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Samverkan kring Grön infrastruktur 
Datum: 2017-05-17 kl. 12:00-17:00 
Plats: Staberg, Falun 

Deltagare: Dalarnas naturvårdsråd 

Länsstyrelsen: Kajsa Andersson, Jemt Anna Eriksson, Björn Forsberg, Henny Sahlin, 
Daniel Udd, Urban Gunnarsson, Lina Törnqvist. 

Introduktion 
Björn Forsberg 

Uppdraget Grön infrastruktur 
Daniel Udd 
Grön infrastruktur är: ”ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för 
växter och djur och till människors välbefinnande”. 

Ett rumsligt sammanhang som gör att växter och djur kan sprida sig, utbyta gener, 
förflytta sig, söka föda och bo. En fungerande natur producerar ekosystemtjänster som 
exempelvis pollinering, matproduktion, biomassa, träråvara, vattenrening och 
rekreation. 
Den regionala handlingsplanen ska redovisas hösten 2018. Syftet med den är att den ska 
ligga till grund för insatser från olika aktörer. Insatserna ska leda till att säkra 
ekosystemtjänster, förbättra måluppfyllelse avseende berörda miljökvalitetsmål, 
och/eller möjliggöra anpassningar till ett förändrat klimat. Handlingsplanen ska både 
fungera som ett underlag för planering av konkreta åtgärder och för anpassning av 
brukande och hänsyn. 
Till hösten ska det identifieras insatsområden utifrån underlag och dialoger. Det ska 
även lyftas fram exempel på arbetssätt. Detaljerade analyser i skogslandskap av hur 
skydd, avsättningar, generell miljöhänsyn m.m. tillsammans bygger grön infrastruktur 
Olika samverkansforum som vi har idag och hur de kan kopplas till grön infrastruktur 
Inom och mellan myndigheter, mellan myndigheter och organisationer, mellan 
organisationer. 
Presenterar strategi för formellt skydd av skog 

• Nationell översyn av strategin 2016 
• Man ska fokusera på att skydda det som har höga värden framför 

restaureringsmarker 
• I den reviderade upplagan har man förenklat modellen för urvalet av de 

områden som ska skyddas. 
• Man ska kunna väga in om området är tätortsnära eller har andra 

allmänna intressen 
• Etappmålet har delats upp mellan länen 13700 ha i Dalarna ska skyddas 

fram till 2020 
• Kostnadseffektivt och man ska beakta skogsbrukets avsättningar 
• Uppdraget är att se över värdetrakters avgränsningar 
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Frågor: 

• Strategin har fungerat bra men målen har inte nåtts hur går det ihop? 
o Resursfråga, det finna inga pengar. Dalarna har nått arealmålet 

som var uppsatt. Andra län har inte klarat av det. Men man 
bedömer att strategin är bra 

• Hur tar man hänsyn till förstärkt strandskydd vid 
avverkningsanmälningar? 

o Skogsbruk är pågående markanvändning 
o SKS samråder inte med kommunerna vid dessa ärenden. 
o I områden som är viktiga för friluftslivet så kanske man borde 

kunna styra så att avverkning sker på ett bra sätt. Man kanske 
kan lägga in det i den vanliga hänsynen.  

o GI är inget förbudsverktyg utan man ska få en sammanvägning 
och gemensamt underlag.  

o Myndigheterna tar med sig frågan.  
• Kommer man skynda på utredningen av liggande reservatsplaner?  

o Det är en politisk fråga, bytesmarksprojektet ligger på en högre 
nivå. Områden ska fortfarande ersättas. Men vi försöker beta av 
något stort bolagsprojekt i samband med den ordinarie planen.  

 

Idéer och inspel från årets möten (mer information om ideer finns i 
det utskickade materialet) 
Kajsa Andersson 
Idéer och inspel från möten 

• presenterar tidigare möten som anordnats för att prata grön 
infrastruktur 

• Hur kan man arbeta med samverkan ex samverkan mellan kommuner 
och över länsgränser, frivilliga avsättningar, mötas och diskutera, 
politisk förankring 

  
Hur får man ihop underlaget som ligger till grund för GI 

• Hur tolkar man underlaget, inte bara kartlägga natur, hotspots, 
paraplyarter 

• Kartlägga förutsättningarna för att göra insatser 
• Risker - kvalitet på underlagen. Används de på rätt sätt? Skala? 
  

