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Enligt sändlista

Förlängd tid för yttrande om förslag till nya Natura 2000-
områden för sjöfåglar.

Länsstyrelsen skickade den 21 juni ut ett förslag till nya Natura 2000-
områden för sjöfågel. Länsstyrelsen förlänger tiden för att lämna in 
yttrande över det utskickade förslaget till den 22 september 2022. 

Frågor och svar om Natura 2000 och om förslaget till nya Natura 2000-
områden för sjöfåglar finns på länsstyrelsens hemsida:
Förslag till nya Natura 2000-områden för sjöfåglar | Länsstyrelsen 
Uppsala (lansstyrelsen.se)

Synpunkter kan lämnas på e-post till Länsstyrelsen: uppsala@lansstyrelsen.se

Ange ärendets diarienummer, 511-4691-2021 för att underlätta 
hanteringen. Även om inget yttrande inkommer kan ärendet komma att 
avslutas. Synpunkter inkomna under yttrandetiden kommer att 
sammanställas och tillföras slutredovisningen till Naturvårdsverket.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor via telefon eller e-post. 
Telefonnummer och e-postadress finns längst ner på första sidan. Ange 
ärendets diarienummer eller ärendebeteckning vid kontakt med 
Länsstyrelsen. Du hittar numret uppe till höger på första sidan.

Karin Wiklund

Meddelande 

Datum
2022-07-19

Diarienummer
511-4691-2021

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/om-lansstyrelsen-i-uppsala-lan/remisser-och-samrad/remisser-och-samrad/2022-06-30-forslag-till-nya-natura-2000-omraden-for-sjofaglar.html
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511-4691-2021

Sändlista
Myndigheter
Energimyndigheten, registrator@energimyndigheten.se
Fortifikationsverket, bo.larsson2@fortifikationsverket.se
Försvarsmakten, exp-hkv@mil.se
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se
Kustbevakningen, registrator@kustbevakningen.se
Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se
Svenska kraftnät, registrator@svk.se
Sjöfartsverket, sjofartsverket@sjofartsverket.se
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Sveriges Geologiska Undersökningar SGU, sgu@sgu.se
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se
Transportstyrelsen, kontakt@transportstyrelsen.se

Fastighetsägare
Enligt separat sändlista

Kommuner och regioner
Tierps kommun, medborgarservice@tierp.se
Älvkarleby kommun, kommun@alvkarleby.se
Östhammar kommun, osthammardirekt@osthammar.se
Region Uppsala, region.uppsala@regionuppsala.se

Övriga
Jägareförbundet Uppsala län, lars.bjork@jagareforbundet.se
Jägarnas Riksförbund Uppsala län, jrf@jagarnasriksforbund.se
Naturskyddsföreningen Uppsala län, grona.mk@gmail.com
Naturskyddsföreningen i Tierp, inger.lindgren.tierp@gmail.com
Naturskyddsföreningen Älvkarleby, linderheim@gmail.com
SOF-BirdLife, info@birdlife.se
Upplands Ornitologiska Förening, info.uof@gmail.com
Upplandsstiftelsen, info@upplandsstiftelsen.se
Östhammars Naturskyddsförening, jivander.h.uppsala@gmail.com
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