
C. 
Mål, utmaningar och insatser för grön infrastruktur i 
Värmlands län 

Arbetet med grön infrastruktur innebär att jobba med ett landskapsperspektiv för att skapa 
fungerande livsmiljöer. Med ett känt nätverk av natur kan vi prioritera rätt och planera effektivare. 
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16 Inledning, Del C 
 
I handlingsplanernas bakgrund (del A) beskrivs syfte, arbetssätt och mål med de regionala 
handlingsplanerna för grön infrastruktur. Nulägesbeskrivningen (del B) beskriver länets gröna 
infrastruktur samt dess funktion för att bevara arter och leverera ekosystemtjänster. I denna del C 
sammanfattas de utmaningar som varje miljömål står inför. För varje miljömål föreslås lämpliga 
åtgärder och hänsyn för såväl en hållbar markanvändning som för offentliga naturvårdsinsatser. 
Förutom direkta åtgärder ingår här även spridning av information, kunskapsuppbyggnad och fortsatt 
dialog med länets aktörer kring möjliga och lämpliga insatser.  
 
Åtgärdsförslagen är tänkta att leda till en bättre fungerande grön infrastruktur och till att miljömålen 
nås. I denna del listas förslag på åtgärder i tabeller kopplade till respektive miljömål. Varje åtgärd är 
dessutom kopplad till berörda aktörer eftersom att många åtgärder är beroende av att olika 
landskapsaktörer samverkar och för dialog med varandra. Här inkluderas såväl den offentliga 
naturvården, som samhällsplanerare, landskapsplanerare, samhällets olika prövningsinstanser samt 
landskapets förvaltare av mark och vatten.  
 
Sist i varje kapitel finns en eller flera insatser som vi på länsstyrelsen valt att lyfta som extra viktiga 
för Värmland just nu. Det är insatser av olika storlek och karaktär vars syfte är att stärka både den 
gröna infrastrukturen och samtidigt förbättra samverkan mellan olika aktörer. 
 
En förutsättning för att grön infrastruktur ska bli det verktyg som hjälper oss att förvalta landskapet 
långsiktigt hållbart är att landskapets aktörer bidrar. De insatser som föreslås i denna handlingsplan 
behöver därmed förankras genom dialog och samverkan mellan berörda regionala aktörer.  
 
 

16.1 Mål, utmaningar och åtgärdsförslag 
Liksom i del B delas kapitlen in efter berörda miljömål samt friluftsmålen. För varje miljömålskapitel 
finns en kort sammanfattande text av nulägesbeskrivningen från del B, samt en tabell med länets 
främsta utmaningar, föreslagna åtgärder och berörda aktörer. En del åtgärder utförs redan och en 
del är förslag på kompletterande åtgärdsinsatser. I denna handlingsplan bör dessa tabeller ses som 
ett första steg i arbetet med grön infrastruktur. Tanken är att tabellerna ska fungera såväl som 
inspiration och som underlag med för alla landskapsaktörer att arbeta vidare. Vi har valt att inte ta 
med Begränsad klimatpåverkan i denna del då det redan finns en klimat- och energistrategi för 
länet207 och utifrån denna har också en regional handlingsplan för samverkan inom energiomställning 
och minskad klimatpåverkan208 tagits fram. 
  

                                                           
207 Länsstyrelsen i Värmlands län. 2013. För ett klimatneutralt Värmland – Klimat och energistrategi för 
Värmlands län. Publikationsnummer 2013:21 
208 Länsstyrelsen i Värmlands län. 2015. För ett klimatneutralt Värmland – Regional handlingsplan för 
samverkan inom energiomställning och minskad klimatpåverkan. Publikationsnummer 2015:06 
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16.2 Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 
I det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen (2018 - 2020) finns det fler åtgärder som stärker 
arbetet med en grön infrastruktur i Värmland. Kommuner och Landsting har genom 
miljööverenskommelser åtagit sig att genomföra åtgärder inom de fem utvalda fokusområden i 
åtgärdsprogrammet209.  

 
Några av de åtgärder som ska genomföras som bidrar till en bättre grön infrastruktur i länet är 
exempelvis: framtagande av natur- och kulturvårdsplaner, biologisk återställning av vattendrag, 
återskapa våtmarker och skapa grönområden som gynnar pollinerande insekter.  
 