Åtgärder/insatser 
• Jobba med vägkanters betydelse 
• Ekosystemtjänster i kommunal planering 
 

Insatser i tätortsnära områden 
• Anlägga våtmarker 
• Plantera alleträd 
• Styra med detaljplanering 

 
Frågor:  

• Kommer andra aspekter än natur att kartläggas?  
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o Exempelvis jordbrukslandskapet, var finns brukare, har de djur 

etc. 
• GI i översiktsplanering, är inte det tanken? 

o Jo en viktig del, GI är inget tvingande, se fördelarna med att 
använda det. 
 

• Kommuner har underlag, hur ska det förmedla den kunskapen till länsstyrelsen, 
skrivet, GIS - hur kan vi hitta något gemensamt ställe hur vi ska lagra med detta. 

• Brist på sand- och kalkbarrskogar, avser vi öka dessa arealen?  
• Det är svårt att skapa, tanken är att det ska prioriteras i det formella 

skogsskyddet 
 

Samverkan och Dialog 
Våtmarksprojektet i Dalarna 
Maria Jons 

• Samverkan mellan olika aktörer för att anlägga nya våtmarker 
• Alla olika kompetenser har samlats i en grupp för att förenkla ansökan 
• En ingång för den som söker 

o Samlat all nödvändig kunskap/expertis på myndigheten 
o Alla deltar i urvalet av ansökningar 

• Anordna fältvandringar, besökare 
  
Skötsel av slåttermarker 
Anders Janols och Urban Gunnarsson 

• Arbetet som görs inom åtgärdsprogrammet för hotade arter, ängsmarker 
• Arbetsgång 

o Bedömningar av naturvärde och hotbild 
 Hävd saknas ofta 

o Prioritering av lokaler i ett landskapsperspektiv 
 Lägger insatserna i delar av landskapet där det finns höga 

värden i andra lokaler 
o Behov av arbetskraft 

 Slåtterutbildningar av praktikanter 2013 och 2016. Den 
senare ingick även beskärning av träd i gräsmarker. 

o Rapporter 
• Samarbete med brukarna centralt 

o Anders åkte runt och träffade alla brukare efter inventeringarna 
o Kulturskapande naturtyper som måste ha en hävd, utifrån möten 

så skapades en priolista. Dessa små områden är oerhört arttäta. 
Kraftledningar, vägkanter, magra artrika gräsmarkers 
infrastruktur som har ett fåtal av dessa arter är viktiga. 

• Utbildning 
o Kostnadseffektiv naturvård 

• Ex. 
o Gårdstun 
o Vägkanter 
o Åkerkanter 
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o Skötsel av vägkanter. Enkla och billiga. Smal skopa vid grävning. 

Undvika schaktning av vägbanan i kanten. 
o Stigkanter 

• Andra viktiga magra gräsmarker 
o Ruderatmarker 

• Inrikta sig på de gräsmarker med högsta naturvärdena är effektivast  
  
Samverkansformer 
Jemt Anna Eriksson 

• Grön infrastruktur är i sig själv inga paragrafer eller lagstiftning 
• Myndigheterna kommer att använda GI för prioritering av insatser och 

åtgärder 
• Handlar om att göra saker tillsammans så att största nytta uppnås 
• Exemplet Älvdalsdelegationen 

o Samarbetsorgan för naturvården 
o Startades p.g.a. motstånd mot naturvård i kommunen 
o Varför det blivit så kan förklaras av långa avstånd geografiskt ger 

långa avstånd mellan människor 
o Motståndet gjorde det svårt att genomföra den bestämda 

naturvårdspolitiken 
o Kan en lösning vara att träffas? 
o Lång process att arbeta om fjällreservaten var upprinnelsen 
o Delegationen är sammansatt av kommunen, LST och olika 

organisationer 
Arbetsgrupper kan bereda frågor som ska behandlas och då kan man samla 
människor som inte ingår i delegationen 

o När  motsättningar uppstår är det viktigt att träffas för att 
diskutera 

o Givande och tagande 
o Viktigt att se varandras perspektiv 
o Lokala initiativ som är aktuella 

