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Remiss av regional handlingsplan  
för grön infrastruktur 
Länsstyrelsen i Örebro län har tagit fram en regional handlingsplan för grön 

infrastruktur i Örebro 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. 

Bakgrund 

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 har vi identifierat fem insatsområden 

inom vilka vi presenterar 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. De nya underlagen kommer att 

senare att publiceras som digitala kartstöd som nedladdningsbart webb-GIS. 

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. 

http://www.lansstyrelsen.se/Orebro/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/Pages/remiss-gron-infrastruktur-orebro-lan.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Orebro/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/Pages/remiss-gron-infrastruktur-orebro-lan.aspx
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Om rapporten 

Rapporten är omfattande och har för ökad läsbarhet delats in i tre delar med 

följande innehåll: 

Del A Bakgrund, ekologiska motiv, sammanhang, vårt arbete 

Del B Sammanfattande beskrivning av förutsättningar för grön 

infrastruktur i länet och sammanfattning av åtgärder 

Del C Fördjupningar av förutsättningarna uppdelat på valda 

insatsområden och beskrivningar av åtgärderna 

Rapporten är ännu inte helt färdigbearbetad. Efter remissen kommer den att 

kompletteras utifrån inkomna remissvar. Kompletteringar av 

beskrivningarna kan komma att ske oavsett yttranden. Dessutom kommer 

rapporten att få sin slutliga formgivning.  

Särskilt om värdetrakter för skog 

I remissversionen av handlingsplanen saknas förslag till värdetrakter för 

skog. Istället redovisas en del av analysresultaten som ligger till grund för 

arbetet med skogliga värdetrakter. Under remisstiden avser vi fortsätta 

arbetet med att tillsammans med Skogsstyrelsen ta fram förslag till 

värdetrakter för skog och vi räknar med att komplettera remissen med dessa 

under sommaren. 

Att svara på remissen 

Länsstyrelsen ser fram emot era konstruktiva synpunkter och kommentarer 

med utgångspunkt från nedan: 

Länsstyrelsen önskar ett samlat yttrande från respektive organisation. Av 

sändlistan framgår det vilka inom respektive organisation som mottagit 

remissen. Från kommunerna och Region Örebro län önskar vi att svaret är 

politiskt förankrat. 

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 

via vår webbsida för grön infrastruktur. Fokus i remissen ligger på att hämta 

in synpunkter på förslagen till åtgärder men det finns utrymme för att ge 

synpunkter på alla delar i rapporten och även möjlighet att lämna 

synpunkter helt fritt. 

Enkäten är lösenordskyddad 

Lösenordet: gröninfraörebro 

Det finns begränsningar i hur långa synpunkter som kan lämnas. Om 

utrymmet i något fall inte skulle räcka, skicka synpunkten i fråga digitalt till 
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Länsstyrelsen (Erik Göthlin), e-post: erik.gothlin@lansstyrelsen.se. Upprepa 

frågan som yttrandet avser. 

Enkäten stängs den 30 juni 2018. Efter remisstiden sammanställs de 

synpunkter som kommit in. Därefter slutbearbetas texter och underlag inför 

publicering i slutet av september. 

Kontakt 

Om du har frågor om eller vill diskutera innehållet i rapporten under 

remisstiden, kontakta gärna Länsstyrelsen. 

Kontaktperson: Erik Göthlin, Naturskyddsenheten, telefon 010-224 87 55, 

e-post erik.gothlin@lansstyrelsen.se 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

 

 

Johan Karlhager 

(Enhetschef Naturskyddsenheten)   Erik Göthlin 

       (Projektledare) 

  

mailto:erik.gothlin@lansstyrelsen.se
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Sändlista 

Kommuner 

Askersunds kommun 

Degerfors kommun 

Hallsbergs kommun 

Hällefors kommun 

Karlskoga kommun 

Kumla kommun 

Laxå kommun 

Lekebergs kommun 

Lindesbergs kommun 

Ljusnarsbergs kommun 

Nora kommun 

Örebro kommun 

Kommunal samhällsplanering 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen 

