66 56

AB Södertälje Hamnskär Länsstyrelse 203 72

AB Värmdö Djupviken Länsstyrelse 14 12

AB Österåker Getholmen Länsstyrelse 10 7

C Heby Kerstinbomyran Länsstyrelse 502 502

C Knivsta Gredelby hagar och Trunsta 
träsk Kommun 49 49

C Tierp Björns skärgård Kommun 2 454 194

C Uppsala Edshammarsskogen Länsstyrelse 189 189

C Uppsala Hammarskog Kommun 541 497

C Uppsala Kronparkens naturreservat Kommun 22 22

C Uppsala Årike Fyris Kommun 481 437

C Älvkarleby Mararna Länsstyrelse 99 99

D Flen Marsjön Länsstyrelse 79 63

D Gnesta Tegelbrukshagen Länsstyrelse 31 24

D Nyköping Uttervik Länsstyrelse 66 66

D Strängnäs Långaedet Länsstyrelse 171 136

D Trosa Kråmö Kommun 247 36

D Trosa Stensund Länsstyrelse 26 19

E Finspång Brevens tallskogar Länsstyrelse 661 620

E Finspång Fisklösemossen Länsstyrelse 38 38

E Kinda Lillören Länsstyrelse 57 56

E
Kinda, 
Boxholm, 
Linköping

Högstugan Länsstyrelse 37 37

E Mjölby Marstad Länsstyrelse 2 2

E Norrköping Ösbyskogen Länsstyrelse 19 19

E Söderköping Södra Finnöskogen Länsstyrelse 31 28

E Valdemarsvik Vargmossen Länsstyrelse 43 43

E Valdemarsvik Vikasgrunden Länsstyrelse 2 201  

E Åtvidaberg Härvelsbo Länsstyrelse 20 19

E Åtvidaberg Mörkedal Länsstyrelse 71 71

E Åtvidaberg Svalberget Länsstyrelse 20 20
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Län Kommun Namn Beslutsmyndighet
Areal totalt 

(hektar)
Areal land 

(hektar)

F Jönköping Häggebergs och Granbäcks 
lövskogar Kommun 43 43

F Jönköping Sandvik-Västanå Länsstyrelse 38 38

F Tranås Rubban Länsstyrelse 80 72

F Tranås, Aneby Degla lövskog Länsstyrelse 81 62

F Vaggeryd Stensjökvarnskogen Länsstyrelse 26 26

F Vetlanda Huvabacken Länsstyrelse 120 109

G Alvesta Hakatorp Länsstyrelse 19 19

G Ljungby Hässlebacken Länsstyrelse 24 24

G Tingsryd Förarm Länsstyrelse 478 47

G Växjö Hovshaga Kommun 142 127

I Gotland Snögrinde Länsstyrelse 22 22

I Gotland Sojdmyr Länsstyrelse 186 186

I Gotland Träskvidar Länsstyrelse 196 195

K Ronneby Skarup Länsstyrelse 12 12

M Kristianstad Heljestad Länsstyrelse 24 24

M Kristianstad Hörröds utmark Länsstyrelse 6 6

M Lomma Bjärreds Saltsjöbad Kommun 5 5

M Lomma Flädierev Kommun 180  

M Lomma Pråmlyckan Kommun 7 7

M Lomma Strandhusens revlar Kommun 345 0

M Lund Kaninlandet Kommun 8 8

M Simrishamn Åkarp Länsstyrelse 56 56

N Falkenberg Björka Länsstyrelse 57 46

N Falkenberg Halvön Länsstyrelse 8 8

N Halmstad Finnsboskogen Länsstyrelse 15 15

N Halmstad Kvarnsjöskogen Länsstyrelse 8 8

N Halmstad Timrilt Länsstyrelse 18 18

N Halmstad Trönninge ängar Länsstyrelse 150 141

N Halmstad, 
Laholm Bröden Länsstyrelse 28 28

N Kungsbacka Salvebo Länsstyrelse 14 14

N Laholm Svinamadsbäcken Länsstyrelse 133  

N Laholm Veinge pastoratskog Länsstyrelse 69 69

N Laholm Vessinge sandhedar Länsstyrelse 20 20

O Gullspång Harsholmarna Länsstyrelse 251 42

O Göteborg Stora Amundö och Billdals 
skärgård Kommun 1 103 258

O Göteborg Öxnäs Länsstyrelse 456 456

O Götene Björkkullasand Kommun 164 65

O Kungälv Ormo Länsstyrelse 25 25

O Lilla Edet, Ale Backas barrskog Länsstyrelse 16 16

O Mellerud Eds barrskog och våtmarker Länsstyrelse 22 22
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Län Kommun Namn Beslutsmyndighet
Areal totalt 

(hektar)
Areal land 

(hektar)

O Skövde Sandgärdet Länsstyrelse 53 53

O Tanum Underslös Länsstyrelse 41 41

S Kristinehamn Skogmossen Länsstyrelse 34 34

S Torsby Acktjärnsåsen Länsstyrelse 31 28

S Torsby Brattknölen Länsstyrelse 58 58

S Torsby Dörrfjället Länsstyrelse 33 33

S Torsby Hästberget Länsstyrelse 47 47

S Torsby Kallkärret Länsstyrelse 89 89

S Torsby Sjögaråsen Länsstyrelse 84 84

S Torsby Västanvik Länsstyrelse 57 55

S Årjäng Ösjöskogen Länsstyrelse 96 85

T Degerfors Västansjö Länsstyrelse 16 16

T Hallsberg Stocksätterskogen Kommun 9 9

T Hällefors Bergvikskullen Länsstyrelse 11 11

T Kumla Hällkistan Kommun 6 6

T Lekeberg Grytskogen Länsstyrelse 83 83

T Lekeberg Jönsaskogen Länsstyrelse 15 15

T Lekeberg Kungshall Länsstyrelse 72 72

T Lindesberg Kofallet Länsstyrelse 40 40

T Ljusnarsberg Dragtjärn Länsstyrelse 375 351

T Nora Järlehytteskog Länsstyrelse 9 9

T Örebro Brevens tallskogar Länsstyrelse 958 878

U Norberg Trollbo Länsstyrelse 75 70

U Sala Aspenstorp Länsstyrelse 14 14

U Surahammar Ramnässkogen Länsstyrelse 267 267

U Västerås Hemfallet Länsstyrelse 11 11

W Falun Himmelsberget Länsstyrelse 23 23

W Falun Stabergs ö Kommun 38 14

W Gagnef, 
Ludvika Predikstolen Länsstyrelse 34 34

W Leksand Knytberget Länsstyrelse 49 49

W Leksand Romberget Länsstyrelse 116 116

W Leksand Ärtknubben Länsstyrelse 149 139

W Mora Agnmyren Länsstyrelse 3 2

W Mora Kråkbergskärret Länsstyrelse 21 21

W Mora Långhedsberg Länsstyrelse 72 70

W Mora Stikåsälsbäcken Länsstyrelse 17 17

W Mora Säxberg Länsstyrelse 66 66

W Mora, Malung Beriskölberget Länsstyrelse 211 198

W Mora, Malung Åsberget-Åsklitten Länsstyrelse 186 185

W Rättvik Blåbergsåsflyten Länsstyrelse 300 300

W Vansbro Holkberget Länsstyrelse 53 53
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Län Kommun Namn Beslutsmyndighet
Areal totalt 

(hektar)
Areal land 

(hektar)

W Vansbro Rostberget Länsstyrelse 50 50

W Vansbro Sälsklinten Länsstyrelse 105 105

W Älvdalen Ögan Länsstyrelse 107 107

W Älvdalen Blyberget Länsstyrelse 60 60

X Bollnäs Viks gammelskog Länsstyrelse 15 15

X Gävle Gråberget Länsstyrelse 49 43

X Gävle Näset Länsstyrelse 45 45

X Hofors Fäbods Länsstyrelse 8 8

X Hudiksvall Lingatjärnsberget Länsstyrelse 183 183

X Hudiksvall Skånbrännan Länsstyrelse 28 27

X Ljusdal Burseskogen Länsstyrelse 497 495

X Ljusdal Gryssjöån Länsstyrelse 83 71

X Ljusdal Gärdes Länsstyrelse 138 132

X Ljusdal Jonasesmyran Länsstyrelse 64 64

X Nordanstig Kvarnmyrorna Länsstyrelse 215 211

X Nordanstig, 
Hudiksvall Lockjärv Länsstyrelse 128 117

X Ockelbo Latåsen Länsstyrelse 18 18

X Söderhamn Norrbränningen Länsstyrelse 336 302

X Söderhamn Storröjningsmoran Länsstyrelse 50 50

X Söderhamn Svarttjärnsberget Länsstyrelse 55 55

Y Kramfors Edskullen Länsstyrelse 51 51

Z Bräcke Dalbergstorpet Länsstyrelse 117 117

Z Krokom Borggrensviken Kommun 127 127

Z Krokom Bragéebacken Länsstyrelse 83 83

Z Krokom Dille Stormyren Länsstyrelse 27 27

Z Krokom, 
Strömsund Luvkullvattnet Länsstyrelse 655 592

Z Ragunda Revaberget Länsstyrelse 96 95

Z Ragunda Vårvsberget Länsstyrelse 117 117

Z Strömsund Båthushöjden Länsstyrelse 98 97

Z Strömsund Hagamarken Länsstyrelse 44 44

Z Strömsund Käringmyren Länsstyrelse 20 20

Z Åre Finningsvalen Länsstyrelse 111 111

Z Åre Videberget Länsstyrelse 468 403

Z Östersund Ljusberget Länsstyrelse 25 25

AC Nordmaling Bergsjöberget Länsstyrelse 78 70

AC Nordmaling Sågbäcksliden Länsstyrelse 250 236

AC Norsjö Tvärliden Länsstyrelse 153 151

AC Skellefteå Lappmyrberget Länsstyrelse 53 53

AC Sorsele Järtaberget Länsstyrelse 336 336

AC Storuman, 
Sorsele Blaiken Länsstyrelse 23 617 22 754
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Län Kommun Namn Beslutsmyndighet
Areal totalt 

(hektar)
Areal land 

(hektar)

AC Umeå Tavasten-Skeppsviks- 
skärgården Länsstyrelse 1 870 271

AC Vilhelmina Dainan Länsstyrelse 2 291 1 948

AC Vilhelmina Vojmsjölandet Länsstyrelse 5 845 5 789

AC Vilhelmina, 
Storuman Vivattnet Länsstyrelse 1 119 1 029

AC Vindeln Löttjärnkälen Länsstyrelse 32 31

AC Åsele Baksjöbäcken Länsstyrelse 212 118

AC Åsele Häggsjö-Bergmyran Länsstyrelse 87 87

AC Åsele Häggsjöbäcken Länsstyrelse 33 33

AC Åsele Jackestjärnen Länsstyrelse 21 21

BD Arjeplog Blåsberget Länsstyrelse 612 598

BD Arjeplog Tjuorre-Biessetjåhkkå Länsstyrelse 1 673 1 656

BD Arvidsjaur Granträsk Länsstyrelse 246 235

BD Boden Korptjärnbergen Länsstyrelse 75 66

BD Gällivare, 
Kiruna Miesvaara Länsstyrelse 410 408

BD Kiruna Karhu pakura Länsstyrelse 237 235

BD Kiruna Markkatieva Länsstyrelse 4 241 3 818

BD Luleå Sörilandhuvudet Länsstyrelse 151 149

BD Luleå Tallinsudden Länsstyrelse 99 73

BD Pajala Täljstensskogen Länsstyrelse 22 16

BD Älvsbyn Storberget-Laver Länsstyrelse 85 85

Summa 65 628 54 278
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Bilaga 3. Naturvård i skyddade 
områden i hela landet
Länsstyrelserna, Stiftelsen Tyrestaskogen och föreningen Laponiatjuottjudus 
använder en stor del av medlen från schablonen och de särskilda insatserna 
till åtgärder som kan ses som skötselns basverksamhet; dessa åtgärder utförs 
i stor mängd och normalt med stor effektivitet och hög kvalitet. Tusentals 
skyltar, åtskilliga hundra parkeringsplatser, hundratals mil vandringsled ses till, 
mängder av betesmarker underhållsröjs och betas och ängar slås. Nya reservat 
ska gränsmarkeras och i olika grad, beroende på besöksintresse, tillgängliggöras 
med parkeringsplatser, skyltar och vandringsleder. Basverksamheten utvecklas 
och förfinas, bl.a. efter uppföljning, utveckling av nya skötselmetoder och 
genom samverkan med t.ex. ÅGP. Kanske kan några relativt nya skötselmetoder 
som naturvårdsbränning snart räknas in i denna basverksamhet.

