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Förord
Bin, humlor och andra pollinerare behövs för att vi ska få stora skördar av god kvalitet.
Fåglar och andra djur äter skadedjur både på åkrar och i skogen. Vitmossor i myrar suger upp regn och minskar risken för översvämningar. Rika undervattensmiljöer ger
hållbara fiskbestånd. Att vara i skog och höra fågelsång dämpar stress och ger välbefinnande. Listan kan göras lång över vad naturen kan göra för oss. För att den ska kunna
fortsätta med det, nu och med framtida klimatförändringar, behöver vi bevara variation
och en hög biologisk mångfald. En viktig nyckel i det arbetet är den gröna infrastrukturen, ett nätverk av livsmiljöer i landskapet vilket ger arter en möjlighet att hitta mat
och föröka sig. Den gröna infrastrukturen ger oss ett hållbart landskap och samhälle.
Östergötland har både i ett nationellt och internationellt perspektiv gott om flera viktiga och värdefulla livsmiljöer och naturtyper. Än så länge har vi en hög artrikedom
men många livsmiljöer och arter är hotade idag. För att bevara vår mångfald och det
naturen ger oss behöver vi alla agera. Vi kan hjälpas åt, på olika nivåer, om vi ser möjligheterna och utgår från ett gemensamt kunskaps- och planeringsunderlag. Denna
handlingsplan ger stöd och är en utgångspunkt för att se landskapssammanhangen för
länets värdefulla och artrika livsmiljöer.
Vi kan agera på olika sätt. Alla aktörer i samhället som agerar i, vårdar och förvaltar
vårt landskap är viktiga i arbetet med den gröna infrastrukturen. Om vi tillsammans tar
avstamp i handlingsplanen för grön infrastruktur kan vi göra skillnad för en hållbar
framtid.

Kristina Zetterström
Länsråd
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Kartunderlagen finns även att ladda ner från Länsstyrelsernas Geodatakatalog

Sammanfattning
Handlingsplanen för grön infrastruktur i Östergötland har tagits fram av Länsstyrelsen
på uppdrag av regeringen. Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande genom de nyttor
naturen ger oss, så kallade ekosystemtjänster.
Under arbetet med att ta fram Östergötlands handlingsplan har Länsstyrelsen fört samtal och haft dialogmöten med många aktörer från olika organisationer och samhällsinstanser. Diskussionerna har varit en förutsättning för att få ett relevant innehåll som är
till nytta för olika aktörer i deras vardagliga arbete med mark- och vattenanvändning.
Länsstyrelsen har tagit fram kartor som visar var det finns sammanhängande områden
för olika naturtyper – så kallade värdetrakter och värdenätverk. Underlaget utgår från
faktaunderlag om värdefull natur samt kunskap om arters krav på landskapet. Kartorna
är avsedda att fungera som verktyg för planering och genomförande av åtgärder för att
nå miljömålen.
Handlingsplanen beskriver också vilka utmaningar som finns för de olika naturtypernas bevarande och vilken typ av insatser som behöver prioriteras för att möta de utmaningarna. Handlingsplanen är både ett kunskapsunderlag och en vägledning till handling - vad behöver göras och var gör åtgärderna mest nytta?
Handlingsplanen är strukturerad efter miljömålen. Efter en inledande del och ett kapitel om fysisk planering följer åtta kapitel rubricerade efter de miljömålen som varit relevanta för arbetet med grön infrastruktur i Östergötland. Störst fokus i analysarbetet
har lagts på de naturmiljöer som Länsstyrelsen valde som särskilda insatsområden,
nämligen blomrika gräsmarker och ädellövsmiljöer som återfinns i kapitlet ”Ett rikt odlingslandskap” samt vattendragsmiljöer i kapitlet ”Levande sjöar och vattendrag”. Även
kapitlet om fysisk planering har Länsstyrelsen haft som ett särskilt insatsområde. För
övriga miljömål har inte lika omfattande analysarbete gjorts. Framtagna kartor finns
tillgängliga i en karttjänst för grön infrastruktur.
Arbete med grön infrastruktur handlar om att göra det lättare och tydligare för alla att
ta hänsyn till naturen och hushålla med mark och vatten. Målgrupper är alla aktörer
som påverkar landskapet på någon nivå – markägare, myndigheter, beslutsfattare,
samhällsplanerare, föreningar med flera.
För att nå målet och uppnå en god grön infrastruktur behövs framförallt dialog och
samarbete mellan olika aktörer i landskapet. Hållbart brukande och åtgärder i vardagslandskapet är avgörande för att nå målen i arbetet med grön infrastruktur. Befintliga
mål och åtaganden är stommen i arbetet.
Handlingsplanen har ingen egen juridisk innebörd, men är ett underlag för sådana bedömningar och avvägningar som görs vid tillämpning av lagar som ger stöd för att ta
hänsyn till arters livsmiljöer och ekosystemtjänster. Grön infrastruktur bör ingå som en

naturlig del i arbetet inom Agenda 2030 och miljömålen. Att arbeta med grön infrastruktur bidrar också till klimatanpassning eftersom en hållbar grön infrastruktur med
sammanhängande livsmiljöer i alla typer av landskap ökar förutsättningarna för att arter klarar de förändringar som ett varmare klimat väntas innebära.
Ett framgångsrikt arbete med grön infrastruktur måste grundas på ett helhetsperspektiv på hur landskapet används, där alla olika aktörer involveras genom samordning, dialog och informationsspridning. Handlingsplanen för grön infrastruktur är den första i
sitt slag. Den kommer därför behöva utvecklas kontinuerligt.

