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Besöksräkning i
Östergötlands
naturreservat 20112018
Besöksräkning har gjorts i 25
naturreservat. Rapporten visar
till exempel att de mest
besökstäta naturreservaten inte
alltid är de med mest
anordningar för besökare.
Ladda ner rapporten
Besöksräkning i Östergötlands
naturreservat 2011-2018

Veckans
sommarreservat Ombergsliden

Hur planerar vi våra
städer för mer fysisk
aktivitet?

Tips på ett besöksvärt natureller kulturreservat kommer
presenteras varje vecka under
sommaren.

Konferensen Bygga rörelse
handlade om att invånarnas
möjlighet till fysisk aktivitet och
ett aktivt friluftsliv påverkas av
hur städerna är byggda och
planerade.

Håll utkik i Länsstyrelsens
facebookflöde
Först ut är Ombergslidens
naturreservat

Läs mer om konferensen Bygga
rörelse

Nu vidtas åtgärder mot
barkborreangrepp

Hur går en naturvårdsbränning
till?

Östergötlands naturreservat är inventerade och
man har nu kunskap om hur stora angreppen är.
Nu börjar åtgärderna för att förhindra mer
angrepp på granarna.

Naturvårdsbränningar görs i vissa
naturreservat för att rädda hotade arter som
kräver bränd skog för att överleva och föröka sig.
I år planeras det för naturvårdsbränningar i
Kvädöfjärdens, Nävsjömossens och
Fjällmossens naturreservat.

Läs hela nyheten om åtgärderna

Se filmen om naturvårdsbränning

Här säkras mosippans
framtid
På 50 år har mosippans
förekomst i Sverige reducerats
till hälften. Olika åtgärder har
satts in för artens överlevnad,
bland annat hos en markägare
nordost om Ydrefors.
Läs hela nyheten om mosippan

Så ska
Kronärtsblåvingen
räddas
Kronärtsblåvingen finns bara på
fem platser i Sverige. Tommy
Karlsson som jobbar med
hotade arter på Länsstyrelsen
berättar varför.

Allt färre vildbin – så
skapas viktiga miljöer
för att rädda hotade
arter
Under pollineringsveckan 18-26
maj intervjuades Tommy
Karlsson om vad man kan göra
för att hjälpa vildbin.

Titta på inslaget om blåvingen

Titta på inslaget om vildbin

Ladda ner Åtgärdsprogram för
kronärtsblåvinge

Ladda ner Åtgärdsprogram för
vildbin på ängsmark

Life Coast Benefit projektet avslutas

ReFisk föreslår
fredningsområden

Tåkernfondens
bidrag 2019

Projektet har arbetat vid kusten
och på skärgårdsöar i tre län;
Södermanland, Östergötland
och Kalmar under åren 2013 till
2019.

För att gynna de större
rovfiskarna föreslår
Länsstyrelsen att 15 viktiga lekoch uppväxtområden fredas
från fiske 1 januari till 15 juni.

Tåkernfonden delar ut 698 000
kronor till skötsel av Tåkerns
naturreservat, biologiska
undersökningar, forskning och
naturpedagogik vid sjön.

Ladda ner eller beställ
rapporten Life Coast Benefit Återskapar ljusare kust och
skärgård

Lyssna på ett radioinslag om
ReFisk

Läs hela nyheten om bidragen

Ladda ner Åtgärdsprogram för
mosippa

Läs mer om Tåkernfonden

Läs ReFisk projektets remiss

Besök Life Coast Benefits
facebooksida

Fler nyheter och länkar
Besök ett naturreservat
Naturum Tåkern
Östergötlands natur- och kulturguidningar
Sök publikationer
Östgötakartan - För dig som behöver ett
planeringsunderlag

Pågående naturvårdsprojekt:
Life Bridging the Gap
Life Taiga
Life Coast Benefit

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk
mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den
andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och
informera regeringen om länets behov.
Telefon: 010-223 50 00
E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se
Hemsidan: www.lansstyrelsen.se/ostergotland
Twitter: twitter.com/LSTOstergotland
Facebook: facebook.com/LansstyrelsenOstergotland
Linkedin: linkedin.com/company/1195075
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