Utvärderingar visar att ytterligare skötsel är nödvändig och även att nya 
skötselåtgärder behöver utvecklas och förfinas för att nå gynnsam bevarande-
status för många naturtyper i de skyddade områdena; en ytterligare utveckling 
av verksamheten som också har varit möjlig tack vare de senaste årens anslags-
ökningar. Den särskilda satsningen på hydrologisk återställning av våtmarker var 
här värdefull. Länsstyrelsen ansvarar för den utförda skötseln. Naturvårdsverket 
har en roll att ta fram nationella skötselstrategier och vägledning kring både 
basverksamhet och ny nödvändig skötsel.

FRAMGÅNGSRIKA ELLER NYSKAPANDE SKÖTSEL- OCH SAMVERKANS-
MODELLER  UTANFÖR BASVERKSAMHETEN

Här redovisas framgångsrika eller nyskapande åtgärder utanför den direkta 
basverksamheten, tagna ur länens redovisningar av 2018 års verksamhet.

STRATEGIER OCH PRIORITERINGSMODELLER

Flera län, bl.a. Örebro arbetar enligt sina Värna Vårda Visa-program. Örebros 
program gäller t.o.m. 2020 och naturtyper som prioriteras i skogslandskapet är 
aspmiljöer, tallskogar och kalkbarrskogar och i jordbrukslandskapet prioriteras 
rikkärr, fågelsjöar, betesmarker, slåttermarker samt ek- och ädellövträdsmiljöer.

Uppsala län arbetar efter sin ”Strategi för förvaltning av skyddade områden 
i Uppsala län 2015–2024” och gjorde i enlighet med den stora satsningar på 
restaurering av rikkärr. Eftersom detta sammanföll med våtmarkssatsningen var 
förvaltningen väl förberedd med färdiga åtgärdsplaner och upphandlade ram-
avtal för röjning och huggning. Det gjorde att de kunde satsa och restaurera 
betydligt fler områden än vad som annars skulle varit möjligt.

Västerbottens län har i en lövstrategi pekat ut särskilt värdefulla lövtrakter i 
länet, dit de koncentrerar skötselåtgärder som syftar till att öka lövandelen och 
livslängden på triviallöv i landskapet. Ett par av trakterna är även potentiella 
vitryggrevir. Västerbotten har även en våtmarksstrategi som visar var de  
högkvalitativa reservaten med restaureringsbehov finns och kom därför 
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snabbt igång med restaureringsåtgärder när det blev klart med de extra 
medlen till våtmarksrestaurering.

FRAMGÅNGSRIK SAMVERKAN

Kalmar län har skötselråd för två naturreservat, Halltorps hage och Ottenby, 
Västmanlands län har lokala skötselråd för sina fem mest besökta reservat och 
för Kvismaren, Örebro län, finns ett råd för att diskutera naturvårdsfrågor 
och friluftsliv. Här finns även en bra dialog med Örebro kommun, som har 
hand om förvaltningen av området på uppdrag av länsstyrelsen. Under året 
har Norrbottens län deltagit i flera dialoger med kommuner och organisationer, 
deltagit på lokala träffar och haft flera samarbeten med kommuner runt om i 
länet. Det är viktigt då kommunerna till exempel känner till lokala entreprenö-
rer och kan sprida information via lokala informationskanaler. Norrbottens 
län anordnar även årligen förvaltningsråd för nationalparkerna, där man 
kallar kommuner, företag, föreningar och samebyar. Förvaltningsråden är en 
del i arbetet med lokal delaktighet i förvaltningen. Restaurering och slåtter i 
Natura 2000-området Aktse i Norrbottens län har utförts i samarbete med 
Naturskyddsföreningen genom ideellt arbete. Ett annat exempel är den 
samrådsgrupp som sedan lång tid tillbaka finns etablerad i naturreservatet 
Angarnssjöängen, Stockholms län. Gruppen består av markägare, kommun 
och den ideella föreningen Angarngruppen. Länsstyrelsen presenterar planerade 
skötselåtgärder och inhämtar synpunkter och idéer. Angarngruppen har en 
mycket aktiv verksamhet i området. De blev också välförtjänt utnämnda till 
årets miljöhjältar av WWF.

Södermanlands län har samarbetat med flera kommuner och skogsbolaget 
Holmen kring några skyddade områden. Samarbetena har lett till att delar 
av de åtgärder som genomförts har bekostats eller utökats med hjälp av dessa 
samarbetspartners. Ett exempel är huggningar och betesstängsel som satts upp 
vid Natura 2000-området Stora Brandsbol i Gnesta. Här har länsstyrelsen tagit 
kostnaderna i själva Natura 2000-området medan Holmen har utökat åtgärden 
och restaurerat och satt upp stängsel på sin mark i direkt anslutning. Ett annat 
exempel är ett samarbete som länsstyrelsen har tillsammans med Vingåkers 
kommun och naturreservatet Igelbålen. Här står länsstyrelsen för betesstängsel 
medan själva restaureringshuggningarna bekostas av Vingåkers kommun. 
Södermanland har även flera bra samarbeten med länets övriga reservatsförval-
tare (kommuner, stiftelser) samt med föreningar och organisationer. Inom LIFE 
Coast Benefit har samverkan skett med Nyköpings kommun och Landstinget, 
numera Region Södermanland. Samarbetet har löpt på bra och i det nya LIFE-
projekt som länsstyrelsen är med och söker har de även engagerat Nyköpings 
kommun och regionen. Om ansökningarna går igenom är det troligt att de 
kommer gå in som fullvärdiga partners i projekten.

Sedan 2007 pågår ett projekt för att gynna vadarfåglar på södra Öland 
där Kalmar län samverkar med markägare, Mörbylånga jaktvårdskrets, 
Ölands ornitologiska förening m.fl. Länsstyrelsen jobbar tillsammans med 
markägare i sjömarker och på Stora Alvaret med röjningar, restaurering av 
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våtmarker och blockering av diken, allt för att skapa mer vatten i markerna. 
Jägarna ansvarar för att hålla nere predationstrycket genom riktad jakt delvis 
genom skyddsjakt utanför ordinarie jakttider. Länsstyrelsen anlitar experter 
som följer vadarfåglarna och resultatet pekar åt rätt håll. Ett annat lyckat 
samverkansprojekt, initierat av markägaren, har varit restaureringen av 
Frösslundamossen på Öland.

Gotlands län har ett antal samarbetsavtal med hembygds-, bygdegårds- och 
idrottsföreningar. Att engagera bygdens folk skapar en större förståelse och ett 
positivt tänkande för naturreservaten. Det är många ängen som sköts av dessa 
aktörer. Gotlands län vill framhålla framtagandet av den nya skötselplanen för 
nationalparken Gotska Sandön som ett lyckat projekt där samarbetet mellan 
Naturvårdsverket och länsstyrelsens sakområden inom både natur och kultur 
fungerat väl med stor delaktighet från alla parter. Blekinge län samverkar med 
många olika aktörer. Det finns några större markägare, Johannishus gods, 
Skogssällskapet och Eriksberg, vilka de har regelbundna möten med och planerar 
skötseln. De träffar även kommunerna årligen och diskuterar skötsel. I Halens 
naturreservat finns ett naturvårds- och friluftsråd. Genom samverkansavtal 
med Stiftelsen Skånska Landskap, Skogsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och 
flera kommuner (Kristianstad, Vellinge, Tomelilla, Simrishamn och Båstad), 
delfinan si eras en stor mängd skötselåtgärder i Skåne län. Utöver dessa görs 
många åtgärder i samverkan med framför allt kommunerna.

Nedgången av strandängsvadare är ett av Hallands största naturvårds-
problem och problemet försöker lösas med samverkan. Jakt på predatorer som 
räv och mink görs i fem reservat av naturvårdsintresserade jägare vilket har 
varit lyckosamt. Falkenbergs kommun arbetar aktivt med att förbättra förut-
sättningarna för strandängsvadare utanför reservaten. Halmstads ornitologiska 
förening är aktiva och deltar i predatorjakten. Länets förvaltare har även sam-
arbetat med dem för inventering av fåglar på Tylön, där de även bidragit med 
värdefulla synpunkter på skötseln. Det gör även Hallands botaniska förening, 
i reservat med lokaler för sällsynta växter.

Sedan 2016 samverkar Dalarnas län och Älvdalens kommun om natur-
vårdsfrågor i den s.k. Älvdalsdelegationen som bemannas av organisationer 
och föreningar i Älvdalens kommun, t.ex. Idre sameby, LRF, Norra Dalarnas 
snöskoterklubbar och jakt- och fiskeorganisationerna. Det är en formellt upp-
rättad samverkan där kommunen är ordförande och sammankallar mötena. 
I delegationen samlar vi alla naturvårdsfrågor utom rovdjursfrågor. Arbetet 
i Älvdalsdelegationen har avsevärt förbättrat kontakter och samverkan med 
både kommunen och andra intressenter i Älvdalen och löst flera svåra frågor. 
Västra Götalands län vill uppmärksamma samverkan med markägare, natur-
skyddsorganisationer och berörda kommuner kring Svartedalen där de etablerat 
en positiv och konstruktiv stämning.

Västernorrlands läns lyfter fram sin interna samverkan mellan naturvården 
och kulturmiljövården. Förvaltningen av skyddade områden sköter numera 
om ett 20-tal prioriterade fornvårdsområden med slåtter eller betesdrift för att 
höja fornvårdsskötseln men också för att skapa och förbättra de ängsmarks-
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värden som ofta finns på dessa öppna områden. Arbetet bekostas av medel 
från Riksantikvarieämbetet.

NATURNÄRA JOBB

Stockholms, Västerbottens, Norrbottens, Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, 
Södermanlands, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Västra Götalands, Värmlands, 
Örebro och Jämtlands län lyfter upp naturnära jobb som en lyckad sam-
verkans modell och lyckad satsning där länsstyrelserna har samarbetat med 
Skogsstyrelsen, kommuner, Fastighetsverket, naturvårdsentreprenörer och 
många andra aktörer. Länen radar upp exempel på naturvårdsåtgärder som 
blivit utförda inom naturnära jobb som annars inte kunnat genomföras, några 
exempel är röjning av ängs- och betesmarker, byte av stängsel, bekämpning 
av jätteloka, strandstädning, avveckling av självföryngrad contortatall och 
restaurering av vattendrag. Se även avsnitt 3.4 om naturnära jobb.

SOMMARENS TORKA

Sommaren 2018 var extremt torr och varm. Detta medförde att det blev ont 
om foder till lantbrukets djur. Flera län, bl.a. Gotland, Skåne, Västra Götaland 
och Värmland, gjorde vad de kunde för att minska skadan genom att gratis 
upplåta obetade marker i naturreservat till bete. De lantbrukare som fick tillgång 
till dessa marker var mycket tacksamma.

NATURVÅRDSBRÄNNING I SKOG

Västerbottens, Norrbottens, Östergötlands, Kronobergs, Värmlands, Örebro, 
Västmanlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län har 
genomfört drygt 500 hektar naturvårdsbränningar i barrskog inom projektet 
LIFE Taiga, som leds av Västmanlands län och där 13 länsstyrelser deltar. 
På grund av den torra sommaren kunde inte planerade naturvårdsbränningar 
inom projektet genomföras i Jönköpings län. Bränningarna görs med stor 
framgång och är snart att betrakta som basverksamhet, vilket är bra då behovet 
är arealmässigt mycket stort. Ovanstående får anses vara en mycket avsevärd 
prestation som bara för 10 år sedan skulle ha setts som i det närmaste omöjlig. 
LIFE Taiga har verkligen lyft begreppet naturvårdsbränning och tydligt visat 
hur stor effekt det går att få fram genom praktisk och tydligt konkret naturvård 
om man kraftsamlar och samverkar via ett stort antal län. Västra Götaland har 
genomfört en naturvårdsbränning på 13 hektar och Värmland en på 18 hektar. 
Dessa områden har inventerats inom LIFE Vänern. Dessutom har Halland 
naturvårdsbränt tallskog inom Haverdals naturreservat och Västra Götaland ett 
område i Kosterhavets nationalpark.

