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INLEDNING 

BESKRIVNING AV UPPDRAGET 

Länsstyrelserna fick 2016 i uppdrag av regeringen att ta fram regionala handlingsplaner för 

grön infrastruktur.1 I uppdraget ingår att: 

• identifiera landskapets biotoper, strukturer, element och naturområden i land- och 

vattenmiljön inklusive i tätortsnära områden,  

• redovisa lämpliga bevarandeinsatser som hänsyn, skydd, skötsel och 

restaureringsinsatser, som bl.a. kan utgöra grund för prövningsverksamhet och 

fysisk planering, 

• samarbeta med berörda landskapsaktörer inom exempelvis skogsbruk, jordbruk och 

fiske, och involvera det civila samhället i arbetet. 

Inom denna till synes enkla uppdragsbeskrivning döljer sig ett omfattande arbete med 

fokus på att skapa förutsättningar för att motverka fragmenteringen av landskapet. Detta 

framgår bland annat av de riktlinjer för handlingsplanerna som togs fram av 

Naturvårdsverket som vägledning för arbetet. Här anges att bland annat att arbetet med 

grön infrastruktur  

[…] bygger på insikten om behovet av tillräckligt livsutrymme av godtagbar kvalitet, 

inklusive förutsättningar för spridning och migration i landskapet, för arters och 

naturtypers långsiktiga fortbestånd, och att biologisk mångfald är försäkringen för många 

av de ekosystemtjänster som utgör grunden för människors hälsa och välbefinnande.2 

Därigenom förtydligas att en kartläggning av livsmiljöer och spridningsmöjligheter är en 

förutsättning för arbetet med handlingsplanen. Genom att utgå från denna kartläggning i 

naturvårdsarbete och hänsyn kan olika samhällsaktörer bidra till att biologisk mångfald 

och ekosystemtjänster säkerställs. Detta förutsätter dock en välfungerande dialog mellan 

myndigheter, organisationer och privatpersoner. 

Uppdraget att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur handlar således inte 

om att genomföra nya inventeringar, införa nya regleringar eller styrmedel utan om att 

förtydliga naturområdens värde ur ett landskapsperspektiv och att utifrån detta samla 

krafter för att minska fragmenteringen av värdefulla naturområden. Grön infrastruktur ska 

heller inte ses som ett nytt paraply under vilka nya insatser ska genomföras, utan snarare 

som en rumslig vägledning för det befintliga arbetet. De underlag som presenteras kan 

användas som verktyg för att bedöma landskapsmässiga konsekvenser av en åtgärd, på olika 

                                                
1 Regleringsbrev 2015 
2 Riktlinjer för framtagande av regionala handlingsplaner för grön infrastruktur 
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skalnivåer, vilket gör att arbetet för att nå de nationella miljömålen blir mer effektivt.  

Länsstyrelsen roll är att: 

• Med de instrument som myndigheten förfogar över verka för att särskilt värdefulla 

naturområden har bibehållen eller förbättrad funktionalitet, med en prioritering av 

områden som är eller förväntas bli utsatta för stor negativ påverkan. 

• Genom kunskapsförmedling och koordinering få fler aktörer att bidra till 

ovanstående. 

 

 

Exempel på hur handlingsplanen för grön infrastruktur ska vara en vägledning för åtgärder och ställningstaganden 

inom ramen för befintliga (och nya) strategier, liksom i implementeringen av dessa. 

Riktlinjerna anger vidare att handlingsplanen ska innehålla en nulägesbeskrivning som ska 

ligga till grund för insatsområden där åtgärder för att stärka den gröna infrastrukturen 

föreslås. 

EXEMPEL PÅ KOORDINERING AV NATURHÄNSYN 

Målbilden för arbetet med grön infrastruktur kan illustreras med följande exempel på hur 

geografisk koordinering skulle kunna användas för att säkerställa den långsiktiga 

funktionaliteten i ett större område med ädellövsmiljöer och hotade arter knutna till 

ädellövskog: 

• Kunskapshöjande insatser med fokus på ädellövets naturvärden riktas till området. 

Vid ett särskilt dialogmöte i området diskuteras bevarandet och skapandet av 

ädellövsvärden tillsammans med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.  

Miljömål

Regional 
skogsstrategi

Regional 
livsmedelsstrategi

Åtgärder för 
miljö/naturvård

Handlingsplan för 
grön infrastruktur

Översiktsplan
Vattenförvaltning i 
enlighet med EU:s 

vattendirektiv
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• Vid framtagandet av skogsbruksplaner beaktas ädellövets särskilda betydelse för 

naturvärdena i området, och många markägare väljer att prioritera ädellövsmiljöer 

vid avsättningar och hänsyn. 

• Skogsstyrelsen riktar information om bidragsmöjligheter för föryngring, skötsel 

och restaurering av ädellövsbestånd till området. Avverkning av ädellövskog inom 

området prövas mot bakgrund av dess betydelse för områdets sammanhang. 

• En kommun som inom området vill planlägga för bostäder väljer att behålla 

ädellövsmiljöer som naturmark, trots att naturvärdena i nuläget är ringa. Värdet för 

rekreation och grön infrastruktur väger upp. Skötseln av naturområdet utformas för 

att skapa naturvärden på längre sikt. Vissa träd veteraniseras och död ved läggs ut 

för att höja naturvärdena. Till alléer och grönytor väljs ädla lövträd. 

• Trafikverket har på en annan plats varit tvungna att ta ner gamla grova ädellövträd 

vid breddningen av en väg. Träden forslas till det aktuella området och läggs ut som 

biodepåer som en kompensationsåtgärd. 

• Föreningar och privatpersoner inventerar området efter artförekomster i samråd 

med markägarna. 

• Länsstyrelsen gör miljöbalksprövningar, plansamråd, handläggning av LONA-

bidrag m.m. i området med särskilt beaktande av ädellövsmiljöernas sammanhang i 

området. Länsstyrelsen har även en koordinerande roll och håller i kontakter med 

olika aktörer för att utbyta information. 

HANDLINGSPLANENS SYFTE 

Ytterst är det arbetet med att nå flera av de nationella miljömålen, för vilka alla 

samhällsaktörer har ett gemensamt ansvar, som underlättas genom arbetet med grön 

infrastruktur. För att detta ska bli verklighet krävs dock att aktörer på alla nivåer i 

samhället har ett intresse för och en vilja av att arbeta med grön infrastruktur. Det 

övergripande syftet med handlingsplanen är därför att påbörja etableringen av ett sådant 

synsätt, från markägare till myndighet – från ledningsnivå till utförare. 

På mer konkret nivå ska handlingsplanen för grön infrastruktur vara ett verktyg för att 

sprida kunskap om ekosystemtjänster, ekologiska samband och påverkan på dessa. Detta 

görs genom att i kartor beskriva vilka värden som finns var och i text beskriva hur man 

kan arbeta för att dessa värden ska bilda funktionella nätverk. Eftersom alla människor är 

beroende av ekosystemtjänster behöver denna kunskap vara lätt tillgänglig och det är 

därför särskilt viktigt att fokusera på att göra texter och kartmaterial användarvänliga. En 

prioritet har därmed varit att få till fungerande digitala lösningar för nå ut med kunskap 

om grön infrastruktur.  

Handlingsplanen ska också ge en strategisk och geografisk riktning för det gemensamma 

naturvårdsarbetet. Genom att använda grön infrastruktur som utgångspunkt för samverkan 

i frågor rörande markanvändning skapas samhällsnytta genom optimering av 
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naturvårdsinsatser och effektivare beslutsprocesser. Avvägningar, beslut och prövningar 

rörande markanvändning kan fattas med större precision, och verksamhet och exploatering 

kan utformas så att den minimerar negativ påverkan på naturen. Implementeringen av 

detta synsätt sker inte omedelbart, men handlingsplanen är ett första steg. 

DIALOG OCH FÖRANKRING 

Naturvårdsverket har betonat vikten av en god dialog i arbetet med framtagande av 

regionala handlingsplaner för grön infrastruktur och bland annat angett att arbetet måste 

anpassas och till regionala förutsättningar och frågeställningar. Länsstyrelsen har på olika 

sätt kommunicerat grön infrastruktur till berörda aktörer i syfte att öka kunskapen och få 

in synpunkter till arbetet med handlingsplanen. Kommunikationen har skett såväl via 

dialog- och informationsträffar i större forum som genom kontaktpersoner och träffar med 

enskilda nyckelpersoner. Bland de aktiviteter som genomförts kan följande nämnas: 

• Kommunbesök har genomförts vid två tillfällen. Ett inledande besök där 

målgruppen varit förtroendevalda i kommunstyrelsen och/eller med ansvar för 

miljö- och planeringsfrågor samt ett besök tillsammans med Region Kronoberg i 

samband med projektet ”Kommunal samplanering” där tjänstemän med ansvar för 

planering var huvudsaklig målgrupp. 