  

                                                           
209 http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/publikationer/2017/Sidor/Atgarder-for-ett-hallbart-Varmland-
2018-2020.aspx  

http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/publikationer/2017/Sidor/Atgarder-for-ett-hallbart-Varmland-2018-2020.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/publikationer/2017/Sidor/Atgarder-for-ett-hallbart-Varmland-2018-2020.aspx
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17 Mål, utmaningar och insatser för levande 
skogar 

” Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas”.210 
 

17.1 Nulägesbild 
Värmland är ett av de län i Sverige som har störst andel skog. Den värmländska skogen domineras 
helt av barrskog men i de södra delarna, nära Vänerns kust, finns kulturpåverkade områden med 
mindre skogar som främst består av ädellövträd.  
 
Av många anledningar är skogen en viktig landskapstyp i Värmland. Skogen erbjuder livsmiljöer för 
olika djur- och växtarter, är en viktig källa till förnybara råvaror och är värdefull för friluftsliv och 
rekreation. Många av de ekosystemtjänster vi nyttjar dagligen kommer från just skogen. 
 
Skogen påverkas i första hand av skogsbrukets intensitet och metoder. En övergripande utmaning är 
därför att anpassa skogsbrukets metoder så att de bevarar och utvecklar skogens natur- och 
kulturvärden och samtidigt är konkurrenskraftiga. Andra utmaningar och hot mot skogens värden är 
exploatering och att naturliga störningar har upphört eller minskat. Det finns många utmaningar i att 
kunna nå det övergripande miljömålet för levande skogar. Samtidigt finns det också mycket som görs 
och som kan förbättras genom gemensamma insatser och åtgärder.  
 
För att få en fullständig bild över skogsmiljöerna, ekosystemtjänsterna och de olika utmaningarna för 
skogen i Värmland kan man läsa mer om detta i handlingsplanens B-del i kapitlet ”Levande skogar”. 
 

17.2 Åtgärdsförslag 
För att möta dessa utmaningar behövs en samlad bild över vad som kan göras för att förbättra 
förutsättningarna för en fungerande grön infrastruktur, som i sin tur kan leda till att det aktuella 
miljömålet nås. I detta syfte har vi sammanställt en tabell över utmaningar, åtgärdsförslag och 
berörda aktörer. Det är viktigt att poängtera att i denna handlingsplan för grön infrastruktur är dessa 
förslag just förslag. Utmaningar och åtgärder bör ses som inspiration och underlag för vidare arbete 
med grön infrastruktur utav berörda aktörer. Åtgärderna bör förankras, samordnas och utföras i 
dialog med respektive aktörer. Åtgärdsförslagen beskrivs närmare nedanför tabellen. 
 
  

                                                           
210 Riksdagen svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag – Regeringens definition av miljömålet levande 
skogar. 
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Tabell 1. Tabell över utmaningar i det värmländska skogslandskapet, med förslag på åtgärder samt berörda 
landskapsaktörer. 

Utmaning/hot Åtgärdsförslag Aktörer 
Intensivt skogsbruk Undanta värdefulla skogar från 

skogsbruk 
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, 
skogssektorn, markägare, 
kommuner 

Verka för ökad användning av 
hyggesfritt skogsbruk 
 

Skogsstyrelsen, skogssektorn, 
markägare  

Felriktad och för lite 
hänsyn lämnas vid 
skogsbruk 

Implementera skogssektorns 
gemensamma målbilder för god 
miljöhänsyn i skogsbruket  

Skogsstyrelsen, skogssektorn, 
markägare 

Öka riktad generell hänsyn  Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, 
skogssektorn, markägare 

Verka för stärkt natur och miljöhänsyn i 
skogsbruket. 

Skogsstyrelsen 

Ökad tillsyn enligt SVL & MB 
 

Skogsstyrelsen  

Störningar som har 
minskat och/eller 
förvunnit 

Skogsbränder 
 

Länsstyrelsen, skogsstyrelsen, 
skogssektorn, kommuner 

Översvämning  
 

Länsstyrelsen, kommuner, 
vattenkraftsbolag 

Skogsbete Länsstyrelsen, markägare  
Skapa strukturer Länsstyrelsen, skogsstyrelsen, 

skogssektorn, kommuner 
Markavvattning Återställa hydrologin Länsstyrelsen, kommuner, 

lokala aktörer 
 Undvika dikesrensning  Skogssektorn, markägare, 

skogsstyrelsen 
Exploatering av 
skogsmark  

Grönstrukturplaner Kommuner  
Undvika att lokalisera exploatering till 
värdefull skogsmark  

