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Introduktion till uppdrag  

En förenklad definition av 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. 

Exempel på underlag 

Gräsmarker  

Brun gräsfjäril finns i småskaliga jordbrukslandskap, men hotas av igenväxning och 

rationaliseringar genom att hävden av små vallar läggs ner. Var kan arten finnas kvar? 

Kraftledningsgator kan vara viktiga för artens överlevnad om det är i närheten av 

småskaliga odlingsblock. Det har gjorts en analys över mosaikmarker i södra Sverige (på 

kartan är svart skog, vitt dåligt, grönt bra). Vissa delar av Dalarna (bl.a. runt Siljan och 

i östra länsdelen) verkar analysen ha småskaliga block, vilket skulle vara positivt för 

gräsfjärilen. Ett högt värde på mosaikmarksindex skulle också kunna vara positivt för 

flera olika livsmiljöer och arter. I ett landskapsutsnitt söder om Orsa finns flera 

värdefulla ängsmarker som binds ihop av små och artrika vägar.  

Våtmarker  

Arealen våtmarker har minskat i många miljöer, och det är angeläget att anlägga och 
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restaurera våtmarker. Hur och var detta görs beror på vad det huvudsakliga syftet är,  

näringsretention, landskapsbild, rekreation, livsmiljöer för hotade arter m.m.  

I rapporten ”Historiska våtmarker i odlingslandskapet” 

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/publikationer/rapporter-2011/Pages/historiska-

vatmarker-i-odlingslandskapet,-rapport-201123.aspx beskrivs en metod för att ta reda 

på var våtmarker funnits historiskt. Metoden utgår från ett urval av jordartskartan där 

man får ett skikt som visar organiska jordarter och gyttjelera (som visar på historiskt 

blöta miljöer). Skiktet kan användas tillsammans med andra GIS-underlag för att 

effektivt planera anläggning och restaurering.  

Skogsdata 

Vid den nationella översynen av strategin för formellt skydd av skog beställde 

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen analyser av skogliga värdekärnor i boreala skogen 

samt skogar som troligtvis inte har vara utsatta för kalavverkning, så kallade 

kontinuitetsskogar. De skogliga värdekärnorna har genom en täthetsanalys använts för 

att avgränsa förslag på värdetrakter. Värdekärnorna har även använts i en 

nätverksanalys vilken ger en bild av var det finns viktiga länkar i landskapet och 

brister. 

De potentiella kontinuitetsskogarna visar på skogar som inte har avverkats eller utsatts 

för omfattande gallringar sedan 1950-talet. Tidigare har man i länet gjort en 

modellering av lämpliga habitat för några arter/artgrupper. Modellen utgår ifrån 

arternas krav på skogstyp, beståndsstorlek och mängd i landskapet för att beräkna var 

det finns tillräcklig mängd av deras habitat. 

Lägger man dessa olika underlag på varandra så kan man få en bild över hur den gröna 

infrastrukturen ser ut i landskapet och identifiera var det finns brister. 

Vattendrag och spridningsvägar 

Kartor som visar fria vattenvägar mellan kända vandringshinder i form av dammar. Ett 

exempel på fiskarter som nyttjar de här spridningsvägarna är harr; som är en 

karaktärsart för Västerdalälven. Rapport från miljöenheten: 

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/publikationer/rapporter-2016/Pages/2016-

03.aspx  

I arbetet med grön infrastruktur är det viktigt att ta tillvara befintlig kunskap, och se 

var i landskapet det är mest angeläget och prioriterat att göra insatser som stärker 

förutsättningarna för arter att sprida sig.  

Ekosystemtjänster i kommunal översiktsplanering 

Falu och Borlänge kommuner har gjort en gemensam översiktsplan. I samband med det 

konstaterar man att det finns behov av att se över de fördjupade översiktsplanerna för 

tätorterna och behov att se över grönstrukturplan.  

I Falu kommun miljöprogram står att man ska jobba med kartläggning av 

ekosystemtjänster. Och möjligheten att beskriva grönstrukturer med hjälp av 

ekosystemtjänster gör att man kan arbeta med ett bredare begrepp.  

Falu och Borlänge kommuner hade olika arbetssätt. I Falun tittade kommunens 

tjänstemän på underlagen utifrån sina olika ingångsvinklar. I Borlänge tog man in en 

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/publikationer/rapporter-2011/Pages/historiska-vatmarker-i-odlingslandskapet,-rapport-201123.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/publikationer/rapporter-2011/Pages/historiska-vatmarker-i-odlingslandskapet,-rapport-201123.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/publikationer/rapporter-2016/Pages/2016-03.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/publikationer/rapporter-2016/Pages/2016-03.aspx
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konsult som hjälpte till med metod och sammanställning. Kommunerna kom fram till 

samma tjänster som är möjliga och relevanta att jobba med i FÖP-sammanhang. 

