
Kom igång med grön infrastruktur

Med ett känt nätverk av natur kan vi planera effektivare. Illustratör Kjell Ström.



Denna presentation ger dig svar på 

• Hur du berörs av grön infrastruktur
• Vilka delar handlingsplanen innehåller
• Hur du i din roll kan använda 

handlingsplanens olika delar 

Kartor och tillhörande information i 
handlingsplanen ska fungera som 
hjälpmedel för allas planering av åtgärder i 
landskapet, privat eller i sin yrkesroll. 

Underlaget beskriver läget i naturen och vilka 
behov av åtgärder och förutsättningar som 
behövs generellt för att upprätthålla ett 
fungerande landskap.

Handlingsplanen har ingen egen juridisk 
innebörd, men tydliggör vilka redan befintliga 
lagar som ger stöd för att ta hänsyn till arters 
livsmiljöer och ekosystemtjänster.



Grön infrastruktur är ett nätverk av natur 
som bidrar till fungerande livsmiljöer för 
växter, djur och människor. 

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. 

Till vänster är landskapet funktionellt för fjärilen och den har tillräckliga ytor för att 
kunna söka föda och partners. Men om markerna den lever i blir för små eller 
försvinner och hamnar långt ifrån varandra så kommer arten inte att finnas kvar i 
landskapet. 

Olika arter har olika krav på HUR stora områden som behövs och hur långt isär 
lämpliga områden kan 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 att sprida frön, pollen och sporer.

Illustration: Karl-Olof Bergman 

Grön infrastruktur i korthet



Kartläggning av värdefulla naturområden 

Illustration Kjell Ström.

Arbetet med grön infrastruktur innebär att arbeta 
med ett landskapsperspektiv där vi binder 
samman skogar, hagar, parker, grönytor, 
våtmarker, sjöar, vattendrag, kust-och 
havsområden för att skapa fungerande livsmiljöer.

Värdeelement
Element med positiv betydelse för biologisk mångfald som 
beskriver ekologiska kvalitéer som utgör förutsättningar för 
fungerande ekosystem t.ex. arter, sammansättning av arter, 
artkomplex, livsmiljöer/habitat och funktioner. 

Värdekärna
Sammanhängande naturområde som har höga naturvärden med 
avseende på befintligt naturtillstånd. En värdekärna har normalt en 
påtaglig förekomst av värdeelement som skapar förutsättningar för 
höga naturvärden och en rik biologisk mångfald. Värdekärnans 
storlek kan variera. 

Värdetrakt
Ett landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska 
bevarandevärden. En värdetrakt har en särskilt hög täthet av 
värdekärnor (eller värdeelement) för djur- och växtliv, inklusive 
biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer än vad som 
finns i omgivande landskap. 

Värdenätverk 
Nätverk av värdekärnor med lämpliga livsmiljöer för en viss art eller 
artgrupp, vilka bildar ekologiska länkar genom överlappande 
spridningszoner. Värdenätverket har biotiska 
ekosystemkomponenter (värdeelement) som grund och 
spridningsbiologiska kopplingar är starkare inom än utanför 
nätverket (avståndet varierar mellan system – men för ett typiskt 
landskap är storleksordningen 0-2 km). 



Handlingsplanen ger ett geografiskt 
perspektiv på miljömålen 

Länsstyrelsen har identifierat ett ”nätverk av natur” 
för några livsmiljöer.  

Dessa nätverk, som i vissa fall har identifierats som 
värdetrakter, visar var landskapet är mest 
funktionellt, det vill säga där chansen att den 
biologiska mångfalden och ekosystemen bevaras är 
bättre än i omgivande landskap. 

Handlingsplanen är ett värdefullt geografiskt verktyg 
för miljömålsarbetet; landskapsperspektivet behöver 
stärkas för att vi ska kunna nå de 
landskapsanknutna miljömålen. 

Kartorna över livsmiljöernas gröna infrastruktur 
behöver användas tillsammans med andra underlag 
för att ge en bra helhetsbild av de olika livsmiljöerna.  

Exempel: Förslag till värdetrakter i naturbetesmark. 

Presentatör
Presentationsanteckningar




Hur kan du bidra? 

Alla som på något sätt påverkar hur vi 
använder mark och vatten kan bidra till ett 
hållbart landskap genom små och stora 
insatser eller genom att göra 
anpassningar i sitt dagliga arbete. 

