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3 Inledning, Del A 
I denna del redovisas syftet med arbetet med grön infrastruktur och de kopplingar som finns till 
nationella och internationella mål och åtaganden inom naturvårdsområdet. Här beskrivs även 
handlingsplanernas upplägg, syfte och arbetssätt. 

Den rikedom och variation av ekosystem, arter och gener som omger oss brukar benämnas biologisk 
mångfald. Denna är vår livförsäkring som ger oss mat, dricksvatten och ren luft, skydd och medicin, 
mildrar naturkatastrofer, motverkar skadegörare och sjukdomar och bidrar till att reglera klimatet. 
Försämringar eller förluster av arter och deras livsmiljöer riskerar att innebära en förlust av den 
välfärd, sysselsättning och skydd som naturen ger oss, vilket innebär att vårt eget välbefinnande 
äventyras. Förlusterna av biologisk mångfald och klimatförändringarna har en stark relation till 
varandra och utgör tillsammans det allvarligaste miljöhotet idag. Biologisk mångfald har en viktig roll 
att spela i arbetet med att anpassa samhället till klimatförändringarna, men för att undvika förluster 
av biologisk mångfald är det också viktigt att förstå och vidta lämpliga anpassningsåtgärder för att 
minska effekterna av klimatförändring. 

Utöver naturens värde för människan finns flera internationella överenskommelser och nationella 
mål som syftar till att bevara särskilt utsatta naturtyper och hotade arter. Arter försvinner idag i en 
takt som världen aldrig tidigare har upplevt. I EU befinner sig bara 17 % av de livsmiljöer och arter 
och 11 % av de viktigaste ekosystemen som skyddas enligt EU:s lagstiftning i ett gott tillstånd. 
Förändrad markanvändning, överutnyttjande av biologisk mångfald, spridning av invasiva främmande 
arter, föroreningar och klimatförändringar innebär stora utmaningar. Indirekta orsaker, t.ex. 
befolkningstillväxt, begränsad kännedom om biologisk mångfald och det faktum att dess ekonomiska 
värde inte återspeglas vid beslutsfattande, inverkar också negativt på biologisk mångfald.1 

För att minska hoten mot biologisk mångfald har man traditionellt förlitat sig på rent 
naturvårdsarbete med punktinsatser för utspridda små områden i form av formella skydd, god 
förvaltning eller restaurering. Exploatering, intensifierad och ändrad markanvändning samt ett 
förändrat klimat innebär allt större utmaningar för naturen. Trots att många insatser som gynnar 
miljön görs från olika håll i länet är dessa insatser inte tillräckliga för att nå miljömålen och bevara 
funktionella ekosystem på längre sikt. Därför behöver hela landskap med förutsättningar för att 
bevara ekologiska funktioner och kvalitéer identifieras. De behöver även kommuniceras och hanteras 
med särskild hänsyn. Det krävs även långsiktigt samordnade insatser från hela samhället. Detta 
innebär både formella stöd från olika styrmedel och funktionella planeringsunderlag med 
gemensamma mål för landskapets samtliga aktörer.  

Handlingsplanen för grön infrastruktur är ett första steg i ett långsiktigt arbete där insatser 
samordnas och hänsyn tas utifrån ett landskapsperspektiv.  

1 Europeiska kommissionen (2015) EU-initiativ i korthet. Strategi för biologisk mångfald fram till 2020. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/Citizen%20summary/WEB-2011-
00293-01-00-SV-TRA-00.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/Citizen%20summary/WEB-2011-00293-01-00-SV-TRA-00.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/Citizen%20summary/WEB-2011-00293-01-00-SV-TRA-00.pdf


8 

3.1 Vad är grön infrastruktur? 
I Sverige finns följande definition av grön infrastruktur: 

”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”. 

Dessutom har följande förenklade budskap tagits fram2: 

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

Grön infrastruktur är ett begrepp som syftar till att förklara hur naturen hänger ihop genom 
ekologiska processer i hela landskapet. Genom en bred samsyn om landskapets nätverk av natur kan 
insatser för att nå miljömålen planeras mer effektivt.  

