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Projektplan, Regional samrådsgrupp för naturvård i
Dalarna
1. Uppdrag
Övergripande
I regleringsbrevet för Länsstyrelsens arbete under 2010 skriver regeringen att en
regional samrådsgrupp för naturvårdsfrågor ska bildas.
Gruppens arbetsuppgifter är i regleringsbrev och proposition angivet till följande:


”För att öka samverkan mellan olika aktörer och förbättra det regionala
naturvårdsarbetet bör samrådsgrupper för naturvård skapas i varje län.
Samrådsgrupperna ska vara ett forum för dialog och utbyte av
information om pågående naturvårdsarbete, särskilt när det gäller skydd
av naturområden.” (Prop. 2008/09:214 ”Hållbart skydd av
naturområden”)

2. Bakgrund
Regeringen har gjort bedömningen att det är nödvändigt att naturvården fortsätter
utveckla arbetssätt som svarar mot behoven av lokal delaktighet och förankring. För
Länsstyrelsen Dalarnas del är det ett arbete som pågått under en längre tid men
Länsstyrelsen ser ett behov av att fortsätta att utveckla sina arbetssätt i syfte att öka
delaktigheten i naturvårdsarbetet ute i samhället. Inrättandet av en samrådsgrupp för
naturvård på regional nivå är ett sätt att förbättra det regionala naturvårdsarbetet.

3. Syfte
”Syftet är att i första hand behandla frågor som rör bevarande av natur, såsom arbetet
med naturreservat, biotopskyddsområden, naturvårdsavtal och regionala
landskapsstrategier. Angränsande frågor kan också behandlas, till exempel skötsel av
skyddade områden, arbete med åtgärdsprogram för hotade arter och planering av
naturinventeringar. Naturvårdsarbetet inom alla relevanta miljökvalitetsmål bör
behandlas i samrådsgruppen. Gruppen bör således fungera som en ständig
referensgrupp och samverkansorgan för naturvårdsarbetet på regional nivå.” (Prop.
2008/09:214 ”Hållbart skydd av naturområden”). I Dalarna vill vi även bredda
uppdraget till att omfatta landskapsfrågor. Såväl myndigheters uppdrag inom
naturvård som pågående och planerad markanvändning tar sig uttryck i vårt
omgivande landskap. Landskapsfrågorna angår alla och samråd som handlar om att
förbättra landskapens skydd, förvaltning och planering kan med fördel kanaliseras i
samrådsgruppen. Länsstyrelsen Dalarna avser att det övergripande syftet är att skapa
en arena för utbyte av kunskap och information.
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4. Mål
Målet med samrådsgruppen är att det statliga naturvårdsarbetet ska bedrivas med stor
öppenhet. Boende och besökande människor i länet ska via representanter från skilda
organisationer ha tydliga möjligheter att framföra synpunkter på naturvårdsarbetet.
Gruppen ska bistå Länsstyrelsen i samrådsfrågor som rör naturvårdsarbetet och ska
vidare verka för att skapa synergieffekter mellan naturvårdsinsatser som görs av
markägare och statens aktörer i syfte att stärka landskapens långsiktiga hållbarhet för
ett rikt växt- och djurliv.

5. Konsekvensbeskrivning
Möjligheter

Risker

Deltagarna i samrådsgruppen får en god inblick och
möjlighet till påverkan på hur naturvårdsarbetet utförs.
Projekt som genomförs med god förankring visar på
arbetssättets positiva effekt. Större engagemang skapas för
naturvårdsarbete och bidrar till ökande naturvårdsinsatser
även från andra än de statliga aktörerna. Speciellt för
kommunerna kan samrådsgruppen utgöra ett stöd. Likaså
kan samrådsgruppen utgöra ett stöd när olika beslut ska
fattas. För Länsstyrelsens arbete kan gruppen vara en kanal
för att förklara, förankra och få råd i sitt naturvårdsarbete.
Samrådsgruppens funktion innebär att information
tillgängliggörs och uppdateras. Samrådsgruppen ökar det
tvärsektoriella samarbetet på Länsstyrelsen mellan de
enheter som engageras i gruppen.
Deltagarna kan inte avsätta den tid som behövs för att
målet med gruppens arbete ska uppnås. Deltagarna
upplever inte att de har medinflytande.

