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Östergötland har i ett nationellt perspektiv ett mycket rikt odlingslandskap. Därför är
odlingslandskapet ett prioriterat område i arbetet med grön infrastruktur. Värdena är ett
resultat av människans brukande av dessa marker under flera tusen år. Den största delen av
odlingslandskapets växt- och djurarter lever i ängs- och betesmarker. Det finns ytterligare
miljöer som bidrar till mångfalden i odlingslandskapet, exempelvis buskbryn, väg- och
åkerkanter, åkerholmar, våtmarker, kraftledningsgator, ruderatmarker och andra
småbiotoper. Många av dessa kan fungera som spridningsstråk för många arter och bidrar till
den gröna infrastrukturen. De bidrar på så sätt till att upprätthålla livskraftiga artsamhällen
med goda spridningsmöjligheter.
Östergötlands rika odlingslandskap kan indelas i olika landskapsområden med sina specifika
förutsättningar; eklandskapet, skogsbygd, mellanbygd, skärgård och slätten. Idag hyser
Östergötlands län en stor andel av landets totala arealer med ogödslade naturbetesmarker.
Här liksom på många andra ställen saknas det betesdjur i förhållande till arealen betesmark.
Idag har länet en stor andel igenväxt betesmark. Inventeringen av ängs- och betesmarker
visar att länets största biologiska värden och kulturella värden finns i eklandskapet,
mellanbygd, skogsbygden och skärgården. Ett stort antal rödlistade arter är knutna till
odlingslandskapet och många av dessa kräver särskild skötsel för att kunna överleva i
livskraftiga populationer.
Från 2005 har arealen betesmark i länet minskat med omkring en femtedel. Minskningen
har skett främst i skogsbygderna. Från 2005 har andelen företag med djur i Östergötland
minskat med drygt 15 procent. Antalet djur har dock inte minskat lika mycket. För nötdjur
ligger minskningen på omkring fem procent. Igenväxningen av odlingslandskapet ger
långtgående negativa konsekvenser för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden.
Rationaliseringen är tydligast på slätten, men även i skogsbygder går trenden mot större
lantbruk. Minskad betesdrift påverkar kulturarvet påtagligt. Tidigare betade och skötta
kultur- och fornlämningsområden är nu under igenväxning.

3.2 Största utmaningarna för länets odlingslandskap
Biologisk mångfald och kulturmiljöer är beroende av en levande landsbygd och ett fortsatt
brukande av markerna. Betesdrift och slåtter är centralt för att bevara mångfalden i våra
öppna och trädbärande ängar och hagmarker. Drygt hälften av Sveriges alla hotade arter
lever i odlingslandskapet, och en tredjedel av dem är beroende av detta landskap för sin
överlevnad.
Fortsatt hävd av dessa marker är den enskilt största utmaningen för att bibehålla ett rikt
odlingslandskap. Det krävs också stora insatser för att restaurera marker som vuxit igen
under senare decennier. De betesdjur som finns idag betar inte alltid där de gör bäst nytta för
naturvärdena. Handlingsplanen för en grön infrastruktur är ett verktyg för att prioritera
insatser till områden där de gör mest nytta för ett fungerande ekosystem. Det kan vara
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marker som är mer lämpliga som spridningskorridorer eller länkar för att bättre binda
samman värdekärnor och värdenätverk.
Förbättrade förutsättningar för lönsamhet och långsiktighet inom lantbruket är avgörande
för det svenska lantbrukets framtid och de värden som är knutna till odlingslandskapet.
Enklare regler efterfrågas också som en pusselbit för att nå detta. För att kunna leva och
verka på landsbygden krävs också goda villkor vad gäller transportmöjligheter och service.
Sedan 2002 har till exempel en tredjedel av landsbygdsbutikerna lagts ned liksom flera
landsbygdsskolor. Rekryteringen av unga företagare går långsamt vilket leder till att
medelåldern inom sektorn blir högre.
Med ett gemensamt informationsunderlag om landskapets värden och utbredning som stöd,
kan vi utföra åtgärder i landskapet där det ger som mest utväxling, gör som mest nytta för
naturvärdena. Underlaget kan vid fysisk planering användas för att styra exploateringar till
platser där de gör minst skada. Landsbygdsprogrammets miljöersättningar har varit mycket

viktiga för restaurering och att kunna bedriva skötsel av hävdberoende miljöer.
Mycket arbete utförs redan idag i länet och kan intensifieras genom ökat samarbete, ökad
dialog mellan myndigheter och markägare/lantbrukare, större tillgång till rådgivning och
kunskapshöjning. En god dialog med rådgivning och samtal på plats ute i markerna kan även
vara en väg fram för att vidareutveckla samarbetet med myndigheter, som är ett behov som
har lyfts i dialogen vid arbetet med denna plan. Det finns ett stort intresse för rådgivning och
kunskapshöjning hos lantbrukare, men den tid och de resurser som står till buds för denna
verksamhet räcker inte till.

Skärgården
I skärgården finns fler utmaningar än på fastlandet. Här finns relativt få brukningsenheter
och bristen på betesdjur är mycket stor. Skärgårdens övärld ger också särskilda utmaningar
för transporter och logistik. Länsstyrelsen har tagit fram en rapport om djurhållningen i
Östgötaskärgården och de utmaningar som upplevs som störst.
Läs mer här: Länsstyrelsens rapport om djurhållning i Östergötlands skärgård

Sandmiljöer
I kapitlet har vi valt att ta med sandmarkerna, då de till del finns i odlingslandskapet. För
dessa miljöer görs de flesta riktade insatserna inom åtgärdsprogram för hotade arter. Det
handlar framförallt om engångsinsatser eller restaureringsprojekt. En utmaning är att finna
sätt att långsiktigt sköta värdefulla sandmiljöer.

Ädellövmiljöer
I ädellövmiljöerna finns en stor historisk förlust av livsmiljöer för arter som kräver en
kontinuitet av gamla träd och död ved i olika nedbrytningsstadier. Detta innebär att många
känsliga arter, som klamrar sig kvar i de återstående miljöerna, lever på gränsen till att
försvinna. Detta förvärras ytterligare genom att många kvarvarande livsmiljöer växer igen.
Det bästa sättet för att bevara och stärka en grön infrastruktur för hotade arter knutna till
ädellövmiljöer är därför att på olika sätt att åtgärda igenväxningen av värdekärnor, enskilda
värdefulla ädellövträd och se till att det finns efterträdare till de gamla träden. Om vi inte
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Eftersom det i dagsläget troligen inte är rimligt att finna djur och en lönsam djurhållning där
vi har alla de värdefulla ädellövmiljöerna och efterträdarna till de gamla ädellövträden
behövs även strategier för att bruka dessa genom naturvårdande skogsskötsel.
En utmaning som lyfts i dialogen med bland annat markägarorganisationer är att många
nyckelbiotoper står orörda och utan skötsel eftersom markägare antingen inte vågar göra
några åtgärder i dem (oro för att skada naturvärden och bryta mot lagens hänsynsregler) eller
inte har kunskap om hur de ska göra och vilka ekonomiska möjligheter som finns.

3.3 Övergripande mål för länets odlingslandskap
Riksdagens definition av miljömålet Ett rikt odlingslandskap:
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”
Regeringen har fastställt tolv preciseringar av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap:
•

Åkermarkens egenskaper och processer
Åkermarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och
processer är bibehållna.

•

Jordbruksmarkens halt av föroreningar
Jordbruksmarken har så låg halt av föroreningar att ekosystemens funktioner, den
biologiska mångfalden och människors hälsa inte hotas.

•

Ekosystemtjänster
Odlingslandskapets viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.

•

Variationsrikt odlingslandskap
Odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med betydande inslag av hävdade
naturbetesmarker och slåtterängar, småbiotoper och vattenmiljöer, bland annat som
en del i en grön infrastruktur och erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för vilda
växt- och djurarter.