• På Länsstyrelsens kvartalssamtal med kommunala planerare har arbetet med 

handlingsplanen för grön infrastruktur presenterats för kommunala tjänstemän med 

ansvar för planering. 

• Dialog med Södra skogsägarna, Sveaskog, LRF och Svenska kyrkans 

egendomsförvaltning har skett genom avstämningar med kontaktpersoner. 

• En inspirationsdag för skogens gröna infrastruktur har hållits på residenset 

tillsammans med Jönköpings och Kalmar län. 

• Vid två tillfällen har arbetet med handlingsplan för grön infrastruktur presenterats 

på det skogliga distriktsrådet. 

• Information och dialog har skett med nätverket Helgeå Model Forest. 

• Tre träffar med markägare har ordnats för samtal om möjligheterna och 

utmaningarna att som markägare arbeta utifrån ett landskapsperspektiv. 

• En workshop med fokus på hur en ökad andel löv kan uppnås och hur detta bidrar 

till grön infrastruktur har hållits tillsammans med representanter från skogssektorn. 

Hos många aktörer finns en oro för att arbetet med grön infrastruktur ska inskränka den 

egna bestämmanderätten och att staten i större utsträckning ska involvera sig i planeringen 

av markanvändningen. Tanken med grön infrastruktur är dock att utveckla samsyn och 

kunskap och att därigenom minska behovet av statlig involvering. Att kunskapen om 

naturens och landskapets värden förbättras och tillgängliggörs ökar möjligheten till 

långsiktig planering.  
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Många invänder mot att olika typer av områden identifieras och visas på en karta. Men för 

att kunna skapa förutsättningar för att arbeta med grön infrastruktur är detta en 

förutsättning. Det viktiga i sammanhanget blir därför att skapa förståelse för vad det är 

materialet berättar, samt hur kunskapsunderlaget ska kunna användas i en bred och 

omfattande process där många av samhällets aktörer deltar. 

En annan återkommande synpunkt har varit att mycket arbete redan görs för att gynna 

naturvärden och att detta ofta inte framhålls tillräckligt. Här är det viktigt att poängtera att 

grön infrastruktur inte nödvändigtvis handlar om att göra mer utan om att prioritera 

resurser till rätt saker och på rätt plats. Genom samverkan kring åtgärder skapas 

synergieffekter samtidigt som man undviker de kostnader som uppstår om inte 

ekosystemen bibehåller sin funktionalitet.  

Arbetet med grön infrastruktur är beroende av engagemang från de aktörer som har 

rådighet över marken. En förutsättning för detta är att det hos landskapets olika aktörer 

finns stöd och mandat för att arbeta med frågorna. 

GRÖN INFRASTRUKTUR OCH VARFÖR DEN BEHÖVS 

Grön infrastruktur innebär sammanhängande nätverk av natur som utgör en grund för 

fungerande ekosystem. Dessa ekosystem upprätthåller biologisk mångfald och levererar 

ekosystemtjänster. Många ekosystemtjänster tas idag ofta för givet men kostar stora 

summor att återskapa om de förstörs – om det ens är möjligt. Insekter som står för 

pollinering av grödor är ett tydligt exempel på ekosystemtjänst som, om den skulle göras 

manuellt, skulle kosta mycket stora summor. Men man behöver inte dra det så långt. 

Studier har visat att åkermark där det görs riktade skötselåtgärder för att kunna hysa en rik 

insektsfauna ger bättre skördar. En rik insektsflora utgör i sin tur föda för våra fåglar. Ett 

annat exempel är livet i vattnet som i allra högsta grad är beroende av en fungerande grön 

infrastruktur så att fiskar och andra organismer har lämpliga lek- och uppväxtplatser och 

möjlighet att förflytta sig till dessa olika livsmiljöer. Fisk är inte bara föda utan en 

förutsättning för en stor del av den turism vi har i länet och är därför av stor ekonomisk 

betydelse. Naturliga reningsprocesser ger vatten av god kvalitet som är drickbart och som 

tillåter det vi ser som självklarheter, t.ex. att kunna bada och att äta den fisk vi fångar. Skog 

absorberar och infiltrerar regnvatten och dämpar därmed höga flöden, och våtmarker kan 

minska utsläppen av näringsämnen. Men för detta krävs ekosystem som fungerar och 

bibehåller sin motståndskraft mot t.ex. klimatförändringar eller andra omfattande 

förändringar. Därför behövs ett sammanhängande nätverk av natur som tillåter växter, djur 

och andra organismer att skaffa föda, reproducera och sprida sig. Dessa nätverk går alltså 

under benämningen grön infrastruktur.  
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En grön infrastruktur av gräsmarker 

Ekosystem är ofta komplexa. För en enskild art kan t.ex. flera olika typer av miljöer vara 

nödvändiga för överlevnad – en för födosök, en annan för reproduktion och en tredje för 

uppväxt. För andra arter är det själva övergångszonen mellan miljöer som skapar rätt 

förutsättningar. Vissa arter kan klara sig i olika miljöer medan andra har specifika krav på 

sin miljö. En del arter är beroende av att kunna vandra till olika miljöer vilket ställer krav 

på konnektivitet. Dessutom spelar den historiska markanvändningen och de naturgivna 

förutsättningarna, t.ex. topografi eller nederbörd, stor roll för ekosystemens uppbyggnad. 

Därför blir såväl landskapets karaktär och allmänna variation som de sammanhängande 

nätverken av likartade miljöer viktiga faktorer för en fungerande grön infrastruktur. Även 

nuvarande markanvändning och mänsklig påverkan ger såväl positiva som negativa 

effekter, vilka visar sig i landskapets funktionalitet. Att analysera och kartlägga den gröna 

infrastrukturen på regional nivå och presentera detta på ett överskådligt sätt innebär med 

andra ord att förenklingar och avgränsningar måste göras.  



 

Del 1.Bakgrund och användning– Länsstyrelsen i Kronobergs län 2018-02-16 

Sida 10 av 32 

 

 

Förekomsten av olika miljöer i närheten av varandra kan vara avgörande för en fungerande helhet. 

GRÖN INFRASTRUKTUR OCH LANDSKAPSKARAKTÄRSANALYS 

Landskapskaraktärisering och grön infrastruktur kan betraktas som två olika ansatser med 

samma utgångspunkt och samma syfte. Landskapskaraktäriseringar är beskrivningar av 

större områden med likartade förutsättningar vad gäller t.ex. historia, geologi och växt- och 

djurliv och kan utföras på olika skalor. En vanlig ansats är att dela upp ett län i ett mindre 

antal landskap, men även en mindre bygd skulle kunna sägas utgöra ett eget landskap. När 

det gäller vatten utgör huvudavrinningsområdena den naturliga landskapsindelningen. 

Huvudavrinningsområdena är avgränsade från varandra genom topografin, vilket innebär 

att på den ena sidan vattendelaren rinner vattnet ner i ett avrinningsområde, på den andra 

sidan i ett annat.  

Eftersom naturvärdenas fördelning oftast är en följd av landskapets specifika karaktär kan 

den gröna infrastrukturen ses som en direkt spegling av landskapskaraktären. Där grön 

infrastruktur ger en detaljerad men schablonartad bild av vilka värden som ska prioriteras 

var, kan landskapskaraktäriseringen bidra med ett större djup och nyansering på bekostnad 

av den geografiska precisionen. Landskapsperspektivet är inte nytt i Sverige och det är 

viktigt att betona att många aktörer redan kommit långt i arbetet med att inbegripa 

landskapet i planering och avvägningar. Handlingsplanen för grön infrastruktur ska bidra 

med ytterligare en dimension i detta arbete.  

Länsstyrelsen kommer att delta i ett projekt inriktat på kommunal planeringssamverkan, 

där bland annat en s.k. integrerad landskapskaraktärsanalys ingår. Projektet finansieras av 

regionala utvecklingsmedel och kan bli en viktig del av ett fortsatt arbete med grön 

infrastruktur. Den integrerade landskapskaraktärsanalysen utgå bland annat ifrån 
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analyserna av den gröna infrastrukturen och de landskapskaraktärsanalyser av länet som 

redan gjorts. 

