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Hej!  

Nu närmar sig julen med stormsteg! Vet du fortfarande inte vad du ska ge dina nära och kära? Varför 

inte lite mer sol till mormor, eller ge en julklapp till sonen och klimatet på samma gång? Här hittar du 

några riktigt fina klappar! Något mer som hör julen till är såklart god mat. Inspiration till grön julmat 

hittar du till exempel här, och på Naturskyddsföreningens hemsida hittar du massor av fler bra tips för 

en grönare jul, både på bordet och under granen! 

 

Ur innehållet:  

– Beslut om nya strandskyddsgränser i VG 

– Natursnoksledarutbildningar inbokade för 2015 

– Hearing om vattenanknuten recipientkontroll 

– Är du alvarlarvmördarnörd? 

 

Beslut om nya strandskyddsgränser i VG 
Länsstyrelsen har nu beslutat om nya 
strandskyddsgränser i Västra Götaland. Besluten med 
kartor finns tillgängliga på Länsstyrelsens hemsida. 
 
Besluten kan överklagas till regeringen. Överklagandet 
ska ske skriftligen till Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län, och ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre 
veckor från den dag beslutet kungjorts (annonserats). 
Ytterligare information om hur man överklagar finns på 
hemsidan. Det innebär dock att det börjar bli bråttom, för 
er som vill överklaga beslutet! 
 

Utbilda dig till natursnoksledare under 2015! 
Nu är två utbildningar för gamla och nya 
natursnoksledare planerade för 2015. De blir i Halmstad 
den 25-26 april respektive Göteborg den 10-11 oktober. 
För den sistnämnda krävs att du gått den första kursen 
eller har tidigare erfarenheter som snokledare. Boka in 
datumen redan nu, så återkommer vi med mer info i 
början av 2015! 
 

Vad du vill att vi ska göra: Natursnokarna 
Nu har vi sammanställt svaren från enkäten om 
Natursnokarna i regionen. Vi har fått många önskemål 
och förslag på hur regionkansliet kan jobba med 
Natursnokarna framöver, och en bra inblick i hur 
natursnoksgrupperna fungerar idag. Vill du svara på 
enkäten eller läsa sammanställningen? Du hittar både 
enkäten och sammanställningen här! 
 

Kommunerna medfinansierar utbyggd E20 
Flera kommuner i Västra Götaland har eller håller på att 
ta beslut gällande medfinansiering av utbyggnaden av 
E20. Beloppet är beroende av kommunens invånarantal.  
Sök på t.ex. ”medfinansiering E20” och din kommuns 
namn så hittar du eventuellt beslut för din kommun. Det 
juridiska läget för vissa kommuners möjlighet att ge 

bidrag till utbyggnaden är oklart, då flera kommuner inte 
ligger i direkt anslutning till utbyggnaderna. Ett avtal 
gällande medfinansiering mellan kommuner, regionen 
och Trafikverket väntas skrivas under i dagarna. 
Västra götalandsregionens avsiktsförklaring kan du läsa 
här. Mer om utbyggnaden hittar du på Trafikverkets 
hemsida. 

 
 
Samråd: Vattenförvaltning för Västerhavet 
Som jag meddelat i tidigare nyhetsbrev kommer 

regionkansliet sammanställa ett gemensamt svar på 

samrådet för Västerhavets vattenförvaltning. Vi vill gärna 

ha din krets synpunkter senast den 5 april, för att i tid 

kunna göra ett första förslag till yttrande. 

Nu är även tid och datum för samrådsmöten bestämda. 

Dessa kommer hållas på följande orter: 
13 januari – Halmstad 
20 januari – Göteborg 
27 januari – Falköping 
28 januari – Mariestad 
29 januari – Uddevalla 
4 februari – Karlstad 
10 februari - Hässleholm 

Läs mer om samrådet och hitta alla handlingar digitalt här.  

 
Stort intresse för ny skogspolitik! 
Den 2 december var det dags för en medlemsträff för 
alla skogsintresserade. Till träffen kom Malin Sahlin, 
sakkunnig inom skog på rikskansliet, och berättade om 
föreningens nya skogspolitiska program. Läs mer om 
träffen och titta på bilderna här! Du kan också se 
bilderna på vår Facebooksida. 
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Hearing om vattenanknuten recipientkontroll 
Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till öppen 
hearing i Göteborg den 15 januari 2015 om den 
vattenanknutna recipientkontrollen. Bakgrunden är att 
HaV har fått i uppdrag av regeringen att undersöka hur 
recipientkontrollen bättre kan samordnas med den 
regionala och nationella vattenövervakningen, samt hur 
insamlad data kan kvalitetsäkras och tillgängliggöras. 
All information om hearingen hittar du här. 

 
Koll på alvarlarvmördarna? 
Alvarlarvmördarna förekommer i och för sig, så vitt vi 
vet, bara på Alvaret på Öland, men kanske finns det 
någon alvarmördarnörd här i Västsverige ändå? 
Åtgärdsprogrammet för dessa små baggar är nu ute på 
remiss. Hör av dig till kansliet så skickar vi över alla 
dokument! 

 
 
Julstängt på regionkansliet 
Nu stänger regionkansliet för året och öppnar igen 
den 7 januari. Vi hörs och ses igen då! 
 
 

 
Vi önskar dig en riktigt  

God jul och ett Gott nytt år! 

 

Klara och Susanne 
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