•

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
Naturtyper och arter knutna till odlingslandskapet har gynnsam bevarandestatus och
tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer.

•

Växt- och husdjursgenetiska resurser
Husdjurens lantraser och de odlade växternas genetiska resurser är hållbart bevarade.

•

Hotade arter och naturmiljöer
Hotade arter och naturmiljöer har återhämtat sig.

•

Främmande arter och genotyper
Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden.
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lyckas med detta riskerar vi en tilltagande förlust av livsmiljöer med ökad isolering,
fragmentering och artutdöenden.
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•

•

Genetiskt modifierade organismer
Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte
introducerade.
Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Biologiska värden och kulturmiljövärden i odlingslandskapet som uppkommit genom
långvarig traditionsenlig skötsel är bevarade eller förbättrade.

•

Kultur- och bebyggelsemiljöer
Kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade och förutsättningar
finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.

•

Friluftsliv
Odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bibehållna samt tillgängliga
för människor.

3.4 Ekosystemtjänster från odlingslandskapet
Odlingslandskapet med dess ekosystem och mångfald ger oss många viktiga
ekosystemtjänster.
Läs mer här: Naturvårdsverket och Jordbruksverket om odlingslandskapets
ekosystemtjänster
Ett exempel är insekternas pollinering av grödor och bekämpning av skadeinsekter. Av
världens viktigaste jordbruksgrödor är hela 70 procent beroende av pollinering. I Sverige
uppgår värdet av pollinering till minst 900 miljoner kronor per år. Honungsbin är viktiga
lokalt och för vissa grödor, men vilda insekter står för en högre andel av pollineringen.
Honungsbin kan därför inte ersätta den pollinering som utförs av vilda insekter. Sandmarker
är exempelvis en viktig miljö för många vildbin.

Gräsmarker och trädbärande hagmarker
Naturbetesmarkerna ger naturligtvis foder till produktion av kött och mjölk. Värdefulla
gräsmarksmiljöer ger också värdefulla kulturella ekosystemtjänster såsom vackra landskap
och rekreationsmöjligheter.

Sandmiljöer
Sandmiljöer, som till exempel åsar, används för rening av dricksvatten.

Buskmiljöer
Buskbryn ger ett vindskydd för den bakomvarande skogen och i övergång mellan skog åker
gör de att beskuggningen av åkermarken blir mindre jämfört med om skogen gränsar direkt
till åkermarken.
Buskbrynen är viktiga för att ge viltet skydd och ett värdefullt foder i form av löv, kvistar, bär
och frukt. Buskbryn bidrar till en varierande landskapsbild och ökade upplevelsevärden.
Buskrika brynmiljöer i tätorter bidrar till skydd mot luftföroreningar och buller.
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Under detta miljömål har Länsstyrelsen valt att arbeta med tre insatsområden (naturtyper);
gräsmarker, ädellövmiljöer och sandmarker. Den gröna infrastrukturen för dessa miljöer
redovisas med kartor över deras förekomst i landskapet. Vi har även tagit upp
buskmarkernas funktion för att bidra till den gröna infrastrukturen.

►

Gräsmarker

Med gräsmarker avses här främst öppna och torra till friska gräsmarker som hävdas genom
bete eller slåtter. Det finns även andra gräsmarksmiljöer såsom restbiotoper i landskapet till
exempel vägkanter, kraftledningsgator med mera. Gräsmarkerna hyser generellt en stor
mångfald av arter, framförallt blommande örter, svampar, insekter och fåglar.
Många insekter är beroende av en enda växtart, därför ger en mångfald av blommande växter
i sin tur mångfald av insekter som fjärilar, vildbin och andra pollinerare, skalbaggar, steklar
med flera. I gräsmarkerna finns också viktiga strukturer som är avgörande för många av de
gräsmarksknutna arterna t.ex. som övervintringsplatser för insekter och kräldjur. Det
handlar till exempel om kulturspår i form av stenmurar, odlings- och gravrösen eller
husgrunder.
Torra till friska blomrika gräsmarker
finns framförallt där marken är
väldränerad, som sandig mark eller
morän. Stort ljusinsläpp och viss
näringsfattigdom är också viktiga
förutsättningar för artrikedomen.
Hävden och näringsfattigdomen gör
att konkurrensstarka växter som till
exempel hundkäx och brännässla inte
kan ta över och konkurrera ut
småvuxna, mer konkurrenssvaga örter
som till exempel jungfrulin, ögontröst
och kattfot.
Betesdjurens tramp och andra
störningar skapar sand- och
jordblottor som är viktiga för
konkurrenssvagare växter som bara
förökar sig med frön, eller som
bomiljöer för vildbin och steklar.

Foto: Veronica Axelsson
Sättra ängar i Ödeshög.
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Betestrycket behöver vara lagom hårt
för att konkurrenssvagare arter inte
ska hindras av förna (gammalt
växtmaterial) från fjolåret. Slåtter bör
generellt ske på sensommaren efter
blomning och frösättning.
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Gräsmarkernas gröna infrastruktur
Artrika gräsmarker är en naturtyp som minskat kraftigt i utbredning de senaste decennierna.
En kartläggning över deras naturvärden och utbredning i länet (kartor över värdekärnor,
värdetrakter och värdenätverk) är därför nödvändig för att få en geografisk lägesbild av
tillståndet.
En viktig del av arbetet med grön infrastruktur för gräsmarker är att identifiera och lyfta
fram landskapsavsnitt med en hög täthet av värdefulla områden. Kartläggningen utgår från
att identifiera så kallade värdekärnor. Dessa är de mest värdefulla markerna med störst
förutsättningar för att hysa en hög artrikedom. Generellt är större områden mer värdefulla än
små, då dessa kan hysa mer livskraftiga populationer av olika arter och de kan fungera som
spridningskälla.
Många arter är beroende av att det finns fler värdekärnor för att arterna ska kunna leva kvar
på längre sikt i landskapet. Det kan röra sig om behov av att förflytta sig på daglig basis för
födosök, som till exempel vissa insekter och fåglar. Det kan även röra sig om att få ett
genetiskt utbyte mellan värdekärnorna. Fler värdekärnor minskar också sårbarheten i
händelse av slumpfaktorer som kan slå ut populationer inom en värdekärna.
Då värdekärnorna ligger nära varandra ökar också möjligheterna för arterna att förflytta sig
mellan dessa. I områden där värdekärnorna ligger så tätt att det finns möjligheter till
spridning för många av naturtypens arter kan ett så kallat värdenätverk avgränsas.
Förekomsten av värdekärnor, värdenätverk och stödhabitat för naturtypen utgör grunden för
att avgränsa så kallade värdetrakter i hela landskapet.
Värdekärnor som ligger utanför värdenätverk och värdetrakter kan dock hysa en hög
biologisk mångfald, men då blir storlek, läge och dess naturkvaliteter avgörande för hur de
fungerar som livsmiljö långsiktigt.
Yttergränserna av värdetrakterna och värdenätverken ska därför inte ses som helt strikta,
utan en hjälp vid planering av var i landskapet åtgärder kan få störst naturvårdsnytta.
Kraftledningsgator, vägkanter och andra gräsmarker kan vara viktiga i gräsmarkernas gröna
infrastruktur, speciellt om de ligger i närheten av värdekärnor för gräsmarker. Sådana så
kallade stödhabitat ingår som en del i underlaget till kartorna, eftersom de är viktiga
komplement till värdenätverk och värdekärnor.
För definitioner av begreppen värdetrakt, värdenätverk och värdekärna se faktaruta i kapitel
1.2.

Metodik för framtagande av kartor
Läs mer här: beskrivning av metoder som använts för att ta fram kartorna (nedan) över
värdetrakter och värdenätverk med mera för gräsmarkerna
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Figur 3.1. Översikt av värdenätverk för torra-friska blomrika gräsmarker. Rött=hög täthet av
värdekärnor, gul = medelhög täthet, grön = låg täthet.