Nedan redogörs för några av de landskapskaraktäriseringar som kan vara värdefulla i ett 

landskapsorienterat arbete och som handlingsplanen för grön infrastruktur bygger på. 

Exempel på landskapskaraktäriseringar inom Kronobergs län 

Skogliga naturvärdesregioner för södra Sverige är framtagen av Södra 
skogsägarna. Här delas södra Sverige in i 14 regioner (4 i Kronobergs län) utifrån 
naturgivna förutsättningar och historisk markanvändning med 
rekommendationer rörande naturvårdshänsyn. (Aulén, Gustafsson, & Kruys, 
2014) 

Aktionsplan för biologisk mångfald togs fram år 2000 av Skogsstyrelsen. Planen 
innehåller landskapsbeskrivningar och beskrivningar av åtgärdsbehov i 38 
”skogliga landskap” i Kronobergs och Jönköpings distrikt. (Skogsstyrelsen, 2000) 

Agrarhistorisk landskapsanalys av Kronobergs län genomfördes 1998 av 
Riksantikvarieämbetet. Här delas länet in i 8 karaktärsområden med fokus på 
odlingslandskapet. (Riksantikvarieämbetet, 1998) 

Kronobergs natur (Naturvårdsprogram för Kronobergs län) skrevs 1989 och 
innehåller detaljerade beskrivningar av ett stort antal mindre 
landskap/landskapsavsnitt med höga natur- och eller rekreationsvärden. 
(Författare, 1989) 

Beskrivningar av huvudavrinningsområden har tagits fram inom 
vattenförvaltningen. Ett huvudavrinningsområde utgörs av huvudvattendrag och 
biflöden och mynnar i havet. På länsstyrelsen i Kronobergs läns hemsida finns 
beskrivningar av de sju avrinningsområden som mynnar vid Blekingekusten. I 
VISS (VattenInformationsSystem Sverige) finns fördjupad information om sjöar 
och vattendrag inom respektive huvudavrinningsområde. 
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
Målgruppen för handlingsplanen har stor spännvidd och tänkbara användningsområden 

varierar därmed beroende på vilken roll respektive aktör har. För den enskilda 

fastighetsägaren kan det handla om att se vilka värden som finns i det kringliggande 

landskapet, som ett stöd vid utformning av skötsel och hänsyn. För en kommun kan det 

handla om att identifiera gräsytor där naturvårdande skötsel gör störst nytta, eller 

naturområden som lämpar 

sig väl för friluftsliv och 

som samtidigt har stor 

betydelse för ett 

sammanhängande landskap. 

Användningsområdena kan 

sammanfattas med devisen 

planera naturvården – 

planera med naturen och 

delas in i tre huvudsakliga 

kategorier: 

• Planering och 

bedömning 

• Naturvårdsåtgärder 

• Anpassning av 

planerad eller 

pågående verksamhet 

PLANERING OCH BEDÖMNING 

I fysisk planering och byggande finns mycket stora möjligheter att påverka utvecklingen 

mot hållbara ekosystem. Med hjälp av underlag som visar den gröna infrastrukturen blir 

det lättare att ta hänsyn till de livsmiljöer som är särskilt viktiga för biologisk mångfald och 

hållbara ekosystem. Att dessutom genomföra restaureringsåtgärder och/eller skapa 

biotoper i samband med en exploatering kan bli ett konkret sätt att rent av kunna stärka 

den gröna infrastrukturen. I bebyggelsen finns redan idag många livsmiljöer av god 

biologisk kvalitet i t.ex. parker och trädgårdar. Med rätt utformning och skötsel skapas 

även förutsättningar för hållbara ekosystem som levererar ekosystemtjänster såsom 

rekreation, bättre luft, dagvatteninfiltration m.m. Dessutom minskar på detta sätt 

bebyggelsens barriäreffekt på det kringliggande landskapet. Kravet på hänsyn vid 

planläggning och anpassning av bebyggelse och byggnadsverk till natur- och kulturvärden 

finns redan idag i 2 kap. 3 § PBL. Länsstyrelsens ambition är att underlätta planeringen av 

sådan hänsyn genom att beskriva anpassningsåtgärder som kan vidtas för att begränsa den 

negativa påverkan och när det är särskilt angeläget med sådan anpassning. 

Grön infrastruktur kan bli en gemensam utgångspunkt som effektiviserar 

beslutsprocesser. 
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I 3 kap. 3 § miljöbalken anges att områden som från ekologisk synpunkt är särskilt känsliga 

så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Särskilt känsliga 

områden kan lättare identifieras genom att titta på landskapets karaktär och områdets 

betydelse för den gröna infrastrukturen. Med hjälp av grön infrastruktur-underlaget blir det 

lättare att genomföra en strategisk miljöbedömning av planer och program enligt 6 kap 

miljöbalken och besluta om huruvida planen eller programmet leder till betydande 

miljöpåverkan. 

Även andra myndigheters prövningar och tillsyn, t.ex. enligt Skogsvårdslagen, kan 

underlättas genom användning av underlag som beskriver den gröna infrastrukturen. 

GRÖN INFRASTRUKTUR I EN EFFEKTIV PLANERING 

Genom kartunderlag som beskriver den gröna infrastrukturen kommer naturvärdena och 

deras sammanhang att bli mer överskådligt och därmed lättare att hantera i planarbetet. 

Det kan dock vara svårt att navigera bland alla kartor och tolka innebörden av dem och 

därför behöver tidig dialog och etableringen av ett gemensamt arbetssätt för bedömning av 

naturvärden i ett landskapsperspektiv vara grunden i ett effektivt planarbete. 

Ett förslag på hur processen att bedöma ett område utifrån den gröna infrastrukturen kan 

se ut beskrivs i nedanstående figur. Genom att gå igenom stegen i figuren kan den 

information som behövs för att göra en adekvat landskapsbedömning av det område som är 

aktuellt för planläggning, förändrad markanvändning eller verksamhet, på ett enkelt sätt 

sammanställas.  
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Olika typer av underlag ger stöd för att besvara frågor på olika steg i processen och visar 

vilka frågor som behöver hanteras i planen. Genom att följa detta arbetssätt blir processen 

inte bara tydligare och mer konsekvent (och därmed mer effektiv), det blir också lättare att 

bedöma olika områdens relativa värde och på så sätt göra prioriteringar. Figuren ovan kan 

ses som en checklista som kan användas både vid framtagandet av planen och i 

bedömningen av dess överensstämmelse med bestämmelserna i miljöbalken och plan- och 

bygglagen. 

En effektiv planprocess med landskapsperspektiv är något som kräver mycket dialog och 

kunskapsutbyte. Rollfördelningen mellan Länsstyrelsen, Region Kronoberg och 

kommunerna behöver också tydliggöras. Det är dock uppenbart att detta arbete skulle 

tjäna på att Länsstyrelsen kan lägga mer resurser på att arbeta proaktivt med naturvård och 

landskapsperspektiv i kommunal planering. 

NATURVÅRDSÅTGÄRDER 

Den gröna infrastrukturen ger naturvården en utökad rumslig dimension. Det innebär att 

värdet av en naturvårdsåtgärd kan bedömas på olika skalor och utifrån olika perspektiv. 

Formellt 
skydd?

• Omfattas någon del av området eller arter inom området av formellt skydd? 
Detta kan leda till en separat process.

Naturtyp?

• Vilken landskapstyp berörs och vilken typ av natur finns i området? Jämför 
med naturtypsbeskrivningarna.

Höga 
landskapsvär

den?

• Ingår området i värdetrakt/nätverk för naturtypen?

Minskad 
kapacitet?

•Minskar områdets kapacitet till biologisk mångfald eller  levererans av 
ekosystemtjänster genom exploateringen? Använd t.ex. information om platsens 
befintliga naturvärden och relevant naturtypsbeskrivning.

Barriäreffekt
er?

• Skapas barriäreffekter genom planen? Använd naturtypsbeskrivningen för 
information om tänkbara barriärer.
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Eftersom det oftast är mer effektivt att bevara och restaurera miljöer, än att försöka 

återskapa dem när de försvunnit, och eftersom restaureringar generellt sett också är 

effektivare om de sker nära områden med höga naturvärden, är det lämpligt att utgå från 

hur livsmiljöer med höga värden fördelar sig i landskapet när man t.ex. söker bidrag för 

naturvårdsåtgärder eller ska bestämma bästa platsen för att utföra åtgärden. På detta sätt 

kan naturvårdsarbetet i mycket större utsträckning än idag samordnas mellan myndigheter 

och andra aktörer. 