Västerbotten brände under året 102 hektar, det näst bästa året någonsin trots 
bränningsförbudet som infördes i juli månad. Västerbotten bränner både med 
egen personal (naturbevakare) och med hjälp av upphandlade entreprenörer. 
I Stavalidens naturreservat brändes tallnaturskog i igenväxningsfas med mycket 
höga naturvärden. Genom en välplanerad bränning och duktig entreprenör 
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lyckades man bränna området utan att förlora några av de befintliga natur-
värdena samtidigt som värdena säkrades för många år framåt.

Vid LIFE Taiga-bränningen i Färnebofjärdens nationalpark användes 
helikopter för att antända området. Utrustningen tillsammans med en expert 
hyrdes in från Australien. Tekniken och metoden fungerade mycket bra. 
Tekniken ger möjlighet att genomföra större bränningar i framtiden, med bra 
precision, hög säkerhet och relativt låg kostnad. I Norrbotten flygfotograferades 
naturvårdsbränningarna med drönare för att skatta andelen döda och döende 
träd.

Naturvårdsbränning av skog står i det korta perspektivet ofta i direkt 
konflikt med rennäringen eftersom vinterbetet bokstavligt talat går upp i rök. 
För att underlätta för samebyn och komma fram till en bra lösning för båda 
parter har Länsstyrelsen i Västerbottens län i samråd med samebyn utvecklat 
en modell där de planterar ut renlav efter bränningen. I år har man tillsammans 
med en sameby planterat ut över 3 000 säckar efter naturvårdsbränning vilket 
motsvarar ca 150 hektar.

På Gotland genomfördes ingen naturvårdsbränning 2018 men 15 personer 
har gått utbildning som förberedelse för kommande naturvårdsbränningar 
bl.a. på Gotska Sandön. En bränningsplan för Gotska Sandön togs också fram.

GRÄSMARKS- OCH LJUNGBRÄNNING

Gräsmarksbränning som en restaurerings- eller skötselmetod i odlings-
land skapet är en nyare åtgärd som har fått större eller mindre genomslag 
i olika län. Stockholms, Östergötlands, Jönköpings, Kalmar, Gävleborgs och 
Västernorrlands län har gjort varsin gräsmarksbränning. Uppsala  genom förde 
en bränning på 1,5 hektar på Marma skjutfält i samverkan med  Försvars makten. 
Kronobergs län har bränt 33 hektar gräs- och ljungmarker i 7 områden, 
Hallands län har bränt 128 hektar i 21 reservat, och dessutom finansierat 
tre bränningar i reservat förvaltade av Västkuststiftelsen. Skåne har bränt 
i 15 områden och Västra Götaland i ett stort antal områden, bl.a. i Koster-
havets nationalpark och ett 20-tal stäppartade torrängar inom ÅGP.

VILDBRÄNDER

Naturvårdsbrännare från länsstyrelserna bl.a. i Norrbottens och Uppsala län har 
deltagit i bekämpandet av flera av de stora skogsbränderna i Sverige sommaren 
2018. Förutom att bidra med kunskap och erfarenhet har även en stor mängd 
brandsläckningsutrustning, bl.a. från LIFE Taiga-projektet ställts till räddnings-
ledningarnas förfogande runt om i landet.

Under den torra sommaren uppstod även ett antal spontana bränder i 
skydd ade områden. Även om det oftast är positivt med naturliga bränder i 
naturreservat så har dessa i många fall ändå behövt släckas då okontrolle-
rade bränder i varmt och torrt väder utgör en fara för omgivningarna. Ofta 
hinner vissa positiva naturvärden utvecklas trots att bränderna släcks men 
vildbränder kräver resurser i form av släckning och bevakning. I Norrbotten 
har fältpersonalen bekämpat många vildbränder, i Örebro brann 4 hektar 
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i två reservat, i Västernorrland bekämpades vildbränder i tre reservat 
och i Jämtlands län genomfördes en större eftersläckningsinsats inom det 
140 hektar stora fjällnära skogsområde som brann i Sonfjällets nationalpark.

RESTAURERING AV BETES- OCH SLÅTTERMARKER

Många län har arbetat mycket med restaurering av betesmarker, såväl med 
naturvårdshuggningar och röjningar som med återinförande av betesdrift. 
Under året har restaureringsinsatser genomförts i 15 naturreservat i Stockholms 
län. Därutöver har 16 oskyddade Natura 2000-områden röjts i olika omfatt-
ningar i Stockholms län. Stockholm har arbetat främst inom trädklädda 
betesmarker, varav många innehåller värdefulla ekar. Arbeten på strandängar 
och rikkärr i Stockholms län har bekostats av våtmarkssatsningen. Uppsala 
län har restaurerat rikkärr i enlighet med sin skötselstrategi. Kronobergs län 
har restaurerat 35 hektar betesmark, främst träddklädd betesmark. Kalmar län 
har restaurerat många områden av både öppen och trädklädd betesmark såväl 
på fastlandet som på Öland. Kalmar har även restaurerat fyra ängar, totalt 
4 hektar. Gotlands län har restaurerat 90 hektar av olika betesmarks habitat 
i fyra naturreservat. Särskilda restaureringsinsatser av betesmarker har 
gjorts i Stenshuvuds nationalpark, Skåne län. Hallands län har restaurerat 
150 hektar betesmarker i 11 reservat, många av områden ligger på öar vilket 
gjort åtgärd erna kostsamma. Inom LIFE Bridging the Gap har Östergötlands, 
Blekinge och Kalmar län sammanlagt restaurerat 207 hektar ekdominerade 
trädklädda betesmarker. Inom LIFE Coast Benefit har betesmarker restaure-
rats i Östergötlands, Södermanlands och Kalmar län. Inom LIFE Vänern har 
115 hektar betes- och slåttermark restaurerats i Värmlands län. I Örebro län 
har större restaureringsinsatser gjorts i skogsbetesmarker i naturreservatet Tåsta 
och i det nybildade naturreservatet Vena hage. I Vena hage har en mycket artrik 
betesmark återställts i samarbete med ÅGP. Jämtlands län har restaurerat 
betesmarker i 4 naturreservat.

Östergötland har gjort en särskild satsning på restaurering av strandängar. 
Inom ca 15 naturreservat eller Natura 2000-områden har 120 hektar förbättrats 
genom fräsning av tuvor eller kraftig betesputsning. Även Västmanlands och 
Västra Götalands län har restaurerat stora arealer strandäng med lyckat resultat.  
Västernorrland har restaurerat en strandäng och Kronoberg har fräst länets 
finaste mad, Husebymaden, med en specialmaskin för att kunna återuppta 
slåttern. Kalmar läns strategiska restaureringsarbete som har pågått under 
flera år för att skapa öppna stränder och goda häckningsmiljöer för vadare på 
sjömarkerna och vid våtmarker på Stora Alvaret har fortsatt under 2018. 
Åtgärderna har delvis bekostats av våtmarkssatsningen. Förutom de våta 
markerna som nämns ovan prioriteras restaurering av karstmiljöer på Stora 
Alvaret.

Restaureringen av skogsbeten i naturreservaten Nynäs och Bäckafall, 
Jönköpings län, börjar nu efter 10 års försiktig restaurering övergå till löpande 
skötsel. I de flesta fall av grandominerade skogsbeten måste restaureringsfasen 
gå långsamt för att parera för riskerna med stormfällning och granbarkborre-



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6876
Återrapportering av skydd och åtgärder för värdefull natur 2016–2018

116

angrepp. Västerbottens län har inte restaurerat några betes- eller slåttermarker 
men genomfört en inventering och prioritering av framtida restaureringar.

Uppsala län samordnade naturnära jobb med förvaltningens ordinarie 
verksamhet på bl.a. igenvuxna strandängar i naturreservatet Gårdskärskusten. 
Med hjälp av en entreprenör har länsstyrelsen satt upp ett nytt stängsel på drygt 
1 km och stängt in huvudsakligen strandäng. Två arbetslag från naturnära jobb 
har röjt drygt 4 hektar av strandängen och ambitionen är att området ska börja 
betas 2019. Även i Andersby ängsbackar har Uppsala län samordnat insatser 
inom naturnära jobb och den ordinarie förvaltningen. Två arbetslag från natur-
nära jobb har genomfört omfattande brynhuggningar i ett område med öppna 
hagar och trädklädd betesmark. En del av området krävde dock särskild hänsyn 
och där har länsstyrelsens mer erfarna naturbevakare frihuggit gamla grova ekar.

Uppsala län har p.g.a. tidigare rovdjursangrepp satsat på nya rovdjursav-
visande stängsel för det nybildade naturreservatet Örby hagar, totalt ca 3,5 km, 
för att säkra fortsatt bete. På Rågö har Södermanlands län, inom LIFE Coast 
Benefit, byggt ett fårstall för 65 tackor för att öka betestrycket på ön efter 
restaureringarna som genomförts under de senaste åren.

HYDROLOGISK RESTAURERING

Västerbottens län genomförde aktiva åtgärder i sex naturreservat och grävde 
igen sammanlagt 2 260 meter diken och åtgärdade ytterligare 1 280 meter 
genom att bygga dämmen. Den totala arealen återställd hydrologi i dessa 
områden är 84 hektar. Jönköpings län har inom våtmarkssatsningen gjort 
restaureringar i tre områden. Den största genomförda åtgärden var vatten-
hållande åtgärder i fågellokalen Erstad kärr på Visingsö i Vättern som gav 
ett mycket gott resultat. Jönköping lade även igen 900 meter diken med 30 
dämmen i en mosse i Klosjöns naturreservat. Kronoberg har inom ramen 
för våtmarkssatsningen lagt igen diken i skyddade områden och röjt mosse-
plan. Underlag för fortsatt restaurering har också tagits fram av hydrologisk 
expertis. Kalmar län har gjort en hydrologisk utredning och dessutom vissa 
restaureringsåtgärder vid Petgärde och Djurstad träsk. Åtgärder har även 
gjorts vid Dröstorpsmossen. Åtgärderna har bekostats både av våtmarks-
satsningen och vanliga skötselanslaget. I Blekinge län har träd tagits bort 
från mossmark i två reservat inom våtmarksprojektet. I ytterligare ett 
område, Moabackens naturreservat, har det påbörjats ett arbete med att 
anlägga en våtmark. I Skåne län har ett trettiotal åtgärder utförts inom 
 våtmarkssatsningen i ett tjugotal naturreservat. Utöver de våtmarker som 
har anlagts finns framtagna hydrologiska utredningar som kan användas som 
underlag om finansiering återkommer. I Skåne har 9 nya våtmarker anlagts 
och 4 restaurerats inom projektet SemiAquaticLIFE. Inom våtmarkssatsningen 
har, inom Hälleskogsbrännan, Västmanlands län, 20 km diken åtgärdats 
genom total återfyllning upp till kringliggande marknivå på en areal om ca 
200 hektar. Dalarna har inom våtmarkssatsningen restaurerat våtmarker i 
två naturreservat och två Natura 2000-områden. Örebro län har restaurerat 
ett rikkärr på 0,5 hektar i Lillsjöbäckens naturreservat inom åtgärdspro-
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grammet för rikkärr och med finansiering inom våtmarkssatsningen. Inom 
våtmarkssatsningen har i Örebro län sammanlagt 14 småvatten restaurerats 
eller nyanlagts i sex naturreservat och/eller Natura 2000-områden. Inom 
våtmarkssatsningen har även en utredning av hydrologisk återställning av 
våtmarker gjorts i 15 naturreservat. Inom våtmarksprojektet togs ett krafttag 
kring fortsatt återställning av diken i Hamra nationalpark, Gävleborgs län. 
Åtgärden i nationalparken har bestått i att dämma diken med torvpluggar, 
detta för att minska avrinningen av vatten vilket ökar mängden vatten speglar 
och blötlägger större arealer. Västernorrlands län har inom Stockbergets 
 naturreservat röjt och putsat ett rikkärr på ca 1 hektar. Jämtlands län lade 
igen ett 978 meter långt dike i naturreservatet Haugröningan med finansie-
ring från våtmarkssatsningen och förberedelser har gjorts för motsvarande 
restaurering i Natura 2000-området Borgflon.

