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Datum
2022-05-13

Ärendebeteckning
511-4350-2021

Remiss om förslag till utpekande av särskilda
skyddsområden för fågellivet i Södermanlands län
Länsstyrelserna har fått i uppdrag att föreslå nya marina fågelområden
till Natura 2000-nätverket. I Södermanlands län är det områden vid
Strandstuviken, omkring Hävringe samt in mot Bråviken som berörs.
Vänligen se bifogade handlingar för mer information om uppdraget
och Länsstyrelsens förslag till utpekande. Ni kan även hitta information om uppdraget på Länsstyrelsens hemsida:
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/natur-ochlandsbygd/skyddad-natur/nya-natura-2000-omraden-for-faglar.html
Denna remiss skickas ut till berörda sakägare, myndigheter och
intresseorganisationer (se separat sändlista). I samband med remissen
kommer Länsstyrelsen gå ut med ett pressmeddelande och kungörelse
i ortstidningen Södermanlands Nyheter och i Post och inrikes
tidningar.
Länsstyrelsernas förslag och eventuellt inkomna synpunkter på
förslagen ska redovisas till Naturvårdsverket i augusti 2022.
Naturvårdsverket kommer att granska förslagen och lämna dem vidare
till regeringen. Regeringen tar sedan beslut om vilka områden som
Sverige pekar ut som SPA-områden till Natura 2000-nätverket.
Innan Länsstyrelsen föreslår berörda områden till Naturvårdsverket får
ni nu tillfälle att yttra er i ärendet. Ert yttrande ska ha kommit in till
oss senast den 27 juni 2022.
Ni kan lämna era uppgifter på något av följande sätt.
•

Använd vår e-tjänst komplettering eller yttrande i ärende. Ni får då
en bekräftelse på att vi har mottagit era uppgifter. I e-tjänsten
väljer ni Länsstyrelsen Södermanlands län och anger ärendets
diarienummer 4350-2021. Ni hittar e-tjänsten på
www.lansstyrelsen.se. Skriv yttrande i sökrutan och tryck på sök.

•

Skicka e-post till sodermanland@lansstyrelsen.se. Skriv
diarienummer 4350-2021 och yttrande i ämnesraden.

•

Skicka ett vanligt brev till Länsstyrelsen Södermanlands län, 611
86 Nyköping.

Observera att ni bara behöver skicka in dina dokument en gång.
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Telefon: 010-223 40 00
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Beslut om denna remiss har fattats av avdelningschef för Natur- och
miljöavdelningen Anne-Li Fiskesjö med Natura 2000-koordinator
Inger-Marie Wohlfarth som föredragande. I ärendehandläggningen har
även enhetschef för Naturskyddsenheten David Hansevi, naturreservatshandläggare Johanna Bergman och naturvårdshandläggare
Per Flodin deltagit.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-223 40 00 eller via e-post sodermanland@lansstyrelsen.se. Ange
ärendets diarienummer 4350-2021 i ämnesraden för e-post.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bifogade handlingar till remissen
•
•
•
•

Förslag på utpekande av SPA-områden
Artbeskrivningar
Detaljkartor över utpekande områden
Sändlista

