
Samrådsträff  med ideella föreningar på Länsstyrelsen Kronoberg 2010-01-14 
 
LONA- Lokala naturvårdssatsningar - Ulrika Nyberg  
Föreningar kan söka pengar från LONA. Syftet är att stärka det lokala engagemanget i naturen 
men ökat fokus på tätortsnära natur. Bidrag kan sökas för 50 % av kostnaden och övriga 50 % 
kan vara kontanta medel eller ideellt arbete. Kommunen är ytterst ansvarig och ansökan görs 
via kommunen och preliminärt sista ansökningsdatum är 2010-03-12. Till exempel kan sökas 
bidrag för nya stigar, skötsel av äng, anläggning av våtmarker, naturpedagogik i skola eller 
informationsinsatser med mera. Ska inte vara vinstdrivande eller projekt som redan påbörjats. 
Projektet få pågå som längst under 4 års tid. Finns cirka 1 miljon kronor i länet att söka.  
 
Nationalpark i Åsnen - Elisabet Ardö  
Ny nationalparksplan gjordes 2008 där det fanns 20 områden med. 13 nya nationalparker + 7 
utökade föreslås. Två områden är prioriterade Västra Åsnen och Gotland och dessa ska 
påbörjas först. Kommer att påbörjas nu och ta minst tre år innan nationalparken är klar. Finns 
ett rikt växt/djurliv och de flesta remissinstanser är positiva. Start med inledande samråd med 
trekommuner och sedan bildas en arbetsgrupp, styrelsegrupp och referensgrupp. 
Naturvårdsverket driver och Länsstyrelsen arbetar aktivt. Staten måste äga allt för att det ska 
bildas Naturreservat. Mycket inventeringar och sammanställningar ska göras och därefter tas 
beslut av Regeringen. Finns en plan för detta på Naturvårdsverket som kan beställas. Finns en 
ny fågelinventering gjord 2009 av Länsstyrelsen + examensarbeten.  
 
Åtgärdsprogram för hotade arter - hur arbetar Länsstyrelsen? - Jonas Hedin 
Cirka 5 % av djur/växtarter hotas av utrotning. Länsstyrelserna arbetar med 200 olika 
program och 400 arter. Målet till 2015 är att hotade arter ska minska med 15 %. Länsstyrelsen 
Kronoberg har särskilt ansvar för vissa åtgärdsprogram. Kunskapsläget är olika, inom fåglar 
och kärlväxter finns god kunskap men till exempel svampar behöver inventeras mera. Mycket 
inventeringar är gjorda och fokus nu är olika skötselåtgärder. Länsstyrelsen arbetar med 
nätverksbyggande med Vägverket, Skogsbolag. Svenska Kyrkan med flera.  
 
Igelkottstaggsvampen har efter många år nu hittats i bokskog i Bjurkärr. Kungsörnen har 
återkommit och det finns två säkra revir i Södra och Västra länet. Viktigt med skydd av 
boträd, att informera markägare och att hänsyn tas. Även havsörnen har återkommit. Arbetar 
med Vägverket kring vägkanter där bland annat vilda bin finns. Vad gäller mosippan arbetas 
med markbränning, odling och utplantering av plantor och att öppna upp tallskog för att 
gynna dessa. Vad gäller klockgentiana har vi cirka hälften av landets population. Arbetar med 
vityxne, större vattensalamander, långhorningar i ekgrenar, skyddsvärda träd och inventering 
av fladdermöss. Under 1980 fanns i hela landet cirka 1500-2000 uttrar i hela landet och idag 
finns cirka 2000 bara i Småland. Kurs i utterspårning av Länsstyrelsen planeras 2010-01-23.  
 
FN:s miljöorgan har utsett 2010 till Biologiska mångfaldens år. Länsstyrelsen håller på att 
göra ett kalendarium av 1-2 aktiviteter i olika föreningar och vill ha in uppgifter snarast. 
Dessa kommer att spridas ut på så många ställen som möjligt, via bibliotek, kommuner, 
turistbyråer, Naturum, lokala reportage, P4 evenemangstips, via ”Öppna Kanalen”, hemsidor, 
och olika tidningar. Hela kalendariet kan länkas till respektive förenings hemsida. 
Länsstyrelsen har en en del planerade aktiviteter ytterligare såsom olika guidningar till 
exempel klockgentianan, gammal bokskog och fladdermösskurs. Försöker även att få med 
invandrargruppen via SFI. 
 