På Långhultamyren, Hallands län, påbörjade arbetslag inom naturnära 
jobb en mycket angelägen insats med att röja igenväxning på den tidigare 
öppna myren. Arbetet har dock avbrutits p.g.a. att naturnära jobbprojek-
tet avslutades vid årsskiftet. Genom naturnära jobb har ett tiotal dammar 
 restaurerats i Natura 2000-områden i Norrbottens län för att åter möjliggöra 
fiskvandring. Dammgolv har raserats med motorsåg och spett för att nå den 
naturliga bäckbotten.

Örebro län har restaurerat 3 km fors i den flottningsrensade Nittälven. 
I Meshattbäcken har flera åtgärder gjorts för att förbättra fiskvandringen; 
en trumma har bytts till halvtrumma, en dammtröskel har tagits bort, två 
sjöutlopp och ca 250 meter fors har restaurerats. I Sixtorp har en vägtrumma 
justerats för att fiskvandringen ska fungera i Velamshyttebäcken. Medel till 
dessa åtgärder har kommit från Havs- och vattenmyndigheten, våtmarkssats-
ningen och Svenska naturskyddsföreningen. Västernorrland har tagit bort en 
damm för att skapa fri vandringsväg i Hemlingsåns naturreservat.

Inga hydrologiska restaureringar har genomförts i Stockholms, Östergöt-
lands, Södermanlands, Västra Götalands eller Värmlands län. Med stöd av 
medel från våtmarkssatsningen har däremot utredning och förberedelser 
gjorts i syfte att därefter återskapa våtmarker och rikkärr om finansiering 
kan ordnas.

Se även kapitel 4 om våtmarkssatsningen.

RESTAURERING AV LÖVSKOG

Västerbottens län har restaurerat 240 hektar lövskog inom åtta naturreservat 
belägna inom värdetrakter för lövskog. Hägn har satts upp för att hålla klövvilt 
ute medan lövträden växer sig större. Gran har avverkats för att gynna gamla 
lövträd och lövskog. Länsstyrelsen i Norrbottens län har utfört 10 stängslingar 
om vardera ca 1,5–2,5 hektar, placerade i lövträdsrika naturreservat, för att 
undvika bete.

Flera lövskogsområden har restaurerats i Östergötlands län. I de flesta fall 
handlar det om utvecklingsmarker där ung gran och tall tagits bort och död 
ved skapats. I naturreservatet Vinsta i Jönköpings län  genomfördes ett lyckat 
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samverkansprojekt med bl.a. markägaren där 8 hektar  ädellövskog restau-
rerades. Ett liknande projekt genomfördes i naturreservatet Klevabergen där 
avveckling av gran i 2 hektar ädellövskog samordnades med Skogsstyrelsens 
bidragsprojekt med naturvårdande skötsel på angränsande  markområde. 
Solgens övärld, Jönköpings län, börjar återigen vara dominerad av löv- och 
tallskog efter ihärdig röjning och fällning av gran sedan 2012. Kronobergs län 
har röjt fram lövskogar och lövrika andra skogar på så kallade Gudrunhyggen, 
det vill säga trädslagsblandade ungskogar uppkomna efter stormen Gudrun. 
I naturreservaten Eknäset samt Västra Kulltorp har Södermanlands län restau-
rerat 17 hektar lövskogar genom bl.a. uthuggning av gran. Skåne har avverkat 
gran i ett 20-tal reservat. I Söderåsens nationalpark har man gjort naturvårds-
insatser i jämnårig och homogen bokskog. Genom att skapa död ved, bestånd 
med träd i olika ålder och luckor med solinsläpp blir skogen mer attraktiv för 
sällsynta vedlevande skalbaggar, mossor och lavar. Granbarkborreangripen 
gran har avverkats i nationalparken och röjningar av björk har gjorts för att 
gynna planterade ädellövplantor. Värmland har avverkat gran i sju reservat 
för att gynna lövträden och bidra till genomförandet av åtgärdsprogrammet 
för vitryggig hackspett. Västra Götaland har restaurerat lövskogar, genom 
att hugga bort gran, i tre reservat i Bohuslän och ett relativt stort antal i 
Dalsland. I Dalsland var syftet främst att gynna vitryggig hackspett.

I Halland har många av reservaten insprängda granbestånd som kan vara 
ganska stora, och det finns även ofta gran spridd i ädellövskogen. Planterad 
gran har avverkats på 25 hektar i sex områden. Tidigare avverkade ytor har 
planterats med löv, sammanlagt 6 500 plantor av bok. Röjning av björk på en 
yta som planterats med ek har genomförts på 15 hektar i Kvarnaberget, och 
här har även 10 hektar röjts på inväxande gran i ekskog. I Södermanland, inom 
projektet LIFE Coast Benefit, har ekar planterats och hägnats in för att säker-
ställa ersättningsekar för de gamla jätteekarna i Tullgarn södra.

RESTAURERING AV SANDMARKER

Inom projekt SandLIFE, som avslutades 2018 har stora arealer sandiga marker 
restaurerats genom avverkning, brytning av stubbar, grävning och bränning för 
att skapa områden med öppen sand. SandLIFE leddes av Skåne. Kalmar och 
Hallands län deltar. Skötselåtgärderna har fortsatt efter projektets slut i bl.a. 
Stenshuvuds nationalpark, Skåne.

SKYDDSVÄRDA TRÄD

Uppsala län har frihuggit 220 träd och Skåne har frihuggit ekar och bokar i 
ett tiotal reservat. Under året har nyhamling och en del återhamling av askar, 
sälg, lindar och oxlar genomförts inom LIFE Coast Benefit i skärgårdsreservaten 
i Södermanland. Västmanland har friställt många träd i reservaten.

VETERANISERING AV YNGRE ÄDELLÖVTRÄD

Veteranisering av 400 träd, främst ekar, för att påskynda uppkomsten av, för 
den biologiska mångfalden, viktiga gammelträdsstrukturer, har genomförts 
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i Östergötlands, Kalmar och Blekinge län inom projektet LIFE Bridging the 
Gap. Även inom projektet LIFE Coast Benefit har träd veteraniserats i tre 
områden. Ädellövträd har även veteraniserats i Örebro län.

UTPLACERING AV MULMHOLKAR

Inom LIFE Bridging the Gap har sammanlagt ca 200 mulmholkar tillverkats 
och satts upp i Blekinge, Kalmar och Östergötlands län i syfte att skapa livs-
miljöer för mulmlevande insekter. Även inom projektet LIFE Coast Benefit 
har mulmholkar satts upp i tre områden. Stockholms län har med hjälp av 
entreprenör och markägare låtit tillverka och sätta upp 10 mulmholkar gjorda 
av ekstockar. I Örebro län har totalt 20 mulmholkar satts upp i naturreservaten 
Ekåsen och Nalavibergs ekäng.

UTSÄTTNING AV HOTADE ARTER

Ett omfattande vitaliserings- och flyttningsförsök av hänggräs har genomförts 
i Norrbottens län under 2018 och arbetet kommer att utvärderas under 2019. 
Jönköpings län har stärkt den tynande populationen av mosippa i naturreser-
vatet Hökensås. I ett område som brändes 2016 har en lokal entreprenör 
sått in lokalt frömaterial vilket gav 700 nya plantor till hösten. Skåne har 
 planterat ut lökgroda i två områden inom projektet SemiAquaticLIFE. Inom 
LIFE Bridging the Gap har 30 individer av större ekbock återetablerats på 
Björnö, Kalmar län, och 26 individer på Tromtö, Blekinge län.

ÖVRIGA ÅTGÄRDER FÖR HOTADE ARTER

Röjning och trädfällning på en föryngringslokal för skräntärna har utförts 
i Norrbottens län under 2018. Skräntärnan är en markhäckande fågel som 
kräver kal mark för häckning. Inom LIFE Coast Benefit har fågelskär röjts 
och mink jagats. I Påtorp, Blekinge län, som är ett naturvårdsavtal sam-
arbetar naturvårdsförvaltningen med ÅGP för att bevara den hotade mnemo-
synefjärilen. I Skåne har åtgärder gjorts för att t.ex. rädda kvar arter som 
nyckelpigespindeln i Vitabäckshällorna och skärfläcka i Flommens natur-
reservat. Exempel på sällsynta växter som fått hjälp är ängssiljan i naturminnet 
Dybäck, sumpviol i Allerums mosse, dansk iris i Flommen och fältnockan 
i Tosteberga ängars naturreservat. I Hallands län samarbetar förvaltarna väl 
med gruppen som arbetar med åtgärdsprogram för hotade arter, både vid 
uppföljning (t.ex. av skötsel på ljunghedar) och konkreta åtgärder (t.ex. för 
murgrönsmöja i reservaten). Ett samarbete gjordes även inom åtgärdspro-
grammet Skalbaggar på nyligen död tall. En ny population av ÅGP-arten 
avlång barksvartbagge (Corticeus longulus), upptäcktes då i södra Hallands 
kustnära tallskogsreservat. Inom LIFE Vänern har 214 fågelskär röjts för att 
gynna tärnor, dvärgmås m.m. Kosterhavets nationalpark arbetar med åtgärder 
inom åtgärdsprogrammen för martorn, ostronört och månfläcksbock.
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BEKÄMPNING AV INVASIVA OCH ANDRA OÖNSKADE ARTER

Pinus contorta utgör ett hot i flera av Norrbottens skyddade områden och 
en grundlig planering behövs för att avveckla arten i reservaten. Under 2018 
har det utförts en omfattande inventering av förekomsten i drygt 50 natur-
reservat, för vilka avverkning planeras under 2019, om budget medger. I 
Bökenäset i Kristianstad kommun, Skåne län, används getter för att få bukt 
på den stora mängden ung späd sykomorlönn, något som har haft mycket 
god effekt. Uppsala län har bekämpat häggmispel i Ekilla naturreservat. 
Tack vare naturnära jobb har Skåne län kunnat göra stora insatser för att 
bekämpa jätteloka, parkslide och vresros i ett 15-tal områden, såväl inom 
som utanför skyddade områden. Även uppgrävningar av stora arealer med 
skunkkalla har gjorts. Kronoberg har bekämpat örnbräken i ängar med hjälp 
av naturnära jobb. Inom Stenshuvuds nationalpark, Skåne län, har det varit 
hög intensitet i bekämpning av invasiva arter, bland annat genom slåtter, 
grävning, röjning och bete. Här kan nämnas bekämpning av 5 hektar jätte-
loka och mindre bestånd av jättebalsamin, men även bekämpning av andra 
problemarter som parkslide och vresros. Västra Götaland har röjt vresrosor 
i Basteviken på Nordkoster. Arbetet har genomförts genom grävning och sikt-
skopa. Efterarbete kommer att krävas för att hålla efter rotskott. Åtgärden 
återskapar även värdefulla öppna sandområden i strandmiljön.

Uppsala län har anordnat jakt på vildsvin i samverkan med markägare 
och jaktlag i Hjälstavikens och Billuddens naturreservat. Även Jönköpings 
län har ordnat jakt på vildsvin och också satt upp vildsvinsstängsel mot 
ängsmark. Skåne har anordnat jakt på vildsvin och dovhjort flera gånger i 
nationalparkerna och i några naturreservat. Kronobergs län satte upp vild-
svinsstängsel runt en äng. Skåne län har fiskat ut illegalt inplanterad karp 
och signalkräfta i viktiga grodvatten inom Tryde naturreservat. Barkning 
av granbarkborreangripna träd gjordes i två områden i Jönköpings län. 
Kronoberg har vaccinerat vissa almar mot almsjuka.