Det handlar inte bara om direkta 
naturvårdsåtgärder utan även om att t.ex. 
tänka på att undvika att försämra den 
grön infrastrukturen vid olika åtgärder och 
planering för mark- och 
vattenanvändning. 

Så kan stadsplanerare bidra till grön infrastruktur. Illustratör Kjell Ström.



När du tar hänsyn till grön infrastruktur 
bidrar du till att: 
• Bevara biologisk mångfald
• Främja ekosystemtjänster (naturens nyttor)
• Nå miljökvalitetsmålen 

Handlingsplanen för grön infrastruktur 
ger dig stöd och kunskap vid: 
• Fysisk planering
• Prövningsverksamhet
• Planering av åtgärder som gynnar naturvärden
• Mark- och vattenanvändning som förändrar 

naturmiljön 

Hushumla. Illustratör Kjell Ström.



Handlingsplanens olika delar

Den regionala handlingsplanen är uppdelat i tre delar:  

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

Del B: Nulägesbeskrivning
Sammanfattande beskrivning av förutsättningarna för grön 
infrastruktur i länet utifrån miljömålen. Beskrivning av flera av 
länets olika naturmiljöer och hur de är fördelade i landskapet.

Del C: Insatsområden och åtgärder 
Presentation av sju insatsområden som har valts ut som 
prioriterade i det regionala arbetet med grön infrastruktur. För 
varje insatsområde föreslås ett antal åtgärder och även vilka 
aktörer som ska arbeta med åtgärderna. Vissa av åtgärderna 
pågår redan och är av stor vikt för den gröna infrastrukturen. 
Förutom direkta åtgärder ingår även kunskapsuppbyggnad, 
spridning av information och fortsatt dialog med landskapets 
aktörer kring möjliga och lämpliga insatser. 



Del A: Bakgrund

Innehåller
• Syfte och mål med handlingsplanen 

• Bakgrund
• Vad är grön infrastruktur? 
• Varför är grön infrastruktur viktigt? 

Ekologiskt motiv bakom arbetet
• Delaktighet och gemensamt ansvar 
• Arbetet med handlingsplanen i 

Södermanland
• Långsiktighet
• Kartunderlag om grön infrastruktur
• Kopplingar till miljömålen och andra mål
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Arbetet med grön infrastruktur medverkar till att Sverige uppfyller nationella miljö-
och friluftsmål och internationella löften. Illustratör: Kjell Ström



Del B: Nulägesbeskrivning

Innehåller
Grunduppgifter om länet

Beskrivning av olika naturtyper

• Indelningen baseras på miljömålen (se nästa bild) 
• Kartor visar naturtypernas utbredning i länet, dvs. var 

det finns bäst förutsättningar för en viss naturtyp eller 
en art. 

• Kartor som visar förslag till värdetrakter har tagits 
fram för:  

– Naturbetesmarker
– Flera sötvattensmiljöer, t.ex. klarvattensjöar med 

kortskottsväxter

• Vilka övergångsmiljöer finns för naturtypen? 

• Vilka arter finns i naturtypen? 

• Vilka ekosystemtjänster får vi från naturtypen? 

• Vad påverkar eller hotar naturtyperna och deras 

gröna infrastruktur? 

• Befintliga bevarandeinsatser för naturtypen

• Vad är de största utmaningarna för naturtypen? 

Märk att det kan finnas luckor i underlaget. Ytterligare 
fördjupning och utveckling behöver ske.  
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Arbetet med grön infrastruktur ska baseras på en kartläggning av landskapets 
kvalitéer. Illustratör: Kjell Ström



Del B: Nulägesbeskrivning – indelning efter miljömål 
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Hav i balans och levande kust 
och skärgård

Levande sjöar och vattendrag

Myllrande våtmarker 

Ett rikt odlingslandskap

Levande skogar 

God bebyggd miljö

Begränsad klimatpåverkan 



Del C: Insatsområden och åtgärder 
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Med ett känt nätverk av natur kan vi prioritera rätt och planera effektivare. Illustratör: 
Kjell Ström

Innehåller
• Ett strategiskt och långsiktigt arbete

• Övergripande utmaningar för grön 

infrastruktur i länet

• Kunskaps- och planeringsunderlag om grön 

infrastruktur 

• Fortsatt samverkan och samordning

• Val av insatsområden

• Insatsområden – huvudsaklig inriktning

• Insatsområden 

– Beskrivning

– Motiv för insatsområdet

– Avgränsning

– Sammanställning av utmaningar och hot, samt 

åtgärdsförslag 



Del C: Insatsområden och åtgärder – huvudsaklig inriktning 
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[1] https://www.sis.se/

Insatsområde Huvudsaklig inriktning Fokus 

Marina miljöer Förbättrat kunskapsunderlag, värdetrakter, marint 
områdeskydd. 

