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Kunskapskravet i 2 kap. 2 § miljöbalken riktar sig till alla verksamhetsutövare och innebär att den 

som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs för att 

undvika eller minimera skador på miljön. Att verksamhetsutövaren har tillräckliga kunskaper om 

den egna verksamheten och dess risker, vilka problem som finns och hur dessa kan förebyggas, 

förhindras eller åtgärdas är en grundläggande förutsättning för allt miljöskyddsarbete.

Information och material att tillgå hos Länsstyrelsen i Västerbotten:

• Förteckning och kartor över 

o nationalparker samt natur- och kulturreservat.

o Natura 2000-områden.

o naturminnen, djur- och växtskyddsområden samt naturvårdsområden.

o riksintressen för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö samt rennäring.

• Aktuella reservatsföreskrifter samt bevarandeplaner för Natura 2000-områden.

• Karta över ”obrutna fjällområden” enligt 4 kap. 5 § miljöbalken.

• Förteckning över och beskrivning av lagskyddade byggnadsminnen samt kyrkor och 

begravningsplatser.

• Resultatet av våtmarksinventeringen presenteras i rapporten ”Våtmarker i Västerbottens län” som 

kan beställas från Länsstyrelsen. Till rapporten hör fyra bilagor med mer detaljerade beskrivningar 

av de olika våtmarkerna. 

• Ängs- och hagmarksinventeringen. Länsstyrelsen har sammanställt rapporten ”Ängs- och 

hagmarker i Västerbottens län”. 

• Resultatet av naturgrusinventeringen, redovisat kommunvis i tryckt form, kan beställas hos 

Länsstyrelsen.

Länsstyrelsernas GIS-webb innehåller information om nationalparker, reservat, Natura 2000-

områden, djur- och växtskyddsområden, naturminnen samt områden av riksintresse för naturvård, 

friluftsliv, kulturmiljövård, rennäring och fyndigheter av ämnen eller mineral. Här finns även 

våtmarksinventeringen, myrskyddsplanen och naturgrusinventeringen samt vattenkartan som ger 

information om sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten i Sverige. Informationen laddas ner 

som shape-filer. 

(http://gis.lst.se/)



Skogsstyrelsen kan tillhandahålla mer information om biotopskyddsområden i skogslandskapet. 

Skogsstyrelsen har även inventerat nyckelbiotoper på privat mark samt sumpskogar och detta 

underlagsmaterial finns att tillgå. 

(http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=13083)

På Jordbruksverkets hemsida finns databasen Tuva där ängs- och betesmarker i Västerbotten 

finns registrerade.

(https://etjanst.sjv.se/tuva2/site/index.htm)

I fornminnesregistret (FMIS) redovisas kända fornlämningar. Verksamhetsutövare kan med en 

särskild inloggning ladda ner och använda informationen i egna GIS-program. Uppgifterna kring 

fornlämningsförekomster uppdateras regelbundet.

(http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html)

Sametinget kan bidra med information om kontaktpersoner för samråd med samebyarna i 

Västerbottens län samt samebyarnas markanvändningsintressen.

(http://www.sametinget.se/8382)

Energimyndigheten kan tillhandahålla mer information om och kartor över riksintresseområden 

för vindbruk.

(http://www.energimyndigheten.se/sv/om-oss/var-verksamhet/framjande-av-vindkraft1/Bygga-

vindkraftverk-/Riksintresse-vindbruk-/)

Miljökontoret i berörd kommun kan lämna uppgifter om lokala naturvårdsintressen. Vissa 

kommuner har även gjort egna naturinventeringar.



Användbara länkar

Länsstyrelsen i Västerbotten: www.ac.lst.se

Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se

Skogsstyrelsen: www.skogsstyrelsen.se

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU): www.sgu.se

Sametinget: www.sametinget.se

Energimyndigheten: www.energimyndigheten.se

Jordbruksverket: www.sjv.se

Lagstiftning

Miljöbalken (MB): http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM

Minerallagen (MinL): http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910045.htm

Naturvårdslagen (NVL): http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19640822.HTM

Kulturminneslagen (KML): http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880950.HTM

Mer information om prospektering i skyddade områden

Vägledningen om prospektering i skyddade områden (Sveriges Geologiska Undersökning, SGU): 

http://www.sgu.se/dokument/service_sgu_publ/utredning_prosp-skyddade-omraden.pdf