Kommuner och Länsstyrelsen 

Skogsbrukets 
transporter 

Verka för att minska risken för 
körskador 

Skogsstyrelsen, skogssektorn 

Förebygga körskador vid avverkning 
 

Skogssektorn, markägare 

Förbisedda 
naturvärdesskogar 

Formellt skydd Länsstyrelsen, skogsstyrelsen 
Utföra inventeringar  
 

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, 
skogssektorn, markägare, 
kommuner 
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17.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen 
Eftersom att flera åtgärder kan kopplas till samma utmaning/hot så är beskrivningen uppdelad efter 
detta. Av de åtgärder som föreslås i tabellen är det flera som utförs i dagsläget och beskrivs därför 
som befintliga åtgärder. Kompletterande åtgärder kan vara helt nya grepp eller sådant som redan 
utförs i någon utsträckning, men behöver belysas ytterligare och lyfts därför här i handlingsplanen för 
grön infrastruktur. 
 

17.3.1 Utmaning: Intensivt skogsbruk 

När man avverkar skog och använder sig av den vanligaste metoden; trakthyggesbruk, innebär det 
att man tar bort nästan alla träd inom ett avgränsat område Hänsynen vid skogliga åtgärder har de 
senaste åren förbättrats men bör bli ännu bättre. God hänsyn är viktig för att inte attraktiva miljöer 
för hotade arter ska skadas. 
 
Befintliga åtgärder: 

• Undanta värdefulla skogar från skogsbruk 
Enligt den reviderade nationella strategin för formellt skydd (ref) av skog ska Länsstyrelsens och 
Skogsstyrelsens arbete med att skydda skog främst förläggas till de värdetrakter som tagits fram.  
 

- Biotopskydd, är mindre mark- och vattenområden med höga naturvärden som det 
genom den svenska lagstiftningen finns en möjlighet att skydda. Dessa förvaltas sedan av 
skogsstyrelsen som utför tillsyn och naturvårdsåtgärder i områdena211. 

- Naturreservat, är formellt skyddade områden som bildas, förvaltas och sköts av 
Länsstyrelsen eller kommuner. De är viktiga medel för att uppnå miljökvalitetsmålen212.  
 

- Frivilliga avsättningar, är enligt Skogsstyrelsens definition ett område som markägaren 
frivilligt och utan ekonomisk ersättning undantar från vanlig skogsproduktion213. 

- Naturvårdsavtal, Naturvårdsavtal är ett nyttjanderättsavtal med ersättning som kan 
tecknas mellan markägare (inklusive kommuner) och staten genom Skogsstyrelsen eller 
Länsstyrelsen214. 
 

Förslag till kompletterande åtgärder: 
• Verka för ökad användning av hyggesfritt skogsbruk 

Hyggesfritt skogsbruk är skogsbruksmetoder som inte kallägger marken. Det innefattar olika former 
av blädning, luckhuggning och skärmar. Metoderna innebär att skogsbruket inte leder till kala hyggen 
och att skogskänslan blir kvar. Motiven till att använda hyggesfritt skogsbruk kan vara naturvärden, 
kulturvärden eller sociala värden. Ofta innebär detta att det ekonomiska motivet får stå tillbaka, men 
i vissa fall kan det även finnas produktionsmässiga fördelar med hyggesfritt skogsbruk215. 
Skogsstyrelsen fortsätter att utveckla och analysera metoder för hyggesfritt skogsbruk som sker 
utifrån ekonomiska, ekologiska, kulturella, och sociala aspekter216. Här är skogsstyrelsens rådgivning 

                                                           
211 https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/skydda-skog/biotopskydd/  
212 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Naturreservat/  
213 https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/skydda-skog/frivilliga-avsattningar/  
214 https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/skydda-skog/naturvardsavtal/  
215 https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/olika-satt-att-skota-din-skog/hyggesfritt-skogsbruk/  
216 https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/hyggesfritt/  

https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/skydda-skog/biotopskydd/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Naturreservat/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Naturreservat/
https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/skydda-skog/frivilliga-avsattningar/
https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/skydda-skog/naturvardsavtal/
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/olika-satt-att-skota-din-skog/hyggesfritt-skogsbruk/
https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/hyggesfritt/
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och informationssatsningar väldigt viktiga, i kombination med att skogssektorn och markägare tar 
reda på vart dessa metoder kan vara lämpliga att använda sig av. 
 