Ett förberedande arbete med grön infrastruktur har bedrivits sedan 20113, och den långsiktiga 
ambitionen finns beskriven i propositionen: En svensk strategi för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster4. 

Att arbeta med grön infrastruktur som målbild innebär ett nytt angreppssätt där avvägningar görs 
utifrån ett landskapsperspektiv. Arbetet utgår ifrån internationella, nationella och regionala mål och 
beaktar de möjligheter och incitament landskapets aktörer har att förverkliga dem. Arbetet med grön 
infrastruktur syftar därför till att skapa ett brett engagemang med delaktighet i hela samhället. 
Tillsammans kan vi åstadkomma mer för att skapa fungerande livsmiljöer för växter och djur, för dem 
och för människors välbefinnande. 

Genom att utgå från kunskap om hur den geografiska fördelningen av olika värden och hur element i 
landskapet påverkar viktiga processer, blir det lättare att prioritera rätt och planera effektivare. Detta 
kräver många olika underlag, vilket denna handlingsplan ska kunna bidra med.  

Arbetet med grön infrastruktur är en förutsättning för att Sverige ska kunna uppfylla nationella miljö- 
och friluftsmål och internationella löften. 

2 Se Budskap om grön infrastruktur. http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Gron-infrastruktur---budskap/ 
3 T.ex. EU:s strategi för biologisk mångfald (2011), Förstudie (maj 2011), Landskaps- och styrmedelsanalys (dec. 
2012), Förslag på hur planer kan tas fram regionalt (sept. 2013), Riktlinjer för regionala handlingsplaner (sept. 
2015), Uppdrag till länen att ta fram regionala handlingsplaner (okt. 2018) 
4 Regeringens proposition 2013/14:141. Svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Gron-infrastruktur---budskap/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Gron-infrastruktur---budskap/
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KUNSKAPSUNDERLAG 
Förklara och beskriva 

BIOLOGISK MÅNGFALD I LANDSKAPET 

BIOLOGISK MÅNGFALD 
Bevara och utveckla fungerande 
ekosystem och att minimera antalet 
hotade miljöer och hotade arter. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER 
Bevara och utveckla de funktioner hos 
ekosystemen som samhället får nytta 
av. 

PLANERINGSUNDERLAG med förslag på åtgärder och värdefulla områden 

3.2 Mål och huvudsyfte med handlingsplaner för grön 
infrastruktur 

Handlingsplanen för grön infrastruktur är ett viktigt verktyg för att nå miljömålen genom att den 
bidrar med ökad kunskap om landskapets kvalitéer, funktioner och processer, samt ger förslag på 
hur man kan ta hänsyn till dessa i praktisk tillämpning. 
 

3.2.1 Kunskapsunderlag om kvalitéer i landskapet 

Ett av huvudargumenten för att arbeta med grön infrastruktur är bevarandet av växter och djur och 
strävan efter att bevara ekologiska funktioner och processer. Det traditionella arbetssättet med 
punktinsatser för att upprätthålla värden är inte tillräckligt för att säkerställa och bevara dessa 
funktioner. Genom att poängtera behovet landskapets täthet av kvalitéer för naturliga processer, kan 
naturvården effektiviseras både genom hållbart markutnyttjande och genom riktade offentliga 
insatser till landskap med rätt förutsättningar. 
 
Kunskapsunderlag tas fram i syfte att beskriva landskapets kvalitéer. Med kvalitet menas både 
naturens egenvärde och det värde i form av bidrag till välfärden som naturen ger. Det långsiktiga 
målet är att:  

1. långsiktigt och hållbart förvalta landskapets miljöer, med specifika insatser för arter och 
miljöer som är särskilt utsatta.  

2. bevara och utveckla funktioner hos ekosystemen som samhället får nytta av (se figur nedan).  
 

