
Yttrande över rapporten Handlingsplan för grön infrastruktur i Örebro län - kunskapsunderlag och åtgärder Dnr.
511-2440-2018

Övergripande synpunkter och del A och B

1. Hur ställer ni er till den vision för grön infrastruktur som presenteras i inledningen av rapporten

 Bra, vi ställer oss bakom den!

 Ok, den kan vara en grund att arbeta vidare utifrån

 Vi står inte bakom den, börja om från början

 Eget alternativ

Remiss Grön infrastruktur

Hej!
Välkommen att svara på remissen. Enkäten är uppbyggd så att du först får möjlighet att svara på övergripande frågor och lämna allmänna
synpunkter om du känner att enkätfrågorna inte är tillräckliga.

Sedan följer sidor med frågor kopplade till:
Levande sjöar och vattendrag
Myllrande våtmarker
Ett rikt odlingslandskap
Levande skogar
God bebyggd miljö och tätortsnära natur

Du väljer förstås helt själv vilka delar och frågor som du och din organisation svarar på. Vi emotser ett samlat svar, helst via enkäten, från respektive
organisation snarast, dock senast 30 juni 2018.

Utöver enkäten har ni förstås möjlighet att svara fritt, särskilt gäller det om utrymmet i enkäten inte räcker till. Skicka i så fall ert svar med e-post till:
erik.gothlin@lansstyrelsen.se

Märk brevet med remissens diarienummer.

Vänliga hälsningar!
Projektgruppen för grön infrastruktur



2. Vilka är era övergripande synpunkter på beskrivningar och resonemang i del A och B exklusive
utmaningar, prioriteringar och åtgärder?

Våra synpunkter

3. Synpunkter som inte ryms någon annanstans
Här kan du lämna synpunkter helt fritt om du känner att ni har synpunkter som inte passar in i våra frågor.

Våra övriga synpunkter

Levande sjöar och vattendrag

4. Är strategin att koppla arbetet med vattnens gröna infrastruktur till åtgärdsarbetet inom
vattenförvaltningen bra?

 Ja

 Nej, hur bör stategin förändras, kompetteras, begränsas?

5. Är beskrivningen av förutsättningarna, hot, utmaningar och bavarandeåtgärder tillräckligt tydliga och
välavvägda?

 Ja

 Nej, hur bör innehållet förändras?



6. Synpunkt på enskild åtgärd
Fortsatt utveckling av kunskapsunderlag för sötvatten

 Bra, vi vill delta med vår kunskap

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden

7. Allmäna synpunkter på åtgärdsförslagen och beskrivningen av dessa



8. Vilka ytterligare behov av åtgärder ser ni inom Levande sjöar och vattendrag
Här kan ni lämna upp till fem förslag på kompletterande åtgärder. Motivera gärna kort eventuell behovet ni framför.

Myllrande våtmarker



9. Är beskrivningen av förutsättningarna, hot, utmaningar och bavarandeåtgärder tillräckligt tydliga och
välavvägda?

 Ja

 Nej, hur bör innehållet förändras?

10. Synpunkter på enskilda åtgärder, åtgärd 1
Restaurera och nyanlägg våtmarker

 Bra, vi vill delta i arbetet

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden

11. Åtgärd 2
Utred och ta fram ytterligare åtgärder

 Bra, vi vill delta i arbetet

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden

12. Åtgärd 3
Fortsatt utveckling av kunskapsunderlag för våtmarker

 Bra, vi vill delta i arbetet

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden



13. Allmäna synpunkter på åtgärdsförslagen och beskrivningen av dessa

14. Vilka ytterligare behov av åtgärder för Myllrande våtmarker ser ni?
Här kan ni lämna upp till fem förslag på kompletterande åtgärder. Motivera gärna kort eventuellt behove ni framför.

Ett rikt odlingslandskap



15. Är beskrivningen av förutsättningarna, hot, utmaningar och bavarandeåtgärder tillräckligt tydliga och
välavvägda?

 Ja

 Nej, hur bör i så fall innehållet ändras?

16. Synpunkter på enskilda åtgärder, åtgärd 1
Extern samverkansgrupp för ett rikt odlingslandskap

 Bra, vi vill delta

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden

17. Åtgärd 3
Rikta informationsinsatser om olika skötselmetoder och skapande av nätverk mellan olika aktörer i odlingslandskapet till värdetrakter

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden

18. Åtgärd 4
Riktade rådgivningar och fältvandringar till djurägare och markägare inom värdetrakter

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden

19. Åtgärd 5
Kartläggning av finansieringsmöjligheter för särskilda projekt i värdetrakter

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden



20. Åtgärd 6
Särskilda projekt för att stärka grön infrastruktur i odlingslandskapets värdetrakter. Koppling till regional livsmedelsstrategi

 Bra, vi vill delta i projekt inom värdetrakt

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden

21. Åtgärd 7
Underlag för prioritering i Länsstyrelsens och andra myndigheters ärenden

 Bra, vi vill delta i arbete med att ta fram underlag

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden

22. Åtgärd 8
Anpassning av skötseln i och kring skyddade områden

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden

23. Åtgärd 9
Utökat områdesskydd av odlingslandskap

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden

24. Åtgärd 10
Information och rådgivning om åkerlandskapets värden och möjligheter till åtgärder och miljöersättningar

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden



25. Åtgärd 11
Fördjupade kunskapsunderlag inom föreslagna värdetrakter i odlingslandskapet

 Bra, vi vill delta i arbetet med att ta fram kunskap inom värdetrakter

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden

26. Åtgärd 12
Ta fram kunskapsunderlag och värdetrakter för ytterligare miljöer i odlingslandskapet

 Bra, vi deltar gärna i arbetet

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden, befintliga värdetrakter räcker

27. Allmäna synpunkter på åtgärdsförslagen och beskrivningen av dessa



28. Vilka ytterligare behov av åtgärder för Ett rikt odlingslandskap ser ni behov av?
Här kan ni lämna upp till fem förslag på kompletterande åtgärder. Motivera gärna kort eventuell behovet ni framför.