17.3.2 utmaning: Felriktad och för lite hänsyn lämnas vid skogsbruk 

Den svenska skogspolitiken brukar ofta sammanfattas under devisen Frihet under ansvar.  
1. Med frihet menas att skogsvårdslagstiftningen innehåller ganska få styrande och tvingande 

regler.  
2. Frågan om ansvar är kopplad till skogspolitikens mål om att skogen dels ska ge hög och 

värdefull virkesproduktion och dels att skogens miljövärden ska bevaras och utvecklas.  
De två målen är lika viktiga och ska gå att förena. För att uppnå dessa två mål krävs det att 
skogsägare tar ett större ansvar än vad lagen kräver i ett så kallat sektorsansvar217. 
 
Befintliga åtgärder: 

• Skogsvårdslagen (SVL) ställer krav på att hänsyn tas exempelvis till hänsynskrävande 
biotoper, kulturmiljöer, prioriterade arter, mark och vatten mm. Skogsstyrelsen kan med 
hjälp av föreläggande eller förbud ställa krav på hänsyn upp till intrångsbegränsningen. 

• Skogsstyrelsen inventerar löpande vilken hänsyn som tas till kultur- och naturmiljöer. 
• Skogsstyrelsen har rådgivningskampanjer, ”Mer varierat skogsbruk” och ”Objektsvis dialog” 

 
Förslag till kompletterande åtgärder: 

• Implementera skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn i skogsbruket 
Målbilder för god miljöhänsyn är framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om 
miljöhänsyn. De är tänkta som en vägledning i det praktiska skogsbruket218. Det pågår ett 
förbättringsarbete för att utveckla skogsbrukets miljöhänsyn vid avverkning, ett arbete som måste 
intensifieras om Levande skogar ska kunna nås. Här bör hänsyn tas utifrån framtagna målbilder för 
god miljöhänsyn.219 Målbilderna är redan pedagogiska men kan utvecklas ytterligare för att fler ska 
använda sig av dem. En idé är att digitalisera målbilderna och utveckla en applikation till mobila 
enheter där man kan ta sig till rätt typ av skog genom att svara på en rad olika frågor.  

• Öka riktad generell hänsyn  
För att få en mer riktad generell hänsyn, enligt §30 SVL, bör webb-versionen av trakterna för grön 
infrastruktur innehålla länkar till de målbilder som är aktuella för respektive trakt. En del trakter är 
väldigt stora och kan därmed innehålla många olika målbilder medan de mindre trakterna kan ha lite 
mer specifika skogstyper. Länsstyrelsen bör ta fram dessa länkar i samråd med Skogsstyrelsen och 
sedan användas av skogsbruket vid avverkningsplanering.  
 

• Verka för stärkt natur och miljöhänsyn i skogsbruket.  
PF (K) = Produktionsmål – förstärkt hänsyn (Kombinerade mål) 
Denna målklass kallas PF i gröna planer från Skogsstyrelsen, och K i gröna planer från exempelvis 
Mellanskog. Här ryms bestånd som har en del naturvärden och där produktionsmålet förenas med en 
förstärkt hänsyn. Oftast rör det sig om naturhänsyn, men det kan även vara hänsyn till större 
kulturminnesobjekt, för rekreation och friluftsliv eller viltvård.  
 

• Ökad tillsyn enligt Skogsvårdslagen (SVL) & Miljöbalken (MB) 

                                                           
217 https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/du-och-din-skog/frihet-under-ansvar/  
218 https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/  
219 Naturvårdsverket (2015). Mål i sikte, volym 2, Rapport 6662  

https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/du-och-din-skog/frihet-under-ansvar/
https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/
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Skogsstyrelsens arbete med tillsyn, föreläggande och förbud om miljöhänsyn behöver prioriteras för 
att tydliggöra de lagstadgade krav som finns och för att driva på skogsbrukets frivilliga åtaganden.  
 

17.3.3 utmaning: Störningar som har minskat och/eller förvunnit 

Flera störningar i skogen har under lång tid skapat en dynamik och livsmiljöer för många olika arter. 
Då det idag inte finns några ekonomiska intressen i störningar som t.ex. skogsbränder, 
översvämningar och skogsbete har de minskat och vissa fall försvunnit helt. Detta i sin tur har lett till 
att en stor andel av de växter, svampar och insekter som är beroende av dessa störningar nu är 
hotade. 
 
Befintliga åtgärder: 

• Skogsbränder 
- Life Taiga, är ett EU-projekt där 14 av Sveriges länsstyrelser samarbetar under åren 2014 - 

2019. Genom att planera naturvårdsbränningar i naturreservat, ska man kunna efterlikna 
effekterna av en naturlig skogsbrand för att hjälpa arter som är hotade eller riskerar att hotas 
av utrotning220. Inom projektet arbetar länsstyrelserna även mycket med 
informationsspridning för att öka kunskapen om brändernas nytta i skogen. 

