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Grön infrastruktur – Dalarnas naturvårdsråd (2016-01-27) 

Introduktion 
Björn introducerade sig själv och vad grön infrastruktur är. Därefter berättade Per-Erik 
Sandberg om projektet Hållbar vattenkraft i Dalälvens avrinningsområde. 

Efter det delades deltagarna in i sex grupper, med frågeställningar kring grön 
infrastruktur att diskutera. Nedan redovisas först anteckningarna från respektive grupp 
och sedan följer en sammanställning av redovisningen i storgrupp.  

Sammanställning av gruppdiskussionernas anteckningar 
Grupp 1 – Jakob Wallin och Martin Persson: 

- Vi behöver hjälp att prioritera 
- Data finns men behöver göras tillgängligt 
- Öka kommunikationerna över kommungränserna 
- Var finns funktionerna? Var saknas funktionerna? Var behöver vi investera i 

ekosystemtjänster? 
- Hur får vi med de stora bolagen/markägarna i arbetet? 
- Våtmarker känns som en avgränsad typ av natur som är viktig och som på 

ett naturligt sätt ingår i en infrastruktur. Kan vara lämpligt att börja 
arbeta utifrån dem, att arbeta med ”allt” på en gång kan bli övermäktigt. 

- Väldigt mycket data finns redan insamlat, inom en mängd olika områden. 
Hur gör man dem begripliga, överskådliga och funktionella i arbetet med 
att bedöma vilka naturvårdsåtgärder som är mest effektiva på länsnivå? 
På kommunnivå? För en privatperson? 

- GIS blir ett helt avgörande verktyg för att sammanställa och 
kommunicera arbetet med Grön infrastruktur. 

- Viktigt att detta arbete bedrivs så att man får ett verktyg för att 
underlätta helhetsbedömningar: Vad är viktigast? Vad är mest effektivt? 
Vad är mest lämpligt ur ett samhällsperspektiv? 

- Avvägning naturvård-friluftsliv-produktion-exploatering-återskapande-
nyskapande. 

- Brist på samverkan mellan stat-kommun-näringsliv-allmänhet finns idag 
och har funnits under lång tid. Hur kan vi motivera alla som berörs att 
aktivt delta och bidra i detta arbete? 

- Kanske vettigt att börja träna på samverkan inom ett eller ett par 
fokusområden? Kan utgöra ett exempel för hur man bygger upp dialog och 
förståelse, som sedan kan överföras på andra fokusområden – dialog tar 
tid! 

- Viktigt att stora markägare och stora markägarorganisationer involveras i 
detta, t ex Bergvik Skog och Sveaskog. Utan deras medverkan blir det 
svårt att upprätta en vettig infrastruktur i de områden där de är helt 
dominerande markägare. 
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- Hur får vi operativ kraft i genomförandet? Vem/vilka har beslutanderätt 
och hur ser ledarskapet ut? 

- Viktigt att komma ihåg att olika former av begränsningar i brukande ofta 
innebär produktionsbortfall, vilket ofta leder till krav på ersättning. Väg in 
produktionsaspekten när man värderar naturvårdsinsatser – kanske vettigast att 
återskapa våtmarker där man inte fått den effekt av dikning som man för länge 
sedan hoppades kunna åstadkomma? 

Grupp 2 – Peter Sennblad och Johan Hallberg: 
- GI är ett omfattande begrepp 
- Infrastruktur för naturvård/organismer 
- Innefattar människor via ekosystemtjänster 
- Friluftsliv 
- Indikatorarter – kan vara en grund till struktur 
- Handlingsplan ger bra underlag vid åtgärder 
- Helhetsgrepp (begränsat geografiskt område) – tematiskt (stort område) 
- I vår grupp fanns en tydlig skiljelinje i uppfattningen av vad begreppet 

Grön infrastruktur betyder, vilket också hördes tydligt när alla övriga fick 
ge sina bilder. 

- För många är det ett naturvårdsbegrepp som kan användas för att peka ut 
de strukturer i naturen där de hotade arternas fortlevnad och de 
värdefulla livsmiljöerna/biotoperna bör/kan säkras. Jag personligen ser 
det som ett betydligt vidare begrepp som framförallt konkretiserar 
begreppet ekosystemtjänster. En sådan konkretisering är nödvändig i 
samhällsplaneringen för att synliggöra dessa tjänster och därmed de 
värden de står för. Men att beskriva den gröna infrastrukturen är inte 
bara ett planeringshjälpmedel, det blir även ett pedagogiskt grepp som 
kan nå alla samhällssektorer och hela befolkningen och genom vilket 
samhällets och därmed människans beroende av välfungerande ekosystem 
kan förklaras och förtydligas.   