1. Introduktion och bakgrund

Foto: Henry Stahre

1.1 Varför en handlingsplan för grön infrastruktur?
Regeringen har gett landets länsstyrelser i uppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Innebörden av ”grön infrastruktur” är att livsmiljöer ska
hänga samman på ett sätt så att djur och växter kan förflytta sig och spridas i landskapet. Det är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera. I ett fungerande ekosystem kan vi ta del av naturens nyttor, till exempel pollinering som är viktigt för matproduktion.
Att arbeta med grön infrastruktur handlar om att göra det lättare för alla att använda
mark och vatten på ett hållbart sätt, med hänsyn till arters livsmiljöer och ekosystemtjänster. Handlingsplanen beskriver läget i naturen och insatser som behövs för att
upprätthålla en fungerande grön infrastruktur. Den är tänkt att vara en hjälp för prioritering till alla som planerar för mark- och vattenanvändning eller gör åtgärder som påverkar naturen.
På så sätt kan var och en på ett enkelt sätt lära sig mer om hur man kan bidra till Östergötlands gröna infrastruktur på landskapsnivå - såväl på landsbygd som i tätort.

✓ Handlingsplanen hjälper dig att väga in naturens och arternas perspektiv.
✓ Den är både ett kunskapsunderlag och en vägledning till handling - vad behöver göras
och var gör åtgärderna mest nytta?
✓ Målgrupper är alla aktörer som påverkar landskapet på någon nivå – markägare, myndigheter, beslutsfattare, samhällsplanerare, föreningar med flera.
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►

Landskapsperspektiv behövs för att hejda förlusten av arter

Det traditionella sättet för att hindra förlust av livsmiljöer och biologisk mångfald har
varit punktinsatser i utspridda mindre områden, i form av till exempel formella skydd
och restaurering. Dessa insatser har tyvärr inte varit tillräckliga. För att bevara fungerande ekosystem på längre sikt behöver vi ha ett större och förebyggande perspektiv –
vi måste identifiera hela landskap där det finns förutsättningar för att bevara ekologiska funktioner och värden. De här områdena och deras värden måste sedan hanteras
med hänsyn och med långsiktigt samordnade insatser från hela samhället. Om alla
landskapets aktörer bidrar med sina erfarenheter och möjligheter kan arbetet med att
uppnå grön infrastruktur bli det verktyg som gör att landskapet kan förvaltas långsiktigt och hållbart.

Figur 1.1 Genom ökad kunskap och gemensamma mål, täta samarbeten, väl genomtänkt planering och smarta insatser kan vi alla hjälpas åt att binda samman skogar, hagar, parker, grönytor, våtmarker, sjöar, vattendrag, kust och havsområden för att öka biologisk mångfald.
Illustration: Kjell Ström, på uppdrag av Naturvårdsverket
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Exempel på aktörer som handlingsplanen riktar sig till:

►

•

Samhällsplanerare på kommuner och myndigheter samt verksamhetsutövare
som påverkar mark och vatten och deras konsulter:
Vid fysisk planering och större projekt behövs en helhetsbild av landskapets
olika värden. Med hjälp av handlingsplanen kan man snabbt se vilka livsmiljöer
som finns i ett område och vilka arter och ekosystemtjänster som skulle beröras
av ett specifikt projekt.

•

Markägare som sköter eller vill restaurera betesmarker och ängar:
Kartorna som berör gräsmarker visar i kombination med andra kartor vilket
sammanhang betesmarken finns i och vilka naturvärden som finns på marken.
Med den informationen är det lättare att välja typ och omfattning av skötsel.

•

Skogsförvaltare och markägare till skog:
Handlingsplanen ger tips på vilka val man kan göra vid frivilliga avsättningar
och planering av generell hänsyn vid skogsbruk inom produktionsbestånd. Med
hjälp av kartunderlagen för skogsmiljöer kan man ta reda på var ett anpassat
skogsbruk kan stärka de värden som finns i omgivande landskap.

Grön infrastruktur och klimatanpassning

Klimatanpassning innebär att förebygga och minimera klimatförändringarnas negativa
effekter på naturen, samhället och människan. Att arbeta med grön infrastruktur bidrar
till klimatanpassning eftersom en hållbar grön infrastruktur med sammanhängande
livsmiljöer i alla typer av landskap ökar förutsättningarna för att arter klarar de förändringar som ett varmare klimat väntas innebära. Då kan naturen också fortsätta att producera ekosystemtjänster som kommer bli alltmer oumbärliga i ett förändrat klimat,
som att våtmarker har en buffrande effekt vid översvämningar och att grönska i städer
dämpar temperaturen vid värmeböljor.
Några exempel på förväntade effekter av klimatförändringen, som är viktiga att ta med
i beräkningen när man arbetar med planering där hänsyn tas till grön infrastruktur, är
höjda havsnivåer och ändrade vattenregimer och förändrade utbredningsområden för
arter.

Läs mer här: Länsstyrelsens rapport om grön infrastruktur och klimatanpassning
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►

Ett kunskaps- och planeringsunderlag på samma gång

Östergötlands handlingsplan presenterar en kartläggning av länets befintliga och potentiella gröna infrastruktur, i form av kartor och beskrivningar om läget för olika naturtyper i länet. Kartorna finns både i de delar av handlingsplanen som handlar om
miljömålens naturtyper och i en karttjänst på internet. Handlingsplanen är avsedd som
ett kunskapsunderlag som gör det enklare att se var naturvårdsinsatser gör störst
nytta. Handlingsplanen innehåller också Länsstyrelsens bedömning av vilken typ av insatser som behöver prioriteras för att Östergötland ska ha ett landskap med en välfungerande grön infrastruktur. Detta presenteras i form av övergripande strategier i kapitlen om miljömålen.
Sammantaget ska handlingsplanen fungera som ett planeringsunderlag för olika aktörer i samhället som behöver prioritera bland insatser och ställningstaganden som påverkar naturmiljöer. Handlingsplanen riktar sig till alla som på något sätt planerar för
mark- och vattenanvändning, eller gör åtgärder som påverkar naturmiljöer. Handlingsplanen ger behovet av åtgärder ett geografiskt perspektiv och ska utgöra ett hjälpmedel
till att nå bland annat miljömålen och de globala målen i Agenda 2030.
Handlingsplanen har ingen egen juridisk innebörd. Men den är ett underlag för
bedömningar och avvägningar som ska ske vid tillämpning av redan befintliga
lagar som ger stöd för att ta hänsyn till arters livsmiljöer och ekosystemtjänster.