Problem och utmaningar som länen lyfter fram
REVIDERING AV FÖRÅLDRADE SKÖTSELPLANER

Revidering av gamla skötselplaner är eftersatt i många län vilket gör att 
relevant skötsel inte kan utföras. Många planer är inaktuella och inte upp-
daterade till dagens kunskapsläge. Stockholms, Kalmar, Gotlands, Blekinge, 
Västra Götalands och Värmlands län pekar särskilt på behov av revidering 
av skötselplaner, ofta i tidigare betade områden, t.ex. igenvuxna ekhagmarker 
och skogsbeten som enligt skötselplanen ska lämnas för fri utveckling och för 
områden där hydrologisk återställning skulle behövas. Revidering av skötsel-
planer görs inom LIFE-projekten, men behovet är trots dessa projekt fortsatt 
mycket stort. Kalmar menar också att brist på kunskap i många områden och 
inom många artgrupper gör att det är svårt att göra rätt prioriteringar.
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NATURA 2000-OMRÅDEN UTAN FORMELLT SKYDD

Uppsala och Kalmar län menar att det är svårt att jobba med Natura 
2000-områden som inte är formellt skyddade. I sådana Natura 2000-områden, 
som saknar reservatsbeslut och skötselplaner, saknar länsstyrelsen rådighet.

INTRÅNGSRESERVAT ÄR MER ARBETSKRÄVANDE

Västmanlands län påtalar att intrångsreservat oftast är mer arbetskrävande 
vid restaurering och skötsel.

NATURA 2000-OMRÅDEN VIKTIGA FÖR FINANSIERING AV SKÖTSELN

Västmanlands län menar att arbetet med att bilda Natura 2000-områden 
måste fortgå för att vi ska kunna söka finansiering för skötseln via LIFE-
projekt.

SVÅRT ATT PÅVERKA PROBLEM UTANFÖR DET SKYDDADE OMRÅDET

Västmanlands län påtalar att problemen ofta finns utanför det skyddade 
om rådet t.ex. övergödningen av en fågelsjö från omgivande avrinningsområde.

NATURVÅRDSBRÄNNING AV SVÅRA OBJEKT

Västerbotten menar att naturvårdsbränning av högkvalitativa tallnaturskogar  
är nödvändigt men samtidigt svårt eftersom vi inte vill förlora befintliga 
naturvärden. Detta kommer att bli en allt större utmaning och ge en ökande 
hektarkostnad allt eftersom de enklare bränningsobjekten åtgärdas.

BRIST PÅ BETESDJUR

Västerbottens, Stockholms, Kalmar, Skåne, Gävleborgs och Västernorrlands 
län ser problem med att finna brukare och entreprenörer som kan åta sig 
skötseln av vissa ängs- och betesmarker.

SVÅRT ATT HITTA ENTREPRENÖRER

Kalmar län har haft svårt att få entreprenörer till alla uppdrag. Många av de 
entreprenörer de jobbar med i naturvårdsåtgärder är mindre företag som inte 
vill bli större eller som har svårt att hitta personal. Det är få av de upphandlade 
entreprenörerna som har resurser nog att åta sig så krävande restaureringar 
som det ofta handlar om på Öland.

MILJÖERSÄTTNINGARNA BEHÖVER UTVECKLAS OCH FÖRSTÄRKAS FÖR 
VISSA NATURTYPER

Stockholms, Södermanlands, Kalmar, Västra Götalands och Örebro län betonar 
också att många marker, både nyrestaurerade och andra, har träd- eller busk-
skikt eller grässvål som inte matchar miljöersättningsreglerna. Västerbottens, 
Stockholms, Kalmar, Gotlands Blekinge, Skåne och Västra Götalands län ser 
också problem med långsiktig finansiering av vissa av de hävdade  markerna 
eftersom miljöersättningarna inte är tillräckligt stora för att bekosta den skötsel 
som behövs, detta gäller i synnerhet betesmarker som ligger svårtillgängligt, 
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t.ex. i skärgården och de flesta ängsmarker, såsom de skötselkrävande gotländ-
ska ängena. Kronoberg ser en stor utmaning i att skapa kontinuitet och kost-
nadseffektivitet för de hävdgynnade naturtyperna. Idealt skulle man vilja göra 
en flerårig plan för skötseln av till exempel slåtterängar. Svårigheter att förutse 
finansieringen samt i vissa fall regelkonflikter med jordbrukarstöden försvårar 
ett konsekvent genomförande av de planer som finns.

NÄR IGENVÄXNINGEN GÅTT VÄLDIGT LÅNGT

Stockholms län framför att trädklädda betesmarker med ek ofta har varit igen-
vuxna till lövskog så länge att de äldsta ekarna har kraftigt nedsatt vitalitet. Det 
gör att slutresultaten från friställning av träden ofta är osäkra när det gäller hur 
länge ekarna kan överleva. Ekarna hade missgynnats ännu mer av fortsatt igen-
växning, men det befaras en hög mortalitet även i många restaurerade ekmiljöer.

STORT BEHOV AV HYDROLOGISK RESTAURERING

Många län påtalar att behovet av hydrologisk restaurering av våtmarker, och 
dess finansiering, är stort och pekar på behovet av en ny satsning på restaurering 
av våtmarker.

RESTAURERING AV RIKKÄRR

När det gäller rikkärr framför Stockholm att vi i många områden har stora 
restaureringsutmaningar framför oss, då miljöerna som pekats ut som rikkärr 
ofta är kraftigt igenvuxna, och även kan ha en hydrologi som är starkt påverkad 
av dikning.

NATURVÄRDEN KNUTNA TILL GAMLA ASPAR

Örebro län lyfter fram att det i skogslandskapets naturreservat ofta finns 
naturvärden knutna till gamla lövträd av framför allt asp, det handlar om 
t.ex. lunglav och andra epifytiska lavar och svampar. När dessa träd dör av 
ålder eller försvinner av andra anledningar finns inga alternativa substrat för 
epifyterna inom närområdet. Det är långt till nästa gammelasp och det tar 
tid för yngre träd att bli lämpliga som underlag. På grund av detta har många 
lokaler för t.ex. lunglav försvunnit från de skyddade områdena och ytterligare 
andra riskerar att försvinna. Man menar att det krävs alternativa insatser om 
inte dessa arter ska försvinna från landskapet, kanske i form av t.ex. veteran-
isering och transplantering.

SVÅRT ATT HITTA MARKER FÖR EKPLANTERING

Örebro framför att det i landskap med stora naturvärden knutna till gamla ädel-
lövträd, såsom Västernärkes eklandskap, ofta är långt mellan de fina miljöerna 
och att det saknas föryngring i landskapet. Här behövs nyplantering och alter-
nativa åtgärder såsom veteranisering av yngre träd. Naturreservat och Natura 
2000-områden är tyvärr ofta snävt avgränsade kring värdekärnor och därför 
kan det vara svårt att hitta redan skyddade arealer där nyplantering av träd är 
möjlig. Nyplantering är en stor investering där det är värdefullt med långsiktigt 
skydd. Finansiering via LIFE kan endast ske inom Natura 2000-områden.
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GRANSKOGENS EXPANSION

Jönköpings län lyfter fram flera problem med den stora ökningen av granskog 
som skett i produktionslandskapet utanför naturreservaten. Detta ger en inväx-
ning av gran även i reservaten och gör tidigare tall- och lövdominerade skogar 
mörkare så att de förlorar sina ursprungliga naturvärden. Ett annat problem är 
att ensartade granskogar i produktionslandskapet riskerar att göra så att popu-
lationen av granbarkborre ökar kraftigt och riskerar att drabba gammal gran-
skog med kontinuitetsvärden i reservaten. Slutligen ger de täta granplantagerna 
i produktionslandskapet lite föda till älg och andra hjortdjur vilket gör att de 
riskerar att påverka övriga skogar negativt genom sitt bete.

RESTAURERING AV SKOGLIGA UTVECKLINGSMARKER

Kronoberg menar att det är problematiskt att inom överskådlig tid få igång 
en planmässig restaurering av de formellt skyddade skogar som i dagsläget 
saknar naturvärden av betydelse. Det finns såväl ren barrskog som lövskog 
med inslag av planterade barrbestånd som skulle behöva hjälpas på traven 
för att uppnå syftet med skyddet inom rimlig tid. Det skånska bokbeståndet 
har ett generationsglapp och ett projekt för att naturalisera ensartade unga 
bokskogar planeras.

STRANDÄNGAR, VADARE OCH SANDMARKER

Den största utmaningen i Hallands län är de kraftigt vikande populationerna 
av strandängsvadare. Orsakerna till vikande populationer är delvis utom läns-
styrelsens kontroll, till exempel situationen under flyttning och  övervintring, 
medan nedgång i häckningsframgång till stor del beror på förhållanden på 
häckningslokalerna. De åtgärder som länet fokuserat på för att förbättra 
 situationen är utökad jakt på predatorer som räv och mink, förbättrad skylt-
ning av fågelskyddsområden samt bibehållande av god hävd. När det gäller 
arter knutna till sandmarker har SandLIFE inneburit en markant förbättrad 
möjlighet att nå gynnsam bevarandestatus för dessa naturtyper och arter, 
som under lång tid hotats av att dessa marker planterats med främmande 
arter eller växt igen. Utmaningen nu ligger i att hålla dessa restaurerade 
marker öppna.

INVASIVA ARTER

Skåne län ser ett problem i att klimatförändringen gör att det blir lättare för 
invasiva arter att etablera sig. Läs mer om arbetet mot invasiva främmande 
arter i avsnitt 3.3.

VILDSVIN OCH HJORTDJUR

Skåne län påtalar den stora ökningen av vilt, framför allt vildsvin och dov-
hjort vilket kräver extra insatser i form av ökat jakttryck och stängsling för 
skydd av mark. Detta är ett problem som även berör många andra län.
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Bilaga 4. Skötsel och förvaltning 
av Sveriges nationalparker
NATIONALPARKER I LAPONIA

Nationalparkerna Sarek, Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke, Padjelanta/Badjelándta 
och Muddus/Muttos inom världsarvet Laponia förvaltas av den ideella 
 föreningen Laponiatjuottjudus.

Förvaltningen av 85% av landets nationalparksyta innebär till stor del 
arbete med anläggningar för det rörliga friluftslivet. Under 2018 har renove-
ring gjorts av stuglägen efter Padjelantaleden och i Muddus/Muttos med dass, 
solcellsanläggningar, gasolförråd m.m. Underhållsarbeten har genomförts på 
olika vindskydd/rastplatser och på både sommar- och vinterleder i områdena.

Ett personalboende intill naturum Laponia i Stora Sjöfallets/Stuor Muorkke 
nationalpark har färdigställts. Entrén till Muddus/Muttos nationalpark har 
 färdigställts.

Genom besöksräknare vid strategiska ställen i nationalparkerna, ser vi 
en ökning av besöksantalet efter lederna, men även inom Sarekområdet som 
saknar leder.

Under 2018 har en informationsutställning om förvaltningsorganisationen 
Laponiatjuottjudus tagits fram samt underhåll och utveckling av befintliga 
hemsidor, Laponia.nu och Sverigesnationalparker.se.

HAPARANDA SANDSKÄR, PIELJEKAISE, ABISKO OCH VADVETJÅKKA 
 NATIONALPARKER

Informationsskyltar har tagits fram till Haparanda Sandskär och arbetet med 
en ny folder har påbörjats. Stugorna har målats och anläggningar renoverats.

Informationsarbete har även påbörjats för Pieljekaise och Vadvetjåkka 
nationalparker, ett arbete som planeras fortsätta under 2019. I Abisko national-
park har ett dokument som detaljerat beskriver tillgängligheten tagits fram.

BJÖRNLANDETS NATIONALPARK

Skötselåtgärder har genomförts såsom avveckling av contortatall, skötselåtgärder 
som kommer att gynna bl.a. lövträd. Nationalparksförvaltaren, naturnära jobb 
och personer via skötselavtal har kontinuerligt haft kontakt med planerande 
besökare och besökare. ”Facebook Björnlandet” används för meddelande och 
för att skapa en vänkrets kring parken. Kommunikationsmodellen bygger på 
positiv närvaro i flera media samt väl underhållna lokala kontakter. Under året 
genomfördes en utbildning för aktörer som vill använda logotypen för sam-
verkan med Björnlandets nationalpark för intresserade företagare och Åsele 
kommun.

Antalet besökare i parken uppgick till cirka 6 500 personer och detta kräver 
regelbunden skötsel av både leder och övernattningskojor. Många övernattar 
inne i parken. En utmaning är exempelvis att se till att rastplatser och kojor 
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har till räckligt mycket ved. I slutet av år 2018 publicerades RISE-rapporten 
”Beständighetsprovningar av trämaterial med koppling till Björnlandets 
nationalpark”.