ANPASSNING AV PLANERAD ELLER PÅGÅENDE VERKSAMHET 

Genom att säkra tillgången till boplatser, substrat och födokällor för olika organismer, se 

till så att viktiga ekologiska processer inte störs och tydligare visa olika naturtypers relation 

och påverkan på varandra, kan ett bostadsområde, en avverkning eller en vägsträckning 

skapa positiva effekter för den gröna infrastrukturen. Underlagen kan användas olika 

skalnivåer för att bedöma vilken inriktning anpassningen ska ha och vilka 

anpassningsåtgärder som är lämpliga att vidta. 

Som ett exempel på anpassning av verksamhet kan nämnas skapandet av fria 

vandringsvägar i vatten på viktiga platser genom att miljöanpassa befintlig 

vattenverksamhet. Detta ger mycket stora positiva effekter för fisk och andra vattenlevande 

organismer genom att möjliggöra vandring inom avrinningsområden. Ett annat exempel 

ärden generella hänsynen inom skogsbruket. Genom att t.ex. få information om var det 

finns värdefulla limniska biotoper är det lättare att bedöma var särskilda skyddsåtgärder 

kan behövas för att minska utförsel av oönskade ämnen och slam. Underlagen visar också 

var det är lämpligt att utöka den generella hänsynen genom att bevara en viss naturtyp, 

spara vissa strukturer eller lämna en utökad skyddszon m.m. vilket i så fall skulle kunna 

motivera avsteg från certifieringsreglernas mer generaliserade bestämmelser.  
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Genom att anpassa 

skötseln av vägkanterna 

längs den här väg-

sträckningen… 

…sammanbinds de 

här områdena… 

 

…så att slåttergubbe kan 

sprida sig från en hävdad 

naturbetesmark till en 

annan… 

…vilket är 

nödvändigt för 

slåttergubbemalens 

fortlevnad. 
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ANVÄNDNING AV KUNSKAPSUNDERLAG I PRAKTISKT ARBETE 

Handlingsplanen kommer att presenteras som ett fysiskt dokument men de 

nulägesbeskrivningar av landskaps- och naturtyper som tagits fram inom arbetet med 

handlingsplanen kommer även att publiceras på en webbportal för grön infrastruktur. 

Denna är tänkt att fungera som en kunskapskälla för samhällsaktörer i olika roller. I 

webbportalen kommer det tillhörande kartmaterialet att presenteras i ett kartverktyg. Det 

regionala kartmaterialet kommer även att göras tillgängligt som en karttjänst från vilken 

det är möjligt att visa kartskikt i egna applikationer.  

HANDLINGSPLANENS ÖVERGRIPANDE STRUKTUR 
Som ett stöd vid läsningen beskrivs nedan handlingsplanens övergripande struktur och 

syftet med de olika delarna.  

Del 1. Bakgrund och 
användning (denna del) 

Inledning 

Användningsområden 
Handlingsplanens övergripande struktur 
Teoretiska utgångspunkter för analyser av den gröna 
infrastrukturen 
Beskrivning av GIS-analyser och kartskikt 

Del 2. Nulägesbeskrivning 2A Fysiska och naturgivna förutsättningar samt övergripande 
utmaningar för grön infrastruktur i länet 
2B Ett rikt odlingslandskap 
2C Levande skogar 
2D Levande sjöar och vattendrag & myllrande våtmarker 

Del 3. Insatsområden Torra gräsmarker i nordöstra Kronoberg 
Förstärkning av lövskogsvärden i västra Kronoberg 
Grön infrastruktur i vatten genom landskapsinriktade åtgärder 
 

 

NULÄGESBESKRIVNING 

Nulägesbeskrivningen innehåller ett kapitel som beskriver länets fysiska och naturgivna 

förutsättningar samt de övergripande utmaningar som finns i länet rörande grön 

infrastruktur. Fysiska och naturgivna förutsättningar innebär bland annat topografi, 

klimatzoner, jordarter m.m. 

Eftersom nulägesbeskrivningen av den gröna infrastrukturen är tänkt att ge en rumslig 

dimension till miljömålsarbetet följer därefter tre kapitel som utgår från miljömålens 

tematiska indelning (ett rikt odlingslandskap, levande skogar, levande sjöar och vattendrag 

samt myllrande våtmarker). Här ges inledningsvis en övergripande beskrivning av historik 
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och nuläge för respektive landskapstyp med avseende på den gröna infrastrukturen. Dessa 

delar är tänkta att kunna användas fristående och är därför uppdelade i olika dokument. 

Respektive landskapstyp delas vidare in i två eller flera underliggande naturtyper där den 

gröna infrastrukturen beskrivs på en lägre skala och med en högre detaljeringsgrad. Mer om 

indelningen i naturtyper finns att läsa i det nedanstående avsnittet ”Naturtyper”. 

Naturtypsbeskrivningarna innehåller bland annat följande avsnitt: 

• Viktiga strukturer och processer 

För att kunna förstå vilken påverkan en verksamhet eller åtgärd i landskapet får är det 

nödvändigt med kunskap om vilka strukturer (naturens utseende) och processer (hur 

ekosystemen fungerar) som är relevanta i olika naturtyper. Beskrivningen kan både 

användas för att veta vilken typ av påverkan som inte är lämplig, men också vilka 

kvalitetshöjande åtgärder som är lämpliga för att stärka naturvärdena. 

• Fördelningen av naturvärden för naturtypen inom länet 

Detta avsnitt innehåller analyser av var det finns koncentrationer av värdefulla miljöer 

för respektive naturtyp. Sådana koncentrationer kan antas fungera som nätverk som 

tillsammans bildar en helhet. De utpekade områdena är tänkta att fungera som ett stöd 

för geografisk prioritering av naturvårdande åtgärder (eftersom sådana åtgärder gör 

störst nytta i anslutning till värdekärnor) och för att uppmärksamma miljöer mellan 

värdekärnorna som kan ha en viktig funktion i nätverket även om de inte är 

värdekärnor. 

• Särskilt viktiga arter 

Olika arters utbredning kan ibland förklaras med regionala förhållanden där såväl 

naturgivna faktorer som historiska samhällsstrukturer spelar in. Detta har medfört att 

vissa arter har en tydlig koppling till specifika regioner vilket gör att aktörerna i den 

regionen bör ta ett särskilt stort ansvar för artens bevarande.  

• Hot och påverkansfaktorer 

Detta avsnitt lyfter frågor som kan utgöra grund för dialog mellan olika aktörer om 

landskapets utveckling på strukturell nivå och vilka konsekvenser detta får för den 

gröna infrastrukturen. Här pekas också geografiska områden ut där det föreligger 

särskilt stor risk för negativ påverkan. 

INSATSOMRÅDEN 

Del tre i handlingsplanen, insatsområden, ska bygga på nulägesbeskrivningen och analysen 

av brister, hot och utmaningar. Inom insatsområdena ska Länsstyrelsen gå vidare med 

fördjupade underlag och analyser, och ta fram förslag på konkreta åtgärder som kan 
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genomföras i samverkan med andra aktörer. Enligt riktlinjerna för uppdraget kan ett 

insatsområde gälla ett brett spektrum av frågor i ett geografiskt avgränsat område, en viss 

fråga i ett avgränsat område eller en viss fråga i hela länet.3 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER FÖR ANALYSER AV 

DEN GRÖNA INFRASTRUKTUREN 

ARTPERSPEKTIVET 

Analyser av artförekomster i länet är kan vara en vägledning för indelning i relevanta 

naturtyper. Dock finns det idag brister när det gäller sammanställningar över vilka 

naturtyper olika hotade arter i länet är knutna till och vilka krav de har på sin livsmiljö. En 

sådan sammanställning hade kunnat ge vägledning till vilka naturtyper som är särskilt 

betydelsefulla i länet och hade bland annat kunnat vara en lämplig utgångspunkt för olika 

inriktningar för arbetet med grön infrastruktur. Som ett exempel på en analys som har 

genomförts kan nämnas att lövsumpskogar i länet endast visat sig hysa ett fåtal arter som är 

specifikt knutna till denna miljö. För övriga arter handlar kraven framförallt om 

kontinuitet av blöt död lövved och hög luftfuktighet, men dessa krav kan uppfyllas även i 

andra miljöer. I handlingsplanen har naturtypen därför avgränsats så att den inrymmer 

flera olika typer av lövskogsmiljöer som kan antas uppfylla kraven, t.ex. strandlövskogar 

och bäckmiljöer. Fler sådana analyser skulle gynna det gemensamma naturvårdsarbetet och 

skulle också kunna vara ett led i att fastställa särskilda ansvarsarter för länet, något som ett 

antal andra län tagit fram. 