Figur 3.2. Karta över värdetrakter för torra till friska blomrika gräsmarker i länet. Värdetrakter har en
betydligt högre täthet av värdekärnor för växt- och djurliv än omgivande landskap. Värdetrakterna
baseras på olika täthetsanalyser samt värdenätverken. Värdenätverk med minst 40 ha värdekärna
utgör grunden. Efter detta utökades värdetrakterna utifrån förekomst av utvalda arter.
8
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Kartor för gräsmarker:
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►

Ädellövmiljöer

Många århundraden av brukande och generationer av markägare, har format de eklandskap
och jätteträd vi ser idag. Kunskapen om att Östergötlands eklandskap och ädellövmiljöer är
av nationellt och internationellt hög klass vad gäller natur- och kulturvärden har vuxit fram
under de senaste decennierna. Ädellövmiljöerna har också stora rekreationsvärden och har
stor betydelse för länets invånare som symbol för kvaliteterna i Östergötlands
odlingslandskap. Exempelvis har gamla vidkroniga ekar fått sin form av att marken hävdats
långliga tider. Dessa träd är bland de mest artrika miljöer vi har och utgör en del av vårt
biologiska kulturarv.
Östergötlands värdefulla ädellövmiljöer finns både i skogsmark och i odlingslandskapet.
Betesmarker och gamla lövängar präglas ofta av ädellövträd, men återfinns även i avsevärd
omfattning i odlingslandskapets många alléer och gårdsmiljöer. Det finns också värdefulla
ädellövmiljöer och träd intill och inne i tätorterna. Bevarande av biologisk mångfald i
ädellövmiljöer berör därför inte bara miljömålet Levande skogar, utan även Ett rikt
odlingslandskap, En god bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv.

Areal ädellövsmiljö inom tre km radie

Figur 3.3 Kartan visar var det finns högre tätheter av ädellövmiljöer i Östergötland. Tätheten avser
både områden med höga naturvärden och ytor med yngre träd som har låga - måttliga naturvärden.

Omfattande inventeringar har genomförts sedan 1990-talet där resultaten understrukit
Östergötlands betydelse som eklän. Merparten av de värdefulla ädellövmiljöerna i hela länet
har kartlagts parallellt med inventeringar av hotade arter och en heltäckande kartering av
grova och/eller ihåliga träd samt halvgrova ekar. Den samlade kunskapen är ett värdefullt
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Antal registrerade skyddsvärda träd

35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Ek

Lind

Ask

Lönn

Alm

Bok

Fågelbär

Avenbok

Figur 3.4 I inventeringen av skyddsvärda, det vill säga grova och/eller håliga träd, som utfördes 1997–
2008, dominerar ek bland de värdefulla ädellövträden, men det finns även en hel del lind, ask, lönn
och alm. Bok finns naturligt främst på Omberg.

Inventeringarna visar att vi har cirka 26 000 hektar värdefulla ädellövmiljöer i länet. Mer än
33 000 grova ekar har kartlagts. Ek dominerar bland ädellövträden, men vi har även lind,
ask, lönn och alm bland de värdefulla träd som har registrerats, se figur 3.4.
Läs mer här: om trädinventeringar i Länsstyrelsens rapport om skyddsvärda träd i
Östergötland
Värdena i ekmiljöerna, och i många andra ädellövmiljöer, är till stora delar beroende av hävd
i någon form. Cirka 2/3 av de grova eller ihåliga ädellövträden står i marker som idag inte
hävdas genom bete, slåtter eller hamling (trädbeskärning). En stor andel av dessa
ädellövmiljöer utgörs av tidigare brukade marker, vilka nu växer igen då skötseln upphört.
Övriga ädellövmiljöer i odlingslandskapet, som inte berörs av miljöersättningarna, utgörs till
del av alléer och gårdsmiljöer med ädellövträd som i regel sköts på andra sätt. En viss del
utgörs också av mer naturskogsartade ädellövmiljöer som inte är beroende av skötsel genom
exempelvis bete (i vissa fall kan dock frihuggning av gamla ekar eller att motverka
”granifiering” vara aktuellt). I mer urbana miljöer finns också alléer och parker med äldre
ädellövträd liksom solitära äldre träd, varav många växt upp i mer lantlig miljö innan staden
brett ut sig.
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underlag i det fortsatta arbetet med planering och prioritering vid markanvändning,
offentliga naturvårdsinsatser och vid fysisk planering och prövning.
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Östergötlands ädellövmiljöer i korthet:
•

Det finns cirka 26 000 hektar värdekärnor.

•

77 163 grova och/eller ihåliga ädellövträd har registrerats, varav 33 549 är
ekar.

•

234 950 yngre ekar med diameter på 0,5–1 meter i brösthöjdsdiameter är
funna (ekar som kan ta över som gammelekar i framtiden).

•

Cirka 1/3 av ädellövträden står på marker som har miljöersättning.

Ädellövmiljöernas gröna infrastruktur
Den övergripande beskrivningen och definitioner av värdekärnor, värdenätverk och
värdetrakter finns i kapitel 1 i denna handlingsplan. Kartunderlag som beskrivs i texten
nedan är så långt som möjligt samlade i en lista med kartunderlag för nedladdning och
presenteras i webb-gis (kartverktyg på Länsstyrelsens hemsida).
Kartverktyg med kartunderlagen för grön infrastruktur
Lista med kartunderlagen för nedladdning

Metodik för framtagande av kartor
Läs mer här: beskrivning av metoder som använts för att ta fram kartorna (nedan) över
värdetrakter och värdenätverk med mera för ädellövmiljöerna.

Värdetrakter
Inom värdetrakterna har vi en högre täthet av värdekärnor och värdenätverk än utanför
trakterna, men även högre täthet av yngre ädellöv, främst ek. Möjligheten till spridning av
arter från värdekärnor till enskilda värdefulla träd eller restaurerade och framtida
värdekärnor är större inom trakter än utanför. Konnektiviteten är större inom en trakt.
Förutsättningarna för att stärka och binda ihop värdenätverk är också större inom en trakt.
Nedan presenteras en länskarta (figur 3.5) med alla värdetrakter (med konnektivitet menas i
vilken utsträckning landskapet möjliggör för arter att förflytta sig mellan livsmiljöer där arten
kan reproducera sig).
Värdetrakterna är framtagna utifrån en sammanvägning av flera olika underlag (se
metodiklänken ovan). Figur 3.6 och 3.7 visar hur stora totalarealer av värdekärnor respektive
hur stor andel av värdekärnor med ädellövmiljöer som varje värdetrakt har.
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Figur 3.6 Total areal värdekärna av ädellövmiljöer i respektive värdetrakt i Östergötland.
© Länsstyrelsen Östergötland, © Lantmäteriet Geodatasamverkan.
12
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Figur 3.5 De 17 värdetrakter för ädellövmiljöer i Östergötland som tagits fram. (Dessa trakter kommer
att beskrivas i särskilda bilagor).
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Figur 3.7 Andel värdekärna av ädellövmiljöer i respektive värdetrakt i Östergötland.
© Länsstyrelsen Östergötland, © Lantmäteriet Geodatasamverkan.