SONFJÄLLETS NATIONALPARK

Under 2018 har länsstyrelsen genomfört en samverkansträff med tema 
 ”storytelling” med de lokala guideföretag samt två turistdestinationer som 
verkar i Sonfjällets nationalpark. Dessa har tecknat samverkansavtal som ger 
dem rätten att använda logotypen för samverkan med Sveriges nationalparker 
i sin verksamhet.

En större eftersläckningsinsats genomfördes under juli månad inom det 
cirka 140 hektar stora fjällnära skogsområde som brann inom Sonfjällets 
nationalpark.

SKULESKOGENS NATIONALPARK

I Skuleskogens nationalpark har förvaltaren även under 2018 arbetat med 
att underhålla infartsvägar, entréer, ledsystem och övriga anläggningar för 
besökare som rastplatser och övernattningsstugor. Den faktiska årliga kost-
naden för nationalparken är cirka 1,8 miljoner kronor.

Under vintern genomfördes en entreprenad för byggande av fler parkerings-
platser vid Entré Syd. Cirka 120 personbilar och 10 husbilar kan nu parkera här.

Cirka 15 av nationalparkens 30 km markerade leder har setts över och 
fått förstärkta, blå färgmarkeringar. Längs mer trädfattiga sträckor över 
 hällmark anläggs rösen med blå markeringar på översta stenen.

De biologiskt värdefulla ängsmarkerna på fäbodvallarna vid 
Skrattabborrtjärn och Näskebodarna har slagits i frånvaro av betande djur.

Drygt 20 000 besökande fordon registrerades under barmarkssäsongen, 
varav cirka 10 800 vid Entré Syd. För 2017 var motsvarande siffror 21 000 
besökande fordon varav ca 12 800 vid Entré Syd. Förvaltaren bedömer att 
detta tillsammans med vintertida besökare (södra och västra entrévägarna 
plogas/sandas) samt vandrare längs Höga Kustenleden och besökare från 
 sjösidan, för 2018 motsvarar närmare 65 000 besökare.

Trafiksituationen vid Entré Syd har i år varit betydligt bättre än 2017, 
tack vare att de nya parkeringsplatserna stod klara till midsommar.

En översiktlig linjeprojektering för två kilometer ny väg gjordes i samband 
med projekteringen för de nya parkeringarna. Nuvarande infartsväg genom byn 
Käl är inte långsiktigt hållbar med hänsyn till de boendes hälsa och trafikmiljö.

FÄRNEBOFJÄRDENS NATIONALPARK

I Färnebofjärden är det födoförstärkning under vintern för främst vitryggig 
hackspett. Förvaltningen har placerat ut tillträdesförbudsområden för fisk-
gjuse häckningar, havsörnshäckningar, tärnkolonier, gös- och abborlek-
områden. Under 2018 har gran röjts i svämskog, älvängar slåttrats och 
en bränning genomförts.
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Under 2018 byttes en större bro samt ett antal spänger i nationalparken. Två 
vindskydd flyttades i enlighet med nya skötselplanen. Under 2018 har ett antal 
bänkar placerats ut där det är mycket besökare, för att underlätta tillgänglighe-
ten. Flera vindskydd har fått plåttak istället för papp. Förvaltningen har markerat 
och röjt alla leder, bytt spänger, flyttat vindskydd, bytt eldstäder, uppdaterat folder, 
skyltat, med hjälp av gröna jobb har nästan 10 mil national parksgräns röjts 
och målats samt ved har körts ut till alla vindskydd. Förvaltningen har gett ut 
nyhetsbrev och haft korttidsuthyrning av ett nationalparkshus så fler får upp-
leva området. Trots det finns skuld i underhåll på ca 40% av anordningarna, 
där taken på vindskydden läcker lite, spänger lutar lite för mycket, oljning av 
anordningar och eldstäder som är sönderbrända och behöver bytas.

HAMRA NATIONALPARK

Inom Våtmarksprojektet kunde ett krafttag tas kring fortsatt återställning av 
diken i Hamra nationalpark. I huvudsak förstärker åtgärderna statusen för 
aapamyrar (naturtyp 7310) i området. Arter inom fågeldirektivet och art- 
och habitatdirektivet som gynnas av åtgärderna är trana, sångsvan, ljung-
pipare, grönbena. På sikt gynnas även varglav (NT).

Facebook används i allt större grad för att informera om händelser i 
nationalparken. En ökad rörelse på sidan och fler besökare kommer på 
våra evenemang.

FULUFJÄLLETS NATIONALPARK

Under 2018 avslutades ”Interregprojektet” om en gemensam besöksstrategi för 
norska och svenska Fulufjällens nationalparker. Arbetet har pågått de senaste 
tre åren, tillsammans med den norska nationalparksförvaltningsorganisationen.

I Fulufjället har nästan hela Njupeskärsleden renoverats för att förbättra 
tillgängligheten. Det går nu att ta sig dit med rullstol/permobil. För ett enklare 
alternativ har förvaltaren anlagt en ny led, Lavskrikeleden. Den erbjuder en 
rundslinga i Njupeskär och är helt tillgänglighetsanpassad, och inkluderar 
en ny rastplats med dass, grillplats och bänkar.

TÖFSINGDALENS NATIONALPARK

Ingen verksamhet under 2018.

TIVEDENS NATIONALPARK

Bemanningen i Tivedens nationalpark förstärktes under sommaren 2018 tack 
vare finansiering från turismutvecklingsprojektet ”Besöksvänliga Tiveden”, 
som drivs av Laxå kommun. Projektet bidrog med totalt 250 000 kronor 
varav 169 000 kronor fakturerades via länsstyrelsen. Laxå, Askersunds och 
Karlsborgs kommuner gick även in med resurser i form av egen bemannande 
personal. I nationalparken såldes även boken ”Tivedens nationalpark – från 
urtid till trolltid” med viss förtjänst.

Under året har det bland annat genomförts en fortsatt upprustning av 
trappor och spänger i Tivedens nationalpark. Arbetet med att införa den 
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visuella identiteten för varumärket Sveriges nationalparker i Tiveden är 
i stort sett genomfört. Till Tivedens nationalpark trycks årligen ett stort 
antal foldrar på flera språk.

En fast bemanning har funnits i Tivedens nationalpark under sommarhalv-
året. Guiderna försåg besökarna med information om parkens natur- och 
kulturvärden och aktiviteter för barnfamiljer. Under ett 50-tal dagar genom-
fördes riktade aktiviteter till barn och familjer under namnet NaturKul vid 
entré Vitsand.

GARPHYTTANS NATIONALPARK

Tack vare arbetslag från naturnära jobb kunde två omfattande arbetsuppgifter 
lösas i Garphyttan. Den första var att riva och samla ihop 900 meter gammal 
trägärdesgård. som nu tagits bort där slåttermarkerna gränsar mot lövskogs-
brynen. I brynen faller årligen många döda träd på grund av trädsjukdomarna 
askskottsjuka och almsjuka som verkar i nationalparken sedan 2005. Den andra 
arbetsuppgiften var att i slåttermarken samla in den invasiva arten ryssgubbe.

I början av året höll uppståndelsen kring den ensamme hannen av vitryggig 
hackspett i Garphyttans nationalpark i sig. Den är stationär sedan oktober 
2017. För att minska risken för störning från besökande fågelskådare kom-
municerade vi med ideella organisationer, höll dialog via lokal-TV, sociala 
medier samt ordnade med anslag och anvisningar på plats. Den stora mängden 
av döda och döende träd i området har på ett betydande vis stärkt fågelfaunan i 
området och vi väljer att betrakta det exklusiva besöket som ett kvitto eftersom 
det är närmare 30 år sedan ”vitryggar” uppehöll sig i området sist.

ÄNGSÖ NATIONALPARK

Skötseln av Ängsö nationalpark präglas av den löpande skötseln av ängs-
mark erna. På grund av den torra sommaren har större ytor kunnat slås än 
vanligt.

Under våren och försommaren har länsstyrelsens naturbevakare genom-
fört uppskattade guidningar på ön i anslutning till Waxholmsbåtens ankomst.

TYRESTA NATIONALPARK

Stiftelsen Tyrestaskogen (STS) förvaltar Tyresta nationalpark och naturreservat. 
Enligt samverkansavtal med Naturvårdsverket förvaltar och driver Stiftelsen 
också naturum Nationalparkernas hus. Förvaltningen innefattar åtgärder och 
tillsyn för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö, drift av naturumverksamheten, 
drift och underhåll av byggnader och fordon, informationsverksamhet,  
kun skaps  utveckling, planering, ledning och administration.

I nationalparken utgörs arbetet till största delen av åtgärder för ökad 
tillgänglighet och friluftsliv. En helt ny entré är under uppförande med nya 
informationsskyltar och under perioden har anläggning av fyra sekundära 
entréer till nationalparken färdigställts. Underhåll har genomförts av vand-
ringsleder och övriga målpunkter i nationalparken. Även ombyggnad/upp-
rustning av dammar vid Stensjödal, reparation av tak till Mjölnarbostaden 
vid Stensjödal, rivning av befintliga uthägn i brandområdet har skett.
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GOTSKA SANDÖNS NATIONALPARK

I Gotska Sandöns nationalpark har sedvanlig ängsskötsel genomförts med 
fagning, slåtter och bortforsling av hö. En ny skötselplan antogs i maj. Under 
senhösten har tallar tagits bort genom att ryckas upp med rötterna i ett av 
sandområdena vilket är en skötselåtgärd enligt skötselplanen. En brandplan 
togs fram och levererades under hösten som förberedelse för kommande års 
naturvårdsbränningar på Gotska Sandön i enlighet med den nya skötselplanen. 
Städning av 27 km stränder från ilandfluten plast, glas och plåt sker löpande 
under året. Under tidig vår fick sanering av ett ilandflutet utsläpp av paraffin-
erad tallolja genomföras på ön.

Den visuella identiteten för Sveriges nationalparker har i stort sett införts 
i Gotska Sandöns nationalpark. Totalt har 56 km leder röjts upp och märkts 
ut. Lite arbete kvarstår till 2019 (bland annat en barnslinga med anpassade 
informationsskyltar). Identiteten och skötselplanen invigdes 1 juni med besök 
av Naturvårdverkets generaldirektör Björn Risinger och landshövdingen i 
Gotlands län Cecilia Schelin Seidegård. Tillsynsmän och besöksvärdar guidar 
3–4 dagar per vecka under turistsäsong (25 maj–9 september 2018). Totalt 
besökte 3 669 personer Gotska Sandön med turbåten. Det bedöms att ett par 
tusen personer besökt ön med egen båt. En ny tältplats anordnades på södra 
delen av ön i enlighet med den nya skötselplanen.

KOSTERHAVETS NATIONALPARK

I Kosterhavet har restaurering av mark genomförts. Främst i områden som 
förbuskats eller på trädklädd mark. Stöd ges främst till öppen betes- och 
 slåttermark samt strandäng. Bränning av gammal ljung sker regelbundet.

Upphandlad entreprenör städar stränder i Kosterhavet varje år. Mängden 
strandskräp som de plockade upp från våra stränder under 2018 blev 13,4 ton 
brännbart, dessutom hittade man en hel del miljöfarligt avfall som oljor och 
liknande. Uppföljning/inventering samt miljöövervakning är en stor arbets-
uppgift för förvaltningen.

Vandringslederna i Kosterhavet ses över varje år med avseende på fram-
komlighet, skyltning och anordningar. Under 2018 har arbete även påbörjats 
för att märka ut samt anlägga fler leder. Fler informationstavlor har monterats 
och eldstäder har anordnats. Vandringsappen är ett bra komplement till tryckta 
kartor.

DJURÖ NATIONALPARK

På huvudön Djurö har vi rensat ett dike, för att hindra försumpning, som går 
igenom den öppna gräsbevuxna ytan mitt på ön där det tidigare har bedrivits 
jordbruk. Numera betar Djurös dovhjortstam ytan och håller den öppen. 

Då dovhjortstammen i år bedömts vara större än de 15–20 djur som skall 
finnas som vinterstam har i höstas två hjortar skjutits.

