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Remiss: Plattform för arbetet med grön 
infrastruktur i Blekinge län 
 

Länsstyrelsen Blekinge län har tagit fram ett förslag till en plattform för arbetet med 
grön infrastruktur i länet. Plattformen är det första steget att utifrån ett 
landskapsperspektiv skapa förutsättningar för Blekinges biologiska mångfald och 
ekosystemtjänster för framtiden.  

 

Länsstyrelsen önskar få era synpunkter på förslaget. Remisstiden är 2018-10-01 till  
2019-03-01. 

 

Grön infrastruktur definieras som ett nätverk av natur som bidrar till fungerande 
livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. 

Regeringen har gett alla län i uppdrag att ta fram en handlingsplan för grön infrastruktur, 
alltså en plan för arbetet med ett ekologiskt fungerande nätverk av livsmiljöer, processer 
och strukturer på land och i vatten. Syftet med grön infrastruktur är att inom ramen för 
befintliga styrmedel nå längre i arbetet med att bevara biologisk mångfald och 
säkerställa viktiga ekosystemtjänster genom att se på Blekinge ur ett helhetsperspektiv.  

Länsstyrelsen hoppas att många olika aktörer är intresserade av att lyfta blicken till 
landskapsperspektivet och utveckla det miljöarbete som redan görs. 

 
Plattform – ett startskott för fortsatt arbete 

Det är ett omfattande arbete att ta fram en plan för grön infrastruktur för hela länet.  
Plattformen för arbetet med grön infrastruktur bör ses som ett första steg mot en 
handlingsplan. En handlingsplan för grön infrastruktur bör innehålla en insatsdel med 
åtgärder, syfte, ansvarig aktör, tid, resurser, uppföljning/utvärdering.  

Det görs idag många insatser för att bevara biologisk mångfald och stärka 
ekosystemtjänster i länet, både inom offentligt naturvårdsarbete, genom tillämpning av 
gällande lagstiftning, inom samhällsplaneringen och genom privata insatser. Det finns en 



 
 
 
 

 

MISSIV  
2 (4) 

  
2018-10-01 
  

511-4566-18  

 

lång rad befintliga åtgärdsprogram, styrdokument, strategier, handlingsplaner, 
samverkansplaner, kommunala planer och andra dokument med mål och åtgärder som 
landskapsaktörer inom länet arbetar efter.  

Nästa steg är att kartlägga, analysera och sammanställa befintliga mål och 
åtgärdsdokument och utpekade ansvariga aktörer. Med utgångspunkt i de befintliga 
insatserna och identifierade utmaningar för grön infrastruktur, kan nya åtgärdsområden 
formuleras i samverkan med berörda aktörer.  

Det är viktigt att analysera var konkreta åtgärder för grön infrastruktur bäst passar in i 
befintliga system för mål/åtgärder eller planer/strategier. Är det mest effektivt att lägga 
till åtgärder för grön infrastruktur i redan existerande system eller finns det anledning 
att bygga upp ett eget system för åtgärder inom grön infrastruktur. Vidare måste en plan 
för hur uppföljning/utvärdering ska ske tas fram. Länsstyrelsen vill framhålla vikten av 
att insatser för grön infrastruktur inte ska innebära dubbelarbete, utan vara ett 
komplement till pågående verksamhet.  

 

Grön infrastruktur visar möjligheterna 

Plattformen ska ge stöd, kunskap och inspiration till hur olika naturområden och 
den gröna infrastrukturen kan beaktas vid: 

• Fysisk planering och prövning, 

• Prioritering av naturvårdsinsatser hos både offentliga och privata aktörer, 

• Övrig mark- och vattenanvändning. 

• Samhällsutveckling, exempelvis utveckling av friluftslivet 
 

Värdetrakter och annat underlag som presenteras i dokumentet medför inga juridiska 
förändringar eller tillägg till det som redan framgår av befintlig lagstiftning. 