En annan typ av artanalys som är intressant för att utveckla kunskapen om grön 

infrastruktur och tillhörande strategiarbete är en studie av specialisering respektive 

rörlighet hos hotade arter knutna till olika naturtyper. Arter skiljer sig åt både med 

avseende på hur rörliga och spridningsbenägna de är, och vilka krav de ställer på en miljö 

för att kunna använda den som livsmiljö och/eller klivsten. Kunskapen om olika arters 

rörlighet och förmåga till spridning är fortfarande mycket begränsad men genom att utgå 

från den naturliga dynamiken i ekosystemet går det att göra antaganden om rörligheten hos 

de mest utsatta arterna. Ett enkelt exempel är vissa brandgynnade arter som är 

specialiserade på bränd ved, men som i gengäld kan röra sig över stora avstånd. En 

sammanställning av graden av rörlighet respektive specialisering hos arter knutna till olika 

naturtyper skulle kunna ligga till grund för strategier för de olika naturtyperna. Om en 

naturtyp i länet endast har få förekomster av krävande och stationära arter bör 

bevarandeinsatser t.ex. vara inriktade mot att skydda och utveckla livsmiljöer inom de 

specifika områden där arterna förekommer, medan det i övrigt lönar sig att satsa på en mer 

generell kvalitetshöjning i landskapet. Om det däremot finns en stor andel krävande och 

                                                
3 Riktlinjer för regional handlingsplan för grön infrastruktur 
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stationära arter måste bevarandearbetet i större utsträckning vara inriktat på att skapa 

sammanhängande nätverk av dessa specifika livsmiljöer, något som skulle innebära att mer 

utvecklingsmark mellan de värdefulla områdena behöver tas i anspråk genom t.ex. formellt 

skydd. Detta skulle kräva större resurser, men skulle å andra sidan ge större nytta eftersom 

fler utsatta arter skulle gynnas.  

 

 

 

Diagrammet ger en bild av hur bevarandearbetet kan planeras utifrån ett naturtypsperspektiv. Ju högre andel hotade arter 
inom en kategori, desto mer bör bevarandearbetet vara inriktat på denna kategori. 

Att ta fram den här typen av strategier för olika naturtyper ligger utanför ramen för 

handlingsplanen för grön infrastruktur men kan vara en lämplig åtgärd att arbeta vidare 

med.  

Även om analyserna saknas sker naturvårdsarbetet redan idag i stor utsträckning enligt 

dessa principer, utifrån den kunskap som ändå finns. Inom arbetet med formellt skydd 

(naturreservat, naturvårdsavtal, biotopskyddsområden m.m.) sker en prioritering utifrån 

naturtyper och för de mest utsatta specialisterna finns s.k. åtgärdsprogram för hotade arter 

(ÅGP), framtagna av Naturvårdsverket och koordinerade av olika länsstyrelser i landet. 

Genom att ta fram och tillgängliggöra strategier för olika naturtyper ur ett läns- och 

artperspektiv blir det dock lättare att involvera aktörer som saknar kompetensen inom den 

egna organisationen i arbetet med bevarandet av biologisk mångfald. Här är det viktigt att 

Länsstyrelsen tar på sig en roll som kunskapsförmedlare och samordnare. Handlingsplanen 

för grön infrastruktur och tillhörande kartskikt kommer för respektive naturtyp att ge 

visst stöd i den riktning som här beskrivits. Kunskapen behöver dock utvecklas och 

fördjupas efter hand. 

Fokus på att öka 
kvaliteten i 

vardagslandskapet 
inom nätverk av 

livsmiljöer

Fokus på att öka 
kvaliteten i 

vardagslandskapet i 
ett större område

Fokus på bevarande 
och utvidgning av 

befintliga 
värdekärnor

Fokus på 
kontinuerlig tillgång 

till lämpliga 
livsmiljöer i ett 
större område

generalister 

specialister 

rörliga stationära 
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I analyser av områden med hög andel livsmiljö hade kunskap om arternas 

spridningsförmåga kunnat ligga till grund för en betydligt högre precision när det gäller 

vilka avstånd som används i beräkningarna. I brist på sådan kunskap har istället 

schablonvärden i tre kategorier använts (se avsnittet Metod för avgränsning av områden 

med hög andel livsmiljö). 

Slutligen kan så kallade naturvårdsarter användas som ett sätt att identifiera värdefulla 

områden och prioritera åtgärder. Naturvårdsarter kan t.ex. vara så kallade signalarter (som 

indikerar höga naturvärden) eller paraplyarter. En paraplyart är en art som har ett så pass 

brett krav på miljö och areal att om man gynnar/bevarar dessa arter så kommer man 

samtidigt att bevara väldigt många andra arter. 

I handlingsplanen kommer naturvårdsarter dels användas i analysen av områden med hög 

andel livsmiljö (se avsnittet ”Metod för kartläggning av områden med hög andel livsmiljö” 

nedan) och dels som utgångspunkt för förslag till insatser för att stärka den gröna 

infrastrukturen för olika naturtyper. 

ANVÄNDNINGEN AV ARTFYND I GIS-ANALYSER 

För att ge artförekomster en roll i kartläggningen av den gröna infrastrukturen krävs 

noggranna övervägningar. Å ena sidan är arterna, deras livsmiljöer och möjlighet till 

rörlighet i landskapet en av utgångspunkterna för arbetet med grön infrastruktur. I brist på 

mer heltäckande kunskap om länets värdekärnor är de också ett sätt att få med okända 

värdefulla områden i analysen. Å andra sidan är arter sällan knuten till specifika, tydligt 

avgränsade, naturtyper utan förekommer i flera miljöer, vilket gör att en enskild 

artförekomst inte nödvändigtvis alltid indikerar just den naturtyp som avses i analysen. 

Dessutom är data över artförekomster skevt distribuerad eftersom fynden ofta är 

koncentrerade till områden där kunniga inventerare rör sig, inom kända värdekärnor och 

där riktade inventeringar genomförts. I ett försök att till viss del komma runt denna 

problematik har en särskild metod använts i Kronobergs län. Denna metod bygger på 

antagandet att en art inte förekommer på en plats av ren slump. Artförekomsten signalerar 

att det inom närområdet (dock inte nödvändigtvis på den exakta fyndplatsen) finns eller har 

funnits tillräckligt mycket livsmiljö av tillräckligt god kvalitet för att tillgodose artens 

behov. Genom att använda sig av mer krävande arter knutna till en viss naturtyp kan 

därmed områden identifieras som bör kunna falla inom ramen för att kallas värdekärnor. 

Men vissa arter kan, som nämnts ovan, trivas i flera miljöer. Därför gäller det att säkerställa 

att det är just den naturtyp som analysen är inriktad på som arten i det aktuella fallet finns 

i. Detta görs genom att sätta som krav att minst tre olika arter knutna till naturtypen ska 

ha påträffats inom ett visst avstånd från varandra. Därefter görs en överlagring med hjälp av 

ett marktäckedataskikt så att endast de ytor som innehåller den aktuella naturtypen tas 

med i den slutliga analysen. Med tanke på osäkerheten när det gäller vilka kvaliteter den 
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slutliga ytan faktiskt har värderas den dock inte lika högt som en känd värdekärna. Hela 

processen beskrivs mer utförligt i bilaga 1 ”Analysmetodik”. 

I analyserna av landskapstyper har en annan metodik använts. Här används rödlistade arter 

knutna till den specifika landskapstypen använts som indikatorer. Ju större variation av arter 

som uppträder inom ett område, desto högre ”poäng” får området. Detta följer principen 

om att biologisk mångfald är korrelerad till ytan livsmiljö (d.v.s. ju större yta 

sammanhängande livsmiljö, desto större blir generellt artrikedomen) (Nilsson & Niklasson, 

2005). Ett maxtak för artvariationen har satts för att minska slagsidan åt områden där 

inventeringar utförts och där artförekomsterna av den anledningen avviker från 

normalfördelningen. 

