
Grön infrastruktur i 
naturvårdens tjänst



Dagordning
• Välkommen
• Presentationsrunda
• Vad är grön infrastruktur? Regeringsuppdragen grön 

infrastruktur och friluftsliv
• Presentation av våtmarksprojektet
• Grön infrastruktur i Gyllbergen 
• Gruppdiskussioner (inklusive fika)
• Avslutande reflektionsrunda



Målsättning 
• Förklara vad som menas med grön infrastruktur
• Förmedla vilka underlag de olika organisationerna 

har som kan underlätta arbetet med GI
• Börja tänka i banor om åtgärder för att stärka GI



Grön infrastruktur

• nätverk av natur som bidrar till fungerande 
livsmiljöer för växter och djur och till människors 
välbefinnande



Grön infrastruktur i Miljömålen
• Etappmål för skydd av natur: ”…genom att den gröna 

infrastrukturen har utvecklats och förstärkts”

• ”Sjöar och vattendrag … möjlighet till livsmiljöer och 
spridningsvägar för vilda växt- och djurarter som en del i en 
grön infrastruktur”

• Levande skogar: ”arter har möjlighet att sprida sig inom sina 
naturliga utbredningsområden som en del i en grön 
infrastruktur”

• Rikt växt- och djurliv: Det finns en fungerande grön 
infrastruktur, som upprätthålls genom en kombination av 
skydd, återställande och hållbart nyttjande 



Regeringsuppdrag

• Ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur
– Samverkan med landskapets aktörer
– Ska redovisas hösten 2018

• Syfte och mål
– Ligga till grund för insatser från olika aktörer, insatser som leder till 

att:
− förbättra måluppfyllelse avseende berörda miljökvalitetsmål
− säkra ekosystemtjänster
− möjliggöra anpassningar till ett förändrat klimat.

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



Regeringens regleringsbrev till 
Länsstyrelserna 2017
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Se helheten i 
landskapet

Planera effektivtPrioritera rätt

Illustration: Bo Persson, 
Skogsstyrelsen



Regionala handlingsplan för GI
• Basblock

− Grunduppgifter om fysiska förutsättningar
− Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
− Hot och påverkansfaktorer
− Befintliga bevarandeinsatser
− Övergripande bedömning av de främsta utmaningarna
− Målsättningar för utvalda insatsområden

• Åtgärdsrelaterade fördjupningar
− Insatsbehov (brister)
− Förslag och prioriteringar av insatser
− Plan för genomförande av insatser



Länsstyrelsens friluftslivsuppdrag

• Länsstyrelserna ska samordna och leda det regionala 
arbetet med att förverkliga regeringens 
friluftslivspolitik där allemansrätten är en grund för 
friluftslivet. 

• Inom ramen för uppdraget ska länsstyrelserna särskilt
• ha en god samverkan mellan länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, 

kommuner och andra berörda aktörer, och 
• stärka arbetet med tätortsnära natur och genomföra insatser 

för att friluftslivsmålen ska få ökat genomslag inom bl.a. 
samhällsplanering, utvecklings- och tillväxtarbete samt 
naturvårdsarbete.



Sveriges 10 friluftsmål



Intressanta nya underlag
• Ny skogsstrategi

– Kontinuitetsskogar
– Värdetrakter

• Bullerfria miljöer
• Mosaikmarker
• Ängsmarker
• Flyttvägar för fåglar
• Våtmarker i odlingslandskapet



• Analys av värdekärnor
– Formellt skydd, Natura 2000, 

nyckelbiotoper och natur-
värdesobjekt, värdekärnor i 
DOS och SNUS.

• Förslag till nya värdetrakter

Nya data – Värdetrakter skog



• Kontinuitetsskogar
– Kartering av skogar som ej 

kalavverkats
– Ortofoton från 1960-talet och 

satellitbilder från 1970-talet 
och framåt

– Viss överkartering
− 16 % av k-skog < 70 år

Nya data – Kontinuitetsskogar





Bullerfria 
områden



Mosaikmarker

Mosaikmarksindex en 
Sammanvägning av
åkerform, trädantal 

och –täthet samt 
lövbryn

Viktiga för t.ex. mångfald 
av fjärilar





Ängssvamp, fältgentiana
och låsbräken

Artrika vägkanter
och slåtterinsatser

Var ska man göra insatser?
Vem ska man samarbeta med?

Värdefulla 
ängsmarker



Flyttvägar för 
för fåglar,
storspov



• 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?
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Gruppdiskussioner 
1. Vad kan era föreningarna bidra med?