 
Figur. En fungerande grön infrastruktur är ofta förutsättningen för att ekosystemen ska vara livskraftiga och leverera 

ekosystemtjänster. Kartläggningsarbetet är tänkt att beskriva landskapets ekologiska processer och fungera som 

planeringsunderlag för att samhället gemensamt ska kunna ta hänsyn och långsiktigt utveckla ekosystemen och deras 

bidrag till välfärden. 
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3.2.2 Ramverk för landskapsplanering av naturvårdsinsatser 

Det offentliga naturvårdsarbetet med exempelvis skydd, skötsel, och artinriktade åtgärder är viktigt i 
arbetet med grön infrastruktur. Ett viktigt syfte med den regionala handlingsplanen är att stärka 
landskapsperspektivet i detta arbete så att insatserna på bästa sätt bidrar till att stärka de ekologiska 
sambanden i landskapet.   
  

3.2.3 Underlag för hållbar mark och vattenanvändning 5 

De geografiska kunskapsunderlag som presenteras i denna plan syftar till att öka förutsättningarna 
för att få en gemensam värdebaserad målbild i landskapet. Denna målbild är tänkt att fungera som 
ett stöd för olika riktade insatser, hållbart brukande och hänsyn, som ger stöd åt varandra. Den 
värdebaserade grunden utgår från den samlade värderingen av insatsers betydelse för biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. I den omfattning som varit möjlig har slutanvändarna även varit 
delaktiga vid utformning av underlag. 
 
Framgångsrik landskapssamverkan kräver ett långsiktigt arbete där tillit byggs upp mellan deltagarna 
i en process baserad på kontinuerligt lärande och ömsesidig respekt. För att nå en ökad förståelse 
och etablera en långsiktig landskapssamverkan krävs ett förankringsarbete med berörda aktörer med 
denna handlingsplan som utgångspunkt.  
 
Exempel på användningsområden: 

• Prioriteringsunderlag för förvaltning och prioritering för enskilda markägare - T.ex. underlag 
för att prioritera frivilliga avsättningar i skogsbruket 

• Utformning av ekonomiska styrmedel och ersättningssystem 
 

3.2.4 Underlag för fysisk planering och prövning 6  

Handlingsplanernas kunskapsunderlag är utformade för att kunna användas i den fysiska planeringen 
enligt plan- och bygglagen, i infrastrukturplaneringen samt vid prövningar enligt miljöbalken. I dessa 
processer är miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar viktiga verktyg för att grön 
infrastruktur ska beaktas vid markanvändningsbeslut. Handlingsplanerna är därför utformade för att 
kunna bidra till en lämplig inriktning och för en bättre hantering av landskapsekologiska samband och 
kumulativa effekter i MKB-processen. 
 
En fungerande grön infrastruktur förutsätter hänsyn till landskapets sammanhang när nya 
anläggningar, verksamheter och åtgärder planeras. Tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna (2 
kap miljöbalken) och hushållningsbestämmelserna (3 - 4 kap miljöbalken) är därför central för att 
grön infrastruktur ska beaktas i markanvändningsbeslut.  
 

                                                           
5 Vägledning om dialog och samverkan i arbetet med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. 
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/vagledning-dialog-
samverkan-gi-arbetet-2017-06-29.pdf 
6 Vägledning om regionala handlingsplaner för grön infrastruktur i prövning och planering. Naturvårdsverket. 
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/vagledning-gron-
infra-provning-planering.pdf 
 

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/vagledning-dialog-samverkan-gi-arbetet-2017-06-29.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/vagledning-dialog-samverkan-gi-arbetet-2017-06-29.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/vagledning-gron-infra-provning-planering.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/vagledning-gron-infra-provning-planering.pdf
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3.3 Arbetssätt, omfattning och tidshorisont 

3.3.1 Delaktighet och gemensamt ansvar7 

Vi ser hållbart brukande och åtgärder i vardagslandskapet som avgörande för att nå målen i arbetet 
med grön infrastruktur. Vi önskar därför att de geografiska kunskapsunderlag som presenteras i 
denna plan ska öka förutsättningarna för en gemensam värdebaserad målbild i landskapet. Denna 
målbild är tänkt att fungera som ett stöd för olika riktade insatser, hållbart brukande och hänsyn som 
ger stöd åt varandra.  