Bryggan vid fyrplatsen har fått nytt trädäck och spången som leder från 
bryggan har ersatts av en ny liksom ytterligare bänkbord på den iordninggjorda 
öppna ytan mitt på huvudön.
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Upphandling över nya informationsskyltar enligt den visuella identiteten för 
Sveriges nationalparker har inletts. Förberedelser för införandet av ett nytt 
ledsystem enligt den nya varumärkesstrategin har börjat.

TRESTICKLANS NATIONALPARK

Allmänt underhåll i form av sophämtning, underhåll av p-platsen och sladdning 
av vägen. Förstärkning av gränsmarkeringarna mot fastigheter där skogsbruk 
sker.

STORE MOSSE NATIONALPARK

För att gynna fågellivet och den hävdgynnade floran vid Kävsjön har flera 
åtgärder genomförts. Slåttern i Björnekullakärret har i år omfattat lieslåtter av 
0,3 hektar – en uppskattad aktivitet som genomfördes tillsammans med volontä-
rer och närboende. Örnutfodring har i vanlig ordning skett i samarbete med 
Värnamo fågelklubb.

I Store Mosse nationalpark har införande av den visuella identiteten för 
Sveriges nationalparker i princip färdigställts. Nya informations- och tema-
skyltar har upphandlats, producerats och monterats liksom annonsskyltar 
och folderställ vid entréer. Ledvägvisning har kompletterats liksom bilhänvisning. 
Vidare har informationsmaterial såsom ny folder på svenska, engelska och tyska, 
tygmärken, kartor m.m. producerats.

Naturum har under 2018 anordnat flera aktiviteter som ger besökare 
möjlighet att upptäcka nationalparken på ett djupare plan än de hade gjort på 
egen hand. Det är allt från föreläsningar och guidning inne på naturum till snö-
skovandringar och nationalparkens dag ute i parken.

Flera leder och besökspunkter i nationalparken har rustats upp under 
2018. Bron på Wibecksleden har byggts om från trä till en kombination av 
trä och metall. Det kommer ge ökad säkerhet och lägre underhållskostnad. 
Den extremt torra sommaren gjorde att högmossen sjönk. Det slet hårt på 
många av de spångade lederna i parken. Flera eldstäder har placerats ut vid 
parkens grillplatser och planen är att arbetet ska slutföras under 2019. Den 
kontinuerliga och viktiga entréskötseln i form av soptömning, plocka skräp, 
fylla på foldrar och städa dass har som vanligt genomförts. Denna tillsyn har 
på parkens uppdrag utförts av ett socialt företag med personer som står långt 
från arbetsmarknaden. Det är en del i nationalparkens arbete med lokal del-
aktighet att ge dessa personer arbetsuppgifter som uppskattas av besökare.

På vårt STF-boende, Svänö och Lövö, ökade antalet gäster markant 2018 
jämfört med åren innan.

ÅSNENS NATIONALPARK

Åsnens nationalpark bildades under 2018 och under året har restaurering av 
skog och våtmarksområden varit prioriterade i naturtypsskötseln. Det har skett 
genom röjning av mosseplan, röjning av ungskog, avveckling av granbestånd 
samt viss frihuggning av värdefulla träd.
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Arbetet med att iordningställa Åsnens nationalpark innebar ett omfattande 
arbete med att sätta upp informationsskyltar vid entréer, utmed leder och på 
ett par andra platser runt sjön. Arbetet med skyltning i nationalparken är ännu 
inte avslutat utan fortsätter under 2019. Annat iordningställande har handlat 
om grillar, bänkar och bord vid entréerna i Sunnabron/Bjurkärr och Trollberget, 
anläggande av nya leder, en tillgänglighetsanpassad utsiktsplattform, parkerings-
platser, vägvisningsskyltning, brygganordningar, kanotrastplats och vedförråd 
– alltsammans är åtgärder för att främja friluftslivet. Ytterligare åtgärder 
är renovering av en ängslada och en pågående renovering av ett torp från 
 1700-talet. Förhoppningen är att kunna avsluta alla sådana åtgärder under 
2020.

Invigningen av nationalparken skedde 25 maj 2018 under medverkan av 
Kronprinsessan Victoria. Under invigningshelgen anordnades aktiviteter vid 
de båda entréerna i samverkan med lokala organisationer och företag. Cirka 
1 500 personer besökte nationalparken dessa dagar.

BLÅ JUNGFRUN

Blå Jungfrun som besöksmål har varit mycket populärt till följd av det fina 
sommarvädret i juli. Vindskydden som uppfördes 2015 hade nästan fördubblad 
beläggning mot 2017 och är nu så gott som fullbelagda under hela säsongen. 
Länsmuseet i Kalmar har på uppdrag av länsstyrelsen under några år haft 
guidade turer, vilka även i år var mycket uppskattade. Ett torrdass har bytts 
ut i sin helhet. Säkerhetsräckena på Blå Jungfrun är mycket gamla och slitna. 
Under slutet av 2018 träffades en överenskommelse med ett företag om att 
ersätta uttjänta räckessektioner för att säkerställa besökarnas säkerhet på ön.

NORRA KVILLS NATIONALPARK

I Norra Kvill har besökstrycket fortsatt vara ganska stabilt kring 
12 000 besökare/år. Flest besökare kommer under perioden juni-september.

En årlig översyn av nationalparkens vandringsleder genomförs under våren 
efter vinterns stormar. Länsstyrelsen tillser att besöksfoldrar regelbundet finns 
att tillgå vid parkens entré samt hos omgivande turistbyråer. Införandet av 
den visuella identiteten sker enligt särskild plan där planeringsarbeten samt 
ett markinköp av intilliggande Näckön genomförts under året för att arbeten 
skall kunna starta 2019.

I Skånes tre nationalparker har projektet med genomförandet av den visuella 
identiteten slutförts under året och nya informationsanläggningar finns nu på 
plats. Stora insatser på leder, inklusive nya broar och trappor, samt borttagning 
av farliga träd, har gjorts i alla tre nationalparkerna.

SÖDERÅSENS NATIONALPARK

I Söderåsens nationalpark har man gjort naturvårdsinsatser i jämnårig och 
homogen bokskog. Genom att skapa död ved, bestånd med träd i olika åldrar 
och luckor med solinsläpp blir skogen mer attraktiv för sällsynta vedlevande 
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skalbaggar, mossor och lavar. Granbarkborreangripen gran har avverkats i 
nationalparken. Här har även homogent bokbestånd restaurerats för ökande 
naturvärden, samtidigt som omfattande röjningar av björk gjorts för att gynna 
planterade ädellövplantor (AfterLife).

Rastplatsen Liagården i nationalparken har renoverats och fått två nya 
vindskydd, nya grillplatser och utökad campingyta. Torpet Liagården revs.

STENSHUVUDS NATIONALPARK

Naturvårdsbränningar, slåtter och bete av de öppna markerna inom Stenshuvud 
sker löpande. Särskilda restaureringsinsatser inklusive röjning av igenväxnings-
vegetation har gjorts i nationalparken. Vidare har 2,5 km stängsel bytts ut runt 
betesmarkerna. Inventering av sandmarksarter och skötselåtgärder för att skapa 
bar sand gjordes som en förlängning av SandLIFE-projektet.

Inom Stenshuvuds nationalpark har det varit ökad intensitet i bekämpning 
av invasiva arter, bland annat genom slåtter, grävning, röjning och bete. Här 
kan nämnas 5 hektar jätteloka och mindre bestånd av jättebalsamin, men även 
bekämpning av andra problemarter som parkslide och vresros.

En kustremsa på 3 km har städats inom Stenshuvuds nationalpark.

DALBY SÖDERSKOG

Dalby Söderskogs nationalpark fyllde 100 år, vilket firades med jubileum då 
bland annat den nya boken om nationalparken lanserades.
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Bilaga 5. Friluftslivssamordning 
vid länsstyrelserna

REDOVISNING AV LÄNSSTYRELSERNAS ARBETE MED FRILUFTSLIV 2018

Naturvårdsverket har i uppdrag att bevara och utveckla förutsättningarna för 
friluftslivet i Sverige. Genom att anordna regelbundna samordningsträffar, 
kompetensutvecklingsinsatser, referensgrupper och kommunikationsinsatser 
skapas förutsättningar för erfarenhets- och informationsutbyte mellan läns-
styrelser, kommuner, organisationer och andra myndigheter och aktörer.

Länsstyrelserna har sedan 2013 i uppdrag att samordna och leda det 
regionala arbetet med att förverkliga regeringens friluftspolitik. Uppdraget 
finansieras delvis av medel från anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur. 
Länsstyrelsen i Örebro län har disponerat och fördelat medlen till alla läns-
styrelser. Naturvårdsverket tillhandahåller instruktioner och verktyg för 
 återrapporteringen av uppdraget.

Arbetet med det regionala friluftsmålsarbetet genomförs utifrån olika 
premisser och ett flertal av länsstyrelserna har tillsatt en särskild tjänst som 
samordnar friluftsmålsarbetet med andra nationella och globala mål, såsom 
miljökvalitetsmålen, folkhälsomålen och Agenda 2030 och som ligger till grund 
för val och planering av insatser för 2018 års verksamhet. För att  samordna 
och integrera friluftsmålsarbetet i det interna arbetet på länsstyrelserna har 
hälften av länsstyrelserna inrättat en samordningsgrupp.

Samverkan mellan länsstyrelserna och andra myndigheter och aktörer är en 
viktig del i uppdraget. Länens friluftssamordnare har haft tillfällen att träffas 
och utbyta erfarenheter vid tre nationella träffar som Naturvårdsverket bjudit in 
till. En träff arrangerades tillsammans med Norrbottens och Västerbottens län. 
Vid detta tillfälle fick länens samordnare tillsammans med övriga myndigheter i 
nätverket för det nationella friluftsmålsarbetet, ta del av goda exempel på att 
tillgängliggöra närnatur, metodstöd för att ta fram planeringsunderlag för 
 friluftslivområden och att utbyta erfarenheter och möjliga samverkansinsatser. 
Exempel på andra insatser som genomförts är att man tagit fram regionala 
mål för friluftslivsarbetet, tagit fram informationsmaterial på webben och 
bildat kommunala nätverk för samhällsplanerare och friluftshandläggare.
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Figur 5. Figuren visar på vilket sätt länsstyrelserna har samordnat och lett det regionala frilufts-
livsarbetet. Majoriteten av länsstyrelserna har tillsatt en tjänst som ansvarar för samordningen av 
friluftsmålsarbetet regionalt.

LÄNSSTYRELSERNAS UPPDRAG

Länsstyrelserna har lett och samordnat det regionala samordningsarbetet genom 
att bland annat genomföra regionala friluftskonferenser, utsett ansvarig för 
friluftssamordningen inom länsstyrelsen och bildat nätverk för friluftsliv med 
kommuner, näringsliv och ideella organisationer. Det är viktiga aktiviteter som 
stödjer insatser inom prioriterade områden regionalt inom naturvård, samhälls-
planering och utvecklings- och tillväxtarbete. De regionala friluftssamordnarna 
har en central roll att sprida information och bidra till kompetensutveckling om 
friluftsmålen till regionala och lokala aktörer.
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Figur 6. Figuren visar på vilket sätt länsstyrelserna har planerat sina åtgärder för 2018 där dialog 
med bland annat kommuner är en viktig del i det arbetet.

SAMORDNING OCH SAMVERKAN

Samtliga länsstyrelser samverkar aktivt med andra länsstyrelser, kommuner, 
 regioner/regionförbund och andra aktörer i arbetet med friluftsmålen. 
Länsstyrelsen uppger att man har varit i kontakt med en rad andra myndig-
heter men att det finns ett stort behov av att utveckla samverkan med de flesta 
av myndigheterna som ingår i myndighetsnätverket för friluftsmålsarbetet. En 
viktig insats för friluftsmålsarbetet är att förmedla kunskap om friluftslivets 
värden och det har gjorts i samband med att bilda regionala friluftsråd i några 
län. Att informera kommunernas politiker är en viktig insats för att öka för-
ståelsen för värdet av friluftsliv för hälsa, rekreation men även ur ett besöks-
näringsperspektiv.
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Figur 7. Figuren visar att samverkan via regionala friluftsråd sker och planeras hos allt fler läns-
styrelser.