Värdenätverk
För att få ett utbyte av individer av en art mellan ädellövmiljöerna behöver värdekärnorna
ligga tillräckligt nära varandra. I det redovisade kartunderlaget för nätverk har
dårgräsfjärilen (Lopinga achine) använts som modellart för hur en art rör sig i ett
fragmenterat landskap. Arten har beräknats ha ett maximalt spridningsavstånd på cirka en
kilometer, vilket bedömts som ett genomsnittligt spridningsavstånd för arterna i
odlingslandskapet. Vissa arter kan sprida sig längre medan andra arter har betydligt mer
begränsad förmåga att förflytta sig. Nätverken illustrerar landskapsavsnitt där värdekärnorna
ligger tillräckligt nära varandra för att artsamhällena ska kunna bestå. Nätverken fungerar
därför som en bra bas vid planering och ställningstagande vid markanvändning i landskap
med naturvärden kopplade till ädellövmiljöer.
Nätverken är framtagna utan att väga in hur landskapet ser ut mellan värdekärnorna. Vissa
miljöer underlättar för arternas spridning, medan andra hindrar arterna och är så kallade
barriärer. För att nätverket ska fungera bra är det på lokal nivå viktigt att titta på hur
landskapet ser ut mellan värdekärnorna, samt att värdekärnorna själva utgör funktionella
livsmiljöer (till exempel inte är igenväxta).
Specifika arters tröskelvärden och värdenätverk
Många arter knutna till ädellövmiljöer kan bara sprida sig och röra sig korta avstånd mellan
dessa, ofta bara ett hundratal meter. Det kan finnas mer krävande arter inom vissa områden,
och då kan det vara av vikt att känna till deras krav på hur mycket det behöver finnas av
deras livsmiljö i landskapet och hur nära livsmiljöerna behöver ligga varandra. Dessa mått
kallas tröskelvärden.
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En ofta använd schablonsiffra är att 20 procent av ursprungsmiljön behöver finnas för
långsiktig överlevnad, men variationen är stor, från fem till 80 procent. De tröskelvärden
som identifierades vid arbetet med rapporten Levande Eklandskap i Östergötland –
regional landskapsstrategi visade att många arter kan få svårt att överleva i ett landskap som
har 20 procent av ursprungsmiljön kvar. Enligt nämnda landskapsstrategi har vi kvar cirka
en fjärdedel av de ursprungliga ädellövmiljöerna (jämfört med 1700-talet), men räknat på
den totala andelen gamla ekar och ädellövträd är andelen troligen mycket lägre. Det är därför
inte konstigt att vi har en negativ trend för många ädellövsarter och att många arter finns
med på rödlistan.
Läderbagge (Osmoderma eremita) är en så kallad paraplyart, vilket beskrivs som en art
vars höga krav på livsmiljö täcker in många andra arters likartade krav. För läderbagge
har kartunderlag tagits fram utifrån artens tröskelvärde när det gäller behov av tätheter av
gamla ekar, se figur 3.8. På karta i figur 3.9 visas fynd av 225 arter som är knutna till
ädellövmiljöer och som är funna under åren 1993 till 2018. Även fynd för ett urval av de
arterna visas. Dessa har särskilt höga krav på sin livsmiljö.

14

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP - HANDLINGSPLAN FÖR GRÖN INFRASTRUKTUR I ÖSTERGÖTLAND

För ett antal arter har studier gjorts som visar sådana tröskelvärden. Läs mer om
tröskelvärden i länken på sidan 11 om analysmetod. Dessa data kan vara av intresse vid större
tillståndsprövningar eller fysisk planering. De kan användas som underlag för vidare
kartanalyser, som i sin tur kan användas som kunskapsunderlag i planeringen. Vid sådana
analyser kan man se var det finns förutsättningar, det vill säga var i landskapet som man når
tröskelvärdena för respektive art. Om man har fynd av dessa arter är det också av vikt att titta
på om dessa förekommer i landskap som inte uppfyller tröskelvärdena. Där riskerar vi på sikt
ett utdöende om inte värdekärnor och nätverken stärks. För att bevara arterna behöver vi
därför även tänka på att bevara och sköta eller plantera yngre ädellövträd.
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Figur 3.8 De grå ytorna visar värdetrakter för ädellövmiljöer. De blå ytorna illustrerar var i landskapet
det - med utgångspunkt från tätheter av gamla och ihåliga ekar - finns störst chans till förekomst av
läderbagge eller andra arter med likartade krav på livsmiljö. Förutsättningen för detta scenario är att
alla miljöer med gamla och ihåliga ekar är ekologiskt funktionella och inte står under igenväxning.
Röda punkter visar faktiska fynd av läderbagge under de senaste 25 åren. Faktiska förekomster
utanför förutsagda (blå) ytor kan innebära att miljöerna med dessa förekomster idag är alltför fattiga på
gamla träd för att läderbaggen, eller andra arter med likartade krav, ska kunna överleva långsiktigt.
Där finns då extra stort behov av åtgärder för att motverka lokala utdöenden.
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Vid planering av generell hänsyn eller frivilliga avsättningar på fastigheter som inte har så
många värdekärnor, men ändå ligger i nätverk eller trakt för ädellöv, är det viktigt att beakta
var det finns yngre ädellövsbestånd som kan stärka konnektiviteten i landskapet på sikt.

►

Sandmarker

Sandmarker är mer eller mindre blottade markområden som har en sporadisk utbredning i
landskapet. Dessa fungerar ibland som en övergångsmiljö mellan olika naturtyper.
Sandmarker har på senare år framträtt som en viktig miljö att ta hänsyn till i
naturvårdsarbetet. Dessa miljöer har ofta en unik artsammansättning.
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Figur 3.9 Svarta punkter visar observationer av 225 arter knutna till ädellövmiljöer (uttag från
Artdatabankens analysportal). Röda punkter visar observationer av 51 (av ovanstående) arter som är
särskilt krävande. Grå ytor är värdetrakter för ädellövmiljöer. Förekomster av arter, vilka då indikerar
ädellövmiljöer, utanför trakterna är generellt för isolerade för att ingå i värdenätverk och värdetrakter.
Detta kan innebära att arter som kräver en större kontinuitet i tid och rum av gamla träd har svårt att
klara sig långsiktigt. Där finns då behov av åtgärder för att förhindra lokala utdöenden.
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Arter i länets sandmiljöer
De rödlistade arter knutna till sandmiljöer som framförallt inventerats i länet är de som ingår
i satsningen Åtgärdsprogram för hotade arter.
Läs mer här: Naturvårdsverket om åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper
I länets södra skogsbygd finns många rester av ett småskaligt och ålderdomligt
odlingslandskap, samt även långa sträckor av värdefulla vägkanter med riklig förekomst av
åkervädd och ängsvädd, som är viktiga arter för binas födosök. Området utgör kärnområde
för flera hotade arter av vildbin, till exempel väddgökbi, pärlbi, nyponsandbi och guldsandbi.
Här finns också de för Smålandslänen och södra Östergötland unika arterna spindelört och
spindelörtskinnbagge. På slätten väster om Linköping finns stora sandavlagringar som också
är kalkpåverkade. Den viktiga pollen- och nektarväxten väddklint är vanlig här. I framförallt
täkt- och vägkantsmiljöer finner man här rödlistade bin såsom stortapetserarbi,
klöversidenbi och lusernbi. Betesmarker i sydvästra delen av länet är också de artrikaste vad
gäller dyngbaggar och på Omberg finns Nordeuropas enda förekomst av stäppspolvivel. I
norra skogsbygden är sandmarksvärdena till stor del kopplade till vägkantsmiljöer med riklig
förekomst av ängsvädd. Trakten är ett nationellt viktigt område för ängsväddspecialisterna
guldsandbi och silvergökbi. I östra delen av länet finns gott om sydvända och torra vägkanter
med sandblandad lera. Dessa utgör landets viktigaste miljöer för märgelsandbi och
fransgökbi. Här finns också täkter med höga naturvärden där man bland annat finner
reliktsmalbi, väpplingsandbi och sandödla. En stor del av de rödlistade bina i detta område är
knutna till ärtväxter för pollensamling.