Delaktighet är därför ett ledord men även helt avgörande för hur det fortsatta arbetet med grön 
infrastruktur ska gå till. Ett viktigt mål är därför att bredda engagemanget för arbetet med biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster genom att involvera fler aktörer. Här i Värmland ser vi denna 
handlingsplan som ett startskott för det fortsatta arbetet med grön infrastruktur. Vi vill att både 
rapporten och de värdetrakter som tagits fram ska vara levande dokument och underlag som vi 
behöver utveckla med stöd av varandra. Handlingsplanens olika delar måste förankras både internt 
på Länsstyrelsen och externt med berörda aktörer för att vara användbar. Detta är en långsiktig 
ambition där framtagande av regionala handlingsplaner som sagt endast är ett första steg. 
Framgångsrik landskapssamverkan kräver ett långsiktigt arbete där tillit byggs upp mellan deltagarna 
i en process baserad på kontinuerligt lärande och ömsesidig respekt.  

3.3.2 Långsiktighet 

Denna handlingsplan bör ses som ett första steg mot ökad hänsyn till landskapets sammanhang i 
användningen av mark och vatten.  Arbetet måste bedrivas långsiktigt för att bli framgångsrikt, vilket 
förutsätter att handlingsplanernas basblock med beskrivningar och bakgrundsinformation hålls 
uppdaterat. Handlingsplanernas insatsområden bör även ses över regelbundet, med en periodicitet 
på förslagsvis sex år (observera att de flesta insatser är kortare eller längre än sex år). Justeringar och 
tillägg kan även komma att ske inom befintliga insatsområden mellan de mer systematiska 
översynerna, och nya insatsområden kan komma att föreslås efterhand om behov finns.  

I och med denna remiss vill vi dessutom bjuda in er som granskar att komma med ytterligare förslag 
på åtgärder eller områden som är viktiga ur ett landskapsperspektiv och inte kommit med i denna 
remissversion. 

7 Vägledning om dialog och samverkan i arbetet med grön infrastruktur. 
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/vagledning-dialog-
samverkan-gi-arbetet-2017-06-29.pdf 

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/vagledning-dialog-samverkan-gi-arbetet-2017-06-29.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/gron-infrastruktur/vagledning-dialog-samverkan-gi-arbetet-2017-06-29.pdf
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4 Övergripande mål för det regionala arbetet med 
grön infrastruktur 

4.1 Svenska åtaganden för att uppfylla konventionen om 
biologisk mångfald 

Miljöarbetet i Sverige baseras på flera konventioner, dvs. internationella överenskommelser. Den 
kanske viktigaste för arbetet med grön infrastruktur är konventionen om biologisk mångfald (CBD) 8 
som vid FN-mötet 2010 renderade i Nagoyaprotokollet och de tjugo så kallade Aichimålen. År 2011 
beslutade Europeiska kommissionen om en strategi för biologisk mångfald för att uppfylla 
Aichimålen, med sex strategiska mål. 

Mål 2 (dvs åtgärd 5 - 7) i strategin syftar direkt till att grön infrastruktur ska användas som strategisk 
ram för att fastställa prioriteringar för återställande av ekosystem på lokal, nationell och 
internationell nivå. Arbetet med grön infrastruktur ska enligt målet senast till år 2020 bidra till att 
ekosystem och ekosystemtjänster bevaras samtidigt som minst 15 % av skadade ekosystem 
återställs.  

4.2 En svensk strategi för att bevara biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster 

Som svar på Nagoya- och Aichimålen samt den europeiska biodiversitetsstrategin har Sveriges 
riksdag antagit en strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 9. I propositionen lyfts grön 
infrastruktur fram som ett ramverk för arbetet med biologisk mångfald i ett landskapsperspektiv. 
Arbetet med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur utgör en viktig del i genomförandet av 
strategin. 

4.3 Miljömålsarbetet 
De 16 miljömål som riksdagen beslutat ger en struktur och en gemensam plattform för det svenska 
miljöarbetet. Centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner och näringsliv har alla viktiga roller i 
arbetet med att genomföra åtgärder. Naturvårdsverket har det samordnade ansvaret för 
genomförandet. Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
och 28 etappmål. Generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska vara uppnådda år 2020, med 
undantag för målet ”Begränsad klimatpåverkan” som ska vara uppnått år 2050. De olika etappmålen 
har olika tidpunkter för måluppfyllelsen. 