- Hyggesbränning, som en föryngringsåtgärd använder sig större skogsbolag av bränning som 
en del av certifieringssystemet. 
 

Förslag till kompletterande åtgärder: 
• Skogsbränder 
- Naturvårdsbränning, markägare kan få ersättning via skogsstyrelsens stöd221. 
- Skydda vildbränder, skogar som brunnit kan användas som ett ytterligare 

prioriteringsunderlag för Länsstyrelsen för formellt skydd av skog. 
• Översvämning  

Genom att verka för en naturlig vattenreglering kan strukturer med bland annat död ved, 
sockelbildning, sumpskogar m.m. skapas. (Länsstyrelsen, kommuner, vattenkraftsbolag) 

• Skogsbete 
Skogsbetesmarker är mosaikartade och hyser ofta en stor variation av arter (hög biologisk mångfald) 
och är därför en väldigt bra naturvårdsåtgärd. Markägare kan få miljöersättning för sin betade skog, 
men endast för den mark som Länsstyrelsen fastställt som skogsbete och som ingår i ett åtagande för 
miljöersättning222. 

• Skapa strukturer 
Genom t.ex. gransanering och ringbarkning (död ved) kan skogsbruket skapa strukturer som liknar de 
som skapas vid skogsbränder, översvämmade marker och skogsbeten. För dessa och liknande 
åtgärder kan Skogsstyrelsen lämna stöd 12. 
  

                                                           
220 http://www.lifetaiga.se/  
221 https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/ 
  
222 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar/betesmarkerochslatter
angar/vilkenbetesmarkhardu.4.4dfd5d3a1526082877c7e1ed.html  

http://www.lifetaiga.se/
https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar/betesmarkerochslatterangar/vilkenbetesmarkhardu.4.4dfd5d3a1526082877c7e1ed.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar/betesmarkerochslatterangar/vilkenbetesmarkhardu.4.4dfd5d3a1526082877c7e1ed.html
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17.3.4 utmaning: Markavvattning 

Rensning görs för att diken ska behålla sin avvattnande funktion. På rätt marker med god skogsskötsel kan 
dikesrensning leda till ökad tillväxt, särskilt på höga boniteter. Den ekonomiska nyttan med dikesrensning 
måste vägas mot en eventuell negativ påverkan på växter, djur och vattenkvaliteten. Vid rensningen ökar 
transporten av finpartiklar, humus, näringsämnen och kvicksilver vilket leder till flera miljöproblem223.  
 
Befintliga åtgärder: 

• Återställa hydrologin  
I en landsomfattande våtmarkssatsning som pågår under 2018 - 2020 genomför länsstyrelser, 
kommuner och lokala aktörer på uppdrag av regeringen åtgärder som syftar till att återställa och 
nybilda våtmarker. Syftet är att höja grundvattennivåer och balansera vattenflöden i landskapet. 
Åtgärderna ska också kunna bidra till ökad biologisk mångfald, minskad övergödning och minskad 
klimatpåverkan224. Läs mer om detta under insatser för Myllrande våtmarker. 
 
Länsstyrelsen arbetar med att återställa hydrologin inom skyddade områden. Kommuner och lokala 
aktörer kan utföra liknande åtgärder i områden som ligger utanför skyddade områden, detta kan 
man söka bidrag för genom LONA (Bidrag till Lokala Naturvårdssatsningar) 225. Det finns även stöd 
från Skogsstyrelsen att söka för denna åtgärd utanför skyddade områden. 12 
 
Förslag till kompletterande åtgärder 

• Undvika dikesrensning 
Ur miljösynpunkt är det viktigt att bromsa vattenflödet i delar av dikessystemet för att låta fast- och 
våtmarker fungera som naturliga reningsverk. I områden där den skogliga nyttan av dikning varit obetydlig 
samt områden med höga naturvärden är det lämpligt att lägga igen diken eller låt dem växa igen.  
 

17.3.5 utmaningt: Exploatering av skogsmark  

Vid exploatering är det extra viktigt att undersöka vilka värden den aktuella marken har i förhållande 
till det kringliggande landskapet. Detta för att undvika att skapa barriärer och/eller fragmentering av 
livsmiljöer som kan hindra arters spridningsförmåga och möjlighet till fortlevnad i livskraftiga 
bestånd.   
 
Befintliga åtgärder: 

• Grönstrukturplaner, kommunernas planeringsunderlag som ska ge en bild över vilka 
områden som inte är aktuella att exploatera. 