Sandmiljöernas gröna infrastruktur
Barmarks- och sandmiljöer finns spridda över hela länet. Naturtypen finns där jordarten
består av isälvsmaterial (sand-grus), men vissa arter finner också lämpliga livsmiljöer i andra
dränerade jordar såsom grusig-sandig morän och sandblandad lera. Länets till ytan största
isälvsavlagringar finns i östra Ydre, västra Kinda, nordöstra Norrköping, samt inom den så
kallade mellansvenska israndzonen som sträcker sig som ett band på slätten från Linköping
till Ödeshög. Traktanalyser av värdefulla sand- och torrängsmiljöer utifrån artförekomst har
gjorts 2008 och 2011 (figur 3.10), och en ny sådan planeras 2019. I både analyserna från
2008 och 2011 föll områden i södra skogsbygden, mellansvenska israndzonen och de östra
och kustnära delarna av länet ut. Efter dessa analyser har stora inventeringsinsatser gjorts
vilka avslöjat höga sandmarksvärden också i norra skogsbygden, vilka förväntas falla ut i den
kommande värdetraktsanalysen.
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Figur 3.10 Värdetrakter för sand- och torrängsmiljöer utifrån analyser 2008 (ovan) och 2011 (nedan).
Värdetrakter visas som streckade ytor på analysen från 2008 och med orange ytor på analysen från
2011. Analyserna har gjorts utifrån förekomst/täthet av rödlistade arter och signalarter knutna till
naturtypen.
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►

Buskbrynens funktion

Blommande och bärande buskar ger förutom lä och varma miljöer även pollen och nektar för
många insekter. Buskar i gräsmarker är också avgörande för merparten av de
gräsmarksknutna fåglarna, till exempel buskskvätta och törnskata.
Buskarnas och brynens betydelse för biologisk mångfald har länge varit känd och det finns ett
antal studier som understryker buskarnas värde för artbevarande. I Sverige har igenväxning
av naturbetesmarker och ängar gjort att buskarna främst betraktats som ett problem som
bekämpats med bevarandet av biologisk mångfald som ett starkt argument. Sedan Sverige
gick med i EU så har stora igenvuxna arealer röjts och återfått en god hävdstatus och kraven
på att betesmarkerna ska vara i stort sett buskfria har ökat. I dagsläget får inte buskage större
än 500 m2 finnas i en stödberättigad betesmark. Arealer med buskar utan hävd är inte heller
någon långsiktig lösning eftersom dessa marker obönhörligt utvecklas till skog med
ytterligare minskad mängd buskar i landskapet som följd. Mot denna bakgrund är det inte
svårt att förstå att en stor mängd arter som är beroende av buskar och flerskiktade bryn
minskar och att många idag därför är rödlistade.
Rationalisering av jord- och skogsbruk har medfört strukturförändring i landskapet som
innebär skarpare gränser mellan öppen och beskogad mark. Brynmiljöer och kantzoner med
gräsmark har minskat i landskapet. Brynmiljöer mot skog med en gradient från öppet, lite
buskar och enstaka träd i tätnande grad innehåller en mångfald av livsmiljöer som i sin tur
ger livsmiljöer åt många olika växter, djur, insekter och fåglar. Brynmiljöer hyser ofta
blommande och bärande buskar som till exempel sälg som är en viktig födokälla för
pollinerande insekter på våren innan andra växter börjar blomma. Brynmiljöer är också
viktiga för möjligheten att förflytta sig i landskapet för djur, insekter och fåglar.
På gränsen mellan öppen mark och skogsmark förekommer i många fall buskbryn (figur
3.12). De är mycket värdefulla miljöer för biologisk mångfald, grön infrastruktur och
ekosystemtjänster. I många fall utgör buskbryn viktiga spridningsvägar för fauna och flora
längs åkerkanter, skogsbryn, järnvägar och vägar eller kraftledningsgator med mera och är
därmed ett mycket viktigt element för att stärka den gröna infrastrukturen, då de har en
fauna och flora med både arter knutna till odlingslandskaps- och skogsmiljöer. 2019 kommer
vi ha tillgång till marktäckedata som möjliggör att ta fram en karta över hur mycket och
utbredningen av brynmiljöer i länet.
Buskbrynen i figur 3.12 och till en del även lövträdsbården i figur 3.11 bidrar med olika
ekosystetjänster, till exempel visst vindskydd för barrskogen, skydd för vilt, och som livsmiljö
och spridningskorridor för arter i odlingslandskap och skogar. I många fall saknas buskbryn
och skogskanten gränsar direkt mot öppen mark (figur 3.11).
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Figur 3.12 Uppifrån och ned: Barrskog med lövträdsmantel och buskbryn; barrskog med
trappstegsformat bryn och lövträdsmantel; mosaikbryn. Högst biologisk mångfald finns i mosaikbryn,
särskilt om brynet är vindlande och bildar vindskyddade öppna-halvöppna ytor.

Ännu finns inte någon regional analys av bryn i länet, men data från miljöövervakningen
(NILS 2008–2012) för hela landet visar att skog som kantas av buskbryn intill skogen är
relativt ovanliga. Enligt NILS utgör dessa bryn drygt 10 procent av skogskanterna mellan
skogsmark och jordbruksmark/igenväxande jordbruksmark. Bryn med skogskant som helt
20
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Figur 3.11 Skogskant utan buskbryn. I nedre bilden har barrskogen en skyddande bård av lövträd.
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saknar buskar utgör 56 procent av längden skogskant vid jordbruksmark/igenväxande
jordbruksmark. Den totala längden skogskant vid åkermark, naturbetes- eller slåttermark
och igenväxande jordbruksmark uppskattas enligt dessa data till 175 000 kilometer i landet.

3.6 Hot och påverkansfaktorer i odlingslandskapet
En analys av hot och påverkansfaktorer på värdena i odlingslandskapet har gjorts med
metoden Open standard och dataprogrammet MIRADI. Här har ett antal direkta hot mot
naturvärdena i odlingslandskapet identifierats. Naturvärdena är grupperade i ett antal
kategorier som i överensstämmer med de tre olika insatsområdena som presenterats ovan.
Trädvärden i stadsmiljö har tagits med som ett särskilt värde i analysen av
odlingslandskapet.
Naturvärdestyperna i analysen är:
•
•
•
•

Blomrika gräsmarker
Blommande och bärande buskar/träd
Gamla grova ädellövträd med efterföljare
Allér och träd i stadsmiljö

Direkta hot mot dessa värden i odlingslandskapet:
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

För hård röjning/överbete
Igenplantering
Svag eller utebliven hävd
Skapande av barriärer
Exploatering
Dålig eller utebliven trädskötsel
Avverkning
Saltning av vägar
Spridning av trädsjukdomar
Främmande arter
Klimatförändringar
Utsläpp av gödande ämnen
Utsläpp av bekämpningsmedel
Otillräcklig viltförvaltning

Bedömning av hoten (hotgradering)
I tabellen 3.1 nedan har vi för varje direkt hot bedömt påverkan på respektive naturvärde.
Bedömningen är gjord i tre steg. Först hur stor andel av värdet (i trakterna) som är påverkat.
För det andra hur allvarligt hotet är för värdet (hur snabbt värdet förstörs) och för det tredje;
hur snabbt återställs värdet om hotet avvärjs eller minimeras. Dessa tre vägs samman till en
bedömning av hur starkt hotet är på värdet i en fyrgradig skala; Mycket högt (rött), högt
(gult), måttligt (ljusgrönt) och lågt (mörkgrönt).
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De värden som är mest påverkade enligt denna analys är blomrika gräsmarker, gamla grova
träd med efterföljare samt alléer och träd i stadsmiljö.
Tabell 3.1 De olika direkta hotens påverkan på värdena.