Handlingsplanen är ett KUNSKAPSUNDERLAG
Som inventerar och beskriver BIOLOGISK MÅNGFALD I LANDSKAPET

Handlingsplanen är även ett PLANERINGSUNDERLAG
Till stöd vid olika aktörers PRIORITERING AV INSATSER OCH STÄLLNINGSTAGANDEN

FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

FÖR EKOSYSTEMTJÄNSTER

Bevara och utveckla FUNGERANDE EKOSYSTEM och minimera antalet HOTADE
MILJÖER och HOTADE ARTER

Bevara och utveckla FUNKTIONER HOS
EKOSYSTEMEN som SAMHÄLLET FÅR
NYTTA AV
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1.2 Det här är grön infrastruktur
Innebörden av ”grön infrastruktur” är att livsmiljöer måste hänga samman. Då kan djur
och växter förflytta sig och spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera. I ett fungerande ekosystem kan vi ta del av naturens nyttor, till exempel pollinering som är viktigt för matproduktion.

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar
till fungerande livsmiljöer för växter och djur och
till människors välbefinnande
vv

Meningen ovan är en kortversion av definitionen av grön infrastruktur, framtagen av
Naturvårdsverket. Den längre versionen av definitionen lyder:
”Ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt
anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk
mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet”.

Nätverk barrskog

Nätverk lövskog

Nätverk vatten

Nätverk gräsmarker

Figur 1.2 Den gröna infrastrukturen ser ut på olika sätt för olika naturtyper. Illustrationer: Kjell Ström, på uppdrag av Naturvårdsverket
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►

Vi behöver se till att naturen hänger samman

För att arterna långsiktigt ska överleva behöver landskapet hänga ihop så pass bra att
individer av arter kan förflytta sig mellan de livsmiljöer de är beroende av. Därigenom
blir artsamhällena mer tåliga mot störningar i en livsmiljö, och genetiskt utbyte kan ske
mellan olika livsmiljöer. Olika arter har olika krav på hur stora områden som behövs
och hur nära varandra livsmiljöerna måste ligga. Detta beror på att arter sprider sig på
olika sätt - en fågel kan förflytta sig en viss sträcka, en fjäril en annan sträcka, och växter och svamp kan ha varierande metoder för spridning och förflyttning. För vattenlevande djur kan en damm vara en definitiv barriär.

Figur 1.3 Kartläggning av värdefulla områden.
Illustration: Kjell Ström, på uppdrag av Naturvårdsverket

I kartläggningen av landskapets livsmiljöer kallas särskilt värdefulla områden för
värdekärnor. Där värdekärnorna ligger tillräckligt tätt för att arter ska kunna sprida sig
mellan dem, bildar de värdenätverk. En värdetrakt är ett större landskapsavsnitt med
höga ekologiska bevarandevärden. Värdetrakter har en högre täthet av nätverk, enskilda värdekärnor och andra viktiga livsmiljöer än omgivande landskap. Det är i värdetrakter som det finns störst möjlighet till att uppnå en fungerande grön infrastruktur.

Vad menas med ”livsmiljö”?
Livsmiljöer för arter kan se ut på många olika sätt – till exempel naturskogar, trädklädda betesmarker och vattendrag.

Foto: Jens Johannesson

Foto: Jens Johannesson
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Foto: Henry Stahre

Faktaruta - viktiga begrepp för grön infrastruktur
Livsmiljö:
Den miljö i naturen som en art lever i och som innehåller det som arten behöver för
att finna föda, skydd och uppväxtmiljö för avkomma. Många arter har sin livsmiljö i
en enda, specifik naturtyp medan andra kan leva i flera olika naturtyper.
Naturtyp:
En viss sorts natur som karaktäriseras av de arter som lever i den och av mark-,
fuktighets- och klimatförhållande. Naturtyper kan indelas grovskaligt (exempel skogar och gräsmarker) eller finskaligt (exempel tallrismosse och hällmarkstallskog).
Värdekärna:
Ett naturområde som har särskilt höga naturvärden (många arter är funna eller kan
förväntas finnas med tanke på hur området ser ut) och som är särskilt viktig som
bärare av biologisk mångfald i landskapet. Området är en viktig livsmiljö för många
arter och kan ofta klassas som en naturtyp.
Värdenätverk:
Flera värdekärnor där närheten mellan värdekärnorna gör att det finns en hög grad
av ekologiskt utbyte. Det innebär att värdekärnorna ligger så nära vararandra att
det kan ske ett utbyte med individer av arterna däremellan, det finns konnektivitet.
Därigenom motverkas artutdöende och genetisk utarmning och den biologiska
mångfalden kan bevaras över tid. Värdekärnor i nätverk har generellt högre bevarandevärde än värdekärnor utanför nätverken.
Värdetrakt:
En värdetrakt är ett större landskapsavsnitt med höga ekologiska bevarandevärden. Värdetrakter har en högre täthet av nätverk, enskilda värdekärnor och andra
viktiga livsmiljöer som ger förutsättningar för god spridning och överlevnad för djuroch växtliv än omgivande landskap. Trakterna fångar in andra arealer som saknar
värdekärnor än nätverken, men möjligheten att stärka och binda ihop nätverken är
större inom än utanför trakterna. Värdetrakter är ingen skyddsform utan en metod
för att arbeta kostnadseffektivt på landskapsnivå genom att koncentrera en större
del av naturvårdsinsatser till områden där de gör mest naturvårdsnytta. Värdetrakter ger en bild av naturtypernas gröna infrastruktur i ett större perspektiv som kan
användas både regionalt och nationellt.
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1.3 Vikten av en fungerande grön infrastruktur

Foto: Thomas Johansson
Figur 1.4 Ett fungerande nätverk av livsmiljöer för växter och djur i landskapet gör att arter överlever och att ekosystemen blir mer robusta. Därmed fortsätter naturen att producera ekosystemtjänster.