2. Vilken kunskap behövs för att få en grön infrastruktur?

3. Vilka åtgärder behövs för att få en grön infrastruktur?

4. Hur kan man kombinera grön infrastruktur och insatser för 
friluftsliv? Vilka underlag behövs för att uppnå friluftslivsmålen?



Gruppdiskussioner

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3
Thomas Pelle Stig-Åke
Christian Lars-Erik Linda
Petrus Anders Per-Inge
Kajsa Jemt-Anna Mia
Edward Daniel Urban
Göran



Avslutande reflektionsrunda



Våtmarksprojektet
ett rådgivnings- och 
informationsprojekt



Edward Wirgén, 
projektledare, 
stöd, rådgivning

Maria Jons, 
information

Ville Po  
NaturvAndreas Johansson, 

GIS, 
Växtnäringsämnen



Projektets syfte
Att öka kunskap och intresse hos markägare och 
jordbrukare för att anlägga och restaurera våtmarker och 
att skötseln ska bli så bra som möjligt

Även till involvera kommuner och föreningar, bland annat i 
egenskap av markägare

Detta ska ske genom rådgivning, kurser och information



Stöd till anläggning
och restaurering
av våtmarker

Ansökningsår Ansökt antal Färdigställt antal Areal ha

2007-2014 19 15 82

2015-2020 5 0 17,5





Genomförda
aktiviteter
• Enskild rådgivning

– 33 + 14 = 47 stycken
• Kvällsmöten
• Seminariedag
• Fältvandringar
• Information



Årets planerade aktiviteter
• Fältvandringar

– Malung: Våtmark vid Örsåsen anlagd av Lars Landström. Även 
Lödersjöns naturreservat. Samling vid Örsåsen, tisdag den 9 maj 
klockan 17.00-21.00

– Hedemora: Våtmark anlagd av Hermanssons lantbruk, Örängarna. 
Samling vid Örängarna. Sedan tittar vi på en våtmark hos Johan 
Backlin som berättar om olika konstruktioner. Tisdag den 16 maj 
klockan 17.00-21.00

– Leksand: Limsjön, Stenbrotjärn och Brenäsviken. Staffan Müller 
guidar. Samling vid parkeringen vid fågeltornet vid södra delen av 
Limsjön. Torsdagen den 18 maj klockan 17.00-21.00

– Avesta: Ulf Kronander i Morshyttan anlade några våtmarker för 8-10 
år sedan. Därefter strandäng vid Åsgarn. Samling hos Ulf Kronander, 
torsdag den 1 juni klockan 17.00-21.00



Under planering
• Enskild rådgivning till markägare
• Fler fältvandringar
• Resa
• Kvällsmöte på naturrum i Leksand, torsdag 28 september
• Seminariedag i november
• Utvärdering av redan anlagda våtmarker
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Grön infrastruktur i naturvårdens tjänst 
Datum: 2017-02-23 kl. 18:00–21:00 

Plats: Länsstyrelsen i Dalarnas län, Falun 

Deltagare: Maria Jons, Urban Gunnarsson, Thomas Björklund, Jemt Anna Eriksson, 

Daniel Udd, Stig-Åke Svenson, Johan Hallberg, Lars-Erik Nilsson, Anders Janols, Kajsa 

Andersson, Petrus Tegner, Per-Inge Mill, Göran Rönning, Christian Olofsson 

Vad är grön infrastruktur? Regeringsuppdragen grön infrastruktur 
och friluftsliv 

Frågor och kommentarer som kommer upp under mötet: 

 Har uppdraget kommit i regleringsbrevet eller som särskilt uppdrag? Det 

har kommit i regleringsbrevet, och förtydligats ytterligare av 

Naturvårdsverket.  

 Naturvårdsprogrammet har en liknande ansats som GI-arbetet med 

handlingsplanen. 

 Tips att inte lägga för mycket tid på basblocket, då hinner man inte med 

det viktigaste (dvs strategiarbetet)!  

 Hur går arbetet med skogsprogrammet parallellt med strategin för 

formellt skydd av skog? Länsstyrelsen hoppas att kunna överbrygga det 

och inkludera många i samverkan inför regionalisering av strategin. 

Skogsprogrammet kommer från departementet. En viktig förutsättning är 

samverkan med Skogsstyrelsen - garant för att samordning sker med 

skogsprogrammet? 

 Bullerfria områden - mest vägar i Dalarna som genererar buller. Utöver 

det är det ett par områden kring skjutfältet och något område med 

vindkraftverk. Vad står siffrorna för? Ett slags index man räknat ut, med 

olika bullernivåer som motsvarar olika maximal bullerniåer. 

