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Til relevante ledere og medarbejdere i Hedensted Kommune 

 

Naturstyrelsen bliver til to styrelser 
Naturstyrelsen bliver 1. juli 2016 delt op i to styrelser som et led i regeringens udflytning af statslige 
arbejdspladser. De vil hedde Naturstyrelsen (NST) og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA). 

Generelt om opdelingen 
SVANA vil fremover varetage de statslige myndighedsopgaver på vand- og naturområdet. Her bliver 
kommunerne en helt central samarbejdspartner. SVANA kommer blandt andet til at håndtere de statslige 
opgaver inden for beskyttelse af naturen og vandmiljøet, herunder overfladevand, drikkevand og 
spildevand, klimatilpasning, grundvandskortlægning samt overvågning af naturen og vandmiljøets tilstand. 
SVANA får også det nationale ansvar for jagt- og vildtforvaltning. 

Derfor er det fremover SVANA, som kommunerne kan kontakte, når der er behov for sparring om klassiske 
myndighedsopgaver, herunder opgaver i forbindelse med naturplaner, vandområdeplaner, vandløbslov, 
okkerlov, skovlov og naturbeskyttelseslov. 

Naturstyrelsen skal forvalte Miljø- og Fødevareministeriets skove og naturarealer og gennemføre 
naturprojekter til gavn for biodiversitet og friluftsliv - ofte i samarbejde med kommunerne. Kommunerne 
skal derfor kontakte Naturstyrelsen i forbindelse med lokale natur- og friluftsprojekter og driften af statens 
arealer. Naturstyrelsen kan både være samarbejdspartner i projekter og projektejer, og kan derfor både 
optræde som bygherre og ansøger i forhold til kommunerne. 

Naturstyrelsens lokale enheder håndterer lokale myndighedsopgaver i forhold til borgerne inden for jagt- 
og vildtforvaltning, herunder jagtprøver, regulering af skadevoldende vildt og adgang til vildtreservater. 

Særligt for Hedensted Kommune 
Naturstyrelsens nærmeste lokalenhed er Naturstyrelsen Trekantsområdet, der bor på Førstballevej 2, 7183 
Randbøl, hvor Naturstyrelsens hovedsæde også er. Den nærmeste af de nye SVANA-enheder er SVANA 
Østjylland, som får adressen Vasevej 7, 8920 Randers NV. 

Efter opdelingen, når den nuværende styrelse er blevet til SVANA og Naturstyrelsen, gælder det, at: 

• Naturstyrelsen Trekantsområdet og Naturstyrelsen Midtjylland fortsætter samarbejdet på 
naturskoleområdet. 

• SVANA Østjylland overvåger tilstanden i kommunens vandområder. 
• SVANA Midtjylland overvåger tilstanden i kommunens naturområder. 
• SVANA Østjylland administrerer skovloven i kommunen. 
• SVANA Østjylland foretager tilsyn på spildevandsanlæg. 
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Udvidet samarbejde med kommunerne 
Når alle opgaver er fordelt, er det vores håb, at etableringen af de to nye styrelser vil føre til et udvidet og 
styrket samarbejde mellem kommunerne og staten, fordi de nye styrelser hver især får et mere fokuseret 
ansvarsområde. 

Hanne Kristensen bliver direktør for SVANA, og Peter Ilsøe bliver direktør for Naturstyrelsen. 

Vi håber, at vi har forberedt opdelingen så grundigt, at det ikke giver gener hos jer. Læs mere om de nye 
styrelser, deres ansvarsområder og opgaver på nst.dk/opdeling, og se faktaarket på næste side. 

Hvis I har spørgsmål, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte styrelsens medarbejdere. 

Med venlig hilsen 

 

Hanne Kristensen   Peter Ilsøe 
Direktør    Direktør 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning  Naturstyrelsen 
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