 



Vindkraft - Länsstyrelsens roll - Maria Lönnqvist 
Det finns 600 planerade vindkraft för närvarande och viktigt att få dessa på rätt plats. Finns 
mera kunskap kring vindkraft i havet men saknas kunskap kring vindkraft i skogen. Krävs 
stora områden cirka en villatomt, vägar som klarar av transporterna, kraftledningar och 
transformatorstationer. Många av verken är 150 meter höga. Planeringen börjar med att 
bolaget kontaktar Länsstyrelsen för samråd.  
 
Samråd sker med allmänheten, föreningar med flera och en miljökonsekvensbeskrivning ska 
göras och ansökan skickas in. Prövning görs sedan enligt 9 kap Miljöbalken. Det är bolagen 
som ska beskriva och vid behov komplettera om Länsstyrelsen begär detta. Fotomontage ska 
göras utifrån landskapet. Finns en skrift ” Vindkraftens inverkan på fågelpopulationen”. Det 
finns fyra olika typer av inverkan, kollision (bland annat rovfåglar), störningar (bland annat 
skogshöns), barriäreffekt (till exempel tranor väjer) och habitatförlust. Görs en speciell 
prövning om det finns ett naturområde med fågel inom 1,5-2 kilometer ifrån planerade 
vindkraften.  
 
Vad gäller påverkan på fladdermöss behövs mera kunskap. Beror mycket på området. 
Fladdermusinventeringar behöver göras om. En störning kan vara buller och till exempel har 
Växjö kommun i sin översiktsplan tagit med ”tysta områden”. Kulturmiljöer till exempel 
stenmurar och liknande viktigt att titta på. Finns vissa områden som är utpekade som 
riksintresse för vindkraften där det blåser bra. Får då företräde framför andra intressen. I 
Kronobergs län finns sådana områden i Alvesta och Uppvidinge kommuner.  
 
Inlägg från åhörare: Skogsstyrelsens roll är att ta emot remisser och titta på om det blir 
negativ påverkan på Sveriges skogsproduktion och skogens naturvärden med nyckelbiotoper, 
tjäderspel och liknande.  
 
Strandskyddet - Maria Lönnqvist 
Ny strandskyddslag finns från 1 juli 2009 som gäller vid alla sjöar och vattendrag. Skyddet 
gäller 100 meter från strand och vid större sjöar 200 meter. Från och med 1 februari 2010 ska 
kommunen  peka ut områden för landsbygdsutveckling i sina planer. Dispens kan sökas hos 
kommunen av särskilda skäl till exempel för landsbygdsutveckling. Ideella föreningar med 
mer än 1000 medlemmar på riksbasis kan överklaga beslut. 
 
LIFE-to ad(d)mire - Annika Smålander 
Koordinerande län är Jämtland och projektet löper under perioden 2010-2015 och det finns 
cirka 67 miljoner varav 8 miljoner i Kronobergs län. 7 olika Länsstyrelser är involverade i 
detta. Finansiering sker via EU med 50%, Naturvårdsverket 30% och Länsstyrelserna 20 %. 
Basinventering av myrar gjorda där man sett igenväxningar.  
 
Fem områden är aktuella för åtgärder i Kronoberg Län och dessa är Årshultsmyren i Västra, 
Hästasjömyren (Flymossen), Horsnäsamossen Ljungby, Taglamyren Alvesta och Tångsjö myr 
i Uppvidinge. Åtgärder som är aktuella är igenläggning av diken, hydrologiska utredningar, 
röjning av vegetation och återställa torvtäkter. Skötselplaner ska revideras, lokaler för 
klockgentiana ska restaureras, friluftslivet ska främjas med bland annat vandringsleder och 
fågeltorn och uppföljning av åtgärder ska göras. Kan eventuellt även göras bränning. 
Orsakerna till igenväxningarna är dikningar, sjösänkningar, kvävenedsläpp och klimatet. I 
Årshultsmyren finns mycket klockgentiana och där ska tuvfräsas, brännas, slåtter ske och 
traktorväg byggas. Uppföljningar av fågelinventeringar, vegetation och hydrologiska effekter 
ska göras. Har fått extra mycket pengar för att gynna friluftslivet. Åtgärderna kommer att till 



53 % ske av externa utförare, projektanställd personal kommer att utföra lättare röjningar och 
för övrigt Länsstyrelsens egen personal. Studiebesök planeras i Finland. 
Informationsbroschyrer ska tryckas upp för varje område och informationsmöten kommer att 
hållas. En hemsida för information kommer att länkas till länsstyrelsen. Vill även ha en 
referensgrupp och förfrågan är utskickad till Naturskyddsföreningen, ornitologiska föreningen 
bland annat.  
 
Avslutning – Miljövårdsdirektör Carl-Filip Jönsson 
Avslut och tack och information om fortsatta samrådsträffar. 
 
Vid tangenterna 
Gunilla Stråth-Karlsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