 Fråga om slåtterområden - hur mkt samarbetar vi över länsgränserna? 

Viktigt att se om några förekomster egentligen "hör ihop" med förekomster 

i andra län. Värdetrakter kan korsa länsgränserna! I inventeringarna har 

man haft samarbete med Västmanlands län. Fina områden finns även på 

Västmanland-sidan! 

 Fråga om det går att tillgängliggöra skiktet över historiska våtmarker - 

dvs urvalet från SGU:s jordartskarta. Vi kollar på möjligheterna att lägga 

skiktet i webb-GIS, SGU som äger data. Det finns möjligheter att generera 

kartor på http://sgu.se 

 Kan man se historiska slåttermarker också? Man kan utgå från skiktet 

över historiska våtmarker och sedan (för vissa områden) plocka fram 

historiska kartor som visar om områdena har används till historiskt, om 

det till exempel har varit våtmarker som skötts med slåtter. 

  

Presentation av våtmarksprojektet 

 Vill skicka med frågan om det är någon som skulle vilja vara med som 

medarrangör på fältvandringar som våtmarksgruppen anordnar. All 

http://sgu.se/
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information om planerade aktiviteter finns också på Länsstyrelsens 

webbsida: http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/lantbruk-och-

landsbygd/Radgivning-kurser/vatmarker/Pages/default.aspx. 

 Får man ansöka om stöd för t.ex. parkeringsplatser i anslutning till 

våtmark? 

o kan betala för anläggning, men inte för avtal för marken. Inte tänkt 

på innan att det blir populära besöksmål, men det är något som 

man lärt sig i projektet!  

  

Grön infrastruktur i Gyllbergen 

 Naturföreningar i Ludvika, Gagnef och Borlänge kommuner. 

Gyllbergsreservatet är kärnan i området. Löst nätverk, men har en 

styrgrupp som träffas. Arbetet med området började 2014. Förslaget kom 

på en naturvårdsberedning mellan kommunerna och ideella föreningar. 

Många som tyckte att det var intressant, inte bara från ideella 

föreningar – ett nytt sätt att jobba.  

 Syfte med projektet - göra en kartläggning av möjligheterna att skapa en 

Grön infrastruktur i Gyllbergens skogsrike.  

 Arbetsgruppen har haft möten och diskussioner med många aktörer - 

kommunerna, Länsstyrelsen, markägarrepresentanter, StoraEnso, 

Bergvik skog m.fl.  

 Gruppen har tillsammans Borlänge kommun (med stöd av Gagnef och 

Ludvika) gjort LONA-ansökan, annars sker allt ideellt.  

 Nu planerar man ytterligare fältarbetsinsatser. 

 Området är avgränsat mellan Borlänge-Nyhammar-Dala-Floda. 

 Tittar på laserskanning på Lantmäteriet för att se strukturer och 

geomorfologiska element som är kopplade till naturvärden. Åsar kan 

vara intressant sandmiljöer, solbelysta slänter med bin m.m. Hur ser det 

ut på flygbilderna? Landskapet är hårt avverkat, det finns inte 

urskogsmiljöer men ändå områden med intressant biologisk rikedom. 

Utifrån digitalt material försöker avgränsa områden att besöka i fält. 

Var finns intressanta strukturer och var är det inte avverkat. Tänk att 

Grön infrastruktur får vara hur spretigt som helst. Bergvik har pekat ut 

en stor del av området som frivilliga avsättningar. Arbetsgruppen letar 

nu efter personer som kan göra inventeringar.  

 Efter inventeringar - sammanställning av material. Vill överlämna 

kunskap till myndigheterna för att hantera. Även bolagen har visat 

intresse, kan även ha en direkt diskussion med dem. SKS kan kolla om 

det ska bli nyckelbiotoper.  

 Vill även titta på ängsmarker i området - kan man stärka det? Hur ser 

skogsbilsvägsnätets vägkanter ut?  

 Det finns även spännande vattenmiljöer i området. Hoppas att 

miljöenheten har bra data på det? 

 Bra samverkan med bolagen - till förmån för Grön infrastruktur- en 

arbetsmodell som kan utvecklas! 

 Hur kan man samarbeta med privata markägare? Möte med Mellanskog 

och LRF.  

http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/lantbruk-och-landsbygd/Radgivning-kurser/vatmarker/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/lantbruk-och-landsbygd/Radgivning-kurser/vatmarker/Pages/default.aspx
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 Fråga - utifrån markägarperspektiv, privatmarkägarnas frivilliga 

avsättningar värderas inte tillräckligt högt. Det är stora insatser från 

skogsägarna. Bra att föra fram det positiva med att det finns frivilliga 

avsättningar för att inte skapa onödiga barriärer. 

