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Förslag till åtgärdsprogram för fågelfotsmossa 
 
Länsstyrelsen Värmland har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram ett 
förslag till ett nationellt åtgärdsprogram för bevarande av fågelfotsmossa 
(Nogopterium gracile).  
 
Arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter är en del av genomförandet av 
riksdagens miljömålsbeslut. Åtgärdsprogram av detta slag är vägledande men 
inte formellt bindande. 
 
Förslaget utsändes härmed på remiss för att ge berörda och intresserade möjlighet 
att lämna synpunkter. Synpunkter på förslaget skickas skriftligt till Länsstyrelsen 
Värmland. Om möjligt, skicka i första hand svaret som epost-bilaga i word-
format till adress 
 
varmland@lansstyrelsen.se 
 
och gärna med samtidig kopia till  
 
torbjorn.nilsson@lansstyrelsen.se 
 
Alternativt kan remissvar skickas på papper till adress 
 
 Länsstyrelsen Värmland 
 651 86 Karlstad 
 
 
Sista datum för att inkomma med synpunkter på remissförslaget är  
söndag 26 oktober 2014. Ange diarienumret 511-247-2012.  
 
Att lämna synpunkter på remissförslaget är frivilligt och görs utifrån den 
svarandes eget intresse av att påverka och bidra till att åtgärdsprogrammet blir så 
bra som möjligt. Synpunkter på remissförslaget får även lämnas av andra än de 
som remissen skickats till. 
 
Ett remissvar kan innehålla synpunkter på förslaget som helhet eller endast på 
vissa detaljer. Det är värdefullt om man i remissvar påpekar både sådant man 
tycker är bra i ett förslag och sådant man tycker bör förändras.  
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Länsstyrelsen Värmland kommer att sammanställa och behandla inkomna 
remissvar. Därefter överlämnas remissvaren samt sammanställningen till 
Naturvårdsverket, tillsammans med Länsstyrelsens slutliga 
åtgärdsprogramförslag, för slutlig behandling och fastställande av 
åtgärdsprogrammet. Sedan Naturvårdsverket fastställt åtgärdsprogrammet 
kommer sannolikt Länsstyrelsen Värmland att fungera som nationell koordinator 
för genomförandet av detta program.  
 
När åtgärdsprogrammet är fastställt kommer det att finnas tillgängligt på 
Naturvårdsverkets webbplats: www.naturvardsverket.se 
 
 
 
Med bästa hälsningar, 
 
Torbjörn Nilsson 
 
 
 
 
 
Sändlista 
 
Statliga myndigheter 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Länsstyrelsen i Hallands län 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Skogsstyrelsen 
Centrum för Biologisk Mångfald 
 
Kommuner med aktuell förekomst av arten 
Eda kommun 
Säffle kommun 
Årjängs kommun 
Ale kommun 
Alingsås kommun 
Bengtsfors kommun 
Borås kommun 
Dals-Eds kommun 
Kungälvs kommun 
Lilla Edets kommun 
Marks kommun 
Orusts kommun 
Sotenäs kommun 
Uddevalla kommun 
Vänersborgs kommun 
Halmstads kommun 
Kungsbacka kommun 
Varbergs kommun 
 
 
 

Organisationer 
Lantbrukarnas Riksförbund 
Svenska Naturskyddsföreningen 
Svenska Botaniska Föreningen 
 
Kopia för kännedom 
Samtliga länsstyrelsers 

åtgärdsprogramkoordinatorer 
Maano Aunapuu, Naturvårdsverket 
Mikael Svensson, ArtDatabanken 
Henrik Weibull, Naturcentrum AB 
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