- Friska ekosystem som klarar att leverera högkvalitativa tjänster 
kännetecknas av rik biologisk mångfald.  Men den biologiska mångfalden 
och ekosystemtjänsterna är beroende av att den infrastruktur som bär upp 
den biologiska mångfalden är välfungerande för att ekosystemtjänster av 
god kvalitet ska levereras. Den gröna infrastrukturen kan alltså vara mer 
eller mindre välfungerande, precis som vägar, järnvägar, elnät, avlopp och 
byggnader kan vara mer eller mindre välfungerande.  

- Det betyder alltså att de Naturområden, biotoper, strukturer, funktioner, 
processer samt element i landskapet som har eller skapar förutsättningar 
för höga värden och/eller skapar ett ekologiskt sammanhang i landskapet 
och därmed utgör förutsättningar för att bevara landskapets biologiska 
mångfald och främja ekosystemtjänster kan vara mer eller mindre 
välfungerande. Men med ett allt för stort fokus på värdekärnor och extra 
skyddsvärd natur förloras förståelsen för naturen som ett system och som 
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en helhet. Den gröna infrastrukturen omfattar även produktionsskogar, 
jordbruksmark, natur i tätorter men kan även i dessa fall vara mer eller 
mindre välfungerande och mer eller mindre brista i förmågan att leverera 
de ekosystemtjänster som det mänskliga samhället och människan är 
beroende av.  

- Därför måste man beakta att det långsiktiga erhållandet av 
ekosystemtjänster är beroende av biologisk mångfald, variationsrikedom 
av livsmiljöer och naturliga strukturer också i områden utan förekomster 
av hotade arter eller sällsynta livsmiljöer. 

- Häri ligger en viktig poäng som man måste hålla fram hela tiden för att 
inte hamna i ”naturskyddsdiket” så att grön infrastruktur endast blir en 
naturvårdsfråga.  

- Ett viktigt användningsområde för begreppet grön infrastruktur är att formulera 
sig kring landskapets värden, de ekosystemtjänster som levereras via den gröna 
infrastrukturen och de förutsättningar för ekonomisk utveckling som dessa 
innebär. Inte minst finns möjlighet att skapa ökat intresse för naturens betydelse 
för ekonomin som helhet, och då inte enbart som råvaruleverantör till industrin, 
hos samhällsaktörer som är väl införstådda i betydelsen av kapital, resurser och 
produktionsförmåga. 

Grupp 3 – Janet Jandér och Daniel Udd 
- Bör användas i all planering 
- Miljömålen, natura 200 mm ingår  
- Många inventeringar ska ingå 
- Om ytterligare underlag behövs, vem ska bekosta dessa? T ex fördjupade 

inventeringar. 
- Brett samarbete behövs; bolag, markägare, andra organisationer, kommuner m fl. 
- Skötselkrävande biotoper. Ska skötselbehov ingå i planen? 
- Binda samman värdefulla biotoper 
- Skötsel av vägkanter har stor betydelse för att värdefulla ängsmarker ska bestå 
- Stränder, vägkanter, vattendrag, våtmarker 
- För lite pengar till naturvård! 
- Deltagarna upplevde inte GI som något nytt. Förhållningssättet har varit med 

länge. Det nya med GI är att hela samhället ska involveras och att 
handlingsplanen ska bli ett underlag för samhällsplaneringen. 

- Det är viktigt att inte glömma bort att vattendragen inte bara är blå 
infrastruktur. Strandzonen bildar också en grön infrastruktur. 

- Man bör se hela landskapet och inte fokusera på vissa habitat. Ex. är 
våtmarksfåglar i stor utsträckning beroende av landskapet runt omkring. Runt 
våtmarkerna kan det även behövas jordbruksmark, skogar och sjöar av ibland 
hög kvalitet. 

- En svårighet i konceptet GI är att tillgodose alla arternas behov. Den främsta 
orsaken är att vi inte har tillräckligt med kunskap om de flesta arterna och det 
blir därför svårt att göra modeller över landskapet. 
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- Kan GI bli ett underlag för bättre planering av restaurering? Idag görs ex. 
naturvårdsbränningar i fina skogar som är känsliga. Det finns då risk att man 
med åtgärden tar död på de arter som man var ute efter att gynna och det blir 
svårt för dessa att komma tillbaka eftersom de inte finns i det omgivande 
landskapet. 

- Kommunerna måste få in handlingsplanen i sin ÖP om den ska ha någon egentlig 
verkan. 