►

För arternas skull – biologisk mångfald

Den gröna infrastrukturen, det fungerande nätverket av livsmiljöer, är en nödvändighet
för att djur och växter ska klara sig i landskapet. På grund av bland annat just försämrade eller försvunna livsmiljöer försvinner arter idag i en takt som världen aldrig tidigare har upplevt. Även i Sverige har det storskaliga brukandet av mark och vatten inneburit att en stor mängd mer krävande arter som förr var allmänt förekommande har
minskat eller försvunnit, medan vissa vanliga arter har blivit vanligare. I Naturvårdsverkets genomgång 2011 av tillståndet för landets flora, fauna och ekosystem (Biologisk
mångfald i Sverige. Monitor 22) konstateras att denna utarmning av artrikedomen i
Sverige verkar fortsätta med oförminskad takt.
Förlusterna av biologisk mångfald räknas tillsammans med klimatförändringarna som
de allvarligaste miljöhoten idag. Inom forskningen om planetära gränser, som Stockholm Resilience Centre står bakom, har båda hoten identifierats som så allvarliga att
hela jordsystemet riskerar att drivas in i ett nytt tillstånd om den hållbara gränsen för
någon av dem överskrids.
Läs mer här: Stockholms universitet om planetära gränser
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►

För människans skull - ekosystemtjänster

Den rikedom av ekosystem och arter som omger oss brukar benämnas biologisk mångfald. Biologisk mångfald kan sägas vara ett naturkapital som tillhandahåller produkter
och tjänster från naturen som direkt eller indirekt bidrar till människans välbefinnande. Det är detta som kallas ekosystemtjänster och de utgör en livförsäkring som
bland annat ger oss mat, dricksvatten och ren luft, skydd och medicin, mildrar naturkatastrofer och bidrar till att reglera klimatet. När arter och deras livsmiljöer försvinner
eller försämras äventyras alltså även människors välbefinnande. Jordens ekosystem
har de senaste femtio åren förändrats i snabb takt och i stor omfattning på grund av
ökad mark- och vattenanvändning, överutnyttjande av naturresurser, spridning av invasiva främmande arter, miljöförorening och klimatförändring. Förändringarna har
kortsiktigt gynnat människan i form av till exempel ökad matproduktion, men förlusterna av biologisk mångfald och ekosystemtjänster kommer vara både svåra och dyra
att kompensera för kommande generationer.
Ekosystemtjänster indelas i fyra huvudgrupper:
Stödjande tjänster är de som behövs för att alla andra ekosystemtjänsterna ska fungera.
Exempel: Fotosyntes (gröna växter), vattnets kretslopp (sjöar, vattendrag, våtmarker), biologisk mångfald (artrika miljöer), jordmånsbildning (nedfallna löv, komposthögar).

Försörjande tjänster är produkter och varor man kan få
från ett ekosystem.
Exempel: Dricksvatten (sjöar
och vattendrag), mat (åkrar,
bär- och fruktodlingar), råmaterial som timmer (träd) eller fibrer till kläder (får som ger
ull).

Reglerande tjänster ser till att
större cykler fungerar som de
ska och minskar skadorna vid
potentiella rubbningar.
Exempel: Vattenrening (våtmarker, gröna ytor som tar
upp regnvatten), luftrening
(växter och träd), pollinering
(bin, humlor, fjärilar).

Kulturella tjänster är de som
ger oss känslomässigt välbefinnande. Dessa utgör en viktig del av människors kultur
och har visat sig ha positiva
effekter på hälsan.
Exempel: Upplevd skönhet,
andlighet, religion, hälsa, rekreation, turism.

Modifierad från ”Upptäck ekosystemtjänster i den svenska naturen” av Centrum för naturvägledning och Albaeco 2017

Läs mer om ekosystemtjänster här:
-

Naturvårdsverkets internationella arbete med ekosystemtjänster

-

Jordbruksverket – Ekosystemtjänster från jordbruksmark

-

Havs- och Vattenmyndigheten - Hur jobbar vi med ekosystemtjänster?

-

Boverket – Utveckla ekosystemtjänster i den byggda miljön
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1.4 Läget i Östergötland
Det är nu vi har chansen att agera och förvalta, vårda, utveckla och stärka livsmiljöerna
för artrikedom och ekosystemtjänster i Östergötland. De öppna hagmarkerna, de urgamla eklandskapen och de livfulla vattendragen som många upplever som en stor del
av länets identitet har en plats även kommande århundraden. Som tidigare beskrivet är
dessa och andra naturtyper och ekosystem inte bara vackra landskap, utan även grunden för många viktiga ekosystemtjänster. Kartläggningen som Länsstyrelsen gjort av
var de högsta naturvärdena finns i Östergötland visar att det finns förutsättningar för
att upprätthålla och stärka en grön infrastruktur i landskapet.
Många krafter i samhället är engagerade för att de här miljöerna ska få finnas kvar.
Lantbrukare med kunskap om och stolthet över sin mark, skogsbolag som månar om
att hitta former för brukande som förenar naturvård med god ekonomisk avkastning,
entreprenörer på landsbygden, forskare som undersöker och sprider vidare bättre förståelse om hur arter och ekosystem fungerar, kommuner som ser till att gröna strukturer planeras in och inte bort. Alla är exempel på aktörer som använder och förändrar
landskapet, och som tillsammans kan anta de stora utmaningarna för naturmiljöerna.
Detta kapitel sammanfattar några av de största utmaningarna som kan kräva strategier
och åtgärder både på nationell, regional och lokal nivå.