Genomförandet av det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 2018 - 2020 kommer också vara 
en del i arbetet med grön infrastruktur här i Värmland då fler åtgärder i detta program har kopplingar 
till de insatser som presenteras i denna handlingsplanen för grön infrastruktur. 

8 Naturvårdsverket (2010) Konventionen om biologisk mångfald och Svensk naturvård. Naturvårdsverkets 
rapport: 6389. 
9 Regeringens proposition 2013/14:141. Svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 



13 

4.3.1 Generationsmålet 

Generationsmålet anger den allmänna inriktningen på miljöarbetet och lyder: ”Det övergripande 
målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. 
Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska vara uppfyllda inom 
en generation.  

4.3.2 Miljökvalitetsmålen 

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd och den kvalitet vi vill att miljön ska ha 2020. Till varje mål 
finns ett antal preciseringar som förtydligar vad miljökvalitetsmålet innebär. Preciseringarna är 
viktiga som vägledning för arbetet med miljökvalitetsmålen och vid uppföljning av om de nås. 
Preciseringar som kopplar till arbetet med grön infrastruktur finns under samtliga landskapsanknutna 
miljömål samt målet om ett rikt växt- och djurliv och miljömålet om begränsad klimatpåverkan. Grön 
infrastruktur har inkluderats i det breda miljömålsarbetet och utgör en viktig komponent i 
åtminstone nio miljökvalitetsmål, varav 7 berör Värmlands län (kapitel 8 – 14). 

Levande skogar  
Levande sjöar och vattendrag 
Myllrande våtmark  
Ett rikt odlingslandskap  
Ett rikt växt- och djurliv 
Begränsad klimatpåverkan 
God bebyggd miljö 

4.3.3 Etappmålen för att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

Etappmålen är snarare inriktade på åtgärder istället för att beskriva miljötillståndet och är inte 
uppdelade per miljökvalitetsmål. De flesta etappmål riktar sig till nationella myndigheter. 

De första fem etappmålen för att bevara biologisk mångfald preciserades år 2012 i regeringsbeslut 
inom miljömålssystemet10 och beskrivs i svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och 
en första uppsättning etappmål11. De första två har tydliga skrivningar om värdet av arbete med grön 
infrastruktur, men även de tre senare bedöms kraftigt gynnas av arbete med grön infrastruktur:  

• ekosystemtjänster och resiliens (förmågan att återhämta sig)
• betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster
• hotade arter och naturtyper
• invasiva främmande arter
• kunskap om genetisk mångfald

10 Regeringsbeslut M2012/1171/Ma. Preciseringar av miljökvalitetsmålen och etappmål i miljömålssystemet 
11 Departementsserien Ds2012:23 svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första 
uppsättning etappmål. 
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Ytterligare fem etappmål beslutades 2014 för ”biologisk mångfald och ekosystemtjänster” 12 i syfte 
att skynda på arbetet med att nå miljömålen ytterligare13.  

• helhetssyn på markanvändningen
• skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden
• miljöhänsyn i skogsbruket
• ett variationsrikt skogsbruk
• en dialogprocess i ett nationellt skogsprogram

Sammantaget beskriver de tio etappmålen värdet av grön infrastruktur och landskapsperspektiv, 
helhetssyn på markanvändning och att system av formellt skydd ska vara väl integrerade i omgivande 
landskap. Den ökade kunskapen om värdet av biologisk mångfald skapar förståelse, en bättre 
hushållning med naturens resurser och ger bättre förutsättningar för uthållig markanvändning. 
Regeringens hela strategi presenteras i propositionen ”Svensk strategi för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster” 

4.4 Mål för boende och byggande 
Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 
lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god 
livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där 
bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. 

4.4.1 Hållbara städer14 
Delmålet för hållbara städer är: Hållbara städer är inkluderande och tillgängliga stadsmiljöer som 
erbjuder alla människor en attraktiv och grön livsmiljö. Närhet gör att det är enkelt att leva sitt 
vardagsliv och ta sig fram med hållbara transporter som t.ex. gång och cykel. Helhetssyn i 
planeringen tillsammans med smarta lösningar bidrar till städer där människor kan leva klimatsmart, 
hälsosamt och tryggt. 