Läs mer här: om Miradi och metoden Open Standard (engelska)

3.7 Befintliga bevarandeinsatser för länets odlingslandskap
Omfattande insatser görs redan idag i landskapet för att bevara värdena knutna till
odlingslandskapet. Åtgärderna är av många olika slag och utförs av aktörer inom flera
sektorer. De flesta insatser handlar om att bidra till ett aktivt brukande med skötsel och
restaurering. Andra typer handlar om skydd och hänsyn i planering. En rad åtgärder syftar
till att påverka de ekonomiska betingelserna för lantbruket i stort, till exempel åtgärder för en
levande landsbygd eller åtgärder för att påverka konsumentmönster.
22
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Enligt resultat av analysen är de största hoten mot dessa värden svag eller utebliven hävd och
spridning av trädsjukdomar. Därefter kommer exploatering, skapande av barriärer i
landskapet, avverkning samt utsläpp av gödande ämnen och bekämpningsmedel.
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Brukande och skötsel
Inom landsbygdsprogrammet finns flera olika former av stöd som bidrar till att markerna i
odlingslandskapet sköts och restaureras. Koppat till detta finns omfattande rådgivning och
information kring regelverk, brukande och skötsel samt olika stödformer. För skyddade
områden finns skötselplaner och särskilda anslag för skötsel. För det ovan nämnda är staten
en stor aktör. Många åtgärder görs också i regional och kommunal regi samt genom privata
initiativ.
För de arter som berörs av särskilda åtgärdsprogram (ÅGP) genomför länsstyrelsen riktade
insatser. Exempel på praktiska åtgärder inom programmen är till exempel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Huggning och röjning av skuggande träd och buskar i öppna miljöer
Bidra till att friställa äldre träd från yngre konkurrerande träd eller att
naturvårdshuggningar/röjningar genomförs i igenväxande områden
Gräsbränning eller slåtter för att gynna blommande örter och insekter
Stängsling för att möjliggöra och anpassa bete
Hamling
Veteranisering av träd
Biotopförbättrande åtgärder i sandmiljöer
Utplantering av ängsväxter

Det genomförs många EU:projekt för att bevara och restaurera betesmarkerna i det öppna
landskapet. Exempel på projekt är EU Life-projekt som Life Ros och Ris, Life Bridging the
Gap och Life Coast Benefit.

Skydd och hänsyn
I länet finns ett många skyddade områden i odlingslandskapet med både gräsmarker och
ädellövmiljöer, såsom natur- och kulturreservat, biotopskyddsområden och Natura 2000områden. Skydden finns både inom statlig och kommunal förvaltning.
Vid samhällsplanering och olika typer av exploateringsföretag görs avvägningar för att
reducera påverkan på värdena i odlingslandskapet. Miljöbalken och plan- och bygglagen är
här viktiga instrument tillsammans med bra kunskapsunderlag

Åtgärdsstrategier
En mängd strategier finns inom ramen för miljömålsarbetet. Några exempel nämns här
nedan:
Samverkan mellan flera myndigheter i arbetet att skapa bättre förutsättningar för
odlingslandskapets biologiska mångfald. Sammanlagt har Miljömålsrådet i landet initierat 44
samverkansåtgärder under 2016, flera med relevans för miljökvalitetsmålet.
2016 invigdes den nationella genbanken för vegetativt förökade växter i Alnarp (SLU). Ett
nära samarbete kring växtgenetiska resurser sker inom Norden.
EU-förordningen om invasiva främmande arter trädde i kraft 2015. En första
unionsförteckning över invasiva främmande arter trädde i kraft 2016.
Läs mer här: Naturvårdsverkets artfakta om invasiva främmande arter
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Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram en eklandskapsstrategi för prioritering av insatser
länets eklandskap.
Ett rikt odlingslandskap har också koppling till den nationella livsmedelsstrategin med sikte
mot år 2030. Den antogs av riksdagen 2017 och är den första svenska livsmedelsstrategin
som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för
hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat
som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett
bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val. Östergötland har även tagit fram en
regional livsmedelsstrategi.
Läs mer här: Vreta Klusters webbsida om den regionala livsmedelsstrategin

3.8 Åtgärder och arbetssätt för länets odlingslandskap
Behov av vidare analys och underlag
Detta är den första versionen av en handlingsplan för en grön infrastruktur. Fler analyser
behöver göras och i en del fall behövs ett bättre kunskapsunderlag. Viktigast är en brist- och
funktionalitetsanalys av den gröna infrastrukturen. En sådan ger svar på var det finns
barriärer som försvårar olika arters spridning och var nya spridningsstråk kan skapas.
En stor inventering av ängs- och betesmarker (projektet TUVA) gjordes i länet 2002–2004.
Nu pågår en ominventering som kommer att ge nytt underlag för vidare analyser.

Åtgärdsstrategier
En central del i handlingsplanen för grön infrastruktur är att den kan tjäna som ett verktyg
för att se behov av åtgärder i ett geografiskt perspektiv. Kortfattat miljömålsåtgärderna i
geografin. Åtgärderna i det följande är i de flesta fall sådana som redan genomförs och finns
antagna i olika dokument, till exempel inom miljömålsarbetet.
De trakter som faller ut som särskilt värdefulla i värdetraktsanalysen, bör ha hög prioritet för
åtgärder. Det är dock alltid av värde för biologisk mångfald och ekosystemtjänster att bevara
värdefulla miljöer även utanför trakter. Här ingår också att studera buskmiljöernas bidrag till
grön infrastruktur för andra naturmiljöer, till exempel inom insatsområdet ”Torra-friska
blomrika gräsmarker”
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Projektet Värdering av ekosystemtjänster inom jordbruket studerade jordbrukets
ekosystemtjänster. Resultaten presenterades i mars 2017.
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Handlingsplanen identifierar följande tolv åtgärdsstrategier för ett rikt odlingslandskap.
Dessa har tagits fram utifrån en den hotbildsanalys som presenterats i kapitel 3.6.
Strategierna syftar alltså till att motverka de direkta hoten.
1. Information om regelverk, skötsel och användning av bekämpnings- och
gödningsmedel
2. Förbättrat regelverk och stödsystem
3. Påverka konsumtionsmönster
4. Hållbar viltförvaltning
5. Klimatarbete
6. Stöd till en levande landsbygd
7. God planering av infrastruktur
8. Information om vård och förvaltning av gamla träd
9. Använda alternativa metoder i halkbekämpning
10. Information om åtgärder för att minska spridning av trädsjukdomar
11. Arbete mot invasiva främmande arter
12. Skydd och bevarande av särskilt värdefulla områden
För varje strategi finns en mängd åtgärder. Många pågår redan och medan andra ligger som
förslag i landsbygdsprogram, miljömålsarbete och andra strategidokument. De kartor över
den gröna infrastrukturen som tagits fram i denna handlingsplan ger en vägledning till hur
åtgärderna kan riktas till rätt plats i landskapet, för att få största möjliga nytta för den
biologiska mångfalden.
Vid de dialogmöten som hållits med olika intressenter hösten 2017 i arbetet med
handlingsplanen har en mängd förslag på konkreta åtgärder kommit fram. Nedan listas ett
antal av dem.
•

Sammanhållen planering

•

Rådgivning, tvåvägskommunikation och riktad dialog till värdetrakter

•

Rådgivning om betesplanering

•

Gårdsrådgivning för bättre helhetsgrepp

•

Samla aktörer och skapa forum

•

Information om naturvärden och mervärden för företag

•

Skötsel av kraftledningsgator och vägrenar

•

Maskindelning mellan entreprenör i värdetrakter

•

Hästar ut på naturbetena – en resurs att använda vid brist på betesdjur

•

Gynna gräsmarksvärden i skogsbruket, använd historiska kartor

•

Undervisning till skolelever, gårdsbesök, städa en äng

•

Vägrensslåtter - sly samlas upp till bioenergi

•

Kurser för nya entreprenörer och vid generationsskifte
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Åtgärdsstrategierna i korthet

1. Information om regelverk, skötsel och hantering av bekämpningsmedel
Länsstyrelsen och Jordbruksverket har ett omfattande rådgivningssystem kring skötsel och
regelverk. Åtgärder för att bevara kulturmiljön i odlingslandskapet påverkas av
landsbygdsprogrammet. Kunskapsbristen är stor om landskapselement i länet. Fortsatt
uppföljning är viktig och förbättrad statistik nödvändig.
En viktig del av Landsbygdsprogrammet är utbildning och rådgivning för lantbrukare eller
landsbygdsföretagare. Miljö, klimat och ekonomiskt hållbar utveckling är prioriterade
områden.
Länsstyrelsen har kurser och rådgivning om:
•
•
•
•
•

Greppa Näringen
Ett rikt odlingslandskap
Använda kemiska växtskyddsmedel
Ekologisk produktion
Underhåll av diken

Genom kurserna och rådgivningen kan lantbrukare lära sig mer om hur företagen kan bidra
med hållbarhet och en levande landsbygd samt hur miljöersättningar och investeringar gör
miljönytta.