Foto: Jens Johannesson
Marker med stora ekar som står fritt blandat med buskar, är en typ av livsmiljö som det
finns allt mindre av i Östergötland. Många arter som är knutna till sådan natur är därför
nära att försvinna från landskapet helt.
15

►

Hög tid att agera

Vi utgår från ett läge där naturtyper med höga naturvärden har minskat påtagligt de
senaste 100 - 200 åren. Om vi ska kunna bevara och förstärka den gröna infrastruktur
som är nödvändig för att arter ska kunna finnas kvar så måste ytterligare förlust av livsmiljöer hejdas. Varje år gör Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen en bedömning av hur arbetet med de 16 nationella miljömålen går och om vi kommer att nå målen i tid eller inte. I Östergötland bedöms bara två mål vara nära att nås: Frisk
luft och Bara naturlig försurning. Inget av de sju miljökvalitetsmål som har grön infrastruktur som en viktig grundförutsättning kommer att nås till år 2020. Vi står inför
stora utmaningar om vi ska kunna bevara och stärka den gröna infrastrukturen så att
den biologiska mångfalden och naturens nyttor bevaras. Samtidigt pågår som nyss
nämnt ett intensivt miljöarbete på många håll i samhället, och arbetet för miljömålen
har varit framgångsrikt inom många områden.
Läs mer här: regionala miljömål och 2015 års bedömningar för Östergötland
Även utvärderingen av hur det går för de arter och naturtyper som ingår i EU:s Art- och
habitatdirektiv visar att vi utgår från ett tufft läge, se bild på Art- och naturbarometern.
I utvärderingen bedöms bevarandestatusen, vilket kan förklaras som hur det går för en
art eller en naturtyp och om arten eller naturtypens arter kan klara sig på lång sikt.

Figur 1.5 En sammanvägd bedömning av hur det går för naturtyper respektive arter inom boreal region (vilket
Östergötland tillhör) är markerad med ”BOR” till vänster om termometern.
Illustration från ”Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige 2013”. ArtDatabanken SLU.
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►

Framtidsscenarier

Många arter står inför ett vägskäl med helt olika framtidsutsikter beroende på hur deras livsmiljöer förändras. I ett landskap med fungerande, sinsemellan näraliggande
livsmiljöer har arter goda förutsättningar för att sprida sig, medan brist på eller förlust
av livsmiljöer begränsar arters utbredning.

Figur 1.6 Den här kartan illustrerar den potentiella utbredningen för ett urval av krävande arter
om alla miljöer med gamla ekar är ekologiskt funktionella, det vill säga där markerna inte står
under igenväxning utan hävdas med betande djur eller sköts på annat sätt. © Länsstyrelsen

Figur 1.7 Denna karta visar en potentiellt minskad utbredning för samma arter som kan väntas
inom 50 - 100 år om den rådande igenväxningen av ekmiljöerna inte kan hejdas.
© Länsstyrelsen
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►

Övergripande utmaningar och behov av insatser

För vissa naturtyper kan vi ana vilka effekter klimatförändringar kan ge medan det för
andra saknas kunskap. Ju färre arter som försvinner desto bättre är förutsättningarna
för naturen att tackla klimatförändringar och att bevara naturens olika funktioner med
de nyttor de ger oss.
Flera av utmaningarna för att uppnå en bra grön infrastruktur, nå miljömålen och uppfylla Sveriges internationella åtaganden är av sådan karaktär att det krävs krafttag på nationell och regional nivå. Det behövs politiska beslut som ger
alla aktörer förutsättningar till ett ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbart brukande av mark- och vattenområden.
Det behöver tas större miljöhänsyn i människans brukande.
Särskilt värdefulla områden måste fortsätta att skyddas och
i vissa naturtyper behövs skötsel och återskapande av naturvärden. Det behövs ett landskapsperspektiv vid planering av
all verksamhet och ökad kunskap för att resurseffektiva åtgärder ska kunna sättas in.
Grundläggande problem som gör det svårt att nå flera miljömål är att betesdjuren blir färre, att jordbruk läggs ner och
att samhällsservicen försvinner eller inte hänger med i utvecklingen i delar av länet. För att få fart på den skötsel som
krävs för flera värdefulla naturtyper måste förutsättningarna för att kunna driva lönsamma jord- och skogsbruk som
också gynnar naturvärden förbättras.
Det finns många vinster med att hitta möjligheter för olika
aktörer att samverka. Arbetar man med skog kan det till exempel vara värdefullt att känna till viktiga landskapssammanhang för betesmarker eller vattendrag.
Flera livsmiljöer påverkas direkt eller indirekt av de stora
klövviltstammarna i Östergötland. Direkt genom att viltet
betar löv- och tallplantor och försvårar föryngring av dessa.
Indirekt genom att påverka lönsamhet i både jord- och
skogsbruk.
Genom att ta hänsyn till landskapets naturvärden vid fysisk
planering och tillståndsprövningar kan vi undvika att bryta
den gröna infrastrukturen och istället stärka den. Inom all
planering av åtgärder är det av stor vikt att titta på hur
värdekärnorna ligger i förhållande till varandra. Värdenätverk kan stärkas genom att restaurera stråk av miljöer som
stärker den gröna infrastrukturen. Det är också viktigt att
undvika barriärer inom och mellan värdenätverk.

18

Foto: Jens Johannesson

Nedan presenteras vad Länsstyrelsen bedömer vara stora utmaningar för den gröna
infrastrukturen och som vi behöver arbeta med för att nå de sex (av totalt 16) miljömål som är landskapsanknutna och aktuella i Östergötland.

Ett rikt odlingslandskap
Stora utmaningar för att upprätthålla och stärka den gröna infrastrukturen i länets betesmarker, ängar och ädellövmiljöer är:
•
•
•

Hejda igenväxning av betesmarker, ängar och ädellövmiljöer samt restaurera
igenväxta marker.
Bättre lönsamhet för jord- och skogsbruk och en levande landsbygd behövs.
Mer rådgivning och samarbete behövs.