LIVSMILJÖER OCH SPRIDNING 

Många arter är beroende av stora sammanhängande landskap av lämplig naturtyp. På så sätt 

kan olika livsmiljöer koloniseras och återkoloniseras vilket ökar populationens chanser till 

överlevnad. I ett fragmenterat landskap är förutsättningarna därmed generellt sett sämre för 

en hög grad av biologisk mångfald, även om det finns arter som klarar fragmentering 

bättre. Ofta tar det dock tid för en art att helt försvinna eftersom små refugier av en 

livsmiljö gör att en population kan finnas kvar under mycket lång tid. Detta kan man t.ex. 

se i Kronobergs isolerade ädellövskogar. Till slut genererar dock isoleringen ett alltför litet 

genetiskt utbyte för att populationen ska kunna reproducera sig, vilket gör att arten 

försvinner – om inte andra faktorer som t.ex. kraftiga störningar redan utraderat arten. 

Något som också kan göra att artförekomster försvinner är gradvisa försämringar av 

livsmiljöns kvalitet. Detta blir exempelvis tydligt när hävden av gräsmarker upphör, vilket 

får till följd att inväxande arter tränger ut de mer konkurrenssvaga. Skulle hävden upptas 

igen kan arterna på nytt sprida sig dit – under förutsättning att de fortfarande finns kvar i 

närheten. 

Ju större yta lämplig livsmiljö som finns inom ett område, antingen sammanhängande eller 

åtminstone inte alltför uppbruten, desto större är alltså sannolikheten för att en art ska 

kunna upprätthålla det genetiska utbytet och klara störningar. Sådana kluster har av 

Naturvårdsverket definierats som värdenätverk, men för att tydliggöra vad det handlar om 

kommer handlingsplanen istället tala om områden med hög andel livsmiljö. Det är dock 

mycket svårt att uppskatta gränsvärden för hur mycket livsmiljö som måste finnas och 

vilken grad av fragmentering som är hanterbar eftersom detta beror på varje enskild arts 

möjlighet och benägenhet till förflyttning och spridning. I GIS-analyser av livsmiljöer har 

tröskelvärdet för avgränsningen av områden med hög andel livsmiljö därför inte givits en 

ekologisk koppling, utan har bestämts mer utifrån att materialet ska kunna användas i 

praktiskt naturvårdsarbete på lokal nivå, med fokus på potentialen snarare än de faktiska 

förhållandena. I sammanhanget kan nämnas att ett tröskelvärde baserat på den (knappa) 

kunskap som finns om arealkrav och högsta fragmenteringsgrad för biologisk mångfald (se 
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t.ex. Angelstam, 1997) skulle ge ytterst få områden i länet att bygga en grön infrastruktur 

på. Vidare är det viktigt att betona att kartläggningen av livsmiljöer måste bygga på 

generaliseringar och förenklingar baserade på naturtyper som kan antas innehålla likartade 

livsmiljöer och en likartad artstock, för att bli praktiskt hanterbar. 

I ett större perspektiv kan man anta att artspridning kan ske mellan olika områden med 

hög andel likartade livsmiljöer. Detta bygger dock på att det finns tillräcklig mängd av 

stödhabitat (det vill säga miljöer där arter kan uppehålla sig under begränsad tid men som 

inte har tillräcklig kvalitet för att hålla en population) mellan livsmiljöerna och att det inte 

finns barriärer som stoppar förflyttningen. Vad som utgör en barriär varierar beroende på 

artgrupp men för arter som kräver en viss grad av öppenhet kan t.ex. en tät barrskog skapa 

en barriäreffekt.  

För vissa arter kan linjeelement i landskapet, t.ex. alléer, vägkanter och kraftledningsgator 

fungera som spridningsstråk mellan områden med hög andel livsmiljö trots att andelen 

stödhabitat i övrigt är mycket begränsad. 

När det gäller vatten är möjliga spridningsvägar och barriärer lättare att identifiera. I vatten 

är det viktigt med konnektivitet d.v.s. fria vandringsvägar både uppströms och nedströms 

samt i sidled till angränsande svämplan. Detta är en förutsättning för att arter ska kunna 

förflytta sig mellan olika sjöar och vattendrag. Vandrande fiskarter behöver kunna ta sig till 

sina lekområden för fortplantning. Många arter har behov av olika typer av livsmiljöer för 

lek, uppväxt samt födosök. Detta är viktigt inte bara för vattenlevande arter utan också för 

terrestra arter som någon gång under sin livscykel är beroende av vattenmiljöer. Insekter, 

groddjur, fladdermöss, utter och fåglar har alla behov av vattenmiljöer av viss kvalitet och 

tillgänglighet till dessa.  

Den mänskliga påverkan på länets sjöar och vattendrag är stor. Det finns sammanlagt cirka 

200 kända dammar och kraftverk och ungefär lika många vandringshinder som utgörs av 

bl.a. gamla sågar och kvarnar som inte längre är i bruk. Även vägtrummor, vallar utmed 

rätade vattendrag och sänkta sjöar kan utgöra vandringshinder. Dessa vandringshinder 

påverkar den biologiska mångfaldens möjlighet till spridning i landskapet. 

NATURTYPSINDELNING 

Naturtyper utgör en viktig grund för att arbeta med grön infrastruktur. Det är utifrån 

naturtypsindelningen som ett enskilt objekts roll i landskapet och den gröna 

infrastrukturen kan förstås. I handlingsplanens nulägesbeskrivning kommer därför ett antal 

olika naturtyper att beskrivas för att underlätta anpassning, avvägningar och åtgärder. 

Genom att låta analyserna av områden med hög andel livsmiljö utgå från samma 

naturtypsindelning ges detta arbetssätt en rumslig dimension. 
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I identifierandet av naturtyper har Länsstyrelsen valt att utgå ifrån olika faktorer som har 

bidragit till att skapa den artvariation som vi ser idag. Det innebär att den historiska 

utbredningen av olika naturtyper och deras naturliga störningsregimer har beaktats 

tillsammans med den påverkan som människan har haft på naturmiljön. Detta är ett sätt att 

gruppera olika typer av livsmiljöer som kan antas vara tillräckligt likartade med avseende 

på substrat och förhållanden för att kunna hysa en liknande artstock. Resultatet är också en 

naturtypsindelning som speglar länets specifika karaktär utifrån ett naturvärdesperspektiv. 

Detta är naturligtvis ingen fullständig bild som på ett rättvisande sätt speglar komplexa 

ekologiska sammanhang men den ger en utgångspunkt för att bedöma enskilda biotopers 

betydelse ur ett livskraftighets- och spridningsperspektiv. 

De naturtyper som ingår i handlingsplanen för grön infrastruktur är: 

NATURTYP MOTIVERING 
LJUSA TALLDOMINERADE 
MILJÖER MED LÖVINSLAG 

På länets tallmarker har återkommande 
bränder, både naturliga och anlagda, 
historiskt sett skapat ljusa tallmiljöer med 
gamla grova träd, solbelyst död ved samt 
relativt mycket lövträd. Produktionsinriktat 
skogsbruk och bristen på brand har gjort 
dessa miljöer mer sällsynta. 

SENA SUCCESSIONER AV 
GRAN OCH 
BARRBLANDSKOG 

I barrskog som av olika skäl inte brinner 
eller avverkas skapas livsmiljöer för arter 
beroende av hög luftfuktighet, 
trädkontinuitet och mycket död ved. I 
Kronobergs län finns gott om myrmosaik 
och sumpskog som faller inom denna 
kategori. 

ÄDELLÖVSKOG För flera tusen år sedan bredde ädellövskog 
ut sig över länet. Idag återstår små fläckar av 
framförallt bokskog som behöver bindas 
samman med de större arealerna i Skåne, 
Blekinge och Halland. 

LJUSÖPPNA 
ÄDELLÖVSMILJÖER 

Solexponerade gamla grova ädellövträd i 
form av skog på fd inäga4, trädklädd 
betesmark och solitära ädellövträd är ett 
typiskt inslag i Kronobergs mosaikartade 
odlingslandskap som lockar ljus- och 
värmekrävande arter knutna till ädla lövträd. 

VATTENANKNUTNA 
LÖVMILJÖER 

Lövskogen i Kronoberg har genom 
decennier av skogsbruk framförallt 
koncentrerats till sumpiga miljöer, sjöar och 
vattendrag. Hög och jämn luftfuktighet och 

                                                
4 Odlings- och ängsmark närmast byn i en äldre bystruktur 
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kontinuitet av fuktig död ved gynnar den 
biologiska mångfalden. 

LÖVMILJÖER MED GAMMAL 
SÄLG OCH ASP 

Sälg och asp är pionjärträd som lätt etablerar 
sig och som är mycket betydelsefulla för den 
biologiska mångfalden. På grund av sin 
begärlighet som viltföda och bortröjning i 
samband med skogsbruk blir dock gamla 
träd allt mer sällsynta i länet. 

