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► Handlingsplan för grön infrastruktur i Östergötland, fördjupning: 

 

Kopplingar till internationella, nationella och regionala 

åtaganden och mål 

Konventionen om biologisk mångfald 

Miljöarbetet i Sverige baseras på flera konventioner, det vill säga internationella 

överenskommelser. Den kanske viktigaste för arbetet med grön infrastruktur är 

konventionen om biologisk mångfald (CBD) 1 som vid FN-mötet 2010 resulterade i 

Nagoyaprotokollet och de tjugo så kallade Aichimålen. År 2011 beslutade Europeiska 

kommissionen om en strategi för biologisk mångfald för att uppfylla Aichimålen, med sex 

strategiska mål. 

Mål 2 (åtgärd 5 - 7) i EU:s strategi syftar direkt till att grön infrastruktur ska användas som 

strategisk ram för att fastställa prioriteringar för återställande av ekosystem på lokal, 

nationell och internationell nivå. Arbetet med grön infrastruktur ska enligt målet senast till 

år 2020 bidra till att ekosystem och ekosystemtjänster bevaras samtidigt som minst 15 % av 

skadade ekosystem återställs.  

Som svar på Nagoya- och Aichimålen samt EU:s strategi för biologisk mångfald, har Sveriges 

riksdag antagit en strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2. I propositionen 

lyfts grön infrastruktur fram som ett ramverk för arbetet med biologisk mångfald i ett 

landskapsperspektiv. Arbetet med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur utgör en 

viktig del i genomförandet av strategin. 

 

Miljömålsarbetet 

De 16 miljömål som riksdagen beslutat ger en struktur och en gemensam plattform för det 

svenska miljöarbetet. Centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner och näringsliv har alla 

viktiga roller i arbetet med att genomföra åtgärder. Naturvårdsverket har det samordnade 

ansvaret för genomförandet. Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 

miljökvalitetsmål och 28 etappmål. Generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska vara 

uppnådda år 2020, med undantag för målet ”Begränsad klimatpåverkan” som ska vara 

uppnått år 2050. De olika etappmålen har olika tidpunkter för måluppfyllelsen. 

 

Generationsmålet 

Generationsmålet anger den allmänna inriktningen på miljöarbetet och lyder: ”Det 

övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där 

de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 

Sveriges gränser”. Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa 

miljöproblemen ska vara uppfyllda inom en generation.  

                                                             
1 Naturvårdsverket (2010) Konventionen om biologisk mångfald och Svensk naturvård. Naturvårdsverkets rapport: 6389. 

2 Regeringens proposition 2013/14:141. Svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
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Miljökvalitetsmålen 

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd och den kvalitet vi vill att miljön ska ha 2020. Till 

varje mål finns ett antal preciseringar som förtydligar vad miljökvalitetsmålet innebär. 

Preciseringarna är viktiga som vägledning för arbetet med miljökvalitetsmålen och vid 

uppföljning av om de nås. Preciseringar som kopplar till arbetet med grön infrastruktur finns 

under samtliga landskapsanknutna miljömål samt målet om ett rikt växt- och djurliv och 

miljömålet om begränsad klimatpåverkan. Grön infrastruktur har inkluderats i det breda 

miljömålsarbetet och utgör en viktig komponent i åtminstone nio miljökvalitetsmål. 

De miljömål som ingår i handlingsplanen innefattar även kulturmiljömål. Det finns generellt 

stora samordningsvinster att göra mellan naturvården och kulturmiljövården. Flera 

naturtyper har sitt ursprung i kulturlandskap. Många av de kulturlämningar som finns i detta 

landskap är även viktiga livsmiljöer. 

 

Etappmålen för att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

Etappmålen är snarare inriktade på åtgärder istället för att beskriva miljötillståndet och är 

inte uppdelade per miljökvalitetsmål. De flesta etappmål riktar sig till nationella 

myndigheter. De första fem etappmålen för att bevara biologisk mångfald preciserades år 

2012 i regeringsbeslut inom miljömålssystemet 3 och beskrivs i svenska miljömål – 

preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål4. De första två har 

tydliga skrivningar om värdet av arbete med grön infrastruktur, men även de tre senare 

bedöms kraftigt gynnas av arbete med grön infrastruktur:  

• ekosystemtjänster och resiliens 

• betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster 

• hotade arter och naturtyper 

• invasiva främmande arter 

• kunskap om genetisk mångfald 

 

Ytterligare fem etappmål beslutades 2014 för ”biologisk mångfald och ekosystemtjänster” 5 i 

syfte att skynda på arbetet med att nå miljömålen ytterligare6.  

