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Enheten för naturskötsel
Miguel Jaramillo

Remiss av Naturvårdsstrategi för skyddsvärda ekar och
ekmiljöer i Stockholms län
Härmed skickas förslag till ”Naturvårdsstrategi för skyddsvärda ekar och
ekmiljöer i Stockholms län” till er för yttrande.
Remissyttranden ska skickas in digitalt, och behöver komma in till Länsstyrelsen,
stockholm@lansstyrelsen.se senast den 30/4 2020. Märk svaret med
diarienummer: 5119-1397-2020
Frågor om texterna, förslagen och uppdraget kan ställas till Miguel Jaramillo
(miguel.jaramillo@lansstyrelsen.se) eller Anna Lindhagen
(anna.lindhagen@lansstyrelsen.se).
Bakgrund
Länsstyrelsen i Stockholms län tagit fram en naturvårdstrategi för arbete med
skyddsvärda ekar i Stockholms län. I strategin föreslås åtgärder för att bevara och
utveckla naturvärdena i länets värdefulla ekområden. Den ska också bidra till
bättre kunskap och hänsyn i samhällsplaneringen. Strategin ska underlätta en
bättre samordning av åtgärder i ektrakter samt visa på behov av förbättrat
kunskapsunderlag. Slutligen ska strategin visualisera arbetet med ekmiljöerna i
Stockholms län genom en så kallad kartberättelse.
Bakgrunden till strategin är det pågående arbetet inom åtgärdsprogrammet för
särskilt skyddsvärda träd och länets handlingsplan för grön infrastruktur.
Strategin tar upp förslag till åtgärder samt ansvar för åtgärderna för olika aktörer.
Förslagen omfattar både åtgärder på länsövergripande nivå, och åtgärdsförslag för
enskilda värdetrakter.
En viktig del i strategin är att underlag, information och förslag ska nå ut till olika
aktörer. Kartor och GIS-underlag är viktiga för förståelsen av hur länets
eklandskap hänger samman. Innehållet kommer därför att tillgängliggöras via en
digital kartberättelse (storymap) där användare interaktivt kan studera kartor och
underlag. Kartberättelsen kommer att kunna uppdateras kontinuerligt med aktuella
uppgifter, och ska också kunna fungera för att tillgängliggöra övrig information
relaterad till skyddsvärda träd. En preliminär version av kartberättelsen för
ekmiljöerna i Stockholms län finns under länken nedan.
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https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=c0439809d93
948da8c2f988212afea2c

Björn Carlberg
Chef för enheten för naturskötsel
Miguel Jaramillo
Handläggare
För yttrande
-

Länets kommuner

-

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, Stockholms läns landsting

-

Skogsstyrelsen Stockholm/Gotland distrikt

-

Naturskyddsföreningen i Stockholms län

-

LRF, Lantbrukarnas riksförbund Mälardalen

-

Skärgårdsstiftelsen

-

Statens Fastighetsverk

-

Ståthållarämbetet, Kungl Djurgårdens Förvaltning

-

Förbundet för ekoparken

-

Stiftelsen Tyrestaskogen

-

Östra Svealands Jordägareförening

-

Stockholms läns hembygdsförbund

-

Friluftsfrämjandet

-

Mellanskog

-

Svenska kyrkan

För kännedom
-

Skogsstyrelsen, Stefan Eklund

-

Östanå

-

Erstavik

-

Mörkö/Bordsjö skogar
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-

Ekologigruppen

-

Calluna

-

WSP

-

Naturföretaget

-

Länsstyrelsen i Västmanland

-

Länsstyrelsen i Södermanland

-

Länsstyrelsen i Uppsala

-

Storsthlm

-

Trafikverket Region Stockholm

Datum

Beteckning

2020-01-23

5119-1397-2020