LÄNSSTYRELSERNAS RAPPORTERING

I enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar har länsstyrelserna rapporterat 
genomförda insatser under 2018 inom samhällsplanering, utvecklings- och 
tillväxtarbete samt naturvård. I redovisningen har länsstyrelserna angett 
 planerade insatser och vilka effekter som långsiktigt förväntas uppnås inom 
insatsområdena.

INSATSOMRÅDEN OCH GENOMFÖRDA INSATSER 2018

Nedan följer exempel på insatser inom samhällsplanering, utvecklings- och 
tillväxtarbete samt naturvård som genomförts regionalt under 2018 för att 
öka förutsättningarna för fler människor att utöva friluftsliv.

INSATSER FÖR SAMHÄLLSPLANERING

Länsstyrelserna har genomfört en rad insatser för att friluftsmålen ska få 
genomslag i samhällsplaneringen genom att bland annat stötta kommunerna 
med underlag om friluftsliv till översiktsplaneringen. Länens friluftssamordnare 
har haft dialog om friluftslivets värden med ansvariga planerare på kommunal 
nivå för att friluftsmålen ska få genomslag i samhällsplaneringen och stöttat 
kommuner att ta fram planer för att stärka arbetet med tätortsnära natur. 
Genom att bevilja medel till kommunerna har man kunnat prioritera arbetet 
med att ta fram underlag om värdefulla områden för friluftsliv i arbetet med 
lokala och regionala planer.
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Exempel på aktiviteter som länsstyrelsen har gjort för att friluftsmålen ska få 
genomslag i samhällsplaneringen:

• Information om metoden för Kartering av friluftsområden och 
 kommunala utvecklingsplaner för friluftsliv

• Regional tankesmedja med tema grön fysisk planering och 
 tätortsnära natur

• Seminarium Friluftsliv för god folkhälsa
• Stöttat kommunernas arbete med kommunala friluftsplaner
• Påbörjat dialoger för att ta fram en regional strategi och handlingsplan 

för att nå friluftsmålen i Östergötland.

71%

62%

38%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Figur 8. Figuren visar i vilken utsträckning länen har beviljat kommuner LONA-medel för att ta 
fram underlag om tätortsnära natur som insats för samhällsplanering.

INSATSER FÖR UTVECKLINGS- OCH TILLVÄXTARBETE

Länsstyrelsen har gjort insatser för friluftsmålens genomslag i utvecklings- och 
tillväxtarbetet genom en rad insatser där samverkan med andra aktörer och 
deras nätverk är en viktig del. Friluftssamordnarna har stöttat regionala utveck-
lingsprojekt genom lyfta olika former av stöd som kan bidra till utveckling i 
form av olika typer av projekt. Turismutveckling är en viktig del för regional 
utveckling för många regioner och där har friluftssamordnare bidragit till att 
stimulera naturturism både i och utanför skyddade naturområden. I det arbetet 
är dialogen mellan markägare och turismaktörer central men där kan arbetet 
utvecklas och stödjas genom att ta fram olika former av stöd som samordnarna 
kan tillämpa.
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Exempel på aktiviteter som länsstyrelsen har gjort för friluftsmålens 
 genomslag i utvecklings- och tillväxtarbete:

• Allmänna kommunikationer till populära friluftsområden och 
 naturreservat

• Samverkan Friluftsliv & företagande – Höga Kusten
• Utveckla vandringsleder, förbättra kontakter mellan markägare/ 

vandringsleds huvudmän och markägare samt tillgängliggöra leder.

38%

14%
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43%
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Insatser planeras
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Figur 9. Figuren visar i vilken utsträckning länen har stöttat dialogen mellan turismaktörer och 
markägare som insats i utvecklings- och tillväxtarbetet regionalt.

INSATSER FÖR NATURMILJÖN

Länsstyrelserna har planerat och genomfört insatser för friluftsmålens genomslag 
i naturvårdsarbetet. De har stöttat kommuner att skydda naturområden som är 
värdefulla för många människor. Detta ger möjligheter att utöva friluftsliv och 
bidrar till ett av friluftspolitikens viktigaste mål – att ge människor möjlighet att 
vistas i naturmiljö nära hemmet. Genom att nya naturreservat har friluftsliv som 
syfte och genom att tillämpa dialog som metod vid planering och genomförande 
av planerade friluftsaktiviteter som naturturism, guidade turer och exkursioner, 
ökar förutsättningarna för ett hållbart friluftslivsutövande i skyddade områden. 
En ny webb och mobila applikationer bidrar till att genom information tillgäng-
liggöra skyddade naturområden.
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Exempel på aktiviteter som länsstyrelsen har gjort för att friluftsmålen ska 
stärka arbetet med tätortsnära natur:

• Handlingsplan och strategi för arbete med friluftsliv på länsstyrelsen
• Kommunekologträff med inriktning tätortsnära friluftsliv
• 50 utflykter i sörmländsk natur
• Landskapsvandring med Kronprinsessan Victoria
• Åtgärd för att minska motsättningar mellan rennäring och friluftsliv i 

fjällmiljö.
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43%

38%

5%
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Figur 10. Länsstyrelsen har stimulerat och stöttat kommunerna att skydda områden värdefulla för 
friluftsliv.
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Bilaga 6. Villkor i Naturvårdsverkets 
regleringsbrev för 2018

1:14 Skydd av värdefull natur (Ramanslag)
Disponeras av Naturvårdsverket 1 418 000

ap.1 Skydd värdefull natur - till NV (ram) 1 418 000

Villkor för anslag 1:14
ap.1 Skydd värdefull natur - till NV
1. Anslagsposten får användas för ersättningar enligt 31 kap. miljöbalken inom 

Naturvårdsverkets ansvarsområde.
2. Anslagsposten får användas för kostnader som avser förvärv och avtalslösningar för 

statens räkning av värdefulla naturområden, särskilt skogar och marina områden. 
Minst 150 000 000 kr ska användas för nyckelbiotoprika brukningsenheter.

3. Anslagsposten får användas för statsbidrag till kommuner för skydd av värdefulla 
naturområden.

4. Anslagsposten får användas för kostnader som avser värdering, förhandling och för-
rättning efter prövning i varje enskilt fall i samband med skydd av värdefulla natur-
områden enligt miljöbalken, kostnader för arbete, utredningar och inventeringar 
som ger underlag för detta skydd, förslag till utpekande till nätverket Natura 2000 
(inklusive arbete med bevarandeplaner) samt sådana övriga kostnader och kostnader 
för visst arbete vid länsstyrelserna som hör samman med skydd av värdefulla natur-
områden.

5. Anslagsposten får användas för bidrag till länsstyrelserna i Stockholms, Västra 
Götalands och Skåne län för att genomföra programmen för skydd av tätortsnära 
natur.

6. Högst 25 000 000 kronor får användas för bidrag till länsstyrelserna för en tillfällig 
insats för att slutföra ärenden och fatta beslut om naturreservat i syfte att minska 
länsstyrelsernas ärendebalanser vad avser skydd av värdefulla naturområden, särskilt 
för de ärenden där markersättningen är helt löst.

1:3 Åtgärder för värdefull natur (Ramanslag)
Disponeras av Naturvårdsverket 1 194 535

ap. 2 Kostnader för skötsel av skyddande

områden, artbesvarande, friluftsliv m.m. (ram)

1 194 535

Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län 53 000

ap. 1 Åtg värdefull natur - del till Länsstyrelsen i Örebro (ram) 53 000

Villkor för anslag 1:3
ap.1 Åtg värdefull natur - del till Länsstyrelsen i Örebro
1. Anslagsposten disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län och ska fördelas ut till samt-

liga länsstyrelser. Länsstyrelsen i Örebro län ska redovisa anslagspostens användning 
till Naturvårdsverket.

2. Högst 17 000 000 kronor får användas för kostnader och arbete vid länsstyrelserna 
som avser uppdraget att länsstyrelserna ska samordna och leda det regionala arbetet 
med att förverkliga regeringens friluftslivspolitik. Medlen ska fördelas enligt beslutad 
fördelningsnyckel.



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6876
Återrapportering av skydd och åtgärder för värdefull natur 2016–2018

140

3. Högst 20 000 000 kronor får användas för kostnader och arbete vid länsstyrelserna 
som avser regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Medlen ska fördelas enligt 
beslutad fördelningsnyckel.

4. Högst 16 000 000 kronor får användas för kostnader och arbete vid länsstyrelserna 
som avser gröna jobb.

ap.2 Kostnader för skötsel av skyddade områden, artbevarande, friluftsliv m.m.
1. Anslagsposten får användas för kostnader samt visst arbete vid länsstyrelserna som 

avser skötsel, fastighetsförvaltning, byggnadsinvesteringar, samt uppföljning och 
övervakning av nationalparker, naturreservat, områden som ingår i eller föreslås ingå i 
nätverket Natura 2000, andra områden med områdesskydd, Kungliga nationalstads-
parken, världsarv, Ramsarområden och biosfärområden.

2. Anslagsposten får användas för kostnader som avser arbete med artbevarande, art-
skydd, grön infrastruktur, vilt- och rovdjursförvaltning, invasiva främmande arter, 
begränsning av massförekomst av översvämningsmyggor, inventering och kunskaps-
stöd vad gäller arter och naturtyper samt annan övervakning. Anslagsposten får även 
användas för visst arbete vid länsstyrelserna och ArtDatabanken vid Sveriges lant-
bruksuniversitet avseende samma ändamål, samt för visst arbete med rovdjursinven-
teringar hos berörda samebyar.

3. Anslagsposten får användas för kostnader samt visst arbete vid länsstyrelserna som 
avser friluftsliv och allemansrätt samt kommunikation och utbildning inom natur-
vårdsområdet.

4. Anslagsposten får användas för kostnader för det statliga ledsystemet i fjällen, eta-
blering och drift av ett lavinprognosprogram för den svenska fjällkedjan, verksamhet 
inom ramen för Fjällsäkerhetsrådet och Nationella snöskoterrådet samt för samebyar-
nas arbete att ta fram och genomföra terrängkörningsplaner. Anslagsposten får även 
användas för visst arbete vid länsstyrelserna avseende samma ändamål.

5. Anslagsposten får användas för statsbidrag till naturvårdsprojekt enligt förordningen 
(2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt 1§ 1–6. Anslagsposten 
får även användas för visst arbete vid länsstyrelserna avseende samma ändamål.

6. Högst 200 000 000 kronor får användas för att restaurera och anlägga våtmarker 
genom statsbidrag till naturvårdsprojekt enligt förordningen (2003:598) om statliga 
bidrag till lokala naturvårdsprojekt 1§ 7–8. Även länsstyrelserna kan med samma 
syfte använda medel för att restaurera och anlägga våtmarker. Vid konkurrens mel-
lan olika ansökningar enligt LONA-förordningen ska företräde ges åt åtgärder som 
ger förutsättningar för en förbättrad vattenförsörjning. Anslagsposten får även använ-
das för visst arbete vid Naturvårdsverket, SGU och länsstyrelserna avseende samma 
ändamål.

7. Högst 3 000 000 kronor får betalas som bidrag till Statens veterinärmedicinska 
anstalt för eventuella akuta åtgärder – utförda efter samråd med Naturvårdsverket – i 
arbetet med att följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos vilda djur-
populationer.

8. Anslagsposten får användas för arbete som avser lokal och traditionell kunskap samt 
får utbetalas som bidrag till Centrum för biologisk mångfald avseende samma ända-
mål.

9. Anslagsposten får användas för bidrag till föreningen Laponiatjuottjudus för förvalt-
ningen av världsarvet Laponia enligt Laponiaförordningen (2011:840).

10. Anslagsposten får användas för arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter, särskilt 
insatser för att genomföra programmen. Anslagsposten får även användas för visst 
arbete vid länsstyrelserna avseende samma ändamål.

11. Högst 34 000 000 kronor får användas för åtgärder inom naturvård, friluftsliv och 
biologisk mångfald som skapar gröna jobb bl.a. med lägre kvalifikationskrav för 
människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Närmare om uppdraget framgår av 
regeringsbeslut dnr N2017/07501/KSR.

12. Intäkter från fastighetsuthyrning, arrenden, naturvårdsskötsel m.m. får användas i 
verksamheten under anslaget.
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