 Aktsam snöskotertrafik 
• Exemplet Dalarnas naturvårdsråd 

o Regeringsuppdrag bakom upprättandet 
o Förankring av statlig naturvård 
o Vi ska förstå varför det är viktigt att det finns fungerande natur 
o De som sitter i rådet ska vara kontaktvägar in i organisationerna. 

Gruppdiskussioner inne 
Viktiga insatsområden som kräver samverkan? 

• Tillgång stränder – var finns viktiga strandområden, uppskatta 
strandskyddet 

• Hänsyn i skogsbruket till strandområden 
o Bra med dialoger, ha diskussioner om områden som är intressanta 

mellan kommuner och skogsbolag 
• Viktigt med tydlighet kring vad GI-underlag ska användas till 
• Genomtänkt naturvård – vad gör mest nytta 
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• Utbilda maskinförare – få med naturvård och kulturlandskap 
• Arbeta mer med dialog/information om frivilliga avsättningar 
• Samverkanskompetens 

o Förstå vad som ligger bakom 
o Identifiera osynliga maktstrukturer – prestigelöst 
o Olika perspektiv – förstå varandra 

• Dagvattenhantering – hårdgjorda ytor 
• Lyfta landskapets olika värden 

o Skog har flera värden – ekonomi, naturvård, friluftsliv 
o Samverkan mellan många intressen viktigt 

• Hur ska man samla in information från olika källor 
o Frivilliga avsättningar 

• Tillgängliggöra GIS-skikt 
o Länsstyrelsens portal är en katastrof 

• Planer (kommunala) 
o Bjud in länsstyrelsen och andra aktörer 
o Lyfta in naturvärden 

• GI-samverkansgrupper 
o Ny älvdalsdelegation, en för varje kommun 

• Skogsdialog  
o Ge/dela skogar till markägare 

Vilka grupperingar ska samlas kring dessa insatsområden? 

• För att lyckas med insatser – få med markägare och hembygdsföreningar 
• Naturvårdsberedning på lokal nivå 
• Samverka mellan markägare 
• Naturvårdsrådet och myndigheter 
• Kommuner, länsstyrelsen och VA-bolag 
• Landskapets aktörer och intressen 

Gruppdiskussioner ute 
Stränder och vatten 

• Det kan finnas flera olika målkonflikter kring vattendrag; vad är bra för 
skogsbruk, växt & djurliv eller friluftsliv? 

• Kommunerna har dialog med markägare/bolag, oftast genom enskilda 
kontakter (tjänstemän). Skulle kunna jobba mer med möten och andra 
samverkansformer? Behöver man få med fler föreningar i dialoger? 
Hembygdsföreningar, sportfiske, friluftsfrämjandet, idrottsföreningar? 
 

• Kan kommunen öppna upp mer för "medborgarförslag" och "göra reklam" 
för det inför att man planerar åtgärder? 

o När det gäller området i Staberg så skulle man kunna 
uppmärksamma/åtgärda området på olika sätt: 

o intressant kulturlandskap kopplat till vattnet 
o värdefulla marker  
o ta tillvara på/utveckla stigen 
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• "tätortsnära skogsbruk", kombinera/hitta avvägning mellan friluftsliv och 

biologisk mångfald. Sköt om skogen, men lämna korridorer  med 
orörd skog? 

o våtmarksområdet i närheten! 
Friluftsliv 

Vilka insatsområden kräver samverkan? 

• viktigt med samverkan kring tex vandringsleder- markägare och förvaltare av led 
och avverkningsledare.  