Bl.a. grunda vikar, ålgräsängar och 
musselbankar. 

Sjöar och vattendrag Förbättrat kunskapsunderlag, värdetrakter, 
samverkan och biotopförbättrande åtgärder. 

Klarvattensjöar, fria vandringsvägar och 
biotopvård. 

Våtmarker Formellt skydd av våtmarker, restaurering av 
våtmarker. 

Våtmarker i odlingslandskapet. 

Odlingslandskapet Förbättrat kunskapsunderlag, skapa förutsättningar 
och incitament för fortsatt brukande och hävd. 

Naturbetesmarker, skyddsvärda träd och 
bryn. 

Skogar Förbättrat kunskapsunderlag. Ta fram värdetrakter. 
Arbeta i samverkan i värdetrakter. Skydd av 
värdekärnor, fortsatt arbete med frivilliga 
avsättningar i kombination med rätt hänsyn på rätt 
plats. 

Tallskogar, ädellövskog, skyddsvärda träd. 

Grön infrastruktur i planering 
och prövning

Inkludera grön infrastruktur i planering och prövning, 
genom att t.ex.  Planera för grön infrastruktur redan 
i översiktsplaneringen och att sedan ta med 
perspektivet hela vägen till detaljplanering och 
förvaltning av mark och vatten. 

Naturmiljöer i tätortsnära natur. 

Klimatanpassning Förbättrat kunskapsunderlag. Trädmiljöer i tätorter. 



Del C: Exempel: Insatsområdet ”Ett rikt odlingslandskap” 
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• Sammanställning av 

utmaning/hot

• Förslag till åtgärder 

• Förslag till aktörer som 

ska genomföra 

åtgärderna 

Utmaning/hot Åtgärdsförslag Förslag på aktörer 

Kunskapsunderlag • Fortsatta analyser av 

värdetrakter för 

naturbetesmarker 

• Analys av brynmiljöer och 

småbiotoper 

• Bilda en enhetsövergripande 

arbetsgrupp på Länsstyrelsen 

om odlingslandskapet. 

• Presentation av 

forskningsresultat från 

Fungreen

Länsstyrelsen, Jordbruksverket

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen 

Stockholms Universitet

Minskad areal betesmark och 

igenväxning

• Rådgivning, åtgärdsplaner, 

restaurering, kurser och 

information inom 

Landsbygdsprogrammet, främst 

mot betesbaserad produktion.

• Projektet Information 

/Demonstration inom 

Landsbygdsprogrammet. Jobba 

med potentiella betesdjur (häst 

och får), samverkansformer och 

alternativa skötselmetoder.

Länsstyrelsen, intresserade lantbrukare 

och markägare, 

markägarorganisationer, 

Jordbruksverket

Utdrag ur tabellen i Handlingsplanen 



Kartunderlag

Det geografiska underlag som tagits fram i projektet tillgängliggörs på flera olika sätt. De underlag och 
analyser som har koppling till texterna finns med som kartillustrationer i remissen. För att kunna se vidare på 
underlaget samt vissa kompletterande underlag finns en webbkarta för Södermanland.

Klicka här för att komma till Länsstyrelsen i Södermanlands webbkarta för Grön infrastruktur.

Det finns en karttjänst (mapservice och wms) om du vill använda underlaget i en egen GIS-applikation eller 
-program och du kan också välja att ladda hem underlagen via länsstyrelsernas Geodatakatalog.

Denna länk går till Södermanlands mapservice, som kan användas i programserien från Esri.

WMS-tjänst för Länsstyrelsen i Södermanlands arbete med Grön infrastruktur; http://ext-
geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/vektor/LSTD_GI_Samlad/MapServer/WmsServer?

För att läsa om underlagen och ladda hem dem kan du följa denna länk till länsstyrelsernas 
Geodatakatalog. Länken visar en sökning på underlag för Grön infrastruktur från Länsstyrelsen i 
Södermanland.