 
Förslag till kompletterande åtgärder 

• Undvika att lokalisera exploateringar till värdefull skogsmark 
Genom att använda sig av värdetrakterna för grön infrastruktur (och formellt skydd av skog) kan man 
ur ett större perspektiv se vilka områden som kan hysa höga naturvärden och utgå från det vid 
framtagande av kompletterande beslutsunderlag.  
  

                                                           
223 https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/bruka-skog/dikning/dikesrensning.pdf  
224 http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Gor-en-vatmarkssatsning/ 
225 http://naturvardsverket.se/lona  

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/bruka-skog/dikning/dikesrensning.pdf
http://naturvardsverket.se/lona
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17.3.6 Utmaning: skogsbrukets transporter  
När skog avverkas kan bristande planering göra att körskador vid terrängtransport uppstår. 
 
Befintliga åtgärder: 

• Verka för att minska risken för körskador 
Genom informationssatsningar, utbildningar och teknikutveckling verkar Skogsstyrelsen och 
skogssektorn för att minska risken för körskador.  
 
Förslag till kompletterande åtgärder 

• Förebygga körskador vid avverkning 
Skogsbolag och andra markägare har ett stort ansvar att undvika körskador t.ex. genom att planera 
arbetet noga med hjälp av markfuktighetskartorna via Skogsstyrelsens hemsida, undvika vägdragning 
genom områden med hög markfuktighet eller höga naturvärden, inte köra i kantzoner mot vatten 
m.m.226 En av Skogsstyrelsens målbilder för god miljöhänsyn handlar om just körning i skogsmark och 
har som syfte att få en gemensam syn på hur körning i skogsmark ska utföras och hur man kan 
förebygga och förhindra att skador uppstår227. 
 

17.3.7 utmaning: Förbisedda naturvärdesskogar 

Kontinuitetsskogar* på sandiga marker (isälvsavlagringar) eller på basisk berggrund (hyperit) kan 
hysa markbundna naturvärden som exempelvis marksvampar. Dessa områden kräver ofta riktade 
inventeringar knutna till specifika perioder under året. Områden med dessa förutsättningar som är 
större än en hektar, finns utpekade på kartmaterial i kapitlet ”Levande skogar”, del B av 
handlingsplanen. 
*kontinuitetsskogar är skogar som inte avverkats med nyare metoder, dvs. inte kalavverkats, och har därför 
ofta många naturvärden som kunnat skapats under en längre period. 
  
Befintliga åtgärder: 

• Formellt skydd 
Ett flertal av dessa områden ingår i befintliga naturreservat i Värmland. 

• Utföra inventeringar 
Inventering av arter knutna till beskrivna förutsättningar görs i viss mån inom åtgärdsprogram för 
hotade arter 
 
Förslag till kompletterande åtgärder 

• Utföra inventeringar  
Naturvärdesinventeringar och bedömningar bör utföras vid lämplig årstid för att avgöra eventuell 
förekomst av arter knutna till dessa skogsmiljöer. Detta kan sedan användas som ett ytterligare 
prioriteringsunderlag för Länsstyrelsen för formellt skydd av skog. 
 

  
  

                                                           
226 https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/stor-risk-for-korskador--sa-forebygger-du/  
227 https://skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/malbilder-korning-i-
skogsmark/malbild-korning-i-skogsmark.pdf  

https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/stor-risk-for-korskador--sa-forebygger-du/
https://skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/malbilder-korning-i-skogsmark/malbild-korning-i-skogsmark.pdf
https://skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/malbilder-korning-i-skogsmark/malbild-korning-i-skogsmark.pdf
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17.4  Insats: Målbilder för miljöhänsyn i skogsbruket  
Kompletteras under remisstiden 

I handlingsplanen för grön infrastruktur väljer vi att lyfta en insats för Levande skogar som vi tycker är 
viktig att arbeta lite extra med för att kunna nå miljömålet för levande skogar. Denna insats har en 
stark koppling till arbetet med grön infrastruktur och innefattar flera åtgärder för länets skogar. 
Denna insats behöver vi samverka med skogsstyrelsen för att utforma på bästa sätt. Detta kommer 
ske under remisstiden. 
 

17.4.1 Målbild  

Att de målbilderna ska vara välkända och användas vid alla avverkningar. 
 

17.4.2 Utmaning 

Det övergripande miljömålet för levande skogar är ett mål samtidigt som det är en utmaning. 
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas”. 
 