Grupp 4 – Lars-Erik Nilsson 
- Vad är GI och vad ska den användas till? 
- Vad är nytt i detta jämfört med t ex de gamla ELP-arna? 
- Lite svårgripbart från den ideella sidan. Var kan vi komma in i bilden? Kanske 

senare när ett lagt förslag redan finns. 
- Viktigt att få alla avdelningar på t ex kommunerna engagerade i detta. 
- Skogen är en viktig del i GI, speciellt här i Dalarna. Lövrika miljöer längs 

Dalälven ett ex på ett avgränsat område som man skulle kunna börja arbeta med. 
- GI skulle kunna ingå i arbetet kring omarronderingarna. 
- Ha den biologiska mångfalden men framför allt kanske klimatmålen som grund 

för GI – det sista bör verkligen lyftas fram. Kanske lättare att få fler att engagera 
sig då – och förstå vikten av GI. 

Grupp 6 – Anders Westerlund 
Vilka mål viktiga att arbeta för när det gäller GI? 

1. Begränsa till det mest viktiga 
2. Vara ett underlag för beaktande av markanvändning 
3. Hur ska man tänka i de större perspektiven? 
4. En hjälp att hantera olika skikt i t ex skogsstyrelsens datasystem och 
kommunerna, t ex bra underlag för omarronderingar (hänsyn). 
5. Naturskyddsföreningens roll att tillföra information 

Friluftsliv och tätortsnära natur – vilka underlag behövs? 
1. Enkäter hos fast boende och besökare 
2. Mer information om detta i kommunala planer 
3. En hjälp och stöd när man utformar de fördjupade översiktsplanerna, 

trafikplaner, åtkomlighet utan bil. 

Grön infrastruktur - vad är det? 
Se naturen som en resurs, upplevelser, råvara, med mera. Kan lätt förväxlas med vägar 
och ”vanlig” infrastruktur. Ett svårt begrepp! 

Redovisning tillsammans 
- Det är bra att underlag nu samlas ihop och görs tillgängligt och synligt. 
- Delaktighet från alla aktörer. Det finns redan pågående projekt som kan 

knytas till GI. Ska man fortsätta att jobba på eller ska man invänta Lst? 
- Mycket av informationen finns redan idag, den behöver bara 

sammanställas och tillgängligöras. 
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- Handlingsplanen blir ett intressant underlag för det fortsatta 
naturvårdsarbetet. 

- Hur ska kommunerna involveras? Var börjar vi någonstans? 
- Lst kan ses som ett paraply som samlar befintligt material. 
- Data behöver tillgängliggöras på olika sätt. 
- Kommunerna behöver hjälp med att prioritera. 
- Är det områden med höga naturvärden eller andra områden som ska 

restaureras? 
- Det behövs dialog och planering över kommungärnserna. 
- De stora markägarna, är de med? Vilka underlag har de? Vill de dela med 

sig? 
- Det nya med GI är samordningen. Tidigare liknande projekt har stannat 

inom naturvården. 
- Vilken roll har de ideella organisationerna i det hela? Lutar åt att man 

inväntar sammanställningarna och kommer med synpunkter sen. 
- Lövskogar längs Dalälven kan vara ett temaområde att arbeta med. 
- Inom omarronderingarna – viktigt med ett GI-perspektiv. 
- Får inte glömma bort helheten. Handlar inte bara om naturvården. EST 

(Ekosystemtjänster) och friluftslivet är också viktiga perspektiv. Det 
behövs en gemensam grund. 

- Ett bra underlag för åtgärder och insatser. Kommer man att använda det? 
- Ska man ta ett helhetsgrepp över ett mindre område eller jobba tematiskt 

i ett större? 
- Kommer det att finnas pengar till åtgärderna och insatserna? 
- Innebär handlingsplanen något krav på skötsel? 
- Kommunernas del i arbetet ska inte underskattas. De sitter oftast på den 

bästa lokala kännedomen. 
- Det kommer att krävas någon form av fältarbete för att få fram bra 

underlag. 
- Det finns möjligheter till samverkan, främst mellan naturvården och 

friluftslivet. 
- Samverkan mellan kommunerna och över länsgränsen viktigt eftersom de 

stora områdena med höga naturvärden ofta är lokaliserade till 
kommungränserna. 

- GI är ett verktyg för att hitta områden med naturvärden och sedan väga in 
nyttjandet av resurser. 

- GI är en hjälp till att förstå värden i landskapet. Kan bli en konkret 
beskrivning av de tjänster vi har i landskapet. 

- Mycket data finns. Hur gör vi dem funktionella? Många är öppna med sina 
data medan andra håller dem gömda. 