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=2cf22a37492c47c29e5352d3dc8e9447
https://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/rest/services/vektor/LSTD_GI_Samlad/MapServer
http://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/vektor/LSTD_GI_Samlad/MapServer/WmsServer
https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/?query=988823459_GeodataKatalogen_AdvancedUser_urlparam&site=AdvancedUser&loc=sv


Utöver de kartunderlag som tagits fram i arbetet med 
grön infrastruktur finns det också andra kartunderlag som 
kan vara till nytta när du vill få en bra överblick av 
landskapet och olika naturtyper. Många sådana kartor 
finns också samlade i karttjänsten och är ofta också 
möjliga att ladda ned. 

Exempel på kartor från handlingsplanen 

Förslag till värdetrakter för
o Klarvattensjöar med kortskottsväxter
o Malens rike i Södermanland
o Nätverket för tjockskalig målarmussla
o Kustmynnande vattendrag och Hjälmar- och 

Mälarmynnande vattendrag
o Kilaåns avrinningsområde
o Naturbetesmarker

Kartunderlag för 
o Höga marina naturvärden (inventerade) 
o Modellerade marina naturvärden, t.ex. för förekomst 

av ålgräs och blåstång
o Värdefulla vatten, naturvård och kulturmiljö
o Vandringshinder
o Anlagda våtmarker i odlingslandskapet 
o Mosaikartad jordbruksmark 
o Talldominerad skog
o Ädellövskog
o Skyddsvärda träd
o Stora opåverkade områden 
o Modellerad havsnivåhöjning 
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Förslag till värdetrakt för Nätverket för tjockskalig målarmussla. 



Hur du använder handlingsplanen 

Läs om hur du kan använda handlingsplanen 
beroende på vem du är och vad du ska göra 
under respektive rubrik: 

• Du som jobbar med fysisk planering eller 
tillståndsprövning

• Du som jobbar med offentliga 
naturvårdsinsatser

• Du som arbetar med skogsbruksplanering
• Du som sköter eller vill restaurera 

betesmarker och ängar
• Du som vill göra åtgärder vid sjöar eller 

vattendrag 

Fler exempel kommer tas fram efter hand.



Du som jobbar med fysisk planering 
eller tillståndsprövning

Målgrupper
Samhällsplanerare på kommuner och 
myndigheter

Tjänstemän på kommuner och 
myndigheter som prövar 
tillståndsansökningar eller beslutar om 
samråd enligt lagstiftning där 
naturvärden och allmänna intressen ska 
vägas in. 

Företag eller privatperson som ansöker 
om tillstånd enligt lagstiftning där 
naturvärden och allmänna intressen ska 
vägas in. 

Konsulter som arbetar på uppdrag för 
kommun eller företag vid fysisk 
planering eller inför tillståndsansökan. 

• Beroende på vilka naturtyper/livsmiljöer eller arter du arbetar med väljer du relevanta kartunderlag. De 
nya kunskapsunderlagen hjälper till att sätta den lokala grönstrukturen i ett sammanhang och finns för 
hela länet. Du kan antigen titta på kartunderlagen på Länsstyrelsens webbkarta eller ladda ned dem 
om du vill titta på dem i ditt eget kartprogram (se bild 6, Kartunderlag). Kontakta Länsstyrelsen för att få 
hjälp med tolkningen av kartunderlagen. 

• Ta stöd av de miljömålsdelar som berörs i Nulägesbeskrivningen av handlingsplanen (Del B) för att 
läsa om värden, hot, befintliga bevarandeinsatser och utmaningar m.m. 

• Bedöm hur planeringen eller åtgärden i tillståndsansökan kommer att påverka olika livsmiljöers gröna 
infrastruktur och ekosystemtjänster. 

• Områden där ett starkt exploateringstryck sammanfaller med höga naturvärden eller viktiga ekologiska 
samband bör särskilt uppmärksammas. 

• Var uppmärksam på kumulativa effekter. Gör en scenarioanalys för att t.ex. försöka förutse den 
samlade påverkan på den biologiska mångfalden vid bebyggelsesexpansion eller klimatförändringar. 

• Fördjupade inventeringar och analyser, t.ex. spridningsanalyser eller täthetsanalyser för olika arter och 
naturtyper, kan behövas för att komplettera befintligt kunskaps- och planeringsunderlag. 