4.4.2 Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling15 
Strategin innehåller övergripande mål för hållbara städer och nya etappmål i miljömålssystemet 
tillsammans med prioriteringar och nya in-satser med tyngdpunkt på miljömässigt hållbar 
stadsutveckling. Strategin bidrar till att nå de nationella miljömålen liksom nationella mål inom andra 
politikområden. 

Regeringen vill stärka kommunernas förutsättningar för att utveckla gröna, hälsosamma och trygga 
städer där människor möts och innovationer skapas. Städer behöver utvecklas så att alla dimensioner 
av hållbar utveckling – miljömässiga, ekonomiska och sociala – tas till vara. I städerna finns 

12 Regeringsbeslut M2014/593/Nm om etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
http://www.regeringen.se/49bbb8/contentassets/49401effbf8a4d669362913bd26b2019/regeringsbeslut-
m2014593nm-etappmal-for-biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster 
13 I beslutet anges att ”Ett stärkande av de ekologiska sambanden i landskapet har stor betydelse för den 
biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna. Därför vill regeringen att detta utvecklas i hela landskapet och 
benämner detta grön infrastruktur”. 
14 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/boende-och-byggande/mal-for-boende-och-byggande/  
15 http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2018/04/skr.-201718230/  

http://www.regeringen.se/49bbb8/contentassets/49401effbf8a4d669362913bd26b2019/regeringsbeslut-m2014593nm-etappmal-for-biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster
http://www.regeringen.se/49bbb8/contentassets/49401effbf8a4d669362913bd26b2019/regeringsbeslut-m2014593nm-etappmal-for-biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/boende-och-byggande/mal-for-boende-och-byggande/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2018/04/skr.-201718230/
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möjligheter att klara många av klimat- och miljöutmaningarna, och arbetet för en hållbar stadsutveckling 
är viktigt för att uppnå miljömålen. 

4.5 Friluftsmål 
Det övergripande målet för friluftslivspolitiken är att med allemansrätten som grund ge stöd åt 
människors möjligheter att vistas i natur- och kulturmiljöer och utöva friluftsliv 16.  

Utgångspunkter för regeringens tio mål för friluftspolitiken är att en rik tillgång till natur- och 
kulturmiljöer, individers intresse och ideella organisationers engagemang är viktigt för människors 
möjlighet till friluftsliv. Olika slags rekreation och friluftsliv ställer också särskilda krav på 
förutsättningarna i landskapet. Det gäller inte minst för möjligheterna till rekreation nära den egna 
bostaden.  

Naturens produktion av sociala värden och funktioner för friluftsliv är en viktig ekosystemtjänst. Den 
kartläggning av värden som görs i arbetet med grön infrastruktur ger möjligheter att bättre förstå 
landskapets värde för friluftsliv. Kartläggning kan även poängtera var fysiska barriärer är belägna 
samt bidra till förståelsen av närhet och tillgänglighet till attraktiv natur genom anpassningar av 
friluftsliv till möjligheter för var och en. Denna kartläggning bör kunna vara vägledande för offentliga 
insatser såsom vid placering, utformning och förvaltning av attraktiv skyddad natur för förbättrad 
tillgänglighet. 

Arbetet med grön infrastruktur kan även hjälpa till att öka förståelsen för sambandet mellan 
naturens betydelse för folkhälsa och välfärd i planering, hållbar regional tillväxt och 
landsbygdsutveckling. Mot bakgrund av att grön infrastruktur också syftar till förbättringar i 
vardagsladskapet blir kunskap om, och förståelse för, allemansrättens möjligheter och begränsningar 
en viktig fråga i arbetet. 

4.6 Regionala övergripande utmaningar och mål för arbetet med 
grön infrastruktur 

Detta kompletteras under eller efter remisstiden. 

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

http://www.regeringen.se/49bba5/contentassets/66ec772d0bd14d08b78289390f6b1275/mal-for-friluftslivspolitiken-skr-20121351
http://www.regeringen.se/49bba5/contentassets/66ec772d0bd14d08b78289390f6b1275/mal-for-friluftslivspolitiken-skr-20121351
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