Levande skogar
Stora utmaningar för att upprätthålla och stärka den gröna infrastrukturen i länets
skogsmiljöer är:
•
•
•

Genomföra naturvårdshänsyn och förvaltning med landskapsperspektiv.
Åtgärda brist på naturvårdsskötsel och s.k. störningsregimer - exempelvis
brand, bete och översvämning.
Begränsa klövviltsstammar.

Levande sjöar och vattendrag
Stora utmaningar för att upprätthålla och stärka den gröna infrastrukturen i länets
sjöar och vattendrag är:
•

•
•
•
•

Minska fysisk påverkan, se till att vattensystemen har konnektivitet (kontakt
med varandra) så att arter kan förflytta sig och återskapa naturliga vattenmiljöer.
Återskapa svämplanens (strandmiljöer där vattendragets varierande vattennivån påverkar) funktion med funktionella kantzoner längs vattendragen.
Miljöanpassa befintlig vattenkraft med ekologiskt anpassade flöden.
Minska närsaltbelastningen.
Bevara en god vattenhållande funktion i landskapet för att minska risker för
översvämningar och vattenbrist.
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Myllrande våtmarker
Stora utmaningar för att upprätthålla och stärka den gröna infrastrukturen i våtmarker
är:
•
•
•

Återställa våtmarkernas vattennivåer.
Hejda igenväxning och återuppta hävd.
I samhällsplaneringen beakta våtmarkernas viktiga roll för vattenhushållningen
för att minska översvämningsrisker, vattenbrist och för att ta hand om dagvatten.

Hav och kust i balans samt levande skärgård
Stora utmaningar för att upprätthålla och stärka den gröna infrastrukturen i länets marina miljöer är:
•
•
•

•
•

Minska närsaltsbelastningen i vattenmiljön.
Avvärja hoten från invasiva arter (arter som är främmande för området och som
hotar de naturligt förekommande arterna och livsmiljöerna).
En hållbar kustzonsförvaltning med en god fysisk planering som eftersträvar ett
hållbart nyttjande med bevarande av viktiga ekosystemtjänster (exempelvis
fiske och rekreation).
Få ett bättre kunskapsunderlag om den marina miljön och ett funktionellt nätverk av skyddade värdefulla marina områden.
Ett hållbart nyttjande av fiskeresursen för att öka rovfiskbestånden.

God bebyggd miljö
Stora utmaningar för att upprätthålla och stärka den gröna infrastrukturen tätorter är:
•
•
•
•

Högt tryck bostadsbyggande – hur ska olika intressen balanseras och integreras
med varandra?
Hur förtäta städerna utan att i onödan minska utrymmet för grön infrastruktur
och om möjligt öka grönytornas kvalitet?
Brist på tillräckligt kunskapsunderlag för att väga in allmänna intressen och att
sätta området i ett landskapsperspektiv vid fysisk planering.
Brist på kunskap om hur man bäst förvaltar olika gröna miljöer.

Kopplat till utmaningarna och miljömålen föreslår Länsstyrelsen strategier att arbeta med. Strategierna finns i respektive miljömålskapitel av handlingsplanen.
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1.5 Kopplingar till internationella, nationella och regionala åtaganden och mål

►

Agenda 2030 och de globala målen

Vid FN:s toppmöte 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och
Agenda 2030 för hållbar utveckling. Arbetet med grön infrastruktur kan kopplas till
framförallt mål 15 om Ekosystem och biologisk mångfald. Detta mål handlar om att
skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart
bruka skogar, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Även till exempel mål 6 och 14 berörs av arbetet med grön infrastruktur.
Läs mer här: de globala målen i agenda 2030 på regeringens webbsida

►

Konventionen om biologisk mångfald

Miljöarbetet i Sverige baseras på flera internationella överenskommelser. Den mest relevanta för grön infrastruktur är
konventionen om biologisk mångfald (CBD).

►

Läs om EU:s arbete med grön
infrastruktur på Europeiska
miljöbyråns webbsida

Miljömålsarbetet

De 16 nationella miljömål som riksdagen beslutat ger en struktur och en gemensam
plattform för det svenska miljöarbetet. Målen beskriver det tillstånd och den kvalitet vi
vill att miljön ska ha 2020. Grön infrastruktur är av stor betydelse för att många av miljömålen ska kunna nås, vilket bland annat lyfts fram i etappmålen för att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Där beskrivs värdet av grön infrastruktur och
landskapsperspektiv, helhetssyn på markanvändning och att system av formellt skydd
ska vara väl integrerade i omgivande landskap.

►

Friluftsmål

En av utgångspunkterna för den svenska friluftspolitiken är att en rik tillgång till naturoch kulturmiljöer är viktigt för människors möjlighet till friluftsliv. Naturens produktion av sociala värden och funktioner för friluftsliv är en viktig ekosystemtjänst och den
kartläggning av värden i landskapet som görs i arbetet med grön infrastruktur ger möjligheter att bättre förstå landskapets kvaliteter för friluftsliv.
Läs mer här: om kopplingar mellan grön infrastruktur och konventionen för biologisk
mångfald här, miljömålen samt om mål för friluftslivet
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►

Livsmedelsstrategi

Lantbruk och livsmedelsproduktion är viktiga näringar i Östergötland och den regionala livsmedelsstrategin handlar om att öka produktionen och konsumtionen av mat
som är producerad i länet. En levande landsbygd är också en förutsättning för att hejda
den igenväxning av betesmarker och ängar som är en stor utmaning för länets gröna infrastruktur. Den gröna infrastrukturen är i sin tur nödvändig för att pollinering och
andra ekosystemtjänster som lantbruket är beroende av, kan fortsätta produceras.
Läs mer här: webbsida om den regionala livsmedelsstrategins hos Vreta Kluster som
koordinerar arbetet

►

Klimatanpassning

Klimatanpassning handlar om hur man aktivt kan möta klimatförändringar och skapa
ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling. Grön infrastruktur kan bidra
till klimatanpassning på flera centrala sätt genom att säkerställa att ekosystemtjänster
som till exempel dagvattenfördröjning och temperaturreglering fungerar. Många av de
omställningar som behöver göras för klimatanpassning går att göra i kombination med
insatser för att stärka grön infrastruktur.
Läs mer här: Länsstyrelsen Östergötlands regionala arbete med klimatanpassning