HÄVDAD GRÄSMARK Gräsmark i olika typer av hävd, framförallt 
bete, men även slåtter och bränning, hör 
också till det småbrutna odlingslandskapet i 
Kronobergs län och har lång historia.   

LIMNISKA MILJÖER Mänsklig påverkan har orsakat stora 
förändringar i länets sjöar och vattendrag 
bl.a. när det gäller hydrologisk regim, 
morfologiskt tillstånd och konnektivitet. 
Möjlighet att åtgärda detta tillsammans med 
förekomst av arter är utgångspunkten för 
analyser inom grön infrastruktur. 

ÖPPNA VÅTMARKER Trots utdikning och vattenreglering är 
öppna våtmarker fortfarande ett naturligt 
inslag i länet med stor betydelse för t.ex. 
fåglar och insekter. Vattendragens svämplan 
och anslutande våtmarker är ofta förändrade 
genom rätning av vattendrag och 
sjösänkningar.  De öppna våtmarkerna hotas 
ofta av igenväxning. 

 

VÄRDEKÄRNOR 

Mindre områden med höga naturvärden kallas allmänt för värdekärnor. Det är bland annat 

dessa som används i analyserna av hur olika livsmiljöer fördelar sig i landskapet. 

Information om värdekärnorna kommer från flera olika källor och är klassificerade på 

olika sätt vad gäller naturvärde och naturtyp, vilket försvårar analyserna av dem. Ibland är 

klassificeringen mer generell än den som kommer att användas i handlingsplanen. Genom 

att filtrera med hjälp av andra dataskikt kan ett urval då göras. Ibland är klassificeringen 

mycket detaljerad vilket innebär att flera olika typer måste grupperas tillsammans. Vissa 

värdekärnor saknar helt naturtypsklassificering vilket innebär att naturtypen får 

bestämmas på annat sätt, t.ex. genom att jämföra med marktäckedata. Det förkommer 

också områden som inte kan räknas som värdekärnor eftersom naturvärdena kan antas 

men inte är bekräftade. Dessa har också använts i analyserna men givits ett lägre värde än 

värdekärnorna. 
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I stor utsträckning saknas data innehållande de frivilliga avsättningar i form av NS-/NO-

områden5 som det certifierade skogsbruket gör. Detta vägs dock i viss mån upp av att 

frivilliga avsättningar i många fall sammanfaller med kända naturvärden såsom 

nyckelbiotoper och sumpskogar av hög kvalitet. Ytterligare en brist i indata-materialet är 

att kunskapen om landskapets värdekärnor inte är fullständig. Detta gör inte bara 

analyserna i handlingsplanen mindre precisa utan innebär också att markägare får svårare 

att planera sin markanvändning eftersom uppgifter om värdekärnor kan framkomma i ett 

sent skede. 

 

Kartläggningen av den gröna infrastrukturen bygger på kända naturvärden. 

Sammanfattningsvis har alltså naturtyperna i denna handlingsplan analyserats genom att i 

möjligaste mån pussla ihop information från olika källor för att sortera ut de mest 

värdefulla områdena. Källorna som använts för att lägga pusslet är: 

• Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsens + skogsbolagens inventeringar) 

• Naturvärden (Skogsstyrelsens inventering) 

• Biotopskyddade områden (Skogsstyrelsen + Länsstyrelsen) 

• Naturvårdsavtal (Skogsstyrelsen + Länsstyrelsen) 

• Sumpskogsinventeringen (Skogsstyrelsen) 

• Naturvårdsavtal i odlingslandskapet (Länsstyrelsen) 

• Natura2000-objekt (Länsstyrelsen) 

• Naturreservat (Länsstyrelsen och kommuner) 

• Ängs- och betesmarksinventeringen (Jordbruksverket) 

• Inventering av skyddsvärda träd (Länsstyrelsen) 

• Våtmarksinventeringen (Länsstyrelsen) 

                                                
5 Med NS-område menas att endast naturvårdande skötsel sker. Med NO-område menas att området får 
utvecklas fritt, utan ingrepp. 
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• Jordbruksblocksdatabasen (Jordbruksverket) 

• Trädportalen (Artdatabanken) 

• Alléer (Trafikverket) 

• Nationellt värdefulla och särskilt värdefulla vatten (Naturvårdsverket, 

Fiskeriverket, Riksantikvarieämbetet)  

• Regionalt värdefulla och särskilt värdefulla vatten (Länsstyrelsen) 

• Biotopkartering av vattendrag (Länsstyrelsen) 

• SLUs databaser, Databas för provfiske i sjöar NORS, Databas för provfiske i 

vattendrag SERS 

• VISS, vatteninformationssystem Sverige (Vattenmyndigheterna) 

För att komplettera informationen från värdekärnorna har även information om 

artförekomster använts, mer om detta i avsnittet ”Metod för kartläggning av områden med 

hög andel livsmiljö”. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Ekosystemtjänster levereras överallt i naturen, på olika skalnivåer. Ibland talar vi om 

nyttor som människan direkt kan ha nytta av, ibland är ekosystemtjänsten en stödjande del 

av en större process. Ett tydligt exempel på när ekosystemtjänster upphör att levereras är 

morfologiska förändringar i ett vattendrag t.ex. rätning, vandringshinder eller förändrade 

flöden, som leder till att arter som funnits i vattnet försvinner vilket leder till obalans i 

systemet. Detta kan påverka livsmedelsproduktion, rekreation, turistnäring och 

vattenkvalitet.  

När det gäller att belysa leveransen av ekosystemtjänster kan detta ske på två sätt. Antingen 

på ett mer generellt plan, där olika naturtyper antas leverera olika typer av 

ekosystemtjänster, eller genom att geografiska områden som är särskilt viktiga för specifika 

ekosystemtjänster identifieras. I den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur är, 

som tidigare nämnts, ambitionen att använda båda tillvägagångssätten. Detta ska ses som ett 

första steg i arbetet med att införliva ekosystemtjänster i avvägningar som rör 

markanvändning som förhoppningsvis kan kompletteras efter hand.  

För att kunna ge leveransen av ekosystemtjänster ett rumsligt perspektiv gäller det först att 

definiera vad en ekosystemtjänst är. Därefter kan kriterier ställas upp för att kunna säga 

vad som krävs för att ekosystemtjänsten ska levereras, och slutligen kan områden som 

uppfyller kraven eventuellt identifieras geografiskt. När det gäller definitionen av 

ekosystemtjänst kommer handlingsplanen att utgå ifrån tre underlag: Naturvårdsverkets 

förteckning av ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 2017), Skogsstyrelsens kartläggning av 

skogliga ekosystemtjänster (Skogsstyrelsen, 2017:13) samt Havs- och vattenmyndighetens 

rapport om ekosystemtjänster i sjöar och vattendrag (Havs- och vattenmyndigheten, 

2017:7). 
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GIS-ANALYSER OCH KARTSKIKT 
En stor del av arbetet med grön infrastruktur är att genom GIS-analys sammanställa och ta 

fram underlag som kan användas i olika typer av verksamhet. Underlagen har olika 

detaljeringsgrad och är lämpliga att använda på olika skalnivåer. I detta avsnitt beskrivs 

några underlag mer ingående.  

VÄRDENÄTVERK 

Ett av de viktigare underlagen som kommer att presenteras är det som visar de tidigare 

beskrivna områdena som antas ha hög andel livsmiljö för olika naturtyper. Som tidigare 

nämnts finns det invändningar mot att Länsstyrelsen avgränsar områden och visar dem på 

en karta, eftersom det kan uppfattas som ett anspråk från staten eller förenat med krav på 

brukandet. För att kunna arbeta aktörsövergripande med grön infrastruktur är det dock en 

förutsättning att livsmiljöerna kartläggs och att inte varje aktör gör sin egen analys av 

livsmiljöernas fördelning, utan att man tillsammans utvecklar och förbättrar de analyser 

som Länsstyrelsen genomför.  

