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Remiss av regional handlingsplan för grön infrastruktur  
Länsstyrelsen i Värmlands län har tagit fram en regional handlingsplan för 
grön infrastruktur i Värmlands län.  
 
Länsstyrelsen vill gärna veta vad ni anser om innehållet i handlingsplanen 
och behöver ert svar senast den 30 juni 2018. Rapporten med tillhörande 
webbanpassad svarsenkät för yttrande är publicerad på vår webbplats.  
 
Uppdraget 
Grön infrastruktur definieras som nätverk av natur som bidrar till 
fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors 
välbefinnande.  
 
Regeringen har gett alla länsstyrelser i uppdrag att ta fram en handlingsplan 
för grön infrastruktur. Rapporten redovisar ny och sammanfattad kunskap 
om landskapet. För det fortsatta arbetet presenterar vi insatsområden inom 
vilka vi ger förslag till åtgärder för fortsatt arbete med att bevara och stärka 
grön infrastruktur i länet. 
 
Arbetet och rapporten är omfattande. Ändå hoppas vi att detta bara är början 
på ett fortsatt arbete med att lyfta landskapsperspektivet och utveckla det 
arbete för grön infrastruktur som redan görs.  
 
Grön infrastruktur visar möjligheterna 
Värdetrakter eller annat underlag som presenteras medför inga juridiska 
förändringar eller tillägg till det som redan framgår i befintlig lagstiftning. 
Underlaget kan användas för planering, prövning och prioritering av: 
 

• Statliga och kommunala naturvårdsinsatser, såväl områdesskydd 
som skötsel och förvaltning. 

• Hållbar mark- och vattenanvändning på såväl landskapsnivå som 
lokal nivå. 

• Samhällsutveckling, infrastruktur samt andra anmälnings- och 
tillståndspliktiga verksamheter. 
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Om handlingsplanens olika delar  
För ökad läsbarhet har handlingsplanen delats in i tre delar med följande 
innehåll:  

Del A Beskriver bakgrund, mål och syfte med handlingsplanen för 
grön infrastruktur i Värmland. 
 

Del B Sammanfattande beskrivning av förutsättningar för grön 
infrastruktur i länet indelat efter miljömål och mål för friluftslivet. 
 

Del C En samlad bild av länets utmaningar med förslag på åtgärder 
och berörda aktörer. 

Rapporten är ännu inte färdigbearbetad. Efter remissen kommer den att 
kunna kompletteras utifrån inkomna remissvar. Kompletteringar av 
beskrivningarna kan komma att ske oavsett yttranden.  
 
Att svara på remissen 
Länsstyrelsen önskar ett samlat yttrande från respektive organisation.  
För att underlätta allas arbete har vi tagit fram en webbanpassad svarsenkät 
som vi önskar att ni använder för att lämna era synpunkter. Enkäten når ni 
längst ned på websidan.  
 
Enkäten innehåller fyra frågor. Fokus i remissen ligger på att hämta in 
synpunkter på förslagen till åtgärder men det finns utrymme för att ge syn-
punkter på alla delar i rapporten och även möjlighet att lämna synpunkter 
helt fritt.  
 
Tidsplan 
Enkäten stängs den 30 juni 2018. Efter remisstiden sammanställs de 
synpunkter som kommit in och handlingsplanen slutbearbetas. Slut-
redovisningsdatum för vårt arbete i länet är 15 september 2018. Då skickas 
handlingsplaner från samtliga länsstyrelser till Västerbotten som sedan 
redovisar till regeringen för samtliga länsstyrelser. 
 
Kontakt 
Om ni har frågor om, eller vill diskutera innehållet i, rapporten under 
remisstiden, kontakta gärna Länsstyrelsen. Framtagandet av handlings-
planen har gjorts med insatsers från flera enheter på Länsstyrelsen, därför 
ber vi er att i första hand kontakta oss via e-postadressen: 
groninfra.varmland@lansstyrelsen.se  
 
Kontaktperson 
Jenny Olsson, Naturvårdsenheten 
Telefon: 010-224 74 74  
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Torben Ericson, verksamhetschef  
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