
VERKET 

1(1) 

S W E D I S H E N V I R O N M E N T A L PROTECTION AGENCY 

Maano Aunapuu 
Tel: 010-698 13 75 
maano.aunapuu 
@naturvardsverket.se 

2012-05-02 Dnr SKRIVELSE 

Enligt sändlista 

Remiss av åtgärdsprogram för hotade arter 

Naturvårdsverket har i flera sammanhang, bl.a. i Aktionsplan för biologisk mångfald 
(1995), framhållit vikten av att utarbeta och genomföra åtgärdsprogram för hotade arter 
och biotoper. 1 propositionen 2000/01:130 Svenska miljömål - delmål och 
åtgärdsstrategier utgjorde framtagandet av åtgärdsprogram för hotade arter delmål 
under flera miljökvalitetsmål. De är idag centrala för att nå delmål 2 i 
miljökvalitetsmålet Ett rikt växt och djurliv (prop. 2004/05:150 Svenska miljömål - ett 
gemensamt uppdrag), och även regeringens proposition Svenska miljömål - för ett 
effektivare miljöarbete (2009/10:155) lyfter fram deras betydelse för miljömålet. 
Atgärdsprogrammen är också ett steg för att uppnå det intemationella målet om att 
senast 2020 ha förbättrat hotade arters bevarandestatus. 
ArtDatabanken och Naturvårdsverket har tagit fram en lista med arter och biotoper som 
behöver fa åtgärdsprogram. 

På Naturvårdsverkets uppdrag arbetar länsstyrelsema sedan 2004 med framtagandet av 
programmen, liksom med att samordna dem och verka för genomförandet av dem. I 
framtagandet av åtgärdsprogram ingår remittering av programförslagen till berörda 
aktörer och intressenter. Remissyttrandena är viktiga för programmens slutliga 
utformning. Naturvårdsverket fastställer programmen. 

Bifogad remiss skickas av länsstyrelsen på uppdrag av Naturvårdsverket som ett led i 
framtagandet av det slutliga åtgärdsprogrammet. Yttrandena över remissen ska skickas 
till länsstyrelsen - se i övrigt information i deras missiv. 
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