6. Styrgrupp
Länsrådet i Dalarnas län, enhetscheferna från Naturvårds-, Kulturmiljö-,
Lantbruks- och Miljöenhet, länsfiskedirektör samt regionchef för Skogsstyrelsen.

7. Projektbeställare
Enhetschefen för Naturvårdsenheten.

8. Projektledare
Funktionssamordnare Naturskyddsfunktionen och Projektsekreterare
Naturvårdshandläggare vid Naturvårdsenheten.

9. Projektgrupp ”Samrådsgrupp i Dalarna”
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Bemanning: Länsstyrelsen ska vara sammankallande och Skogsstyrelsen ska ingå.
Vidare bör ingå representanter för kommunerna, markägare, jord- och skogsbruket,
rennäringen, naturvårds- och friluftsorganisationer samt andra aktörer. Från
Länsstyrelsen bör företrädare för naturvård, kulturmiljövård, lantbruk och fiske ingå.
Lokal delaktighet i naturvården riktar sig inte bara mot markägare. Den innebär också
att andra intressenter involveras i naturvården, exempelvis lokalt förenings- och
näringsliv eller intresserad allmänhet. Förutom givna aktörer från Länsstyrelsen och
Skogsstyrelsen inbjuds organisationer listade i bilaga 1 att utse en ordinarie samt en
suppleant.
Arbetssätt: Arbetet i gruppen kommer att läggas upp i samverkan med gruppens
deltagare. En viktig kontaktväg kommer gruppens ”hemsida” att vara (se punkt 10).
För specifika projekt, arbetsuppgifter och frågor kommer mindre arbetsgrupper att
bildas alltefter deltagarnas intressen och kompetensområden.

10. Informationsstrategi
För kontinuerlig kontakt med gruppen ska en ”hemsida” skapas. På denna plats ska
länsstyrelseuppdragen (se nedan) presenteras på ett lättläst sätt. Kontinuerligt ska
redovisning göras på denna plats av möten som hålls med den regionala
samrådsgruppen, rapporter från eventuella arbetsgrupper som bildats allt efter behov
och beskrivning av hur Länsstyrelsens arbete med sina givna uppdrag fortlöper.
Deltagare i gruppen ska få reda på när uppdateringar görs. Det ska finnas möjlighet
att kommentera på sidan.
Frågor att samråda kring: Länsstyrelsen utgår ifrån sina uppdrag inom
naturvårdsområdet. Denna lista är preliminär och kommer att förändras över tiden.


Områdesskydd



Arbetet med hotade arter



Förvaltning av skyddade områden



Tillgängliggörande av skyddad natur (information och anläggningar)



Kunskapsunderlag/miljöövervakning



Life+ projekt



Regionala landskapsstrategier



Miljömålsrevidering som rör naturvårdsanknutna mål

11. Avgränsningar
I Dalarna finns befintliga och planerade samrådsformer som behandlar
naturvårdsfrågor. Dessa är som följer:


Lokala naturvårdsberedningar: Årligen kallar Länsstyrelsen till samråd
med en eller ett par kommuner gemensamt. Förutom kommun- och
Skogsstyrelserepresentanter kallas lokalt föreningsliv samt
markägareorganisationer.
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Lokala sektorsråd: I Dalarna kallar länets två Skogsstyrelsedistrikt till lokala
sektorsråd. I dessa råd ingår representanter från organisationer med koppling
till skogen.



Skötselråd För några, strategiskt viktiga reservat i länet planeras att
skötselråd inrättas.



Vilförvaltningsdelegationen består av företrädare för en rad olika intressen,
till exempel jakt- och viltvård, naturvård, skogsnäring, friluftsliv och turism.
Fem ledamöter är politiska företrädare och är utsedda av Landstinget.
Viltförvaltningsdelegationen fattar beslut om övergripande riktlinjer för
skydds- och licensjakt, men även beslut om skötsel av älg- och
vildsvinsstammarna. Specifika jaktfrågor i skyddad natur behandlas inte av
delegationen.

Dessa lokala samrådsformer ska informeras om den regionala samrådsgruppen i
Dalarna. De ska känna till arbetsformerna och kunna ta del av det arbete som utförs
och den information som presenteras.