• vid omarrondering: var läggs marken ut för de som bor i byn? De kommer ha sin 
rekreationsskog nära hemmet, då vill de säkerligen kunna påverka den skogen, 
därmed bör de också äga skogen nära.  

• Exploatering tex vindkraft, etablering av industri, nya bostadsområden. I dessa 
fall mfl ska hänsyn till friluftsliv tas, men samverkan behövs då det är många 
intressen i  dessa fall. Tex vindkraft står klimatmål som väldigt tungt 
övergripande mål, samtidigt som miljö- och friluftslivsmål beaktas ur mer 
lokalt/regionalt perspektiv.  

Samverkan är viktigt.  

• Bra underlag är viktigt för samverkan, bla för att veta vilka områden där 
samverkan är extra viktigt. Vi hinner inte samverka överallt, även om det vore 
optimalt. Då är bra underlag viktigt för att kunna prioritera. 

• När det gäller lokalt intressanta områden för friluftsliv så har det diskuterats i 
flera omgångar, men ingen tar riktigt på sig den rollen. Här behöver man jobba 
framåt för att just få till sådana underlag; samverkan mellan länsstyrelsen 
(friluftslivssamordnare), kommunerna och skogsstyrelsen.  

• Formen för samverkan behöver man fundera kring. Oftast är det den aktör som 
vill göra en åtgärd som driver samverkan. Det kan vara problematiskt i vissa fall, 
därför är en oberoende part bra att använda sig av som kan hålla i tex möten.  

Skog 

1. Vilka är de största utmaningarna i arbetet med Grön infrastruktur, som 
kopplar till skogen? 

• En av de största utmaningarna är att se var den gröna 
infrastrukturen finns idag. Vi har inte helhetsbilden och vi måste 
bli bättre på att dela kunskap och information. Vi behöver mer 
kunskap om landskapet och fler behöver den kunskapen. 

o Älvdalens Besparingsskog utbildar sina egna i 
naturvärdesbedömning för att få bättre kunskap om sitt 
innehav. 

o Ökad förståelse för hur landskapets olika funktioner hänger 
samman. Ekosystemtjänster. 
 Ofta biologisk mångfald som diskuteras, glömmer vi 

bort de andra? 
 Sambanden mellan funktionerna kan vara svårare 

att diskutera på grund av att de är svårare att se. 
• Tydliggöra skogsnäringens bidrag. 
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o SKS har en viktig roll för ett landskapsperspektiv i 

familjeskogsbruket. Hur ser skogen ut på angränsande 
fastigheter? 

o Offentliga medel till skydd för att avlasta markägare med 
stora arealer höga värden, så att man kan satsa vidare i sitt 
skogsbruk och som i fallet med besparingsskogarna 
investera i bygden. 
 Områdesskydd kan ge lokala arbetstillfällen för 

skötsel och underhåll av reservat och deras 
anläggningar. 

 Naturturismen behöver arbeta mer lokalt och ge 
tillbaka till bygden. 

2. Vilka aktörer är viktiga i arbetet och vad kan din organisation bidra med? 
• Naturskyddsföreningen är igång med att utbilda inventerare. De 

delar gärna med sig av den kunskap de samlar in. 
• Kommunernas översiktsplaner (ÖP) kan vara ett verktyg för att 

lyfta fram områden i landskapet som är viktiga för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. Ett exempel är Vildmarksriket 
(Mora, Leksand och Vansbro) som i ÖP har pekats ut som ett orört 
område. I och med det lyftes områdets värden upp och en dialog 
med berörda parter startade. Genom ÖP kan kommunen ha en 
indirekt påverkan på markanvändningen inom skogsbruket.  

• För att få genomslag i kommunernas arbete är det viktigt att få 
politikerna att lyfta frågorna i kommunfullmäktige. 
Tjänstemännen arbetar efter deras riktlinjer. Intresset för 
naturvård beror mycket på mandatperiod och vilka som sitter i 
kommunfullmäktige. Skiljer sig mellan kommunerna. 