17.4.3 Åtgärder 
o Informationssatsningar och rådgivning 
o Övningar/utbildningar 
o Utveckla teknik 
o Beskriva värdetrakter tillsammans med målbilder 

 

Här är skogsstyrelsens målbilder för riktad generell hänsyn ett viktigt verktyg för att nå målet. Med 
hjälp av bland annat kunskapsspridning och utveckling av teknologiska hjälpmedel kan 
ekosystemtjänster som träråvara, skadedjursbekämpning, stadig och säker mark, 
översvämningsskydd m.m. främjas och viktiga livsmiljöer behållas och fragmentering undvikas. Även 
för klimatanpassning. Kompletteras under remisstiden 
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18 Mål, utmaningar och insatser för levande 
sjöar och vattendrag 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska 
och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.228 

 

18.1 Nulägesbild 
Värmland är mycket rikt på sötvattensmiljöer, som täcker 20 % av länets yta. Dessa sjöar, småvatten 
och vattendrag hyser ett stort antal olika livsmiljöer och tillhandahåller en lång rad 
ekosystemtjänster. För att läsa mer om Värmlands vatten hänvisar vi till B-delens kapitel om Levande 
sjöar och vattendrag i nulägesbeskrivningen. 
 
Artrikedomen är större i vatten med naturliga flöden, i opåverkade stränder med omgivande 
svämplan, på opåverkade bottnar samt i vatten med god vattenkvalitet. Tyvärr är det inte många 
svenska sötvattensmiljöer som uppfyller dessa förutsättningar. 
 
Det finns flera utmaningar för Värmlands sjöar och vattendrag för att kunna nå miljömålet. Här listas 
de som har störst negativ påverkan på en fungerande grön infrastruktur. Försurning och övergödning 
som påverkar vattenkvalitén. Dammbyggnader, kraftverk och vattenreglering som utgör 
vandringshinder för vattenlevande organismer och som påverkar de omgivande miljöerna. 
Flottningsrensade vattendrag som påverkats så pass mycket att de inte längre fungerar som 
livsmiljöer och/eller som flödesutjämning. Övrig vattenverksamhet som t.ex. muddring som har en 
stor negativ effekt på bottenfaunan. Skogsbruk och kantzoner där skogsbrukets metoder är 
avgörande för viktiga processer som sker i kantzonen till vattnet. Slutligen är sjukdomar och invasiva 
arter ett hot mot de organismer som lever i sötvatten, där ett tydligt exempel är kräftpesten som 
sprids via signalkräftan och nu hotar överlevnaden för den inhemska flodkräftan. 
 

18.2 Åtgärdsförslag 
För att möta dessa utmaningar behövs en samlad bild över vad som kan göras för att förbättra 
förutsättningarna för en fungerande grön infrastruktur, som i sin tur kan leda till att det aktuella 
miljömålet nås. I detta syfte har vi sammanställt en tabell över utmaningar, åtgärdsförslag och 
berörda aktörer. Det är viktigt att poängtera att i denna handlingsplan för grön infrastruktur är dessa 
förslag just förslag. Utmaningar och åtgärder bör ses som inspiration och underlag för vidare arbete 
med grön infrastruktur utav berörda aktörer. Åtgärderna bör förankras, samordnas och utföras i 
dialog med respektive aktörer. Åtgärdsförslagen beskrivs närmre nedanför tabellen.  
  
  

                                                           
228 Riksdagen svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag – Regeringens definition av miljömålet levande sjöar 
och vattendrag. 
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Tabell 2. Tabell över utmaningar för det värmländska vattnet, med förslag på åtgärder och insatser samt berörda 
landskapsaktörer. 

Utmaning Åtgärdsförslag Aktörer 
Försurning Optimera befintlig kalkning och 

utreda behov av eventuell 
nykalkning. 

HaV, Länsstyrelsen, Värmlands 
läns kalkningsförbund, 
kommuner 

Askåterföring  Skogsstyrelsen, skogsbolag, 
markägare, askproducenter 

Se över uttag av biomassa 
(GROT) i försurningskänsliga 
områden. 

Skogsstyrelsen, skogsbolag, 
markägare, Länsstyrelsen 

Minska utsläpp av försurande 
ämnen 

Internationella 
överenskommelser och avtal 
 

Övergödning  Förbättra enskilda avlopp HaV, Länsstyrelsen, kommuner, 
hushåll 
 

Restaurera eutrofierade sjöar Hav, Länsstyrelsen, kommuner 
Minska näringsläckage från 
jordbruket via t.ex. 
skyddszoner, tvåstegsdiken, 
våtmarker.  