 

Läsanvisning 

Remissen med bilagor kan hämtas på Länsstyrelsen hemsida: 
www.lansstyrelsen.se/blekinge/stat-och-kommun/natur/gron-infrastruktur.html 

Plattformen är uppdelad i följande delar: 

• Del A: Bakgrund 
Övergripande inledning med bakgrund och sammanhang, läsanvisning och 
vägledning till hur dokumentet är tänkt att användas. 

• Del B: Nulägesbeskrivning 
Nulägesbeskrivning av Blekinges gröna infrastruktur. Här beskrivs bland annat 
olika ekosystemtjänster, vilka naturvärdena är och var de finns samt vilka hoten 
är mot dessa.  

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/stat-och-kommun/natur/gron-infrastruktur.html
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• Del C: Insatsområden  
Presentation av insatsområden som visar hur länsstyrelsen avser att arbeta 
vidare med grön infrastruktur. Här ingår bland dialog med landskapets aktörer 
kring möjliga och lämpliga åtgärder. 

 

Var finns de digitala kartorna? 

Det geografiska underlag som tagits fram i projektet kommer att tillgängliggörs på flera 
olika sätt. En ny webbkarta för Blekinge kommer att lanseras under hösten och finnas 
tillgänglig för alla. Här kommer att visas kartlager med skyddade områden och 
grundförutsättningar för länet, samt analyser som har tagits fram inom grön 
infrastruktur. Webkartan kommer sedan succesivt att kompletteras med underlag som 
tas fram eller revideras. Kartskikt framtagna inom grön infrastruktur kommer också 
publiceras i Länsstyrelsens GeodataKatalog.  

 

Ert remissyttrande kan förbättra slutversionen 

Länsstyrelsen ser fram emot era konstruktiva synpunkter och kommentarer med 
utgångspunkt från nedan: 

• Länsstyrelsen önskar ett samlat yttrande från respektive organisation. Fokusera i 
första hand ert yttrande till de delar som berör er verksamhet, såväl geografiskt 
som tematiskt. 

• Tycker ni att nulägesanalysen och insatsområdena för grön infrastruktur i 
Blekinge län förmedlas på ett tydligt och relevant sätt? Om inte hur kan texterna 
och innehållet förbättras? 

• Ser ni ytterligare insatsområden som kan beaktas i det fortsatta arbetet med 
grön infrastruktur i länet? Om ja, vilka? Utveckla gärna ert svar. 

• Önskar ni bidra med underlag (t.ex. kartor, rapporter eller fakta) som kan hjälpa 
till att förbättra framtida arbete med länets gröna infrastruktur? 

• Vilken vägledning behövs för din organisation när det gäller arbetet med grön 
infrastruktur? 

• Finns konkreta åtgärder som ni ser som viktiga att genomföra, som ni själva 
kommer arbeta med eller som ni ser behov av att andra aktörer tar itu med? 

 

Remissvar 

Svar önskas senast den 1 mars 2019 med e-post till Länsstyrelsen: 
blekinge@lansstyrelsen.se. Ange i meddelandets ämnesrad diarienummer 511-4566-18 
Remissvar Plattform grön infrastruktur. 
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Kontakt 

Kontakta gärna Länsstyrelsen om ni har frågor eller vill diskutera grön infrastruktur. 
Kontaktpersoner under remisstiden: 

Jonas Warhammar, jonas.warhammar@lansstyrelsen.se, tel. 010-224 01 53 
Jenny Hertzman, jenny.hertzman@lansstyrelsen.se, tel. 010-224 01 44 

 

Regeringsuppdraget med Grön infrastruktur har genomförts som ett tvärsektoriellt 
projekt inom Länsstyrelsen och flera sakkunniga handläggare inom olika verksamheter 
har deltagit i arbetet. 

 

 

 

 

Markus Forslund    
Avdelningschef  
Kunskapsuppbyggnad  Jonas Warhammar 
  Regional samordnare Grön 
  infrastruktur 
 