Skikten är inga sanningar utan indikativa, man får gå vidare med djupare analyser när 

det blir aktuellt. Kartor över olika ekosystemtjänster finns på nätet 

www.falun.se/falunväxer.  

Är vissa stråk viktigare än andra? Viss kunskap finns om det men det har inte jobbats in 

i underlaget. Det kan vara viktigt speciellt när man tittar på det ur politiska perspektiv 

och ska göra avvägningar.  

Arbetet med skosystemtjänster gav ett bra underlag till FÖP, och gav bredare 

uppslutning kring gröna frågor. Man jobbar med frågorna ändå, men nu med nytt 

perspektiv och mer tillsammans. Viktigt att inte gå för djupt i enskilda frågor. Man får 

välja en nivå att jobba med. När man hamnar i konfliktfrågor och olika intressen så får 

man utreda mer då. I planeringssammanhang är det bra att jobba med, som ett 

komplement! 

Gruppdiskussioner 

Se karta och diskussionsfrågor.  

Grupp 5 

Barriärer - industriområde, stor väg 

Förbättra - göra passager över vägen och längsmed mindre vägar. Att dämma och göra 

våtmarker kan förhindra för fiskars vandring.  

Camping - på åkermark? Gör delområden. 

Bostadsområde - skapa naturtomter, släpp emellan delområden. 

Grupp 4 

Förbättra - Alléträd, behöver man återplantera eller bygga på allén? Hur jobbar man 

med att kontinuerligt plantera nya träd? Vilka arter finns eller vilka kan sprida sig, 

jobbar man i rätt skala? Viktigt med rätt skala för rätt insats! Brev med info till 

markägare. Styr med detaljplanering. 

Bostadsområde - viktigt att avsätta korridor med tätortsnära skogsområde. Bra med 

korridor mot industrier. Marklov, och info om vikten av att spara träd! 

Camping - Gör en led från samhället! Bestämmelse om att det ska vara tillgängligt för 

allmänheten, kommunal badplats, krävs LIS-område! 

Grupp 3 

Förbättra - Kan man få ett gångstråk längsmed vattendrag? Skapa ekodukt över 

vägen! Kan skolan ta sig ner till sjön? 

Bostadsområde – många grupper har pekat ut samma område. Bra med närhet till 

skola m.m. Bygger man bort viktigt rekreationsområde? Ska man istället prioritera 

utsikt över landskapet? Kan man jobba med flerfamiljshus och med grönstruktur 

emellan? 

Camping - nära stranden. Anlägg badplats! Känsligt att exploatera åkermark - man 

kan också göra en camping i ett högt läge med utsikt. Friluftslivsfokus! 

http://www.falun.se/falunväxer
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Grupp 2 

Förbättra - Förstärk samband mellan lövskogsområde och lövallén, genom 

bostadsområde, tänk långsiktigt och plantera nya alléer.  

Bostadsområde - norr om åkermark, få in mycket grönytor och lövträd. 

Camping - Strandskydd och översvämningsrisker? 

Grupp 1 

Barriärer - vägar, industriområden, bostadsområden, skogsmark. Svårt att ”spräcka” 

barriärer med exploaterad mark.  

Förbättra - anpassa skötsel av vägkanter, skötsel av kommunala grönytor, medial 

uppmärksamhet + tips till enskilda, ängar och faunadepåer, förstärk gröna stråk med 

t.ex. alléträd, biologiskmångfald och pollinering från trädgårdar, anlägg våtmark för 

dagvattenhantering.  

Bostadsområden - attraktiva områden, men intill befintlig bebyggelse, kan man röra 

sig igenom? Viktigt även med små skogsområden nära bostäder.  

Camping - på gräsytor som slås, mager jord och slåtter – artrik flora. Nära vatten – 

rekreation.  

Grön infrastruktur i riksintresseutredningen 

Remiss av Riksintresseutredningens betänkande: ”Planering och beslut för hållbar 

utveckling”, http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-

utredningar/2015/12/sou-201599/. Utredningen föreslår ändringar i bestämmelserna om 

riksintressen i 3 kap miljöbalken.  