• Läs mer i Vägledning om regionala handlingsplaner för grön infrastruktur i prövning och planering:  
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Gron-infrastruktur/#planering

• Läs mer i Vägledning om hur regionala handlingsplaner för grön infrastruktur kan bidra till att ekosystemtjänster och behov av 
klimatanpassning tillgodoses vid fysisk planering: 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Gron-infrastruktur/#fysisk-planering

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Gron-infrastruktur/#planering
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Gron-infrastruktur/#fysisk-planering


Du som jobbar med offentliga 
naturvårdsinsatser – både på land och i vatten

Målgrupper

Länsstyrelsen Södermanland
Skogsstyrelsen Sörmland/Örebro 
distrikt
Kommuner

Exempel på offentliga 
naturvårdsinsatser
Formellt skydd (naturreservat, 
biotopskydd mm.) 
Förvaltning av skyddade områden
Art- och naturtypsinriktade 
åtgärder
Kunskapsuppbyggnad
Finansiering av offentliga 
naturvårdsåtgärder (t.ex. LONA, 
LOVA, LIFE-projekt) 

• En utgångspunkt vid prioritering av offentliga naturvårdsinsatser för att stärka den gröna infrastrukturen 
är att det oftast är mer effektivt att bevara och restaurera befintliga miljöer med höga naturvärden, än att 
återskapa eller försöka få tillbaka dem där de försvunnit. 

• Beroende på vilka naturtyper/livsmiljöer eller arter du arbetar med väljer du relevanta kartunderlag. Du 
kan antigen titta på kartunderlagen på Länsstyrelsens webbkarta eller ladda ned dem om du vill titta på 
dem i ditt eget kartprogram (se bild 6, Kartunderlag). 

• Komplettera med eget kartunderlag över viktiga och värdefulla områden. Fundera över om det behövs 
ytterligare inventeringar eller analyser av landskapssammanhang för några naturtyper eller artgrupper 
för att få helhetsbilden, t.ex. konnektivitetsanalyser eller spridningsanalyser. 

• Använd åtgärdslistan som en sammanställning av pågående insatser och en inspiration för fortsatt 
arbete.  

• I utpekade värdetrakter bör skydd, restaurering och andra åtgärder inom ramen för olika 
samhällssektorers miljöansvar samordnas. Ofta kan ytterligare insatser krävas för att öka kunskapen om 
utpekade värdetrakters naturvärden och insatsbehov.   

• I kapitlet Grön infrastruktur i planering och prövning i Del C av handlingsplanen finns några viktiga 
åtgärder för den gröna infrastrukturen i tätortsnära natur. 

• Läs mer i vägledningen Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur och prioritering av naturvårdsinsatser, se 
Naturvårdsverkets hemsida: 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Gron-infrastruktur/#Vägledning om regionala 
handlingsplaner

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Gron-infrastruktur/#V%C3%A4gledning%20om%20regionala%20handlingsplaner


Du som arbetar med skogsbruksplanering 

Målgrupper

Markägare till skogsmark
Skogstjänstemän
Skogsplanerare
Skogsförvaltare 

• Vill du ha tips på hur du bäst kan planera generella hänsyn vid skogsbruk i  
produktionsbestånd? Eller var ett anpassat skogsbruk kan stärka de värden som finns i 
omgivande landskap? Gå till kapitel 12, Levande skogar i handlingsplanen (Del B).  

• Använd kartunderlagen som berör skog. Du kan antigen titta på kartunderlagen på 
Länsstyrelsens webbkarta eller ladda ned dem om du vill titta på dem i ditt eget kartprogram (se 
bild 6, Kartunderlag). Nya kartunderlag finns för tallskog och ädellövskog (täthetsanalyser) samt 
för skyddsvärda träd. 

• Värdetrakterna för skog som togs fram 2006 kommer att revideras under 2019. De gamla 
trakterna finns redovisade i handlingsplanen. Separata värdetrakter kommer troligtvis tas fram 
för olika skogstyper såsom tallskog och ädellövskog. 

• Åtgärder som genomförs inom utpekade värdetrakter behöver samordnas för att ge störst 
möjlig nytta för den gröna infrastrukturen. Det handlar om att t.ex. i en talltrakt arbeta med olika 
åtgärder som gynnar tall både vad gäller generella hänsyn, formellt skydd och frivilliga 
avsättningar. Detta är ett arbetssätt som påbörjas genom denna handlingsplan.  

• Observera att kartunderlagen som presenteras inte är kompletta och att det är viktigt att ta med 
lokal kunskap om skogen i planeringen. Kanske det finns skogsbestånd med höga naturvärden 
som inte redovisats? Eller gamla eller ihåliga träd? 

