
Förslag (ansökan) investeringar på Naturvårdsverkets fastigheter, bygg    
max 5 ansökningar / kostnad ska vara överstigande 300 000 kr

Sökande (organisation) Beskrivning av åtgärd (kortfattat)
L änss tyrelsen i Dalarnas  län Nytt utsiktstorn vid naturum Dalarna. B efintliga 

underlag finns  hos  NV. T illkom nyligen en 
byggnadshis torisk dokumentation (bifogas ). Under näs ta 
år 2018 planerar vi att projektera och upphandla 
byggnation av det nya tornet och rivning av det gamla 
tornet. Måls ättningen är att det gamla tornet rivs  och att 
fundament till nytt torn anläggs  2018. B yggnation 2019. 
K os tnaderna 2018 inkluderar egen personal, konsult- och 
byggtjäns ter. Medfinans ieringen från L eksands  sparbank 
förutsätter vi kvars tår för byggnationen av det nya tornet.

L änss tyrelsen i Dalarnas  län Ny utställning om den boreala skogens naturvärden. 
Inom ramen för L ife-projektet L ife T aiga ingår att göra en 
uts tällning om skogsbrandens  roll i det boreala 
ekosys temet. När det projektet blev beviljat 2015 
bes lutade vi oss  för att höja ambitionen, och göra en mer 
heltäckande uts tällning om den boreala skogens  
naturvärden på naturum Dalarna. Det skulle komplettera 
de övriga uts tällningarna om Dalarnas  natur (bilaga 1 
projektplan). V i påbörjade  arbetet mer intens ivt 2017. V i 
har hittills  bes tällt en brukarundersökning (bilaga 2) en 
idéskis s  (bilaga 3), arbetat i en intern arbetsgrupp samt 
bildat en referensgrupp. Idéskis sen har under höstens  
arbetsgruppsmöten förändrats  en del, men ger ändå en 
bra övers ikt av den nya uts tällningens  utformning.

L änss tyrelsen i Dalarnas  län Utökning parkeringsplatsen vid Njupeskär, Fulufjällets 
NP. P å grund av ökat besökarantal till Njupeskär och 
Naturum är dagens  parkeringsytor kraftigt 
underdimens ionerade. Idag tvingas  många bilar parkera 
längs  med en livligt trafikerad väg. Det är en säkerhets risk 
då vägen blir enfilig  och det är omöjligt för två bilar att 
mötas . Detta är en säkerhets risk för att räddnings tjäns t 
har s vårigheter att ta s ig  fram.
F öres lagen utökning sker på en naturligt öppen yta ca 
5000 m2 i direkt ans lutning till befintlig  parkering.



      nader och anlägggningar 2018

Prioritet Kostnader Kostnad fö   
Berörda skyddade områden SkötselDOS ID 1 - 3 total kostnad 2018
naturum Dalarna / B jörkbergets  NR 30446104 1 6600000 1000000

naturum Dalarna / B jörkbergets  NR 30446104 1 600000 600000

F ulufjällets  Nationalpark E xis terande 
30456711 
utvidgning 
30456712

1 337700 337700



 ördelat per år Kontaktperson
2019 2020 medfinansiering namn telefon

6000000 400000 Ö rjan S tefansson 010-225 03 56

K aren K ämpe 010-225 03 46

Ö rjan S tefansson 010-225 03 56



e-post bilaga (ange referns)
orjan.s tefansson@ lans s tyrels en.s e B efinliga underlag finns  

hos  NV. B ifogas  
K ulturhis torisk 
dokumentation av det 
gamla uts ikts tornet. 
B ilaga K ulturhis torisk 
dokumentation av 
B jörkbergets  
uts ikts torn.pdf

karen.kampe@ lanss tyrelsen.se B ilaga 1-3

orjan.s tefansson@ lans s tyrels en.s e inves teringar och UH 
NV 2018.docx

mailto:karen.kampe@lansstyrelsen.se
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