Att ett område på någon skala bedömts ha hög andel livsmiljö innebär att det inom 

området finns relativt goda förutsättningar för att upprätthålla livskraftiga artpopulationer 

knutna till naturtypen på medellång sikt. Här finns det anledning att vara särskilt 

uppmärksam på hur en verksamhet eller förändrad markanvändning kan påverka den 

långsiktiga funktionaliteten. Beroende på vilken naturtyp som berörs kan samma typ av 

åtgärd påverka funktionaliteten på olika sätt på olika platser. Ett utpekat område innebär 

inga nya anspråk eller begränsningar av markanvändningen, men däremot kan själva 

bedömningen av en förändrad markanvändning underlättas vilket bör kunna leda till mer 

effektiva beslutsprocesser. Genom att koppla relevant information till kartorna ska skikten 

också bidra med kunskap om hur den gröna infrastrukturen kan stärkas genom olika typer 

av hänsyn och anpassning. Exempel på sådan information är upplysningar om naturlig 

dynamik, konsekvenser vid klimatpåverkan, vilka skogliga målbilder för god miljöhänsyn 

som är särskilt relevanta och vilka möjligheter till ekonomiskt stöd för naturvårdsåtgärder 

som finns. I vissa fall kan kartskikten visa att det finns anledning att genomföra mer 

detaljerade analyser av artförekomster, mängden livsmiljö och konnektivitet. Detta kan 

t.ex. vara fallet när en planerad åtgärd inom ett område med hög andel livsmiljö knuten till 

en viss naturtyp förväntas påverka den aktuella naturtypen negativt. Detta kan t.ex. ske 

som en del i en miljökonsekvensbeskrivning.  

Även i strategiska dokument såsom naturvårdsplaner och grönstrukturplaner är områden 

med hög andel livsmiljö en naturlig utgångspunkt eftersom de visar vilka naturtyper som är 

särskilt viktiga i olika delar av kommunen och för olika tätorter. 

Det är dessutom viktigt att kartor som visar områden med hög andel livsmiljö används för 

att geografiskt prioritera insatser som syftar till att förbättra kvaliteten för den aktuella 
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naturtypen. Riktade satsningar för att informera om hyggesfritt skogsbruk kan t.ex. göras 

inom områden med hög andel livsmiljö knuten till ”Sena successioner av gran- och 

barrblandskog” medan naturvårdsbränningar med fördel kan genomföras inom områden 

med hög andel livsmiljö knuten till ”Ljusöppna talldominerade miljöer med inslag av löv”. 

Detta gör naturvårdsarbetet effektivare och skapar mer naturvårdsnytta för pengarna. 

Naturtypsanalyser på länsnivå är kunskapsunderlag för att vägleda naturvårdsarbetet i länet 

och kan inte rakt av användas för jämförelser med andra län. Eftersom olika delar av landet 

har olika karaktär med olika hög andel av värdefulla naturtyper är det svårt att göra 

nationella analyser som både blir relevanta och praktiskt användbara i lokalt 

naturvårdsarbete och samtidigt ger en helhetsbild av naturtypens fördelning i landet. För 

nationella jämförelse är värdetrakter mer användbara. 

Mer om hur områden med hög andel livsmiljö identifieras finns att läsa i bilaga 1: 

”Analysmetodik”. 

VÄRDETRAKTER 

För större landskapsavsnitt med relativt hög koncentration av värdekärnor och ett 

omgivande landskap av relativt god biologisk kvalitet, där förutsättningarna för en 

fungerande grön infrastruktur i större skala kan antas vara särskild goda, används termen 

värdetrakt. Skogliga värdetrakter för Kronobergs län finns sedan 2007 utpekade i den 

regionala strategin för formellt skydd av skog och används framförallt för att göra 

prioriteringar inom Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens arbete med formellt skydd (t.ex. 

bildande av naturreservat och biotopskyddsområden och tecknande av naturvårdsavtal). 

Värdetrakterna är framtagna genom ett gediget analysarbete och är väl förankrade och 

inarbetade hos många av länets aktörer. När det gäller skogliga värdetrakter gör 

Länsstyrelsen därför bedömningen att inga nya värdetrakter bör pekas ut. En viss justering 

av värdetrakterna har däremot gjorts, bl.a. för att harmoniera trakterna över länsgränserna 

och för att väga in förekomsten av värdenätverk. Länsstyrelsen ser främst värdetrakterna 

som ett verktyg för arbete över länsgränserna, för nationella prioriteringar och för 

naturvårdsinsatser som kräver en lägre detaljeringsgrad. För stöd vid anpassning av 

verksamhet och markanvändning är det mer användbart att utgå från de värdenätverk som 

beskrivits i föregående avsnitt. Dessa överlappar värdetrakterna men ger högre 

detaljeringsgrad. 

När det gäller övriga landskapstyper har värdetrakter även tagits fram för vatten och 

gräsmark. För gräsmark har en nationell analys gjorts där ingen värdetrakt fallit ut i 

Kronobergs län, mycket på grund av den mosaikartade strukturen i landskapet där den 

värdefulla gräsmarken är kraftigt fragmenterad. 

När det gäller avgränsning av värdetrakter för vatten har det tagits fram en länsgemensam 

metodik som grundar sig på befintligt kunskapsunderlag. Resultatet kan dock se väldigt 
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olika ut i olika län och skifta i detaljeringsgrad, beroende på vilken kunskap som finns 

tillgänglig i respektive län. Vissa län har gjort nyckelbiotopsinventeringar i vatten medan 

andra har satsat resurser på att biotopkartera vissa utvalda vattendrag o.s.v.  I Kronobergs 

län finns inte ett heltäckande kunskapsunderlag för vatten, vilket innebär att den gröna 

infrastrukturen för vatten behöver kompletteras med ytterligare kunskapsuppbyggnad 

framöver. Mer om metodiken i avsnittet ”Metod för kartläggning av värdetrakter i vatten” 

EKOSYSTEMTJÄNSTER 

En annan del av arbetet med grön infrastruktur är att synliggöra den leverans av 

ekosystemtjänster som sker i naturen så att detta kan vägas in vid planering av 

markanvändning. Men ekosystemtjänster levereras inte bara av områden med höga 

naturvärden och en fullständig geografisk beskrivning av vilka ekosystemtjänster som 

levereras var är därmed inte möjlig att genomföra. Länsstyrelsen kommer istället att 

generellt beskriva ekosystemtjänster för respektive naturtyp. Som ett komplement till detta 

kommer dessutom några analyser att fokusera på specifika ekosystemtjänster och hur 

leveransen av dessa kan säkerställas/förbättras. De planerade ekosystemtjänstanalyserna är: 

Ekosystemtjänst Kommentar 
Tätortsnära bullerfria naturområden för ett 
rikt friluftsliv. 

Genom att visa tätortsnära naturområden 
med låg bullernivå i länet underlättas 
kommunernas arbete med att skapa 
tillgång till rekreation och friluftsliv. Det 
blir också lättare att avgöra 
naturområdenas betydelse för den gröna 
infrastrukturen. 

Våtmarker som buffert för näringsämnen 
och höga flöden 
 

Genom att kartlägga våtmarker och 
potentiella våtmarker i förhållande till 
vattnets avrinning blir det lättare att se var 
strategiska satsningar på restaurering av 
våtmark kan skapa störst nytta. 

Grön infrastruktur i tätorter Genom översiktliga beskrivningar av den 
gröna infrastrukturen i länets tätorter 
baserat på fjärranalys ges en grund för 
lokala satsningar och prioteringar. 

Förutsättningar för storskalig 
livsmedelsproduktion 

Genom att visa fördelningen av större och 
mer sammanhängande jordbruksskiften ges 
en bild av vilka områden i länet som har 
bäst förutsättningar för storskalig 
livsmedelsproduktion. 
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FÖRÄNDRINGSTRYCK 

För att kunna arbeta proaktivt och fokusera insatser för att stärka den gröna 

infrastrukturen till ”rätt” platser är det viktigt att åskådliggöra var det finns ett 

förändringstryck som innebär att markanvändningen nyligen har förändrats på ett 

övergripande sätt eller kan förväntas stå inför en sådan förändring. I de analyser som 

genomförts har olika förändringsfaktorer valts ut för olika 

miljömålsområden/landskapstyper beroende på de negativa påverkansfaktorer som 

identifierats för respektive område. Om den negativa påverkan är särskilt omfattande inom 

något geografiskt område så avgränsas detta som ett område med högt förändringstryck. 

Miljömålsområde Förändringstryck 
Ett rikt odlingslandskap • Attraktivitet för exploatering 

(SCB:s förvaltningsindex) 

• Nedläggning av jordbruksföretag 
Levande skogar • Attraktivitet för exploatering 

(SCB:s förvaltningsindex) 

• Ökad volym gran 

• Storskaliga förändringar i skogens 
åldersstruktur 

 

För limniska miljöer har ingen analys av förändringstryck genomförts eftersom 

informationen i VISS6 om sammantagen påverkan per avrinningsområde bedömts vara 

tillräcklig. 

  

                                                
6 Vatteninformationssystem Sverige (http://www.viss.se) 
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