• Det kan även vara bra att titta på motsvarande kartunderlag för andra livsmiljöer. Berör din 
skog vattendrag, värdefulla våtmarker eller ligger den i ett värdefullt odlingslandskap? Genom 
att använda kartunderlaget för andra naturtyper kan du se om det finns några som kan vara bra 
att känna till – och ta hänsyn till. 

• I kapitlet Skogar i Del C av handlingsplanen finns en sammanställning av viktiga åtgärder för 
den gröna infrastrukturen i skogen. 



Du som sköter eller vill restaurera betesmarker 
och ängar 

Målgrupper 
Markägare till jordbruksmark 
Jordbruksarrendatorer 
Djurhållare
Föreningar som sköter en äng 

• Var gör en restaurering av betesmark eller slåtteräng bäst nytta och hur hittar jag 
lämplig mark att restaurera? Om mina betesdjur inte räcker till alla 
naturbetesmarker, hur kan jag då tänka när jag ska välja var djuren ska beta? 
Om jag har fler djur än vad mina naturbetesmarker räcker till, var finns det viktiga 
marker i närheten där det kanske inte finns tillräckligt med djur? 

• Gå till kapitel 11, Ett rikt odlingslandskap i handlingsplanen (Del B). Här finns 
information om vilka miljöer som är värdefulla att ta hänsyn till och hur du kan 
tänka vid din planering. 

• Använd de kartunderlag som berör gräsmarker och naturbetesmarker, bland 
annat ”Förslag till värdetrakter för naturbetesmarker”. Du kan antigen titta på 
kartunderlagen på Länsstyrelsens webbkarta eller ladda ned dem om du vill titta 
på dem i ditt eget kartprogram (se bild 6, Kartunderlag). 

• Observera att kartunderlagen som presenteras inte är kompletta och att det är 
viktigt att ta med lokal kunskap om odlingslandskapet i planeringen. 

• Det kan även vara bra att titta på motsvarande kartunderlag för andra livsmiljöer. 
Berör dina betesmarker vattendrag, värdefulla våtmarker eller ligger den i ett 
värdefullt skogslandskap? Genom att använda kartunderlaget för andra 
naturtyper kan du se om det finns några som kan vara bra att känna till – och ta 
hänsyn till. 

• Historiska kartunderlag kan visa var det kan vara lämpligt att omföra skogsmark 
till betesmark eller slåtteräng. 

• I kapitlet Odlingslandskapet i Del C av handlingsplanen finns en sammanställning 
av viktiga åtgärder för den gröna infrastrukturen i odlingslandskapet. 



Du som vill göra åtgärder vid sjöar eller 
vattendrag

Målgrupper 
Markägare till jord- och skogsmark
Kommuner
Vattenvårdsförbund
Länsstyrelsen 
Skogsstyrelsen 
Verksamhetsutövare

• Gå till kapitel 9, Levande sjöar och vattendrag (Del B i handlingsplanen).  
Här presenteras kartor på idag kända värden i de sörmländska 
vattensystemen och förslag till värdetrakter har pekats ut. Använd 
underlagen som verktyg för att komplettera övrigt vattenarbete. 

• I underlagen visas hur områden och olika värden ”hänger samman” och 
var insatser behöver göras för att restaurera värdefulla vatten, t ex. 
återskapa lekplatser för fisk och åtgärda vandringshinder. 

• Kartunderlag finns bland annat för: 
• Värdefulla vatten, naturvård och kulturmiljö 
• Vandringshinder
• Rödlistade arter i sjöar och vattendrag

• Förslag till värdetrakter presenteras för : 
o Klarvattensjöar med kortskottsväxter
o Malens rike i Södermanland
o Nätverket för tjockskalig målarmussla
o Kustmynnande vattendrag och Hjälmar- och Mälarmynnande vattendrag
o Kilaåns avrinningsområde

• Använd de kartunderlag som berör sjöar och vattendrag. Du kan antigen 
titta på kartunderlagen på Länsstyrelsens webbkarta eller ladda ned 
dem om du vill titta på dem i ditt eget kartprogram (se bild 6, 
Kartunderlag). 

• Observera att kartunderlagen som presenteras inte är kompletta och att 
det är viktigt att ta med lokal kunskap i planeringen. 

• I kapitlet Sjöar och vattendrag i Del C av handlingsplanen finns en 
sammanställning av viktiga åtgärder för den gröna infrastrukturen i 
sötvatten. 
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