Levande skogar



29. Delar ni Länsstyrelsens bedömning av tillstånd, hot, utmaningar, befintligt bevarandearbete och
behov av åtgärder?

 Ja, i allt väsentligt

 Ja, i det mesta

 I viss mån inte

 Nej, i väsentlig grad inte. I så fall redovisa de viktigaste skillnaderna.

30. Är beskrivningen av förutsättningarna, hot, utmaningar och bavarandeåtgärder tillräckligt tydliga och
välavvägda?

 Ja

 Nej, hur bör i så fall innehållet ändras?

31. Dela egen informatin och frivilliga avsättningar mm
I arbetet med grön infrastruktur har betydelsen av delad information om skogens biologiska värden lyfts upp. Det är värdefullt att
kunna kommunicera kring ett gemensamt underlag utifrån gemensam data.

Är ni positiva till att dela er data om frivilliga avsättningar och annan beståndsdata med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen för
gemensamt arbete med strategiska planeringsunderlag för naturvård och hänsyn i skogslandskapet?

 Ja

 Nej, eller möjligen - kommentera:



32. Synpunkter på enskilda åtgärder, åtgärd 1
Samarbetsgrupp för Levande skogar

 Bra, vi vill delta i arbetet

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden

33. Åtgärd 2
Samarbete om frivilliga avsättningar och formellt skydd i prioriterade områden

 Bra, vi vill delta i arbetet

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden

34. Åtgärd 3
Ökad grön infrastruktur i kommunala skogar

 Bra, vi vill delta i arbetet

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden

35. Åtgärd 4
Samverkan inom värdetrakter för ädellöv

 Bra, vi vill delta i arbetet

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden

36. Åtgärd 5
Samverkan inom värdetrakter för tall

 Bra, vi vill delta i arbetet

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden



37. Åtgärd 6
Samverkan inom värdetrakt för bevarande av asknätfjäril

 Bra, vi vill delta i åtgärden

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden

38. Åtgärd 7
Genomför etappmålet om ökat frivilligt skydd

 Bra, vi vill delta i arbetet

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden

39. Åtgärd 8
Värdetraktsanpassad hänsyn – implementering av målbilder och prioritering per trakttyp

 Bra, vi vill delta i arbetet

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden

40. Åtgärd 9
Kommunikation för bevarande av oskyddade värdekärnor

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden

41. Åtgärd 10
Hyggesfritt skogsbruk

 Bra, vi vill delta i arbetet

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden



42. Åtgärd 11
Mera tall

 Bra, vi vill delta i arbetet

 Bra

 Neutral

43. Åtgärd 12
Kunskapsunderlag för prioritering av värdekärnor i skyddet av identifierade värdekärnor

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden

44. Åtgärd 13
Arbeta för nationell digital inventering av kontinuitetsskogar/potentiella värdekärnor

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden

45. Åtgärd 14
Genomföra nyckelbiotopsinventering

 Bra

 Neutral

46. Åtgärd 15
Fortsatt arbete med skogliga planeringsunderlag för naturvårdsarbetet

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden

47. Allmäna synpunkter på åtgärdsförslagen och beskrivningen av dessa



48. Vilka ytterligare behov av åtgärder för Levande skogar ser ni behov av?
Här kan ni lämna upp till fem förslag på kompletterande åtgärder. Motivera gärna kort eventuell behovet ni framför.

God bebyggd miljö och tätortsnära natur



49. Är beskrivningen av förutsättningarna, hot, utmaningar och bavarandeåtgärder tillräckligt tydliga och
välavvägda?

 Ja

 Nej, hur bör innehållet förändras?

50. Synpunkter på enskilda åtgärder, åtgärd 1
Öka kunskap om betydelsen av grön infrastruktur och ekosystemtjänster

 Bra, vi vill delta i arbetet

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden

51. Åtgärd 2
Sprida goda exempel på verktyg och metoder för hur grön infrastruktur och ekosystemtjänster praktiskt kan tillämpas i den fysiska
planeringen

 Bra, vi vill delta i arbetet

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden

52. Åtgärd 3
Pilotprojekt för att omsätta ekosystemtjänster i en fördjupad översiktsplan (FÖP) eller planprogram

 Bra, vi vill delta i ett pilotprojekt

 Bra

 Neutral

 Stryk åtgärden



53. Åtgärd 4
Stärka tillämpningen av grönstrukturplaner i den fysiska planeringen

 Bra, vi vill delta i arbetet

 Bar

 Neutralt

 Stryk åtgärden

54. Åtgärd 5
Integrera ekosystemtjänster internt inom Länsstyrelsen

 Bra

 Neutralt

 Stryk åtgärden

55. Åtgärd 6
Utveckla regionala planeringsunderlag för:
-Stora opåverkade områden
-Friluftsliv i planeringen och ekosystemanalys med funktion rekreation

 Bra

 Neutralt

 Stryk åtgärden

56. Allmäna synpunkter på åtgärdsförslagen och beskrivningen av dessa



57. Vilka ytterligare behov av åtgärder ser ni för God bebyggd miljö och tätortsnära natur?
Här kan ni lämna upp till fem förslag på kompletterande åtgärder. Motivera gärna kort eventuell behovet ni framför.
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