- Träna samverkan inom ett begränsat försöksområde. Ta med så många 
som möjligt av de som är berörda inom området. Se hur arbetet går och lär 
av erfarenheterna. 

- Vi kan lära oss från forskning och erfarenheter ute i landet. 
- GI är en grund för Lst:s prioritering av områdesskydd. 
- Hur kan GI bidra till minskade CO2-utsläpp och -inbindning? Hur 

minskar vi klimatpåverkan? 
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- Presentera svåra saker på enkla sätt! Fokusera på att lyfta fram 
lösningar! Att förstå skapar motivation! 

- Det finns kärnor i länet där vi når målen. Gyllbergen är ett ex. 
- GI kan bli ett lyft för de magra gräsmarkerna. Artrika vägkanter, parker, 

gräsmattor, kraftledningsgator har viktiga funktioner. Lätta och billiga 
åtgärder kan ge stora resultat. 

- GI kan visa var insatserna får störst effekt. Vi kan inte prioritera allt, för 
då blir det någon annan som styr. Väg in olika faktorer. 

- Kommunerna vill ha hjälp från den regionala handlingsplanen i sin 
samhällsplanering. Behöver ett stöd i att lyfta blicken. 

- Vilken detaljnivå blir det? 
- Fokusera på områden med höga naturvärden och se vilka insatser och 

åtgärder som man kan göra i omgivningen. 

Sammanfattande reflektion från alla deltagare 
- Viktigt att ta vara på samverkans- och lärandeprocesserna. Dessa 

stimulerar arbetet. 
- Ta med andra utanför naturvården i arbetet. 
- Seminariet har väckt nya tankar – världen går framåt. 
- Hur ska vi prioritera? Var gör vi insatserna effektivast? Det verkar i 

dagsläget inte finnas några strategier för hur man ska prioritera inom 
naturvården. 

- Viktigt att man får med sig markägarna i arbetet. 
- Viktigt att Lst vågar ta täten. Bjud in många aktörer och få till något 

konkret. Viktigt att ha med de stora markägarna och 
markägarorganisationerna. 

- Behövs nya verktyg och sammanställande av kunskap. Var ska vi göra 
insatser? 

- Se alla EST utifrån ett brett perspektiv. Vi behöver öka vår kunskap. 
Finns det möjlighet till kunskapsuppbyggnad om EST? 

- Det behövs informationsmöten även för gräsrötterna. Har Lst möjlighet 
att komma ut till organisationerna och informera om arbetet? 

- GI ger oss möjlighet att se var i landskapet det finns 
restaureringspotential. 

- GI är ett verktyg för naturvårdsarbetet. 
- Går det att ordna med fortlöpande kort information om arbetet till 

organisationerna? 
- Finns det informationsmaterial för organisationerna att sprida ut till sina 

medlemmar? 
- Mänsklig demokrati. En prioritering av pengar – håll oss till områden där 

målen är nära att uppfyllas. 
- Det lokala samverkandet är viktigt. 
- Vi får inte glömma bort de blå, gula och röda infrastrukturerna. 
- Arbetet behöver göras i dialog med hela kommunorganisationen. 
- Kommunerna sitter på mycket bra material. 
- GI är inget nytt men man har nu samlat ihop något som tidigare har varit 

splittrat. 
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- Markägarna måste också vara beredda på att ge. 
- GI känns nytt. Marken fyller många funktioner. Besöksnäringen växer. 

Använd marken på ett bättre sätt. 
- Tillämpas av kommunerna vid fysisk planering. 
- Kan bli ett viktigt underlag vid samråd mellan skogsnäring och 

myndigheter. 
- Vi bör börja i liten skala. Orkar vi med? Skogsägarna har idéer om hur GI 

kan se ut. Börja med ett litet projekt. 
- Vi behöver höja blicken för att komma överrens samtidigt som vi bevakar 

våra intressen. 
- Vi behöver resiliens i landskapet. 
- Viktigt att alla nu delar med sig av sina kunskaper och data. 
- Kommunikation – viktigt med dialog och förtroende. 
- Vilken geografisk nivå? Lst arbetar regionalt, kommunerna främst 

tätortsnära. Ett parallellt arbete. 
- Betydelsen av Dalarnas naturvårdsråd är viktig. Ett samverkansråd 

skapat utifrån ett tidigare regeringsuppdrag. Det är viktigt att man 
sprider informationen vidare inom sin organisation och återkopplar till 
rådet. Rådet är ett av de större i landet. Viktigt att man sprider 
information vidare om rådet till andra organisationer som inte är med. 

- Lst har ansvaret för att den regionala handlingsplanen kommer till. 

 
 

/Daniel Udd och Maria Jons 
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