►

Skogsstrategi

Strategi för formellt skydd av skog i Östergötland är en regionalt anpassad version av
Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets nationella strategi. Strategierna har utarbetats i
samråd med intresseorganisationer, näringens företrädare och kommuner. I skogsstrategin är principen med en fungerande grön infrastruktur en av flera prioriteringsgrunder i områdesskyddsarbete. Den regionala strategin kommer att uppdateras under
2018 och presenterar kartor över värdetrakter för olika skogstyper.
Läs mer här: Naturvårdsverket om nationell strategi för formellt skydd av värdefulla
skogar
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1.6 Fyra insatsområden har prioriterats
Under 2017 – 2018 har Länsstyrelsen fördjupat sig i fyra insatsområden: tre naturtyper
samt fysisk planering. Handlingsplanen innehåller även övergripande analyser för flera
andra naturtyper och ambitionen är att framöver komplettera med fler insatsområden
och mer underlag.
Insatsområden:
•
•
•
•

Torra till friska blomrika gräsmarker
Ädellövsmiljöer
Vattendragsmiljöer
Grön infrastruktur vid fysisk planering

För de tre första insatsområden har kartunderlag tagits fram
som visar var det finns förutsättningar för grön infrastruktur
i landskapet. Vi har även tagit fram kartunderlag för marina
miljöer och våtmarker. Kartunderlaget visar värdetrakter,
värdenätverk och värdekärnor. Det bygger på befintliga fakta
Karttjänst för grön infraoch utgår från arternas ekologiska krav på landskapssamstruktur i Östergötland
manhang. Kartan med värdetrakter visar dels att den gröna
infrastrukturen framträder i olika mönster för olika naturtyper. Mellan vissa naturtyper finns stora överlapp. För blomrika gräsmarker och ädellövsmiljöer är det just i de överlappen som chanserna att få en
riktigt god grön infrastruktur är som bäst. Värdetrakterna behöver i Länsstyrelsens vidare arbete kompletteras med beskrivningar av de enskilda trakternas särdrag och rekommendationer om lämplig hänsynsnivå och åtgärder.
I det fortsatta arbetet behöver kartunderlag tas fram för fler naturtyper och ekosystemtjänster i länet.
Sammanställt kartunderlag med värdetrakter, värdenätverk och värdekärnor
återstår att tas fram för:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vissa typer av våtmarker
Strandängar
Sandmiljöer (ytterligare analyser)
Många artgrupper
Friluftsliv
Ekosystemtjänster
Triviallövskogar (analyser pågår)
Tallskogar (analyser pågår)
Gran- och barrblandskog (analyser pågår)

Läs mer här: Östergötlands natur och landskap
Läs mer här: befintliga bevarandeinsatser och skyddsformer i länet
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1.7 Arbetssätt och dialog vid arbete med handlingsplanen

►

Arbetet med grön infrastruktur behöver vara långsiktigt

Denna handlingsplan bör ses som ett första steg mot ökad kunskap om och hänsyn till
landskapets livsmiljöer vid användning av mark och vatten. Arbetet måste bedrivas
långsiktigt för att bli framgångsrikt. Detta förutsätter att de olika delarna i handlingsplanen, som innehåller beskrivningar och bakgrundsinformation, hålls uppdaterade.
Fler insatsområden bör på sikt ingå i handlingsplanen. Justeringar och tillägg kan även
komma att ske inom befintliga insatsområden mellan de mer systematiska översynerna, och nya insatsområden kan komma att föreslås.

►

Dialog är grundläggande för arbetet

Grön infrastruktur syftar till att beskriva naturens kvaliteter i landskapet. Eftersom beskrivningen utgår från naturens förutsättningar behöver landskapets aktörer samlas för
att dela erfarenheter och beskriva förutsättningar och möjligheter för att gemensamt
utveckla naturens potential. Länsstyrelsen ser att dialog är en viktig del i det framtida
arbetet med grön infrastruktur. Ett viktigt mål är därför att bredda engagemanget för
arbetet med biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom att involvera fler aktörer.
Befintliga mål och åtaganden är stommen i arbetet med grön infrastruktur. Därför är
det viktigt att dialogen för det vidare arbetet förs i etablerade forum i länet, med sektorsråd, vattenråd och kommuner.
Hållbart brukande och åtgärder i vardagslandskapet är avgörande för att nå målen i arbetet med grön infrastruktur. De geografiska kunskapsunderlag i form av kartor och
beskrivningar av värden som presenteras i denna plan ska förhoppningsvis fungera
som ett stöd för olika riktade insatser, hållbart brukande och hänsyn som ger stöd åt
varandra. Framgångsrik landskapssamverkan kräver ett långsiktigt arbete där tillit
byggs upp mellan deltagarna i en process baserad på kontinuerligt lärande och ömsesidig respekt. Åtaganden bör baseras på aktörers självpåtagna möjligheter att bidra.