 

• helhetssyn på markanvändningen 

• skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden 

• miljöhänsyn i skogsbruket 

• ett variationsrikt skogsbruk 

• en dialogprocess i ett nationellt skogsprogram 

 

Sammantaget beskriver de tio etappmålen värdet av grön infrastruktur och 

landskapsperspektiv, helhetssyn på markanvändning och att system av formellt skydd ska 

                                                             
3 Regeringsbeslut M2012/1171/Ma. Preciseringar av miljökvalitetsmålen och etappmål i miljömålssystemet 

4 Departementsserien Ds2012:23 svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål. 

5 Regeringsbeslut M2014/593/Nm om etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
http://www.regeringen.se/49bbb8/contentassets/49401effbf8a4d669362913bd26b2019/regeringsbeslut-m2014593nm-
etappmal-for-biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster  

6 I beslutet anges att ”Ett stärkande av de ekologiska sambanden i landskapet har stor betydelse för den biologiska mångfalden 
och ekosystemtjänsterna. Därför vill regeringen att detta utvecklas i hela landskapet och benämner detta grön infrastruktur”. 

http://www.regeringen.se/49bbb8/contentassets/49401effbf8a4d669362913bd26b2019/regeringsbeslut-m2014593nm-etappmal-for-biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster
http://www.regeringen.se/49bbb8/contentassets/49401effbf8a4d669362913bd26b2019/regeringsbeslut-m2014593nm-etappmal-for-biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster
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vara väl integrerade i omgivande landskap. Den ökade kunskapen om värdet av biologisk 

mångfald skapar förståelse, en bättre hushållning med naturens resurser och ger bättre 

förutsättningar för uthållig markanvändning. Regeringens hela strategi presenteras i 

propositionen ”Svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster”. 

Friluftsmål 

Det övergripande målet för friluftslivspolitiken är att med allemansrätten som grund ge stöd 

åt människors möjligheter att vistas i natur- och kulturmiljöer och utöva friluftsliv 7. 

Utgångspunkter för regeringens tio mål för friluftspolitiken är att en rik tillgång till natur- 

och kulturmiljöer, individers intresse och ideella organisationers engagemang är viktigt för 

människors möjlighet till friluftsliv. Olika slags rekreation och friluftsliv ställer också 

särskilda krav på förutsättningarna i landskapet. Det gäller inte minst för möjligheterna till 

rekreation nära den egna bostaden.  

Naturens produktion av sociala värden och funktioner för friluftsliv är en viktig 

ekosystemtjänst. Den kartläggning av värden i landskapet som görs i arbetet med grön 

infrastruktur ger möjligheter att bättre förstå landskapets kvaliteter för friluftsliv. 

Kartläggning kan även poängtera var fysiska barriärer är belägna samt bidra till förståelsen 

av närhet och tillgänglighet till attraktiv natur genom anpassningar av friluftsliv till 

möjligheter för var och en. Denna kartläggning bör kunna vara vägledande för offentliga 

insatser såsom vid placering, utformning och förvaltning av attraktiv skyddad natur för 

förbättrad tillgänglighet. 

Arbetet med grön infrastruktur kan även hjälpa till att öka förståelsen för sambandet mellan 

naturens betydelse för folkhälsa och välfärd i planering, hållbar regional tillväxt och 

landsbygdsutveckling. Mot bakgrund av att grön infrastruktur också syftar till förbättringar i 

vardagsladskapet blir kunskap om, och förståelse för, allemansrättens möjligheter och 

begränsningar en viktig fråga i arbetet. 

 

 

Gå till Handlingsplan för grön infrastruktur i Östergötland 

                                                             
7 Mål för friluftspolitiken. Miljö- och energidepartementet. Skr. 2012/13:51. 
http://www.regeringen.se/49bba5/contentassets/66ec772d0bd14d08b78289390f6b1275/mal-for-friluftslivspolitiken-skr-
20121351 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2887c5dd16488fe880d4e0e7/1536932793830/1%20Handlingsplan%20f%C3%B6r%20gr%C3%B6n%20infrastruktur%20i%20%C3%96sterg%C3%B6tland%20introduktion%20och%20bakgrund.pdf
http://www.regeringen.se/49bba5/contentassets/66ec772d0bd14d08b78289390f6b1275/mal-for-friluftslivspolitiken-skr-20121351
http://www.regeringen.se/49bba5/contentassets/66ec772d0bd14d08b78289390f6b1275/mal-for-friluftslivspolitiken-skr-20121351