12. Kritiska framgångsfaktorer
Kritiska framgångsfaktorer för att samrådsgruppen för naturvård i Dalarna når
sina uppsatta mål bedöms vara att:


Att gruppen bemannas av alla relevanta organisationer och verksamheters
företrädare.



Att Länsstyrelsen avdelar tillräckliga resurser för samrådsarbetet.



Att tydlig avgränsning görs för vilka frågor som är lämpliga och möjliga att samråda
om.

13. Utvärdering
Vid fastställda tidpunkter utförs utvärdering med gruppens deltagare.
o

Har målen med samrådsgruppens arbete nåtts?

o

Om inte, hur kan gruppens arbete förändras?

o

Respektive organisation ombeds beskriva om samrådsgruppens arbete
inneburit några effekter för den verksamhet som organisationen företräder?

14. Beskrivning av projektets genomförande


Utskick till organisationer listade i bilaga 1 att utse representanter.



Utskick till deltagare i övriga, befintliga samrådskonstellationer att den regionala
samrådsgruppen bildas och information om hur arbetet kommer att utföras samt
hur man kan ta del av hur arbetet fortlöper.



Samrådsgruppens arbete startar med ett möte alternativt en exkursion. Vid detta
tillfälle ska Länsstyrelsen presentera sina naturvårdsuppdrag och ett samtal med
gruppen ska föras om vilka delar i detta arbete där samråd är lämpligt, möjligt och
efterfrågat.
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För olika uppdrag/projekt (samrådsfrågor, se punkt 10) bildas arbetsgrupper.
Den regionala samrådsgruppen ger förslag till representanter till arbetsgrupper
som tillsätts vid behov för specifika uppdrag/projekt.



För kontinuerlig kontakt med gruppen se punkt nr 10 informationsstrategi.

15. Tidplan
Innan årsskiftet 2010 sänds inbjudan ut till berörda organisationer som kan ingå i
samrådsgruppen samt information skickas till övriga existerande samverkansformer
som är berörda av naturvårdsfrågor. Under våren görs förberedelser i form av att
webbplats byggs. Inbjudan till första mötet görs så fort gruppen är bemannad.

16. Budget
Kostnader för deltagande personers arbetstid enligt arbetsplan samt kostnader för
projektets genomförande i form av inköpta tjänster för webbaserat arbete belastar
Länsstyrelsens ordinarie budget. Ingående samrådsparter förutsätts att själva bekosta
sitt deltagande. Om samrådsgruppen identifierar insatser som kan behövas som går
utanför vad som kan rymmas inom ordinarie ramar får externa medel sökas av
styrgruppen.

17. Dokumentation





Arbetet ska förlöpa enligt projektplan.
Mötesanteckningar kommer att föras av projektledaren vid varje möte med hela
samrådsgruppen.
Fortlöpande ska information om Länsstyrelsens naturvårdsarbete redovisas på
samrådsgruppenswebbplats.
Material som samrådsgruppen gemensamt tar fram ska dokumenteras och presenteras
på webbplatsen.

 Källhänvisningar ska göras i alla dokument, även muntliga källor anges.
18. Mötesstruktur


Samrådsgruppsmöten i storgrupp vid behov



Smågruppsmöten vid behov

19. Sekretess
Ett av samrådsgruppens uppgifter är att verka för ökad öppenhet, varför sekretess
bör undvikas om det inte är känsliga data som hanteras.

20. Bilagor
Inbjudan med brev och sändlista.
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BILAGA 1
o

Länets kommuner

o

LRF

o

Mellanskog

o

Bergvik Skog AB

o

Sveaskog

o

Idre Sameby

o

Naturskyddsföreningen

o

Dalarnas ornitologförening

o

Dalarnas botaniska sällskap

o

Entomologiska föreningen

o

Mykologiska föreningen

o

Friluftsfrämjandet

o

Svenska turistföreningen

o

Dalarnas Fornminnes- och hembygdsförbund

o

Svenska ekoturismföreningen i Dalarna

o

Jägarförbundet

o

Jägarnas riksförbund

o

Dalarnas klätterklubb

o

Skoterklubbsorganisation

o

Älvräddarna

o

Företagarna i Dalarna

o

Dalarnas orienteringsförbund

o

Fäbodbrukarföreningen

o

Ekologiska lantbrukarna

o

Småbrukarföreningen

o

Tunabygdens geologiska förening

o

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg

