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Förord
Det regionala programmet Värna Vårda Visa har utarbetats utifrån ett regeringsuppdrag
som länsstyrelsen fick 2010.
Programmet är en avsiktsförklaring för hur länsstyrelsen avser arbeta med att förvalta
och sköta naturskyddade områden de kommande tio åren och vilka prioriteringar som
gäller. Programmet innehåller också 58 mål och åtgärder som i hög grad speglar
länsstyrelsens arbete med lokal delaktighet och förankring. Programmet vänder sig till i
första hand förvaltare av statligt skyddade områden men kan även användas av
kommuner och andra aktörer. De mål och åtgärder som föreslås i programmet ska
genomföras under perioden 2012-2016, vissa övergripande målsättningarna sträcker sig
till 2021.
Genomförandet av programmet är beroende av vilka ekonomiska resurser som finns
tillgängliga för arbetet med förvaltning och skötsel av skyddade områden.
Naturskyddade områden i Västernorrland har stor betydelse för bevarandet av höga
naturvärden liksom för länsinnevånare och för besökande turister. Flera av de
naturskyddade områdena, framför allt inom Höga Kusten, är välbesökta turistmål till
exempel Skuleskogens nationalpark och Trysunda naturreservat.
Med detta program hoppas vi att det ska bli tydligt hur länsstyrelsen väljer att värna,
vårda och visa de naturskyddade områdena i Västernorrland.

Bo Källstrand
Landshövding
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Sammanfattning
Länsstyrelsens regionala program Värna Vårda Visa har tagits fram i enlighet med
regeringens proposition Hållbart skydd av naturområden 2008/09:214. I denna
proposition framhålls programmet Värna Vårda Visa som ett värdefullt dokument. Till
grund för det regionala programmet finns ett nationellt dokument som tagits fram av
Naturvårdsverket.
Möjligheterna till genomförande av de åtgärder som föreslås är helt beroende av vilka
administrativa och ekonomiska resurser som finns tillgängliga för förvaltning av
skyddade naturområden. Programmet speglar också de behov som identifierats utifrån
nationella och internationella åtaganden när det gäller bevarande och förvaltning av
naturvärden i skyddade områden.

Programmet är uppdelat i sex delar
Lokal delaktighet bör vara en utgångspunkt vid allt arbete med skyddad natur. Genom
lokal delaktighet tas lokalt engagemang och kunskap tillvara naturvårdsarbetet och
förankrar hos lokalbefolkningen och andra lokala intressenter.
Skötsel av naturtyper och arter är förvaltningens mest grundläggande uppgift. Både
nationella och internationella åtaganden ställer höga krav på att arter och naturtyper
bevaras. En långsiktig förvaltning, med lämplig omfattning och inriktning på
skötselåtgärderna, är en förutsättning för att dessa värden ska bevaras.
Planer för förvaltningen av naturreservat och natura 2000-områden är viktiga instrument
för att visa hur förvaltaren ska genomföra skötselåtgärder så att syftet med skyddet
uppnås. Möjligheterna att genomföra de planerade åtgärderna beror på vilka
administrativa och ekonomiska resurser som förvaltningen av de skyddade områdena har
till sitt förfogande.
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Friluftsliv har stor betydelse för människors hälsa och kunskap om naturen. Att arbeta
planerat med friluftsliv i skyddade områden handlar bland annat om att arbeta med
tillgänglighet, friluftsanordningar, kanalisering av besökare samt genomföra
besökarundersökningar En hållbar naturturism i skyddade områden är positiv för
naturvården, besöksnäringen i länet och samhället i övrigt.
Information i skyddade områden kan ges på många olika sätt, från en enkel entréskylt till
guidade vandringar eller naturum med utställningar och aktiviteter. Entréer till
områdena, med vägvisande och fördjupad information, är viktiga för besökets
helhetsintryck. Naturum med utställningar och guidningar innebär särskilda
informationssatsningar.
Uppföljning av naturvärden och friluftsliv och utvärdering av förvaltningsorganisationen
är central för att vi ska veta om och när syften och bevarandemål nås och att områdenas
värden utvecklas på rätt sätt. Det bidrar också till ett mer kostnadseffektivt arbete.
Utvärdering kan bidra till att goda exempel sprids och att erfarenhetsutbytet förbättras.
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1.

Inledning

Programmet Värna Värda Visa syftar till för att tydliggöra Länsstyrelsens arbete med
skötsel och förvaltning av naturskyddade områden i Västernorrlands län.
De 58 mål och åtgärder som föreslås i programmet ska utföras under perioden 20122016. Vissa övergripande målsättningar sträcker sig till 2021. Under 2016 skall en
uppföljning och revidering av programmet genomföras och nya mål och åtgärder
preciseras för perioden 2017-2021.
Programmet är en avsiktsförklaring och ligger till grund för att förverkliga ambitionerna i
regeringens skrivelse En samlad naturvårdspolitik (prop. 2001/02:173) och
propositionerna Hållbart skydd av naturområden (prop. 2008/09:214) och Framtidens
friluftsliv (prop. 2009/10:238). Värna Våra Visa Västernorrland ska också gå hand i hand
med de målsättningar och åtgärder som finns i det nationella programmet Värna Vårda
Visa – ett program för bättre förvaltning och nyttjande av naturskyddade områden 20052015 (NV rapport 5410, 2004).
I regeringens skrivelse ”En samlad naturvårdspolitik” anges bland annat att:
”Vård och förvaltning av skyddade områden, inklusive insatser för att öka tillgänglighet
och information, bör förstärkas, dels för att säkerställa att de bevarandevärden som
områdesskyddet syftar till verkligen vidmakthålls, dels för att områdena ska kunna
nyttjas och upplevas av medborgarna”.
I propositionen ”Hållbart skydd av naturområden” anger regeringen bland annat
att:
”Skötseln av skyddade naturområden är viktig för att områdenas natur- och kulturvärden
ska säkerställas och utvecklas. Många natur- och kulturvärden är helt beroende av
återkommande skötsel”
”Inom skötselverksamheten bör åtgärder för att behålla och förstärka områdenas
naturvärden prioriteras. En fortsatt hög ambitionsnivå för friluftsliv och besökare till
områdena ska också gälla.”
I propositionen ”Framtidens friluftsliv” anger regeringen bland annat att:
”Skyddade områden såsom nationalparker, naturreservat och kulturreservat är en tillgång
för friluftslivet och bör göras tillgängliga för besökare där så är lämpligt. Vid sidan av
skötsel för att bevara natur- och kulturvärden är skötsel och förvaltning inriktad mot
rekreation och tillgänglighet av stor vikt”
Programmet handlar framför allt om länsstyrelsens arbete med att sköta och förvalta
naturskyddade områden. Med skyddade områden avses Skuleskogens nationalpark,
naturreservat, naturminnen, växt- och djurskyddsområden, natura 2000-områden,
Världsarvet Höga Kusten och BSPA Höga Kusten.
Definitionen av skötsel och förvaltning i vanlig mening är allt arbete som är förknippat
med genomförandet av de skötselplaner som fastställs i samband med reservatsbeslutet.
Arbetsuppgiften förvaltning innebär att ta hand om gränsarbeten, friluftsanordningar,
information, stigar, sopor, ved etc. Skötsel är åtgärder för att upprätthålla eller förbättra
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de biologiska värden som finns i reservaten. Utöver arbetet med förvaltning och skötsel av
naturreservaten arbetar också länsstyrelsen på uppdrag av Naturvårdsverket med ”viss
fastighetsförvaltning”. Detta arbete är främst knutet till Naturvårdsverkets fastigheter och
sådant arbete som är förknippat med ägandet av fastigheten till exempel;
lantmäteriförrättningar, avtalsskrivningar, nyttjanderättsavtal, underhåll och
investeringar på Naturvårdsverkets fastigheter etc.

1.1

Miljömålen

Länsstyrelsen har en viktig roll när det gäller miljö- och klimatarbetet i länet, vilket bland
annat innebär att samordna arbetet, informera och sprida kunskap, följa upp miljömålen
samt bevara och sköta värdefulla arter och naturmiljöer.
Vid genomförandet av programmet kommer många av åtgärderna att skapa
förutsättningar att nå de nationella och regionala miljömålen, framför allt inom; ett rikt
odlingslandskap, levande skogar, myllrande våtmarker, levande sjöar och vattendrag och
ett rikt växt- och djurliv.

1.2

Programmets avgränsningar

Tillsynen av de skyddade områdena, är en angelägen uppgift för länsstyrelserna. Tillsynen
behandlas inte i detta dokument. Genom förvaltningsarbetet underlättas dock tillsynen
genom att förvaltarna delger länsstyrelsens tillsynsverksamhet om några överträdelser
skett.
Programmet omfattar statliga naturskyddsområden och exkluderar således de
kommunala naturreservaten. Kommunerna har själva ansvar för förvaltningen av dessa
områden. Åtskilliga mål och åtgärder i programmet kan emellertid ge stöd även till
förvaltningen i kommunala naturreservat och andra områden för naturvård och
friluftsliv.
Länsstyrelsens arbete med ”viss fastighetsförvaltning” ingår inte i programmet men
gränsdragningen mellan detta arbete och länsstyrelsen ordinarie förvaltning är otydlig,
men visst överlapp är naturligt. De personer som arbetar med förvaltning och skötsel
arbetar också med uppdraget med ”viss fastighetsförvaltning”.
Världsarvet Höga Kusten - Kvarkens skärgård kommer på sikt att ha en egen
förvaltningsplan och BSPA Höga Kusten en egen samverkansplan. Dessa båda områden
berörs endast till vissa delar av programmet.

1.3

Remiss

Programmet har remissats till kommuner, skogsstyrelse, LRF, Friluftsfrämjandet och
naturvårdsorganisationer i länet. Samtliga som lämnat svar samtycker i stort till förslaget.
Många kommuner pekar på vikten av arbetet med lokal delaktighet. Den ideella
naturvården önskar ökad skötsel av naturtyper och hotade arter. Merparten av
synpunkterna har inarbetats.

9 (29)

2.

Bakgrund

Västernorrland med sina sju kommuner har en rik natur, med de tre stora älvarna
Ljungan, Indalsälven och Ångermanälven samt en lång kust mot Bottenhavet med delar
av det unika världsarvet Höga Kusten Kvarkens skärgård. Länets inland med dalgångar
och stora skogar bjuder på goda naturupplevelser. Den rika och omväxlande naturen ger
oanade möjligheter till fritidsaktiviteter året om.
I länet finns idag Skuleskogens nationalpark, 149 naturreservat, 123 områden (varav cirka
60 % av dessa är befintliga naturreservat) som ingår i EU:s ekologiska nätverk för
skyddad natur – natura 2000, 19 fågelskyddsområden och 17 naturminnen. De skyddade
områdena har en sammanlagd yta av närmare 56 000 hektar, varav 22 000 ha är
fastmark, 18 000 ha är hav, 8 000 ha är myr och 8 000 ha är sötvatten. Totalt motsvarar
den skyddade arealen 2,2 % av länet. Utöver detta finns också BSPA Höga Kusten och
länets del av världsarvet Höga Kusten - Kvarkens skärgård som överlappar varandra.
Att skydda värdefulla naturområden är en viktig del i länsstyrelsens arbete för att nå
uppsatta mål för bland annat biologisk mångfald och friluftsliv. För att områdenas värden
ska bevaras och utvecklas är förvaltningen av områdena av central betydelse. Sveriges
åtaganden när det gäller natura 2000-nätverket innebär högt ställda krav på att värdena i
dem sköts och förvaltas så att deras naturvärden bibehålls eller förstärks. Ökningen av
skyddad areal i kombination med sedan tidigare eftersatt skötsel i befintliga naturreservat
ställer ökade krav på resurser och prioriteringar. Beräkningar som Naturvårdsverket gjort
visar att nuvarande anslagsnivå inte motsvarar det resursbehov som finns för att bevara
och utveckla naturskyddade områden. Med en ökad areal skyddad natur ökar också
resursbehovet för skötsel och förvaltning i samma utsträckning. Framför allt ställs höga
krav på resurser för särskilt skötselkrävande naturtyper som ängs och betesmarker samt
besöksanpassningar i särskilt besöksintressanta områden. Några exempel på sådana
områden är Skuleskogens nationalpark och naturreservaten: Trysunda, Högbonden och
Skuleberget.
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Stora arealer skyddad mark ställer höga krav på resurser för skötsel. Det är då samtidigt
viktigt att kontinuerligt arbeta med att effektivisera och utveckla förvaltningen,
exempelvis genom uppföljning och utvärdering. Det är också viktigt att tydliggöra vad
arbetet med att förvalta och sköta de skyddade områdena innebär och på ett pedagogiskt
sätt förklara varför skydd, skötsel och god förvaltning av värdefull natur är en angelägen
uppgift för samhället. Sverige har också internationella åtaganden knutna till skötseln av
skyddade naturområden, genom till exempel EU-medlemskapet och andra internationella
överenskommelser.
Förvaltning och skötsel av de skyddade områdena finansieras bland annat av
Naturvårdsverkets anslag för åtgärder för värdefull natur. År 2011 fick länsstyrelsen ett
bidrag på 5,3 miljoner för förvaltning och skötsel av skyddade områden.

2.1

De olika skyddsformerna i länet

2.1.1

Nationalparker

De första svenska nationalparkerna bildades för över 100 år sedan och är vår starkaste
skyddsform för naturen. Nationalparkernas höga naturvärden är en viktig tillgång för
hela landet, vilket visas genom att beslut om nya nationalparker fattas av regering och
riksdag. Nationalparkernas höga status nationellt och internationellt kräver också en hög
kvalitet på förvaltning och funktion, med hänsyn till såväl naturvärden som besökarnas
upplevelser. Besökare till nationalparker har rätt att förvänta sig områden av högsta
kvalitet i alla bemärkelser, så även i Sverige. I Västernorrland finns Skuleskogens
nationalpark som är en av de 29 nationalparker som finns i landet.

2.1.2

Naturreservat

Naturreservaten är den skyddsform som är absolut vanligast i Sverige, och både antal och
areal ökar snabbt. I landet finns idag ca 3000 naturreservat. Både länsstyrelsen och
kommunerna kan bilda naturreservat enligt miljöbalken. Ett naturreservat kan ägas både
av staten eller av privata markägare. Varje naturreservat är unikt med ett eget syfte och
specifika föreskrifter. Vanligtvis inrättas naturreservat för att värna och skydda biologisk
mångfald och för att ge möjlighet till friluftsliv. I Västernorrland finns i dag 149
naturreservat varav 15 är kommunala.

2.1.3

Natura 2000-områden

Natura 2000 är benämningen på det europeiska ekologiska nätverk som håller på att
byggas upp inom EU. Nätverket innehåller idag flera tusen naturområden varav 123
stycken finns i Västernorrlands län. I dessa naturområden ska särskilda arter och
naturtyper bevaras för framtiden. Skapandet av nätverket natura 2000 är EU:s viktigaste
strategi för bevarandet av biologisk mångfald och samtliga stater inom EU är tvungna att
avsätta hotade naturmiljöer att ingå i nätverket. Natura 2000-arbetet styrs av två EUdirektiv, fågeldirektivet från 1979 och art- och habitatdirektivet från 1992. De flesta
natura 2000-områdena i Västernorrlands län är redan skyddade eller planera att skyddas
som nationalpark, naturreservat, biotopskydd eller liknande.

2.1.4

Fågelskyddsområden

Om det behövs ett särskilt skydd för djur- eller växtarter inom ett område får länsstyrelse
eller kommun meddela särskilda föreskrifter som inskränker rätten till jakt eller fiske
eller allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom området. Denna

11 (29)

skyddsform används när syftet med skyddet är begränsat i tid och rum, till exempel för att
skydda enstaka djur- eller växtarter under viss tid på året. I länet finns 19 områden där
syftet är att skydda fågellivet. Några områden finns i inlandet men framför allt är dessa
områden skär och öar i kustbandet

2.1.5

Naturminnen

Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som
naturminne om det behöver skyddas eller vårdas särskilt. Naturminnet får omfatta även
det område på marken som krävs för att bevara naturföremålet och ge det behövligt
utrymme. I länet finns 17 naturminnen. Bland annat är små delar av Alnöns geologi och
några särskilt storvuxna tallar skyddade som naturminnen.

2.1.6

BSPA

För sina höga marina värden har Höga Kusten utsetts att ingå i det internationella
nätverket av värdefulla marina områden i Östersjön, ett nätverk av så kallade Baltic Sea
Protected Areas (BSPA). Bakgrunden till detta nätverk är att samtliga länder kring
Östersjön har gått samman i HELCOM (Helsingfors kommissionen) för att försöka göra
någonting åt Östersjöns allt sämre miljö. Ett BSPA-område innebär i sig inget strikt
områdesskydd, däremot måste det finnas en god förvaltning av området som är väl
förankrad i samhället.

2.1.7

Världsarv

Världsarven utgörs av de kultur- och naturmiljöer i världen som anses vara ojämförligt
mest enastående och av stor betydelse för hela mänskligheten. Vad som är och hur ett
objekt kan bli ett världsarv bestäms i världsarvskonventionen. FN-organet Unesco
upprätthåller en lista över världsarv och det står medlemsländer fritt att nominera objekt
till listan. I Västernorrland finns den ena hälften av världsarvet Höga Kusten - Kvarkens
skärgård. Utnämningen grundar sig på att området har världens högsta landhöjning, 286
m över havet samt att man kan se spåren i landskapet efter de geologiska processer som
skapas genom pågående landhöjning. Förvaltningen av området sker tillsammans med
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finska myndigheter genom ett gemensamt förvaltningsråd.

3.

Resursbehov

För att värdena i de skyddade områdena ska bevaras och utvecklas positivt är
förvaltningen och skötseln av dem av central betydelse. Det handlar givetvis både om
biologiska värden och värdena för friluftsliv. Även fastighetsförvaltningen som är knuten
till Naturvårdsverkets fastigheter är en viktig uppgift för länsstyrelsens arbete med
skyddade områden.
Takten i genomförandet av åtgärderna i programmet beror till stor utsträckning av
tillgängliga resurser. Då dessa oftast är begränsade måste länsstyrelsen löpande prioritera
bland åtgärder och arbete med de skyddade områdena.
De resurser som fördelas via anslaget ”Åtgärder för värdefull natur” är idag otillräckliga.
Under 2011 utbetalades ett bidrag enligt den så kallade schablonen på 5,3 miljoner
kronor. I takt med att antalet reservat blir fler och att ambitionsnivån höjs inom
naturvårdsarbetet behövs också resurserna öka. I dagsläget har länsstyrelsen svårt att
bedriva ett tillfredsställande arbete för att upprätthålla de värden som finns och även på
sikt utveckla värdena i de skyddade områdena. De beräkningar Naturvårdsverket gjort
med hjälp av uppgifter från länet visar att nuvarande anslagsnivå inte motsvarar
resursbehovet om områdenas värden ska kunna bevaras.
En viss del av länsstyrelsens arbete med skötsel och förvaltning finansieras via
länsstyrelsens förvaltningsanslag. För att få till stånd en användning av tilldelade
sakanslag från Naturvårdsverket krävs även tillräckliga resurser på länsstyrelsens
förvaltningsanslag för att söka medel, planera verksamheten utifrån tilldelade medel,
upphandla entreprenörer, uppföljning och rapportera verksamheten av skötsel och
förvaltning av skyddade områden. Det är av stor vikt att även dessa resurser är tillräckliga
för en framgångsrik och effektiv förvaltning
Utöver det allmänna bidraget från anslaget ”Åtgärder för värdefull natur” söker
förvaltningen andra medel som komplement. Bland annat finansieras en del ängsskötsel
med en årlig ersättning från landsbygdsprogrammet. Genom arrenden, hyresavtal, jaktoch fiskerättsupplåtelser får förvaltaren in en del intäkter. Länsstyrelsen arbetar också
aktivt med att hitta andra finansieringskällor till verksamheten via diverse projektmedel
så som LIFE+, EU:s strukturfonder och regionala utvecklingsmedel. I de fall
kulturmiljöer sköts och underhålls i reservaten försöker länsstyrelsen att använda medel
via Riksantikvarieämbetet.
Några områden där vi särskilt ser ett stort värde och behov av ökade resurser är för
förvaltningen och samordningen av världsarvet och BSPA området Höga Kusten. Då
Naturvårdsverket och länsstyrelsen anser att nationalparker ska ha högsta kvalité på
förvaltningen måste också medlen för förvaltningen av Skuleskogens nationalpark
avsevärt öka. Ytterliga några områden där vi idag har stora krav på resurser och en
intensiv förvaltning är de besöksintensiva och underhållskrävande reservaten:
Skuleberget med naturum Höga Kusten, Trysunda med gästhamn och Högbonden med
vandrarhem.
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4.

Lokal delaktighet

I samband med förvaltningen av skyddade områden är det angeläget att de åtgärder som
planeras och vidtas i möjligaste mån är förankrade lokalt. Kunskaper om tidigare hävd
och lokala traditioner är viktiga för att förvaltningen ska utformas rätt. Närboende ska
känna att ett skyddat område är en resurs för bygden. Det kan bidra till att öka
livskvaliteten, skapa tillväxt samt genom områdets attraktionskraft medverka till att
besökarantalet ökar till nytta för turistnäringen. På detta sätt kan de skyddade områdena
bidra till att behålla en levande landsbygd.
Länsstyrelsens arbete med lokal delaktighet och förankring är tidskrävande. En central
förutsättning för att detta arbete ska fungera är att länsstyrelserna har tillräckliga
resurser för uppgiften.
För förvaltningen av de marina värdena i BSPA Höga Kusten har en samverkans plan
tagits fram i bred samverkan mellan länsstyrelse, kommuner, forskare, föreningar och
boende i området. Arbetssättet som varit uppskattat ger större delaktighet och
ansvarstagande för området samtidigt som lokal kunskap tas om hand.
Olika samrådsgrupper eller liknande som finns i länet är en betydelsefull resurs i arbetet
med lokal delaktighet. Synpunkter från kommuner, naturskyddsföreningen,
entreprenörer, botaniker, ornitologer etc. är viktiga att ta tillvara i länsstyrelsens
förvaltning och skötselarbete, inte minst när det gäller vilka områden som är bäst
lämpade att utveckla för friluftsliv och turism. En god hantering av
fastighetsförvaltningsfrågor är också viktig för goda lokala relationer.
En målsättning bör vara att aktivt ta tillvara kunskap och engagemang om arter och
naturtyper som finns i bland annat botaniska och ornitologiska föreningar och hos
enskilda naturintresserade i länet.
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4.1

Prioriteringar

Att om möjligt anlita lokala företag och entreprenörer för den praktiska förvaltningen och
skötseln ses som den mest grundläggande prioriteringen. Att upprätthålla det
förankrings- och samrådsarbete som genomförts inom BSPA är också av högt värde.

4.2

Inriktning

Lokal förankring och delaktighet bör så långt möjligt genomsyra allt
områdesskyddsarbete. Detta omfattar till exempel att bilda och förvalta naturreservat. Att
ta tillvara lokala kunskaper, intressen och engagemang är en viktig del i förvaltningen och
skötseln av områden. Att engagera lokala krafter för skötsel och förvaltning av områden
har ett stort värde. Länsstyrelsen eftersträvar lokal delaktighet i skötselarbetet bland
annat genom dialog med lokala brukare, entreprenörer, kommuner och lokala
intressenter. Samverkan är av stor vikt i BSPA och världsarvet Höga Kusten då områdena
inte har något formellt skydd enligt Miljöbalkens 7:e kapitel.

4.3

Mål och åtgärder

1.

Skötselråd bildas för fyra besöksintensiva eller skötselkrävande naturreservat senast
2012.

2.

Förvaltningsorganisation för världsarvet och BSPA Höga Kusten bildas senast 2013.

3.

Skötselråd initieras senast 2013 för Skuleskogens nationalpark och fungerar senast
2015.

4.

Länsstyrelsen ska årligen ha löpande kontakter med andra förvaltare av statligt
skyddade områden.

5.

Länsstyrelsen ska årligen genomföra upphandling av tjänster för den löpande
skötseln av naturskyddade områden.

6.

Årligen under programperioden genomför länsstyrelsen samverkansträffar mellan
länsstyrelsen och andra aktörer, så som entreprenörer, kommuner,
naturintresserade föreningar etc. i länet som är berörda i förvaltning och skötsel av
skyddade områden.

7.

75 % av länsstyrelsens personal som arbetar med skötsel och förvaltning ska delta i
kursen ”Dialog för naturvården” eller andra kurser/seminarium inom ämnet
samverkan och dialog under programperioden.

8.

Naturum Höga Kusten används som en plattform för möten, seminarium och
informationsträffar för allmänhet och andra intresserade.
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5.

Skötsel av naturtyper och arter

Skötsel av naturtyper och arter i skyddade områden är den mest prioriterade och
grundläggande arbetsuppgiften för förvaltningen. Sveriges åtaganden enligt
fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet är en central del i arbetet med skötsel av
naturtyper och arter.
Kunskap om hur de olika naturvärdena ska skötas är en grundläggande uppgift för dem
som förvaltar våra skyddade områden. Åtgärdsprogrammen för hotade arter är ett viktigt
kunskapsunderlag vid planeringen av skötseln i de skyddade områden och arter.
I de skyddade naturområdena finns ofta också andra bevarandevärden så som
kulturmiljöer och geologiska miljöer. Vid förvaltningen ska även hänsyn tas också till
dessa värden och förvaltarna behöver ha god kunskap om områdenas historia och geologi.
Inriktningen på skötseln styrs av fastställda beslut och skötselplaner. I många fall skall
områdena skötas genom fri utveckling där naturliga processer skall råda. I andra fall
krävs en aktiv skötselinsats genom till exempel naturvårdsbränning eller avverkning för
att gynna naturvärden. I områden med ängs och betesmarker pågår en årlig skötsel
genom slåtter och betesdrift. Vissa områden har också naturmiljöer och arter som kräver
en biologisk restaurering för att bevarandevärdena ska öka och förbättras genom till
exempel röjning av igenväxta betesmarker, igenläggning av diken i myrar eller byte av
trummor i vattendrag.
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5.1

Prioriteringar

Skötsel av naturtyper med höga bevarandevärden skall prioriteras före stora
restaureringsprojekt. Skötsel av slåtter- och betesmarker, havsstrandängar och tallskogar
ska ges en hög prioritet. Arbetet med åtgärder för hotade arter är viktigt. Deltagande i
LIFE+ projekt ses som värdefullt.

5.2

Inriktning

Alla skyddade områden bör senast 2021 ha en aktiv skötsel av naturtyper och arter på det
sätt som är mest lämpligt för att nå bevarandemålen för biologisk mångfald. Skötsel av
naturtyper och arter ska utgå från gällande skyddsbeslut, skötselplaner, bevarandeplaner
och åtgärdsprogram för hotade arter. Naturtyper och arter som är prioriterade på
nationell nivå, utpekade inom åtgärdsprogram för hotade arter eller som ingår i EU:s
naturvårdsdirektiv ska ges särskild vikt i arbetet.

5.3
1.

Mål och åtgärder
Länsstyrelsen ska enligt Naturvårdsverkets riktlinjer och tidsplan (preliminärt 2012)
identifiera och ta fram en strategi för områden med restaureringsbehov
(bränningsobjekt, röjningar av igenväxningsmarker, borttagande av vandringshinder
etc.).

2. Länsstyrelsen ska senast 2012 ta fram en strategi för naturvårdsbränning i skyddade
områden där bland annat en prioritering av bränningsobjekt ska framgå.
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3. Senast 2013 ska länsstyrelsen ta fram en länsövergripande strategi där lövrika
områden har identifierats, och förslag på skötsel beskrivits.
4. Minst 90 procent av arealerna hävdberoende naturtyper med ”icke gynnsam status”
har identifierats, restaurerats och aktiv skötsel har påbörjats senast 2015.
5. LIFE+ projektet ”Add mire” där igenläggning av diken är den främsta åtgärden i fem
Natura 2000-områden, ska genomföras under perioden 2010-2015.
6. Länsstyrelsen ska om möjligt medverka i andra LIFE+ projekt med
restaureringsåtgärder som prioriteras i bevarandearbetet under programperioden.
Projekt som skulle kunna var aktuella är restaurering av tallmiljöer och limniska
miljöer.
7.

I genomsnitt över programperioden ska minst 30 hektar skogsmark årligen
naturvårdsbrännas.

8. Alla slåtterängar i naturskyddade områden ska skötas genom en årlig slåtter med hög
kvalité, efterbete skall också efterstävas.
9. Contorta tall (främmande art) i naturskyddade områden identifieras och avvecklas
innan 2015.
10. Alla antropogena (av människan bildade) vandringshinder i naturreservat med
skyddsvärda vattendrag ska vara identifierade 2012 och minst tre hinder ska vara
åtgärdade senast 2015.
11. Flottledsrensade vattendrag i naturskyddade områden ska vara identifierade senast
2012 och minst ett objekt har återställts senast 2016.
12. Skötsel av prioriterade kulturmiljöer och fornvårdsobjekt utförs årligen av
förvaltaren på uppdrag och i samråd med kulturmiljöenheten.
13. Länsstyrelsen ska medverka i nationella kurser, internetforum och seminarier om
skötsel av naturtyper och arter under programperioden.
14. Länsstyrelsen ska öka sin kompetens inom området naturvårdsbränning genom
deltagande i SLU:s bränningskurser under 2012.
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6.

Planer och förutsättningar

Skuleskogens nationalpark, natura 2000-områden och naturreservat ska ha aktuella och
ändamålsenliga skötselplaner med uppföljningsbara mål. Skötselplanerna är
styrdokumentet för förvaltningens arbete.
Många gamla reservat har beslut och skötselplaner som är bristfälliga och otillräckliga.
För en ändamålsenlig skötsel och uppföljning kan många av dessa behöva revideras.
För varje natura 2000-område ska det finnas en bevarandeplan framtagen enligt
miljöbalkens riktlinjer, som också stämmer överens med motsvarande skötselplan om
området också är nationellt skyddat som naturreservat eller liknande.
För BSPA Höga Kusten finns en samverkansplan framtagen, vilken omfattar
förvaltningen av det marina området i Höga Kusten. Planens fokus är bevarande av
marina värden samt hur området kan nyttjas på ett hållbart sätt.
Vid revidering av planer ska kunskapen om naturtyper och hotade arter i området beaktas
liksom uppföljningen av naturtypernas bevarandestatus och skötselåtgärdernas effekter.
Hänsyn ska också tas till övriga förutsättningar i form av till exempel nationella strategier
och styrdokument som behandlar skötsel och förvaltning av skyddade områden.
Naturvårdsverkets publikationer ”Friluftsanordningar” och ”Skylthandboken” är andra
exempel på bra handledningsmaterial för förvaltningen.
Arbetet med att ta fram, genomföra och uppdatera planerna är beroende av vilka
förutsättningar som finns för arbetet. Det handlar både om tillgång på personer som
arbetar med uppgifterna och tillgången på medel för genomförande av konkreta åtgärder.
Aktiva lantbrukare med djurbesättningar är en förutsättning för naturvårdsarbetet i
odlingslandskapet.
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De allmänna miljöersättningarna inom landsbygdsprogrammet är viktiga för att uppnå
bevarandemålen i skyddade områden. Länsstyrelsen bör också uppmuntra att alla
lantbruksföretag med marker i skyddade områden som är berättigade till
miljöersättningar att söka sådana.

6.1

Prioriteringar

Att det finns aktuella planer för besöksintensiva och skötselkrävande områden ses som
mest prioriterat. Att aktuella miljöersättningar används innan andra finansieringskällor
söks.

6.2

Inriktning

Alla skyddade områden inklusive natura 2000-områden ska ha ändamålsenliga
skötselplaner och bevarandeplaner med tydliga bevarandemål, skötselåtgärder samt
målindikatorer i en uppföljningsplan. Dessa ska vara utformade enligt Naturvårdsverkets
handböcker och riktlinjer. Vid framtagande eller revidering av planer ska kunskaper om
hotade arter i området beaktas, särskilt om dessa omfattas av åtgärdsprogram. Det
administrativa arbetet med skyddade områden och ÅGP (Åtgärdsprogram för hotade
arter) bedrivs effektivt med stöd av ett väl fungerande IT-stöd för skötsel och förvaltning
av skyddade områden, åtgärdsprogram och uppföljning.

6.3

Mål och åtgärder

1.

En förvaltningsplan tas fram och börjar tillämpas för världsarvet Höga Kusten senast
2012.

2.

Samverkansplanen för BSPA Höga Kusten genomförs, följs upp, utvärderas och
revideras i samverkan med kommunerna och lokala aktörer. Arbetet initieras 2012
och sker sedan årligen.

3.

Länsstyrelsen har senast 2013 tagit fram en plan för arbetet med att revidera
skötselplaner och bevarandeplaner. I planen skall revideringsbehovet,
prioriteringsgrunder och resursbehovet framgå.

4.

Revidering av skötsel- och bevarandeplaner med revideringsbehov har påbörjats
senast 2014 och genomförs därefter årligen under programperioden.

5.

Översyn och revidering av skötselplanen för Skuleskogens nationalpark genomförs
senast 2020.

6.

Senast 2012 används de IT stöd t.ex. Skötsel-DOS/VICnatur som tillhandahålls av
Naturvårdsverket.

7.

Miljöersättningar nyttjas i skyddade områden och söks årligen av djurägare,
länsstyrelsen eller andra intressenter.

8.

Länsstyrelsen ska årligen arbeta för att hitta andra finansieringskällor
(strukturfonder, landsbygdsprogram, regionala utvecklingsmedel, LIFE+ etc.) som
komplement till ordinarie bidrag från anslaget ”Åtgärder för värdefull natur”.

9.

Länsstyrelsen ska medverka i kurser om hur bevarandemål och skötselåtgärder i
bevarandeplaner och skötselplaner bör utformas.
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7.

Friluftsliv och turism

Västernorrlands län har stora möjligheter till ett bra och rikt friluftsliv. Att vara i naturen
ökar livskvaliteten och främjar fysisk och psykisk hälsa och har stor betydelse för
människors välbefinnande i allmänhet.
Världsarvsområdet Höga Kusten lockar många besökare i allmänhet och flera av de
skyddade områdena i Höga Kusten i synnerhet. Några områden som besöks flitigt av både
turister och ortsbor är Skuleskogens nationalpark, Norrfällsvikens naturreservat och
Rotsidans naturreservat. Inom flertalet av dessa områden är också flera turismföretag
aktiva. Andra naturreservat i länet som har många besökare är till exempel: Indalsälvens
delta, Smitingen – Härnöklubb, Granvågsniporna och Stornäset.
Länsstyrelsen anser att hållbar naturturism i skyddade områden är värdefull både för
naturvården, tillväxten och för samhället i övrigt. Naturturism och annan organiserad
verksamhet i skyddade områden kan gynna regional utvecklingen och bidra till en socialt
och ekonomiskt hållbar utveckling. Hållbar naturturism kan dessutom öka
miljömedvetandet och på sikt stärka naturvårdsarbetet.
Alla grupper i samhället ska kunna besöka naturskyddade områden. Ett urval områden
behöver därför göras mer tillgängliga för besökare med särskilda behov, till exempel
genom fysiska tillgänglighetsanordningar. De områden som anpassas bör vara geografiskt
väl fördelade i förhållande till befolkningscentra. Det är viktigt att områdenas
bevarandesyften och förutsättningar är styrande för bedömningen av vilken kapacitet de
bör ges för att ta emot besökarna. En viktig uppgift för förvaltningen är också att hålla
anordningarna (spänger, ramper, trädäck etc.) i bra skick för att områdena ska vara
säkra, besöksintressanta och att besökarna ska vara nöjda med sitt besök.
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För att höja kvaliteten på besökarens upplevelser i skyddade områden är helhetsintrycket
av området och dess anordningar viktiga. Därför är åtgärder för att förbättra entréerna,
friluftsanordningarna samt övrig naturvägledning angelägna.
Människor har olika önskemål för sin naturupplevelse. Det är därför viktigt att ta reda på
mer om besökarnas behov av besök i skyddade områden. Ibland kan man behöva styra
besökarna inom det skyddade området för att begränsa slitage och störning på särskilt
känsliga miljöer.
Majoriteten av länets skyddade områden är och bör även fortsättningsvis vara fria från
anläggningar för att behålla sin orörda karaktär. Flera av dem ligger dessutom
otillgängligt och har få besökare. I vissa reservat kan det vara aktuellt att avlägsna
anordningar för att minska underhållskostnaderna.

7.1

Prioriteringar

Områden som prioriteras i ett friluftslivsperspektiv i allmänhet är de som finns med i
”Guideboken - 38 naturreservat och en nationalpark i Västernorrlands län” och i
synnerhet Skuleskogens nationalpark. I de fall förvaltningen deltar i avgränsade projekt
skall dessa också prioriteras.

7.2

Inriktning

Alla skyddade områden ska skötas så att områdenas mål för allmänhetens friluftsliv
uppnås. Turism och friluftsverksamhet i skyddade områden ska bedrivas på ett hållbart
sätt, utan att komma i konflikt med bevarandemålen för områdenas naturvärden. Alla
grupper i samhället ska kunna besöka vissa skyddade områden, vilket innebär att
utpekade områden behöver göras mer tillgängliga för besökare med särskilda behov.
Senast 2021 ska samtliga prioriterade besöksintressanta områden med anordningar och
friluftsanläggningar vara säkra och väl skötta.
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7.3

Mål och åtgärder

1. Senast 2013 ska länsstyrelsen ta fram en strategi för hur besöksintressanta områden
(cirka 50 stycken) identifieras, i varierad grad tillgängliggörs och marknadsförs.
Urvalet sker i samråd med berörda kommuner.
2. Senast 2014 ska länsstyrelsen ta fram en strategi för vilka och hur naturreservat kan
göras tillgängliga och attraktiva för barn och barnaktiviteter. Detta sker enligt
barnkonventionen och i samråd med berörda kommuner.
3. I minst ett reservat per kommun och i Skuleskogens nationalpark ska anordningar
iordningställas senast 2016, som medger att även personer med
funktionsnedsättningar kan besöka delar av det skyddade området.
4. Senast 2016 har säkerhetsbrister på befintliga anordningar för friluftslivet inventerats
och åtgärdats.
5. I reservat utan mål för friluftslivet, och som inte prioriteras med anordningar (stigar,
rastplatser, vindskydd etc.), skall anordningarna avvecklas senast 2015.
6. Senast 2016 ska kvantitativa och kvalitativa data om besökare tas fram för
Skuleskogens nationalpark och för minst fem särskilt besöksintressanta naturreservat.
Informationen insamlas genom besöksräkning och enkätstudier.
7. De tolv utpekade besöksplatserna i världsarvet Höga Kusten ska iordningställas och
skötas väl senast 2015.
8. Länsstyrelsen medverkar i Örnsköldsvik kommuns projekt ”Skärgård i världsklass
etapp 2” där åtgärder genomförs framför allt i Trysunda, Mjältön, Södra Ulvön och
Balesuddens naturreservat under perioden 2012-2014.
9. Länsstyrelsen ska medverka i nationella kurser och seminarium om naturturism,
friluftsliv, tillgänglighet och besöksräkning.
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8.

Information

Ett av informationens viktigaste syften är att väcka intresse för det skyddade områdets
värden och attraktioner. Olika områden kräver informationsinsatser med olika
ambitionsnivåer, från en enkel grundnivå med entréskyltar till självguidande stigar,
utomhusutställningar, naturum, foldrar, vägvisning, guidade turer med mera.
Information om skyddade områden ska vara tillgänglig. Tydlig vägvisning är också
betydelsefull för att besökare lätt ska hitta till besöksintressanta naturreservat. Det är
också viktigt att besökarna hittar ut genom att det finns information tillgänglig på
exempelvis länsstyrelsens hemsida.
Länsstyrelsen skall också se till att skyddade områden i allmänhet görs kända och vissa
besöksintressanta objekt marknadsförs för att öka kunskapen om områdena och vad de
kan erbjuda.
Av särskilt stor betydelse för utbytet av ett besök är förekomsten av naturvägledning, det
vill säga sådan information som syftar till att förmedla känsla och förståelse för naturen
och dess värden. Guidningar ska framför allt bedrivas via de naturum och
informationscentraler som finns i länet. Höga Kusten som världsarv har också ett
uppdrag från UNESCO att informera om världsarvet för allmänheten.
För Skuleskogens nationalpark och naturum Höga Kusten i synnerhet och för
besöksintressanta naturreservat i allmänhet är det viktigt med väl utformade och
fungerande entréer, det vill säga platser dit besökaren lätt kan hitta och ha som
utgångspunkt för sitt besök. En rätt utformad entré kan ge positiva förväntningar inför
det fortsatta besöket och öka utbytet av besöket.
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8.1

Prioriteringar

Informationsarbetet skall prioriteras i de reservat som har särskilda mål och anordningar
för friluftslivet. Naturum Höga Kusten skall också prioriteras då det har en central
informationsroll för besökare i Höga Kusten. Att informationen på länsstyrelsen hemsida
är aktuellt är av särskild vikt.

8.2

Inriktning

Informationen i skyddade områden och i naturum Höga Kusten ska vara utformad på
sådant sätt att den tillgodoser besökares behov, ökar deras utbyte av besöket och
medverkar till att höja deras kunskaper och engagemang för natur och naturvård.
Informationen med föreskrifter och förbud ska vara anpassad till det enskilda områdets
förutsättningar och ska vara utformad så att besökare med särskilda behov lätt kan hitta
vilka områden som är besöksintressanta och tillgängliga för dem.