►

Så här har arbetet med handlingsplanen förankrats

Samverkan med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelser
Samverkan och samordning mellan alla län och Naturvårdsverket har skett löpande.
Länsstyrelsen har deltagit i nationella webbmöten samt konferenser. Arbetet med handlingsplanerna har också diskuterats i länsrådsgrupp G6 för miljöfrågor där ansvaret för
naturvårdsområdet ingår.
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Inom Länsstyrelsen Östergötland
Intern dialog och information har skett, allt ifrån direktkontakter med enskilda medarbetare och mindre möten till information för hela Länsstyrelsen.
Arbetsgrupp
Lars Gezelius och Linda Vålberg, projektledare, naturvårdsenheten
Lina Britse, enheten för lednings- och verksamhetsstöd
Kenneth Claesson, naturvårdsenheten
Mattias Ibbe, naturvårdsenheten
Olle Jonsson, naturvårdsenheten
Annika Forsslund, naturvårdsenheten
Anton Sunnergren, naturvårdsenheten
Johanna Thidell, naturvårdsenheten
Erik Årnfelt, enheten för lednings- och verksamhetsstöd

Personer på Länsstyrelsen som också har deltagit i arbetet
Carina Greiff, naturvårdsenheten
Jessica Henestål, enheten för lednings- och verksamhetsstöd
Jimmy Söderström, enheten för lednings- och verksamhetsstöd
Sofie Adolfsson Jörby, kultur- och samhällsbyggnadsenheten
Gun-Marie Gunnarsson, kultur- och samhällsbyggnadsenheten
Jan Persson, kultur- och samhällsbyggnadsenheten
Susanne Boe-Skåmedal, lantbruksenheten
Kristoffer Hellberg, lantbruksenheten
Pia Martikainen, lantbruksenheten
Nicklas Bäckman, miljöskyddsenheten
Maria Gustavsson, miljöskyddsenheten
Peter Olofsson, miljöskyddsenheten
Emil Brangenfeldt, rättsenheten
Mia Kjällander, rättsenheten
Anne Rydell, rättsenheten
Åsa Åslund, rättsenheten
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Arbetet har letts av en styrgrupp
Kristina Zetterström, länsråd
Mikael Norén, naturvårdsenheten
Emma Hagström, naturvårdsenheten
Karin Sigvardsson, miljöskyddsenheten
Jenny Knuthammar, kultur- och samhällsbyggnadsenheten
Jonas Källming, lantbruksenheten
Med flera av länets aktörer
Under arbetets gång och i synnerhet under hösten 2017 låg fokus på dialog med externa
aktörer (och internt på Länsstyrelsen). De huvudsakliga, men inte de enda, sammanhangen för dialog har varit de grupper som satts ihop för att förankra inriktning och fokusområden för grön infrastruktur i Östergötland. Dessa grupper är referensgrupp, dialoggrupp om ädellövsmiljöer, dialoggrupp om gräsmarker. Dessutom har dialog genomförts om vattendrag och strandmiljöer på vattenrådens dag.
•

Enkät skickad till länets alla kommuner för att fånga in deras nuvarande kunskap, önskemål om innehåll i handlingsplanen och form av dialog under 2017.

•

Dialogmöten med externa aktörer om insatsområden ädellövsmiljöer och gräsmarker, samt med en bredare referensgrupp för att diskutera de generella och
övergripande delarna av handlingsplanen. Dialog om vattendragens gröna infrastruktur har skett genom medverkan på vattenrådens dag.

•

Arbetet med grön infrastruktur presenterades på en träff med kommunekologerna, på en träff för kommunerna angående plan- och bygglagen, samt på länssamråd med Linköpings respektive Norrköpings kommun.

Deltagare i dialogen
Baroniet Adelswärd, Boxholms skogar, enskilda djurhållare/markägare (2 st), Friluftsfrämjandet, Föreningen Jordägarföreningen i Östergötland-Södermanland,
Hela Sverige ska leva Östergötland, Holmen, Hushållningssällskapet, Landeryds
golfklubb, Linköpings kommun, Linköpings universitet, LRF, Motala kommun, Naturbeteskött, Närkes-Östergötlands jordägarförening, Region Östergötland, Skogsstyrelsen (Östergötlands distrikt), Skärgårdsföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen, Sveriges fiskevattenägareförbund, Södra skogsägarna, Vattenråden i Östergötland, Åtvidabergs kommun, Ödeshögs kommun, Östergötlands länsmuseum,
Östergötlands Ornitologiska förening
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Remisshantering
Remissen av handlingsplanen skickades ut till 50 remissinstanser varav 21 svarade:
Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Skogsstyrelsen, Region Östergötland, Mjölby kommun och Boxholm kommun, Linköpings kommun,
Motala kommun, Norrköpings kommun, Söderköpings kommun, Vadstena kommun, Ydre kommun, Ödeshögs kommun, Boxholms skogar AB, Holmen Skog AB,
Södra skogsägarna, LRF Östergötland, Föreningen Jordägare i Östergötland och
Sörmland, Närkes- Östergötlands Jordägareförening, Nedre Motala ströms och
Bråvikens vattenråd och Naturskyddsföreningen i Östergötland
Återkommande och viktiga synpunkter på remissen var till exempel:
•

Positiva till grön infrastruktur som idé men anser att planens juridiska status
och tillämpning är oklar.

•

Det behöver bli tydligare vad som utgör själva handlingsplanen och hur den ska
användas.

•

Handlingsplanen får inte påverka äganderätten, markägares skyldigheter och
rättigheter.

•

Planens förhållande till andra intressen i till exempel plan- och bygglagen behöver tydliggöras.

•

För omfattande och svåröverskådlig.

•

Gediget och ett bra kunskapsunderlag.

•

Efterfrågar förbättrat kartverktyg.

•

Remisstid för kort, ny remiss önskas.

•

Värdenätverken bra verktyg för prioritering men värdetrakterna är för stora.

•

Publicering av kartor ses som rättsosäkert för enskilda ägare.

•

Lyfta fram ekosystemtjänster bättre.

•

Många positiva till förd dialog men anser att dialog är än mer viktig framöver.

•

Konsekvensanalyser önskas samt förbättrat kunskapsunderlag i form av inventeringar och uppföljning.

•

Efterlyser stöd, utbildning, frivillighet, incitament.

•

Tydligare vad som är fakta respektive rekommendationer.

•

Grön infrastruktur relevant mest i städer och bebyggda delar.

•

Sverige har redan en bra grön infrastruktur.

•

Efterlyser kommunikationsplan.
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Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3 581 86 Linköping
Växel: 010-223 50 00
E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se

lansstyrelsen.se/ostergotland
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns
nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk
mellan människor och kommuner å ena sidan
och regering, riksdag och centrala myndigheter
på den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen
och informera regeringen om länets behov.

