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Projektplan för Biotopskydd – var går gränsen för skada?

Uppdrag

Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverket att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta
fram olika handläggarstöd.
Inför 2018 års verksamhetsplanering har Miljösamverkan Sverige ansökt och beviljats medel av Naturvårdsverket för att
genomföra projektet ”Grön utveckling”. Projektet innehåller flera delprojekt som sammantaget ska bidra till utveckling av
den gröna tillsynen och tillsynsvägledningen på länsstyrelserna. Biotopskydd – var går gränsen för skada är ett sådant
delprojekt.

Bakgrund

Syfte

Mål

Länsstyrelserna hanterar en stor mängd ärenden inom biotopskyddet som därmed är en tidskrävande verksamhet.
Biotopskyddsbestämmelserna i 7 kap 11 § miljöbalken innebär att verksamhetsutövaren eller den enskilda handläggaren
på länsstyrelsen behöver göra en bedömning om den tänkta åtgärden är förbjuden. Många upplever att det är svårt att
bedöma vilka åtgärder som medför en skada på naturmiljön på ett sådant sätt att en dispens krävs. För en snabb och
rationell hantering av dessa frågor behöver handläggaren snabbt kunna avgöra om dispens krävs eller ej. Dessa
avgöranden behöver göras på ett likartat sätt i hela landet.
Projektet syftar till att ta fram ett stöd för att bedöma biotopskydd och möjliggöra att länsstyrelserna hanterar
biotopskyddsärenden på ett likartat och rättssäkert sätt. Med hjälp av stödet behöver länsstyrelserna inte hantera
”onödiga ärenden” som medför en ringa eller minimal skada på naturen. På så vis frigörs tid som kan nyttjas till annan
tillsyn som ger större miljö- och naturvårdsnytta.
Att ta fram ett handläggarstöd för bedömning om en specifik åtgärd medför risk för skada på naturmiljön i
biotopskyddsobjektet.
Miljösamverkan Sveriges styrgrupp

Styrgrupp
Lena Strömvall

Projektledare
Projektgrupp

Lena Strömvall och Kristina Höök Patriksson, Miljösamverkan Sverige
Johanna Ersborg, jurist
Xx, arborist

Magnus Eklund och Elisabet Ardö

Projektfaddrar

Avgränsningar

Urban Westerlind, Uppsala län
Johan Larsson, Västra Götalands län
Peter Wredin, Kronobergs län
Malin Almquist, Naturvårdsverket
Projektet ska enbart omfatta framtagandet av ett handläggarstöd samt lanseringen av detta. Projektet ska inte lyfta fram
försiktighetsmått.

Kritiska
framgångsfaktorer

Att rätt kompetenser knyts till projektet.
Att vi lyckas ta fram ett pedagogiskt och lätt användbart handläggarstöd.
Ett dilemma finns med osäker rättspraxis.

Referensgrupp

Projektet är avslutat när ett handläggarstöd är framtaget och presenterat på en workshop.

Utvärdering och
förtydligande av
när projektet är
avslutat
Genomförande

Tidplan
Budget

Ta fram en lista på vanliga problemfrågeställningar rörande om skada på biotop för de vanligaste biotoperna. Listan ska
täcka alléer, åkerholmar, stenmurar inklusive stenrösen och småvatten inklusive diken.
Att tillsammans med expertis ta fram svar för dessa frågor. Utifrån framtagandet av svaren ska en processbeskrivning tas
fram med checklista och bra tips.
Genomföra en workshop under hösten där vi presenterar metoden och tar in synpunkter från andra län.
Frågeställningarna ska tas fram och lösas under våren.
Workshop ska hållas under hösten
8 veckors arbetstid för Lena (6 veckor) och Kristina (2 veckor), 1 veckas arbetstid för jurist (Johanna Ersborg) och arborist 1
vecka vardera
Dvs 360 arbetstimmar + kostnad för arborist
Processtödet ska lanseras för länsstyrelserna och sedan finnas tillgängligt på samarbetsytan för biotopskydd

Vem tar hand om
resultatet
Dokumentation sker på Grön utvecklings SharePoint sida.

Dokumentation
Främst skypemöten men kanske även något fysiskt möte.

Mötesstruktur

Bilagor

Kommunikationsplan, bilaga 1
Tid och aktivitetsplan, bilaga 2