Degerfors kommun 

Karlskoga kommun 

Karlskoga kommun 

Hallsbergs kommun 

Kumla kommun 

Synnärkebygg 

Örebro kommun 

Kommunal naturvård 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen 

Degerfors kommun 

Karlskoga kommun 

Kumla kommun 

Lekebergs kommun 

Sydnärke miljö 

Örebro kommun 

Skogliga aktörer 

Bergvik Skog 

BillerudKorsnäs Skog 

Boo Egendom 

Brevens Bruk 

Bångbro skogar 

E.ON Värme Sverige 

Fortifikationsverket 

Glottra skog 

Holmen skog 

Häradskog 

Jägareförbundet i Örebro län 

Karl Hedin 

Karlstad Stift 

Kindströmmer skog och salix 

Kvinnerstaskolan 

Linköpings Skogsstjänst 

LRF 

LRF Konsult Skogsbyrån 

Mellanskog 

Moelven 

Naturskyddsföreningen i Örebro 

län 

Nybo Skogsservice 

Skogsam 

Skyllbergs bruk 

Stora Enso 

Sveaskog, Helene Bergström 
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Sveaskog, Helene Carlsson 

Sydved 

Wikers skog 

Västerås Stift 

Ädellöv 

Jordbruk (intresseföreningar 
mfl) 

Ekologiska lantbrukarna 

Fåravelsföreningen Örebro län 

Föreningen Naturbeteskött 

Hushållningssällskapet 

Jordägarna 

LRF 

LRF 

Småbrukarna i Örebro län 

Sveriges nötköttsproducenter 

Örebro län 

Universitet 

Karl-Olof Bergman, Linköpings 

universitet 

Lars Pettersson, Lunds universitet 

Åke Lindström, Lunds universitet 

Sara Cousins, Stockholms 

universitet 

Johanna Björklund, Örebro 

universitet 

Jörgen Stenund, Örebro 

universitet 

Anders Glimskär, SLU 

Alistair Auffret, SLU 

Per Angelstam, SLU 

Grzegorz Mikuzinski, SLU 

Statliga myndigheter 

Trafikverket 

Trafikverket 

Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät 

ArtDatabanken 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Länsstyrelsen i Värmlands län 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Länsstyrelsen i Västra Götalands 

län 

Länsstyrelsen i Södermanlands 

län 

Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Jordbruksverket 

Naturvårdsverket 

Skogsstyrelsen Örebro län 

Region Örebro län 

Kristina Eklöf 

Johan Karlström 

Anna Jakobsson 

Örebro läns museum 

Vattenvårdsförbund 

Vätternvårdsförbundet 

Gullspångsälvens 

vattenvårdsförbund 

Hjälmarens vattenvårdsförbund 

Arbogaån vattenförbund 

Nyköpingsåns vattenvårdsförbund 
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Kraftverksägare 

Fortum 

Uniper Energy 

Linde Energi 

Mälarenergi  

Hagby kraft 

VB Energi 

Karlskoga vattenkraft 

Sverkestaån 

regleringssamfällighet 

Övriga intresseföreningar 

Fiskeklubben skogsöringen 

Fiskevårdsföreningen KSFK 

Frövi fågelklubb 

Hopajola 

Hällefors Fiskevårdsförening 

Hällefors Ornitologiska förening 

Karlsborgs SFK 

Kedjeåsens fisk 

Kumla AFK 

Kumla Sfk 

Kvismare fågelstation 

Liabs FK 

Möckelns FVO 

Naturskyddsföreningen 

Askersund 

Naturskyddsföreningen Degerfors 

Naturskyddsföreningen Hallsberg 

Naturskyddsföreningen Hällefors 

Naturskyddsföreningen Karlskoga 

Naturskyddsföreningen Kumla 

Naturskyddsföreningen Laxå 

Naturskyddsföreningen Linde 

Naturskyddsföreningen Nora 

Naturskyddsföreningen 

Västernärke 

Naturskyddsföreningen Örebro 

Naturskyddsföreningen Örebro 

län 

Nora biologiska förening 

Nymfens FFK 

Närkes Insektsförening 

Närkes Ornitologiska förening 

Ornitologiska klubben Örebro 

ROS=Regional Omställning i 

Samverkan i Örebro län 

Råsvalens FVO 

Skydda skogen 

Sportfiskarna Örebro 

Ställdalens naturstudieklubb 

Undens FVO 

Undens FVOF 

Värmlands botaniska 

Västmanland-Dalarnas 

entomologiska 

Västmanlands Ornitologiska 

förening 

Örebro läns botaniska sällskap 

Östernärkes naturvårdsförening 


