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Missiv till remiss av Dalarnas regionala 
handlingsplan för grön infrastruktur 
 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har tagit fram en remissversion av Dalarnas regionala 
handlingsplan för grön infrastruktur. Svara senast den 30 juni. 
Arbetet med handlingsplaner för grön infrastruktur inleddes med ett 
regeringsuppdrag 2014 (M2014/1948/Nm) till centrala myndigheter att ta fram 
riktlinjer och en genomförandeplan för länsstyrelsernas arbete med samordning 
och utveckling av regionala handlingsplaner för grön infrastruktur i land och 
vatten.  
I regleringsbreven till länsstyrelserna formulerades uppdraget: ”Länsstyrelserna ska ta 
fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Naturvårdsverkets riktlinjer för 
handlingsplanerna ska tjäna som vägledning för arbetet. I uppdraget ingår att - identifiera 
landskapets biotoper, strukturer, element och naturområden i land- och vattenmiljön inklusive i 
tätortsnära områden som tillsammans skapar ett ekologiskt sammanhang och som utgör 
förutsättningen för att bevara landskapets biologiska mångfald och främja ekosystemtjänster, - 
redovisa lämpliga bevarandeinsatser som hänsyn, skydd, skötsel och restaureringsinsatser, som 
bl.a. kan utgöra grund för prövningsverksamhet och fysisk planering, - samarbeta med berörda 
landskapsaktörer inom exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske, samt - involvera det civila 
samhället i arbetet.” 

Slutredovisningsdatum 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 

Ge oss gärna respons på följande: 

• Saknar ni något i beskrivningen av länets förhållanden? 
• Har ni åtgärder att föreslå som inte finns i handlingsplanen? 

• Finns det faktafel eller oklara beskrivningar? 
I handlingsplanen finns det i några fall rubriker där det i remissversionen saknas 
text, det kan t.ex. handla om finansiering av åtgärder, uppföljning m.m. Dessa 
uppgifter arbetar vi under remisstiden vidare med för att täcka luckorna. Även 
illustrationer kan tillkomma. 
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Grön infrastrukturs eget Webb-GIS 
Arbetet med handlingsplanerna har resulterat i att flera nya GIS-underlag har tagits fram inom 
projektet. GIS-underlag som i praktiskt bruk ute i länet ska användas i strävanden att arbeta i 
enlighet med grön infrastruktur. Dessa finns under remisstiden att granska på ett webbGIS:  
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1ac68affb2b74460b991bf41dad5c1be 
 

Vi kommer att fylla på med GIS-skikt allteftersom. Skikt som spänner mellan allt 
från grunddata till analysresultat. 
 

Svarsdatum 
Den regionala handlingsplanen är efter remissen ett levande dokument. Ambitionen 
är att med tillgänglig och framtida kunskap arbeta vidare med åtgärder för att 
bibehålla, återskapa och nyskapa miljöer i syfte att stärka grön infrastruktur och 
ekosystemtjänster. 
Fram till den 30 juni finns det möjlighet att inkomma med synpunkter på Dalarnas 
regionala handlingsplan. Skicka remissvar till dalarna@lansstyrelsen.se, och ange 
diarienummer 511-4090-2018 vid svar. 
 

 
 

 
Denna remiss översändes på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarnas län 

 

 

Urban Gunnarsson, naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Daniel Udd, naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Lina Törnqvist, naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Jemt Anna Eriksson, funktionssamordnare, Länsstyrelsen i Dalarnas län 
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