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Remiss av Regional handlingsplan för grön infrastruktur  

Länsstyrelsen i Södermanland har, på uppdrag av regeringen, tagit fram en handlingsplan 

för grön infrastruktur.  

Länsstyrelsen välkomnar alla synpunkter på innehållet i handlingsplanen. Remissyttranden 

skickas digitalt till Länsstyrelsen senast den 28 september 2018. Använd bifogade svarsfil. 

   

Uppdraget  

Grön infrastruktur definieras som ett nätverk av natur som bidrar till fungerande 

livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. I uppdraget ingår att:  

• identifiera landskapets biotoper, strukturer, element och naturområden i land- och 

vattenmiljön inklusive i tätortsnära områden, 

• redovisa lämpliga bevarandeinsatser som hänsyn, skydd, skötsel och 

restaureringsinsatser, som bl.a. kan utgöra grund för prövningsverksamhet och fysisk 

planering, 

• samarbeta med berörda landskapsaktörer och involvera det civila samhället i arbetet. 

Rapporten redovisar ny och samlad kunskap om olika naturmiljöer i länet och hur de är 

fördelade i landskapet. För det fortsatta arbetet presenteras förslag till åtgärder för att 

bevara och stärka den gröna infrastrukturen. Länsstyrelsen hoppas att många olika aktörer 

är intresserade av att lyfta landskapsperspektivet och utveckla det miljöarbete som redan 

görs.   

 

Grön infrastruktur visar möjligheterna 

Handlingsplanen ska ge stöd, kunskap och inspiration till hur olika naturområden och den 

gröna infrastrukturen kan beaktas vid:  

• fysisk planering och prövning,  

• prioritering av naturvårdsinsatser hos både offentliga och privata aktörer,  

• övrig mark- och vattenanvändning.  

Värdetrakter och annat underlag som presenteras i handlingsplanen medför inga juridiska 

förändringar eller tillägg till det som redan framgår av befintlig lagstiftning.  

 

Läsanvisning  

Remissen med bilagor kan hämtas på Länsstyrelsen hemsida:  

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat.html, därefter sök på Grön infrastruktur. 

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat.html


   

 MISSIV 

  

2 (4) 

 Datum Diarienummer  

 2018-06-11 

  

 511-3277-2018 

  

 

 

 
 
 

 

Länsstyrelsen har precis bytt hemsida varför viss information eller länkar inte är 

uppdaterade i. 

 

Den regionala handlingsplanen är uppdelat i följande 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.  

 

Handlingsplanen är ännu inte helt färdig och kompletteringar kommer ske under 

remisstiden.  

 

Var finns de digitala kartorna? 

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 (wms och mapservice) 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. 

 

Denna adress går till Södermanlands karttjänst i wms-format, som kan användas i samtliga 

GIS-programvaror:  

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

Alla synpunkter på förslaget lämnas in digitalt i bifogade svarsfil i excel (Svarsfil gron 

infrastruktur). Svarsfilen mejlas till Länsstyrelsen på adressen sodermanland@lansstyrelsen.se. 

Märk svaret med diarienummer  511-3277-2018 samt vilken organisation som svarar.  
 

Länsstyrelsen välkomnar synpunkter på alla delar av handlingsplanen, men vill särskilt 

lyfta några viktiga frågor:  

Del B: Nulägesbeskrivningen:   

1. Har ni synpunkter på de olika delarna av nulägesbeskrivningen?   

2. Har ni synpunkter på förslagen till värdetrakter i sjöar och vattendrag?   

3. Har ni synpunkter på förslaget till värdetrakter för naturbetesmarker?  

Del C, Insatsområden och åtgärder:  

4. Har ni synpunkter på de föreslagna åtgärderna? Saknas någon åtgärd eller bör 

någon åtgärd ändras eller strykas?   

5. Är åtgärdsförslagen rimliga/realistiska, dvs. är det troligt att föreslagna aktörerna 

kan/vill genomföra åtgärderna de närmaste åren?  

6. Saknas något viktigt insatsområde? I så fall vilket/vilka?  

Kommentarer om åtgärdsförslagen lämnas vid respektive åtgärd i excelfilen (gulmarkerade 

fält). För övriga synpunkter på remissen, använd raderna längst ned i tabellen.  

 

Tidsplan 

Efter remisstiden sammanställs alla remissvar som kommit in och handlingsplanen 

slutbearbetas. Länsstyrelsen fattar sedan beslut om handlingsplanen under hösten. 

Handlingsplanen kommer sedan gälla för perioden 2019 - 2024, men uppdateras med nya 

kunskapsunderlag och analyser efter hand.  

 

Kontakt 

Kontakta gärna Länsstyrelsen om ni har frågor om handlingsplanen. Kontaktperson är Karl 

Ingvarson (karl.ingvarson@lansstyrelsen.se), telefon 010-223 42 97.  

 

Regeringsuppdraget med Grön infrastruktur har genomförts som ett tvärsektoriellt projekt 

inom Länsstyrelsen. Länsrådet Claudia Gardberg Morner är ordförande i den interna 

styrgruppen för arbetet. Projektledare är Karl Ingvarson och flera sakkunniga handläggare 

på olika enheter har deltagit i arbetet. 

 

 

mailto:sodermanland@lansstyrelsen.se
mailto:karl.ingvarson@lansstyrelsen.se
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Bilagor:  

1. Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Södermanlands län  

2. Svarsfil  

3. Sändlista 

 


