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Grön Infrastruktur handlingsplan i 2 delar

Grön Infrastruktur
Nulägesbeskrivning

Arbetet pågår

Kunskaps- och 
planeringsunderlagInsatsområden 2019-2030



Insatsområden (antal åtgärder totalt)
1. Övergripande åtgärder (19)

Information, kunskapsuppbyggnad och samverkan (6), 
Bevara de viktigaste värdekärnorna (4), 
Ansvarsarter och –miljöer (2), 
Invasiva främmande arter (3), 
Friluftsliv (4)

2. Gräsmarker (9) 

3. Sandmarker (9)

4. Ädellövskog och ädellövträd i det öppna landskapet (13)

5. Våtmarker (5)

6. Marina miljöer (5)

7. Vattendrag och sjöar (5)

8. Tätortsnära och urbana miljöer (10)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ny Extra bild 



Höstens arbete

Intern på länsstyrelsen:
Förankring

• förankring av Grön infrastruktur på avdelningsmöten eller motsvarande
• En genomförande grupp med representera från olika enheter bildats
• Fördelat gensvar för genomförandet av  åtgärderna

Tagit fram en kommunikationsplan

Slutföra  Nulägesbeskrivning, Kunskaps- och planeringsunderlag för Grön 
infrastruktur

Ny Webbsida Grön Infrastruktur ( kommer i december)

Presentatör
Presentationsanteckningar
enheterna-59 av 75av åtgärderna har länsstyrelsen helt eller delvis ansvar för genomförande



Höstens arbete

Extern

• Länsnaturträff (23/10)
• Träff med markägarorganisatorer/grupper- (21/11)
• Symposium Lunds universitet (25/11)



Framåt

• Göra kunskapsunderlag om Grön infrastruktur tillgängliga på Webben

• Träffa olika aktörer i landskapet för att se hur vi kan samverka kring 
någon/några åtgärder

Kommuner, planerat, markägarorganisationen, markägare  m.fl. 



Goda exempel 

Projektet ”Skötsel av ängs- och betesmarker -
nätverk, samverkan och nya metoder” 2018-2020 

Landsbygdsavdelningen-(Landsbygd-Miljö & 
kontroll ):

• Rådgivning

• Betesförmedling

…valde att arbeta inom en del av en  
värdetrakt.  Långaröds och Östra Sallerups 
socknar i Hörby kommun med:

• Temamöten t.ex. om naturbeteskött 

• Betesdag 



Goda exempel 

Samverkan om infrastrukturens gräs-
/sandmarker

Skötsel som kan gynna biologisk mångfalds 
hitta synergi effekter

• Kraftledningsbolag.(Svenska kraftnät, EON,) 
• Trafikverket
• SLU 
• Länsstyrelsen 
• …..

2 pilotområden i två värdetrakter
Vombsänkan-sandmarker

Linderödsåsen-gräsmarker



Mer om Grön Infrastruktur på  
Naturvårdsverket

Länk till Naturvårdsverket:

http://www.naturvardsverket.se/gron-infrastruktur

...

http://www.naturvardsverket.se/gron-infrastruktur
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