Gruppdiskussioner  

Grupp 1 

 Kan bidra med kunskap  

 Engagemang i arbetet (jägare är bland dem som rör sig mest i skogen) 

 Bättre kunskap behövs om tjäderförekomster 

 Vindkraftens påverkan på GI lyfts? 

 Hur kan kunskaper om ens mark kan leda till bästa möjliga avsättning? Hur 

får man skogsbruksplaner att hänga ihop över gränserna? 

 Viktigt att få med fäbodbruket, faktor i GI och vektor för spridning av arter. 

Fäbodar och bete sätter stor prägel på landskapet. 

 Kompetensutveckling behövs, det är viktigt att synliggöra underlag om 

fäbodmiljöer. Analysera och diskutera, t.ex. olika effekter av olika betesdjur? 

 Få ett långsiktigt tänk, prata om GI i skolor? 

Grupp 2 

 Åtgärder, se det stora sammanhanget! 

 Gyllbergen, bra exempel på hur man kan jobba 

 Viktigt att bekräfta frivilliga avsättningar. Jobba med att skapa förtroende på 

lokal nivå, få goda exempel! 

 Bidra med att kommunicera lokal- och ämneskunskap. 

 Förankring hos ortsbefolkning viktigt (exempelvis har ett seminarium som 

Borlänge kommun anordnat) 

Grupp 3 

 Rapportera på artportalen (mer kunskap) 

 Inventeringar 

 Ett kartverktyg som är tillgängligt för allmänheten behövs samt att få tillgång 

till underlag 

 Möjlighet att få anslag för ideella inventeringar 

 Guidningar vid t.ex. fågellokaler kan fungera vid enstaka tillfälle 

 Friluftsliv: det är viktigt att få information om var anpassade fiskesjöar finns, 

redovisa vart vandringsleder finns, en gemensam webbplats för att annonsera 

aktiviteter, skulle kunna bidra med detta. 

 Jobba med vägkanters betydelse! 
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Avslutande reflektion 

Hembygdsföreningarnas roll - när tänker de landskap? Det finns stora möjligheter, men 

det varierar mycket mellan föreningarna, olika inriktningar på verksamheten. 

Kunskapen om landskapet finns i många föreningar, vilket naturligtvis är en resurs! Det 

gamla jordbrukslandskapet är lättare att diskutera än skogen.  

JAE: intressanta samtal och många idéer! 

EW: GIS-lösningar behövs 

DU: intressant att höra om ideella arbetet  

KA: många bra diskussioner, nya idéer och inspel  

LEN: att resultatet ska syns konkret hos var och en! 

SÅS: Gyllbergsprojektet. Hur för vi ut budskapet utan att få markägarna emot, vill få 

dem med! Kan man använda något av medlen för GI till åtgärder? Kopplingen till 

friluftslivet är viktig! 

P-IM: Intresset för naturen blir mindre hos allmänheten, det är viktigt att jobba med 

detta! Viktigt att diskutera, hjälpa sprida kunskap till markägare.  

PT: intressant att prata om GI. Bredda och hitta samband i landskapet! 

GR: omarronderingen - problem att arbeta med det i och med att det blir större enheter, 

det går emot GI. Replik: om man får en omarrondering som utgår från den gröna 

infrastrukturen - vad blir effekten då? 

AJ: Om GI-arbetet lyckas bra, se de stora sammanhangen. Det praktiska arbetet på 

lokal nivå kan bidra till en förbättrad GI. Ett krismöte behövs med TV om artrika 

vägkanter - där finns stor potential och då är det även viktigt att ta med små väghållare 

som ofta sköter artrika vägkanter. 

CO: Småskaliga brukare är en viktig strukturfaktor. Lst borde titta på detta och koppla 

ihop kunskap från kulturmiljö och lantbruk. Bör vara en målsättning att komplettera 

vita fläckar så att det hänger ihop. Lyft faktorer i kringliggande län! 

TB: Intressant möte. Man måste komma samman och diskutera på olika sätt för att fylla 

kunskapsluckor. Svårt att lyckas annars. Markägarnas ägodelar - viktigt att kunskap 

och förståelse finns. Borde finnas sammankomster med fler! 

UG: roligt att så många kom och många bra diskussioner! Naturvårdsstrategi - gäller att 

få ihop bygget. Arbetet med GI är något som  kommer att pågå under längre tid. 

Nästa möte: Dalarnas Naturvårdsråd i maj. Kommer att ha fortsatt dialog med er! 
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