Något som berör grön infrastruktur är förslaget att införa ”Mark- och vattenområden av 

väsentligt allmänt intresse (VAI)”. Dessa områden ska redovisas i ÖP och kommunen 

ska beskriva hur man avser att tillgodose intresset. De kan pekas ut från nationellt, 

regionalt och lokalt perspektiv, för nuvarande allmänna intressena i 3 kap MB. 

Dessutom föreslår utredningen att man kompletterar med bl.a. bostadsförsörjning och 

värdefulla strukturer för ekologiska samband. Det sistnämnda har stark koppling till 

grön infrastruktur och beskrivs utförligare i utredningen, läs gärna! 

OBS att det endast är förslag till hur bestämmelserna ska se ut. Men det är ändå ett 

exempel på hur man kan tänka sig att grön infrastruktur kan komma in i lagstiftning 

och få en tydligare roll i kommunal planering. 

Slutprodukt 

Synpunkter som kom fram: Länsstyrelsens RUM borde användas när man kommer 

fram till geografiska områden. Interaktiva kartfönster. Man vill inte sitta och tolka från 

pdf eller andra kartor. WMS är bra. Det skulle vara bra om man både kunde ladda ner 

underlag och använda en webblösning. Det är en bättre webblösning på gång i och med 

att Länsstyrelsens webbGIS inte fungerar fullt ut. Många myndigheter har bra 

lösningar, t.ex. Skogsstyrelsen. Kartorna över skogsdata som Daniel visade kommer att 

publiceras på miljödataportalen. 

Bra metadata behövs! Viktigt att veta vilken skala det tänkt att läsas i? Hur ska man 

tolka underlaget och vad kan man använda det till? I vilka sammanhang kan man 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/12/sou-201599/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/12/sou-201599/
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använda grön infrastruktur? ÖP, skogsbruksplaner, ideella arbeten, andra 

markanvändningsområden. Det kommer finnas exempel i handlingsplanen på analyser 

och användningsområden för underlag i olika skalor. Inspiration till hur man kan jobba? 

Hur kan man bygga grön infrastruktur i olika sammanhang?  

Det är önskvärt att länen jobbar relativt lika så det inte blir som med strandskyddet. 

Hur tänker man mellan länen när det gäller analyser? Vissa görs nationellt eller för en 

del av landet. Vissa går man ihop mellan olika län för att göra analyser. 

Fler analyser kopplade till grön infrastruktur kommer att komma allt eftersom, men det 

är viktigt att vi har en bra struktur. Länsstyrelsen kommer att beskriva underlagen och 

vilka analyser man kan göra med dem. 

Geodatasamverkan och GIS-samverkan Dalarna? Möjligheter att dela data. 

Länsstyrelsen borde kolla på Nationella geodatastrategi, samordning med den? 

Avslutning 

Reflektioner/synpunkter som kom upp i rundan: 

Lokalkännedom viktig. Jobba med kommunal mark enklare. Intresse finns i 

organisationen. Intressanta underlag. Kommunal planering främst i och nära tätorter. 

Bra att prata gröna frågor. GI mer övergripande, kan stadsmiljön tillföra något till GI, 

t.ex. ängsmarker och träd. Sand, gräs och skogsmiljöer är viktiga att jobba med. Svårt 

att få in tänket i kommunernas planering. Blir det mer riktade möten mot planerare? 

Olika förutsättningar mellan kommuner. Det behövs mer politisk förankring och 

förståelse. Luddigt begrepp, behöver bli konkret och verkstad. Bra att lyfta frågor för att 

motivera åtgärder. Självklart att jobba med GI-frågor i planering? Svårt att få konkret. 

Tar med sig till ÖP. Hela kedjan från planerare till utförare måste fungera. Borde ordna 

workshop med politiker. 

Slutord: Länen har i och med detta uppdrag en ansvarsfull arbetsuppgift. Att träffa 

länets kommuner är viktigt med tanke på det ansvar som ligger hos kommunerna när 

det gäller planering av markanvändningen. Under dagen har det framkommit att 

mycket av det som behandlats inte är nya saker, liknande har det arbetats med tidigare. 

Kanske kan arbetet med den regionala handlingsplanen ge detta arbete en ny struktur 

och att konkretiseringsgraden ökar. Vi ska sikta mot hållbara landskap och tätorter. För 

att lyckas med det är samverkan väsentlig så låt oss hålla kontakten och bygga 

förtroenden! 

 

Nästa möte kommer att bli den 17 maj, med ett utökat Dalarnas naturvårdsråd. 

Syftet med det är att samla alla aktörer efter de enskilda mötena och fokusera på hur 

man kan samverka framöver.  

 


