
BEVARA HÖGA  
NATURVÄRDEN I DIN SKOG

och få ersättning

Nya Komet



Nu är det lättare för dig att ta initiativ till formellt skydd av dina skogs-
områden med höga naturvärden.

Du som skogsägare kan välja ut och föreslå skogsområden med höga 
naturvärden att bevara och få ersättning.

Din kännedom om din skog och dess naturvärden är ett värdefullt 
komplement till det arbete som länsstyrelserna och Skogsstyrelsen gör. 
Vi väljer också ut områden för formellt skydd utifrån vår kunskap om 
vilka naturvärden som finns. Tillsammans gör vi en viktig insats för att 
våra gemensamma miljökvalitetsmål ska nås och att skogar med höga 
naturvärden bevaras nu och i framtiden.

Områden med högst naturvärde skyddas i första hand. Områdena väljs 
enligt den strategi för formellt skydd av skog som är gemensam för 
Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

SKOGSÄGARE

HÖGT SKYDDSVÄRDE

Foto: Johan Nitare Foto: Johan Dahlberg



Från och med 2015 har Komet, numera Nya Komet, utökats till att omfatta hela Sverige, 
vilket innebär att alla landets skogsägare nu kan komma in med önskemål om att bevara 
den del av sin skog som hyser höga naturvården.

De tre stora nyheterna med Nya Komet är:
• nu gäller Komet i hela Sverige
• det är en kompletterande metod till myndigheternas ordinarie skyddsarbete 
• minsta arealen för skydd av ett område i Skåne är 1 hektar

Som tidigare gäller
• i Skåne prioriteras ädellövsskogar, alsumpskogar och trädbärande betesmarker.
• området ska hysa höga naturvärden motsvarande nyckelbiotop eller naturvärdesobjekt
• området ska ligga i en värdetrakt eller i ett kluster av andra värdekärnor

Fundera på om du är intresserad av naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal. 

Intresseanmälan ska göras skriftligt till Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. Anmälnings-
blanketten hittar du på http://korta.nu/Gyd.
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Läs mer på www.naturvardsverket.se/bevara-naturvarden. Där finns 
även blanketten för intresseanmälan. 

I Skåne arbetar Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen tillsammans med 
representanter från skogsnäringen. Tillsammans informerar vi om Nya 
Komet.
Skogsstyrelsen, Madeleine Norström 0413-294 93 
Länsstyrelsen Skåne, Gudrun Berlin 010-224 12 41
Södra, Ingvar Pålsson 070-309 96 57
Södra och LRF Skåne, Stig Lundström 070-97 17 90
Skåne-Blekinge Jordägareförbund, Frederik Treschow 0735-200 007

Välkommen att anmäla skogar med höga naturvärden!
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