• Det behövs bättre samverkan mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen 
och kommunerna. Är nog lämpligare att träffas bredare än i 
sakfrågor. Kan ge större förståelse och bredare kunskap. Inom 
Miljömålsarbetet träffas man brett, vilket upplevs som positivt. 

• Önskemål om att återuppta Naturvårdsberedningarna där 
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, kommunerna och organisationer 
träffades årligen för att diskutera naturvårdsfrågor. Detta ger 
bättre kunskap då deltagarna har kännedom om det lokala 
landskapet. Naturvårdsrådet viktig del i samverkan, men det finns 
risker med att det endast är en representant per organisation. Den 
lokala kunskapen riskerar att ramla bort.  

• Landstinget arbetar med att utveckla samhället och människors 
välbefinnande. Det handlar mycket om samverkanskompetens. För 
att samverka behöver man kunskaper i hur man gör. Behöver tas 
fram ett material för att utbilda. 

3. Med området kring Staberg som exempel (se karta), vilka åtgärder skulle 
vara angelägna att jobba med för att stärka den gröna infrastrukturen i 
skogen? 

• Landskapet omkring Staberg är präglat av en lång historia av 
bergsbruk. De underlag vi har visar att det på landskapsnivå är 
låga biologiska värden knutna till skogen. Söder om Staberg finns 
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ett mindre parti av äldre skog längsmed en bäck som pekats ut som 
nyckelbiotop. 

• Det finns nog ingen anledning att göra några insatser i anslutning 
till nyckelbiotopen. Det är en viktig oas i det småskaliga 
odlingslandskapet och det finns säkerligen liknande platser. 
Utifrån skogsbrukets målbilder för god miljöhänsyn så kommer 
vatten att spela en viktig roll för den gröna infrastrukturen här då 
kantzonen mot vatten kommer att bevaras och ha en naturlig 
variation. 

• Man behöver se hela landskapet och ha kunskap om vilka värden 
som har möjlighet till en ekologisk funktion. Det är ineffektivt  att 
skapa eller bevara de miljöer som inte finns i landskapet. Behövs 
kunskap om hela landskapet innan man gör insatser. 

 

Gräsmarker 
En liten kort sammanställning av gräsmarksdiskussionerna: 
Utmaningar: Invasiva arter kan komma att bli ett stort hot mot gräsmarkerna och dess 
mångfald. Svårt att få till en kontinuitet i skötsel, speciellt av slåttermarker. Leksands 
kommun hade gjort ansträngningar att sköta gräsmarksytor som slåtterängar med det 
visade sig vara svårt då man dels hade fel maskinpark och dels var förvaltningens 
personal inte direkt inställda på denna skötselform, dessutom var det problem att göra 
sig av med höet. Ganska ofta är det svårt att få tag på betesdjur. Det vore bra att visa 
hur man kan arbeta med goda exempel.  
 
Aktörer: Viktigt att nå ut med information till markägare och det är då viktigt att ha 
kontakter via t.ex. LRF, Mellanskog som kan sprida information vidare i deras dagliga 
kontakt med markägare. Andra viktiga aktörer är hembygdsföreningar, byföreningar 
och idrottsföreningar. Varför inte arrangera klubbmästerskap i slåtter? Riktlinjer vid 
fibernedgrävningar och dikesrensningar håller på att tas fram av Ludvika kommun, där 
man t.ex. beskriver hur man kan minska skadan på grässvålen vid grävningsarbeten. 
Information till grävmaskinister om hur man kan vårda och värna de få 
gräsmarksplättar som finns kvar är viktigt och här finns ett stort behov.  

Avslutning 
• Information om arbetet hittills 
• Samverkan viktigt 

o Det är ett eget forskningsområde där vi kan hämta kunskap 
o Opartiska moderatorer 

• Tekniken för att dela kunskap. Vi måste se till att bli bättre på att ta till 
vara på kunskap. 

• Utveckling där vi använder oss av kunskap inom organisationen och 
utanför. 

• Förstå varför vi behöver biologisk mångfald och vårt behov av 
ekosystemtjänster. 

• Goda idéer och förslag emottages gärna. 
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