2. Förbättrat regelverk och stöd
God lönsamhet i lantbruket är en förutsättning för fortsatt verksamhet och förhindra
nedläggning av lantbruk. Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 utgör en viktig del för
utvecklingen av ett rikt odlingslandskap i Östergötland.
Landsbygdsprogrammet i Östergötland ska verka för att öka jordbrukarnas kunskap om
landsbygdsprogrammets olika åtgärder. Landsbygdsprogrammets olika åtgärder ska bidra till
att alla typer av natur- och kulturmiljövärden som finns i Östergötland inte minskar i
omfattning. Biotoper, habitat, hotade arter som är knutna till odlingslandskapet,
kulturbärande landskapselement och arealen naturbetesmark och ängsmark i länet ska
bevaras enligt de östgötska miljömålen. Aktiviteterna inriktas på att vägleda lantbrukarna så
de har god kunskap om villkoren i miljöersättningarna och investeringar inom miljöområdet.
Följande prioriteringar och fokusområden används inom det svenska
landsbygdsprogrammet:
1. Främja kunskapsöverföring och innovation inom jord- och skogsbruk samt på
landsbygden
2. Förbättra lönsamheten och konkurrenskraften i alla typer av jordbruksföretag och i
alla regioner, samt främja innovativ jordbruksteknik och hållbart skogsbruk
3. Förbättra djurvälfärd och organisationen av livsmedelskedjan, inklusive bearbetning
och marknadsföring av jordbruksprodukter
4. Återställa, bevara och främja ekosystem kopplade till jord- och skogsbruk
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5. Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig
ekonomi inom jordbruket
6. Främja social utveckling och skapa ekonomisk utveckling på landsbygden
Läs mer här: Länsstyrelsens information om Landsbygdsprogrammet
Om hävden skall kunna säkerställas behövs förenklade regler som främjar långsiktiga
satsningar hos djurhållare. Förutom detta är det viktigt med mer kontakt med lantbrukare
från myndigheters sida, och ett ökat förtroende för myndigheterna. Mer rådgivning och mer
tid behövs för personlig kontakt, exempelvis i samband med upprättande av skötselplaner för
betesmarker. Detta kräver ökade ekonomiska resurser. Regler gällande framförallt
betesmarker behöver också förenklas vilket inte har skett i det nya landsbygdsprogrammet.
Att EU-stödens regelverk är det samma i hela Europa och inte anpassade efter våra regionala
förutsättningar påverkar den biologiska mångfalden negativt, både i betesmarker och i övriga
marker. Detta påverkar särskilt våra trädbärande betesmarker som har få motsvarigheter i
Europa. Regler gällande träd- och buskskikt och utdömning av värdefulla marker drabbar
exempelvis länets eklandskap hårt.
Direkta insatser inom åtgärdsprogrammet för hotade arter har haft en positiv påverkan.
Trots detta är utvecklingen för arter och naturtyper i odlingslandskapet negativ.
Var finns pengarna?
Det finns en sammanställning ”Var finns pengarna?” som Västra Götaland gjorde 2016 och
som anpassades regionalt till Östergötland. Sammanställningen kommer att uppdateras
under 2018.
I samband med kontroller av lantbruksstöden bevakas även att småbiotoper på åkermark i
slättbygden inte tas bort. Det kan få positiva följder för både kulturvård och biologisk
mångfald eftersom småbiotoperna är viktiga inslag i en annars likformig miljö. Många
småbiotoper är biotopskyddade enligt Miljöbalken.

3. Påverka konsumtionsmönster
Propositionen ”En livsmedelsstrategi för Sverige” presenterades 2017. Strategin syftar till att
öka livsmedelsproduktionen, samtidigt som ”Begränsad klimatpåverkan” och andra berörda
miljökvalitetsmål ska nås.

4. Hållbar viltförvaltning
Länsstyrelsen behöver i samverkan med andra aktörer arbeta för att minska skador från till
exempel vildsvin eller rovdjursattacker på betesdjur.
Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare,
registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa
avskjutningsstatistik
Länsstyrelsens ansvar för viltförvaltningen är:
•

att administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
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att leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren

•

att i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)

•

att lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte
får jagas

•

att informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan

Varje län har viltförvaltningsdelegationer som hjälper Länsstyrelsen.
Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor
som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.
Ett sätt att öka avskjutningen av vildsvin är att förbättra villkoren för försäljning av viltkött.

5. Klimatarbete
Östergötlands utsläpp av växthusgaser har minskat med 24 procent mellan år 1990 och 2015.
Det beror främst på minskad användning av fossila bränslen för produktion av el och värme.
Inom länet sker ett aktivt arbete inom många områden för att minska klimatpåverkan. Ett av
länets mål är ökad produktion av förnybar energi. Flera aktörer i länet har senare år satsat
stort på produktion och användning av biogas. Användningen av och tankställen för HVO har
ökat i länet och Energifabriken distribuerar bland annat till stora åkeriföretag. Just nu pågår
en satsning att öka andelen fossilfria bränslen i samband med Östgötautmaningen.
Östgötatrafikens verksamhet gick under 2016 över till förnyelsebart bränsle inom samtliga
trafikslag. Även taxiföretag i länet satsar på förnybart bränsle. Allt fler aktörer arbetar med
att införa eller har infört klimatkompensation av sina tjänsteresor. Klimatinvesteringsstödet
som infördes 2015, för klimatinvesteringar på lokal och regional nivå, ska bidra till att
minska utsläppen av växthusgaser ytterligare.
Östergötlands energi- och klimatråd består av representanter från näringsliv, organisationer
och myndigheter med tydlig koppling till energiomställning behandlas strategiska frågor
kring det regionala arbetet inom området energi- och klimat.
Inom länet drivs ett regionalt nätverk för energieffektivisering inom industrin.
Länsstyrelsen samordnar arbetet och även Linköpings universitet deltar. Länsstyrelsen driver
även två projekt kopplat till energieffektivisering i små- och medelstora företag. ”Incitament
för energieffektivisering” samt ”Energieffektiviseringsnätverk”. Energikontoret och
Länsstyrelsen koordinerar blandnätverket gemensamt. Energikontoret Östra Götaland och
Länsstyrelsen sammankallar gemensamt ett nätverk av kommunala energistrateger. Även
Region Östergötland blivit en del av nätverket. Arbetet fokuserar på kommunernas
energiplaner och samverkan inom klimat, energi och transporter.
Arbetet med översyn av de regionala miljömålen för begränsad klimatpåverkan har
påbörjats.
Länsstyrelsens energi- och klimatsamordning, LEKS, driver flera utvecklingsprojekt inom
energi och klimat. Inom projekten har vi tagit fram olika vägledningar och handläggarstöd,
som kan hjälpa dig som arbetar med energi- och klimatfrågor inom till exempel
miljöprövning, energitillsyn, översiktsplanering och jordbruk.
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Klimatklivet är ett investeringsstöd för lokala och regionala satsningar som minskar
utsläppen av växthusgaser. Naturvårdsverket har hittills beviljat medel till 628 åtgärder och
totalt 1 131 miljoner kronor.
Exempel på åtgärder som kan få stöd:
•
•
•
•
•
•

Fasa ut fossil energi
Ta tillvara restvärme
Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller fossilfri
diesel (HVO)
Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
Minska utsläppen av metan eller lustgas
Installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid
pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål

Åtgärden man söker stöd för ska vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med
länets klimat- och energistrategi.

