
Grön infrastruktur som ett 

verktyg för effektiv 

samhällsplanering





Dagordning

9:30 Fika

10:00 Välkomna och introduktion till uppdraget

10:20 Exempel på hur underlag kan användas för insatser i 
kommuninvånarnas ”vardagslandskap”

10:40 Exempel på hur underlag kan användas i ÖP 
(ekosystemtjänster i Falu och Borlänge kommuner)

11:00 Gruppdiskussioner

12:00 Lunch

13:00 Redovisning av gruppdiskussioner

13:45 Vilken roll kommer grön infrastruktur spela i kommunal 
planering?

14:15 Fika

14:45 Avslutande reflektioner, hur jobbar vi vidare?

15:00 Slut



Vad är grön infrastruktur?

• nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för 
växter och djur och till människors välbefinnande
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Se helheten i landskapet



Kartläggning av landskapets kvaliteter



Samverkan



Samverkan



Prioritera rätt och planera effektivare



Uppfylla miljö- och friluftsmål



Den regionala handlingsplanen

• Redovisas hösten 2018

• Syfte

– Ligga till grund för insatser från olika aktörer, insatser som leder till 
att:

− säkra ekosystemtjänster

− förbättra måluppfyllelse avseende berörda miljökvalitetsmål

− möjliggöra anpassningar till ett förändrat klimat.

– Ska både fungera som ett underlag för planering av konkreta 
åtgärder och för anpassning av brukande och hänsyn



Den regionala handlingsplanen

• Innehåll

– Basblock med en beskrivning av landskapet

− Till stor del olika GIS-underlag

– Åtgärdsrelaterade fördjupningar

− Var behöver vi göra insatser?

− Vilka bör vi prioritera?

− Hur ska arbetet följas upp och utvärderas?



Exempel på grön infrastruktur i 

”vardagslandskapet”

• Gräsmarker

• Våtmarker

• Skog

• Vattendrag



Brun gräsfjäril



Mosaikmarker

Mosaikmarksindex

Viktigt för t.ex. mångfald 
av fjärilar



Orsaexempel Grön infrastruktur för 

gräsmarker



Grön infrastruktur i ”vardagslandskapet” 

– våtmarker

• Utgår från jordartskartan

– Organiska jordarter och gyttjelera

• Urval baserat på andel jordbruksmark, 
områden med näringsbelastade sjöar

• Historiska kartor och 
markavvattningsföretag

• Anläggning och restaurering

– Samordning med andra intressen?



Anläggning av våtmarker för
- näringsretention, 
- friluftsliv,
- växter och djur,
- att behålla ekosystemtjänster?



Grön infrastruktur i ”vardagslandskapet” 

– skogsdata

• Skogliga värdekärnor

– Täthetsanalys  förslag på värdetrakter

– Nätverksanalys  viktiga länkar i landskapet samt brister
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Grön infrastruktur i ”vardagslandskapet” 

– skogsdata

• Skogliga värdekärnor

– Täthetsanalys  förslag på värdetrakter

– Nätverksanalys  viktiga länkar i landskapet samt brister

• Potentiella kontinuitetsskogar

– Skogar som inte avverkats eller utsatts för omfattande gallring sedan 
1950-talet

• Habitatmodellering

– Viktiga trakter i landskapet utifrån några paraplyarters krav







Exempel på Grön infrastruktur –

spridningsvägar i vattendrag
Foto:David Lundvall



Ekosystemtjänster i översiktsplanering 

(Falun och Borlänge kommuner)



Gruppdiskussioner



Gruppdiskussioner

Grupp 1
Siljan
Kajsa (Lst)
Erik B
Bengt J
Staffan J
Daniel A
Henrik A
Jakob W

Grupp 2
Siljan
Daniel (Lst)
Ann E
Sofia H
Rickard H
Peter K
Mattias E

Grupp 3
Väsman
Jemt Anna (Lst)
Lars-Olov W
Daniel S
Albin G
Emelie D
Peter S

Grupp 4
Svärdsjön
Henny (Lst)
Kajsa H
Jenny D
Sanna B
Pia S
Thomas J

Grupp 5
Ösjön
Urban (Lst)
Janolof H
Jon B
Elin D
Axel L
Tomas I
Johan O



Lunch

• Hammars

– Schnitzel med skysås, gröna ärtor och stekt potatis

– Västerbottengratinerad fisk med dillsås och kokt potatis

• Banken

– Serranolindad kycklingfilé med balsamicosås

– Skaldjursfylld flundrafilé med krondillsås & potatispuré

– Morotssoppa med räkor

– Quesadillas med tzatziki & grönsaker (Vegetariskt)

• Kopparhatten

– Helstekt fläskfile med rödvinssky & bearnaise, potatisgratäng

– Ugnsbakad regnbåge med citrusyoghurt, kokt potatis

• Kings Arms

– Kycklingfile, potatistårta m. västerbottensost, vitlökscreme

– Rostbiff, potatisgratäng

– Laxfile, skagenröra

(Med reservation för felaktigheter)





Vilken roll kan Grön infrastruktur spela i 

kommunal planering?

Remiss av Riksintresseutredningens betänkande: ”Planering och 
beslut för hållbar utveckling”

Utredningen föreslår ändringar i bestämmelserna om 
riksintressen i 3 kap miljöbalken. 

”Mark- och vattenområden av väsentligt allmänt intresse (VAI)”

- ska redovisas i ÖP,

- hur kommunen avser att tillgodose,

- nationellt, regionalt och lokalt perspektiv.

- kan pekas ut för nuvarande allmänna intressena i 3 kap MB, 

- kompletteras med bl.a. bostadsförsörjning och värdefulla 
strukturer för ekologiska samband.



Vilken roll kan Grön infrastruktur spela i 

kommunal planering?

• Hur ska slutprodukten se ut?

– Hur tänker vi?

− Texter som beskriver landskapet översiktligt kompletterat med kartor

− Interaktivt kartfönster

− Web-sida?

– Vilka behov har ni? Vad är användbart?

– Finns det intresse att delta i en workshop i början av maj för att 
diskutera lösningar tillsammans med andra intressegrupper?



Avslutande reflektioner

• Vad tar jag med från dagen?

• Hur för jag detta vidare i min organisation?

• Finns det några frågetecken? 

• Hur arbetar vi vidare?

• O.s.v…

• Vad händer sen?

– Dalarnas naturvårdsråd i maj

– I höst fokus på samverkan i insatsområden