8.3

Mål och åtgärder

1. Alla nya naturreservat ska snarast efter beslut ha basinformation på länsstyrelsen
hemsida och senast 9 mån efter beslut ha informationstavla monterad på plats i
området.
2. Informationen ska kontinuerligt och vid behov, uppdateras på länsstyrelsens hemsidor
(områdesskydd, naturum Höga Kusten, Skuleskogens nationalpark, världsarvet och
BSPA).
3. Alla nya naturreservat har senast ett år efter beslut markerade gränser. Samtliga
reservatsgränser uppdateras och underhålls en gång innan 2021.
4. Länsstyrelsens ”guidebok” skall hållas aktuell och årligen under programperioden
finnas tillgänglig på turistinformationer etc. i länet.
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5. Tryckta och uppdaterade foldrar skall tas fram senast 2016, för Skuleskogens
nationalpark och ett 15-tal särskilt besöksintressanta naturreservat.
6. Information om vilka reservat som är tillgänglighetsanpassade och på vilket sätt ska
finnas på länsstyrelsens webb och presenteras i en folder, senast 2016.
7. Vägvisning från allmän väg sker till besöksintressanta områden med mål för
friluftslivet senast 2015, i dessa fall ska också en trafiksäker väg och parkeringsplats
erbjudas.
8. Naturum Höga Kusten erbjuder årligen aktuell information om naturskyddade
områden i länet samt guidningar i Skuleskogens nationalpark, i världsarvet Höga
Kusten och i ett urval särskilt besöksintressanta naturreservat.
9. Kontaktnät med turistbyråer, bibliotek och andra distributionsplatser för
”guideboken” och annat informations material uppdateras och utvecklas senast 2012.
10. Utställningen i naturum Höga Kusten uppdateras och kompletteras med information
om Skuleskogens nationalpark, BSPA Höga Kusten och naturreservat i länet, senast
2013.
11. Den gemensamma nationalparksidentiteten skall vara implementerad i Skuleskogens
nationalpark senast 2021.
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9.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning är ett viktigt arbete för länsstyrelsen som förvaltare av skyddade områden.
Uppföljning görs för att se i vilken utsträckning vi når bevarandemålen för både
naturreservaten och för nationella åtaganden inom natura 2000-arbetet, och om
skötselåtgärderna har varit relevanta för att nå målen i planerna för naturskyddade
områden. Krav på arbete med uppföljning följer också av Sveriges åtaganden enligt EU:s
Fågeldirektiv och Art- och habitatdirektiv.
Syftet med utvärdering av förvaltningen är att få en kostnadseffektiv måluppfyllelse vid
skötseln av skyddade områden. Den syftar också till att visa på de goda exempel som
finns, bidra till ett bättre erfarenhetsutbyte, förbättra de riktlinjer som finns för
verksamheten med mera. Utvärdering av förvaltningen är en viktig grund för att nå
målsättningarna om effektivare nyttjande av administrativa resurser och att nå uppsatta
mål för bevarandet av naturtyper och arter.

9.1

Prioritering

Den mest prioriterade uppgiften är att den såkallade basnivån (Block A) planeras och
genomförs för uppföljningsarbetet i naturskyddade områden. Övrigt uppföljningsarbete
enligt länsstyrelsen uppföljningspolicy är också högt värderat.

9.2

Inriktning

Uppföljning av bevarandemål och skötselåtgärder ska vara i drift och genomföras löpande
under programperioden. Obligatorisk uppföljning (Block A) uppfyller också delar av EU:s
rapporteringskrav för natura 2000. Utvärdering av förvaltningen sker löpande för att
styra, effektivisera och förbättra förvaltningsarbetet.
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9.3

Mål och åtgärder

1. Uppföljning av naturtyper, arter och friluftsliv sker i enlighet med länsstyrelsens
uppföljningsplan, prioriteringspolicy och följer framtagna manualer. Arbetet påbörjas
2012 och pågår sedan årligen.
2. Besiktning av besöksintressanta och skötselkrävande reservat sker årligen i samarbete
med lokala entreprenörer. Andra områdesskydd skall besökas minst en gång av
förvaltaren senast 2016.
3. Länsstyrelsen skall ha en regelbunden kontakt och genomföra fältbesök minst en gång
per säsong i områden med de entreprenörer som anlitas för den praktiska skötseln och
förvaltningen i syfte att följa upp deras arbete.
4. Naturvårdsverkets utvärdering av förvaltningen nyttjas som ett hjälpmedel i vårt
interna förbättringsarbete
5. Länsstyrelsen medverkar i kurser om uppföljning och om hur resultaten från
uppföljningen kan utvärderas och användas.
6. Utvärdering och planering av förvaltningsarbetet sker årligen i samband med
länsstyrelsens verksamhetsplanering i syfte att prioritera, effektivisera och utveckla
arbetsformer och samverkan.
7. Kunskapsunderlaget om skyddade områden och dess arter ska öka genom riktade
inventeringar. En plan över inventeringar tas fram senast 2012 och minst fyra riktade
inventeringar har genomförts innan 2016.
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10. Underlag
10.1

Regeringsskrivelser och propositioner

En samlad naturvårdspolitik. Regeringens skrivelse 2001/02:173
Hållbart skydd av Naturområden, Regeringens proposition 2008/09:214
Framtidens friluftsliv, Regeringens proposition 2009/10:238

10.2

Naturvårdsverkets handböcker och rapporter

Värna Vårda Visa – ett program för bättre förvaltning och nyttjande av naturskyddade
områden 2005-2015, (NV rapport 6462, mars 2011)
Att skylta skyddad natur, en vägledning om skyltar, foldrar, vägvisning, gränsmarkering
och Internet. (Naturvårdsverket 2003)
Bildande och förvaltning av naturreservat, (Naturvårdsverket 2003, Handbok 2003:3)
Friluftsanordningar - En vägledning för planering och förvaltning (Naturvårdsverket
2007)
Uppföljning av skyddade områden i Sverige - riktlinjer för uppföljning av friluftsliv,
naturtyper och arter på områdesnivå (NV rapport 6379, 2010)
Uppföljning av natura 2000 i Sverige (NV rapport 5434, 2004)
Effektiv skötsel av skyddade områden - en främjande utvärdering av länsstyrelsernas
arbete med skötsel av statligt skyddade områden (NV rapport 5505, 2005)
Dialog för naturvården, (NV rapport 5809, 2008)
Natura 2000 i Sverige, Handbok med allmänna råd. Handbok 2003:9.
Naturvårdsbränning Vägledning för brand och bränning i skyddad skog (rapport 5438
2005)
Vägledning för förvaltning av Naturvårdsverkets fastigheter (rapport 5790)
Räkna friluftslivet Naturvårdsverket

10.3

Länsstyrelsens egna dokument

Strategi för god vattenstatus- sjöar och vattendrag (2011)
Samverkansplan för BSPA Höga Kusten (2010)
38 naturreservat och en nationalpark i Västernorrlands län (2010)

29 (29)

10.4

Andra underlag

Besökarundersökningar i naturområden – en vägledning baserad på erfarenheter från de
nordiska och baltiska länderna, (TemaNord 2007:601)
Hur förverkliga 2000-talets friluftspolitik? (Friluftsrådet rapport 5388, augusti 2004)
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