6. Stöd till en levande landsbygd
Stöd till en levande landsbygd sker dels genom landsbygdsprogrammet, men även genom
regionalstöd och glesbygdsstöd i olika former. Dessa åtgärder och stöd är inte tillräckliga för
att förhindra nedläggningen av lantbruk.
Exempel på stöd till en levande landsbygd i Östergötland:
•

Projektstöd för samarbeten för nya jobb på landsbygden finns till för att underlätta
samarbeten som utvecklar näringslivet utanför jordbrukssektorn. Det kan till exempel
handla om samarbeten för att utveckla nya processer eller projekt för att testa en ny
teknik.

•

Projektstöd för investeringar i småskalig infrastruktur finns till för att uppmuntra till
utveckling av den småskaliga infrastrukturen på landsbygden.

•

Projektstöd för investeringar i kommersiell och offentlig service finns till för att den
lokala servicen på landsbygden ska kunna bevaras och utvecklas. Stöd kan gå till
dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar, andra serviceställen samt distributionsoch logistikanläggningar.

•

Projektstödet för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar finns till för att
kunna skapa och behålla sådana anläggningar på landsbygden. Du kan även få stöd
till samlingslokaler för olika aktiviteter.

•

Projektstödet för investeringar i rekreation och turism finns till för att allmänheten
ska kunna erbjudas rekreation, och för att öka möjligheterna till turism på
landsbygden. Du kan även få stöd för att skapa och installera turistinformation på
platser för reaktion och turism.

•

Projektstöd för utveckling av natur- och kulturmiljöer ska bidra till att förstärka
landskapets natur-och kulturvärden på landsbygden och bidra till utveckling av
attraktiva boendemiljöer, främja friluftsliv och rekreation och besöksnäringen.
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•

Projektstöd för hembygdsgårdar finns till för att ta tillvara på och vårda
kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

•

Projektstöd för samarbeten för kortare livsmedelskedja och lokal marknad finns till
för att underlätta samarbeten mellan olika aktörer. Syftet är att genom samarbete
korta livsmedelskedjan från producent till konsument, och att öka försäljningen av
livsmedelsprodukter på den lokala marknaden. Stödet ska också främja samarbete för
lokal förädling av jordbruksprodukter.

•

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på
landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället.

•

Bygdepengen ska användas till omkostnader för lokalt utvecklingsarbete. Det kan
vara insatser för att skapa fysiska mötesplatser av olika slag av sammankomster dit
alla är välkomna för att diskutera gemensamma frågor över föreningsgränserna,
insatser för att ungdomarna ska trivas bättre, för att skolan ska finnas kvar, för att ha
kvar eller för att förbättra grundservice som lanthandel och kommunikationer etc.

7. God planering av infrastruktur
Se kapitel 8 om ”En god bebyggd miljö”.

8. Information om vård och förvaltning av gamla träd
Dessa frågor behöver komma in tidigt i olika planeringsprocesser. Information om vård och
förvaltning av värdefulla träd behöver fortsätta. Länsstyrelsen genomför idag riktade insatser
inom till exempel ÅGP-programmet för att informera trädansvariga på kommuner,
kyrkogårdsförvaltningar, kanalbolag och enskilda markägare. 2018 genomfördes en
”träddag” – ett seminarium riktad till entreprenörer och tjänstemän kommunal planering. På
naturum Tåkern visas en trädutställning 2018. I skriften ”Vägarnas träd”, där bland annat
ämnet trädskötsel behandlas finns skötselråd för allehanda träd, såväl alléträd som andra
träd i urbana miljöer.
Läs mer här: skriften Vägarnas träd av Centrum för biologisk mångfald
Ytterligare informationsmaterial behöver tas fram. Ytterligare information till planerare och
lokalpolitiker behöver ske.

9. Använda alternativa metoder i halkbekämpning
Vägsalt kan ha en negativ påverkan på träd i vägmiljö. Trafikverket har en strategi, för att
använda mindre salt, men ändå se till att trafiksäkerheten inte minskar. Trafikverket arbetar
bland annat med följande för att minska saltförbrukningen:
•
•
•
•

Saltlösning används i stället för salt i större omfattning.
Saltanvändningen på lågtrafikerade vägar minskas.
Utbildningen om saltförbrukning till alla som arbetar med vinterväghållning
intensifieras.
Prov görs med alternativ, till exempel glykosinblandning i salt.
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De senaste åren har mellan 200 000 och 230 000 ton salt per år använts på de statliga
vägarna. Det är en avsevärd minskning sedan mitten på 1990-talet, då cirka 450 000 ton
användes. Trafikverket bedömer att användningen kan minskas ytterligare.

10. Information om åtgärder för att minska spridning av
trädsjukdomar/skadedjur
Almsjukan och askskottsjukan är de allvarligaste trädsjukdomarna på ädellövträd i nuläget.
Dessa är svåra eller nästa omöjliga att bekämpa. Saneringsåtgärder som genomförts på olika
håll i landet har visat sig vara kostsamma till liten nytta. Det viktigaste är att arbeta för att
inte få hit sjukdomar eller skadedjur från andra länder. Här kan information till plantskolor
vara en pusselbit för att inte köpa träd med sjukdomsrisk från andra kontinenter. Exempelvis
har hästkastanjen en sjukdom som inte ännu kommit hit. Vid föryngring av sådana bör
eftersträvas att ta från eget material.

11. Arbete mot invasiva främmande arter
I dagsläget är invasiva arter ett relativt litet problem för ett rikt odlingslandskap. För att
skydda miljön och samhället mot utbredningen och skadorna av invasiva främmande arter
finns sedan 2015 EU-förordning (1143/2014) om förebyggande och hantering av
introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Enligt den är det förbjudet att
importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla
levande exemplar av de arter som finns upptagna på den s.k. unionsförteckningen över
invasiva främmande arter. 2016 listades de första 37 arterna på unionsförteckningen.
Förteckningen kommer att uppdateras med nya arter kontinuerligt. 2017 uppdaterades
unionsförteckningen med ytterligare 12 arter. Exempel på arter som är listade är
jättebalsamin och jätteloka.
I Östergötland gör naturvården inga åtgärder i dagsläget för att begränsa några arter eller att
följa utvecklingen. Klimatförändringar kan dock göra att det blir en större fråga i framtiden
med fler arter som sprider sig in i landet. En art som har potential att påverkar
odlingslandskapet är jätteloka som finns i länet och bekämpas systematiskt i vissa områden,
men då främst för att skydda allmänheten.
Ett exempel på en invasiv art i odlingslandskapet är lupin som snabbt kan konkurrera ut den
artrika floran, t.ex. i vägkanter. Det finns goda exempel på genomförda projekt. För att få
bort lupinerna måste man gräva eller rycka upp dem med rötterna. Trafikverket har som mål
att bekämpa invasiva arter.

12. Skydd och bevarande av särskilt värdefulla områden
Riktade åtgärder kan krävas för många arter och naturtyper vars behov inte kan tillgodoses
genom befintliga stöd- och ersättningssystem. Ett sätt att skydda särskilt värdefulla områden
är genom områdesskydd (naturreservat, biotopskyddsområden). Det kan i första hand bli
aktuellt i områden där det finns så höga biologiska naturvärden att det finns särskilda
skötselbehov eller där det finns ett exploateringshot. Om ett områdes värden kan bevaras och
utvecklas genom frivilliga insatser och tillgängliga stödsystem är det också möjligt.
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