Jordbruksverket, Länsstyrelsen 

Bristande konnektivitet Anläggande av 
fisk/faunapassager vid dammar 
och kraftverk 

Regering, HaV, Länsstyrelsen, 
vattenkraftbolag, mindre 
vattenkraft/dammägare, 
kommuner 

Nedmontering/utrivning av 
dammar som saknar funktion 

Länsstyrelsen, kommuner, 
vattenkraftbolag, mindre 
vattenkraft/dammägare, 
kommuner 

Åtgärda fellagda vägtrummor Trafikverket, kommuner, 
vägsamfälligheter, vägföreningar, 
skogsbolag 

Hydrologiskt påverkade 
vattendrag och sjöar 

Naturliga flödesregimer via 
miljöanpassad reglering 

Länsstyrelsen, SMHI, 
vattenkraftbolag 

Minimitappning i torrfåror 
nedströms vattenkraftverk 

Länsstyrelsen, vattenkraftbolag, 
kommuner 

Sätta igen diken, återskapa 
våtmarker, återmeandring, öka 
den vattenhushållande 
förmågan i landskapet 

Länsstyrelsen, Jordbruksverket, 
Skogsstyrelsen, HaV, kommuner 

Vattenuttag (konstsnö, 
bevattning) 

Länsstyrelsen, kommuner 

Tabellen fortsätter på nästa sida ->  
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Utmaning Åtgärdsförslag Aktörer 
Morfologiskt påverkade 
livsmiljöer (vattendrag) 

Rehabilitering och återställning 
av skadade livsmiljöer 

Länsstyrelsen, FVOF, kommuner 

Minska problemen med dikning 
i skogslandskapet 

Skogsstyrelsen, Skogsbolag, 
markägare, Länsstyrelsen, HaV 

Minska problemen med dikning 
i jordbrukslandskapet 

Jordbruksverket, markägare, 
länsstyrelsen, HaV 

Ekologiskt funktionella 
kantzoner längs vattendrag 

Skogsstyrelsen, skogsbolag, 
Jordbruksverket, lantbrukare, 
privata skogsägare, 
miljöcertifieringsinstitut, 
Länsstyrelsen 

Övrig vattenverksamhet Se över problematiken med 
muddring 

Kommuner, Länsstyrelsen 

Se över problematiken med 
erosionssäkring 

Kommuner, Länsstyrelsen 

Sjukdomar, främmande 
och invasiva arter 

Informationsspridning  Länsstyrelsen, FVOF 
Policy för utplantering av fisk Länsstyrelsen 
Undersökningar och 
provtagningar 

Jordbruksverket, HaV, 
Länsstyrelsen 

  
   

18.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen 
Eftersom att flera åtgärder kan kopplas till samma utmaning/hot så är beskrivningen uppdelad efter 
detta. Av de åtgärder som föreslås i tabellen är det flera som utförs i dagsläget och beskrivs därför 
som befintliga åtgärder. Kompletterande åtgärder kan vara helt nya grepp eller sådant som redan 
utförs i någon utsträckning, men behöver belysas ytterligare och lyfts därför här i handlingsplanen för 
grön infrastruktur. 

 

18.3.1 Utmaning: försurning 

Andelen försurade sjöar i Värmland ligger avsevärt högre än medelvärdet i Sverige. Detta beror på 
stort historiskt nedfall av försurande ämnen i kombination med svag buffringsförmåga i marken. I 
Värmland består berggrunden till stor del av svårvittrade bergarter, vilket gör vittringsprocessen 
långsam och återställandet av baskatjoner (buffrande ämnen) tar lång tid. Sedan början på 1990-talet 
har det försurande svavelnedfallet i länets södra delar minskat med ca 90 %. Trots detta bedömer 
Länsstyrelsen att miljömålet ”bara naturlig försurning” inte kommer att nås till 2020 med de idag 
beslutade styrmedlen och åtgärderna. Även om försurningen skulle upphöra idag tar återhämtningen 
lång tid eftersom det sura nedfallet tömt marken på buffringskapacitet och det tar tid för först mark 
och sedan vattnet att återhämta sig.  
 
Befintliga åtgärder: 

• Kalkspridning för att motverka försurning i sjöar och vattendrag (Länsstyrelsen, 
kalkningsverksamhetens huvudmän) 

• Askåterföring till skogsmark (Länsstyrelsen, skogssektorn, askproducenter) 
• Optimering och effektivisering av befintliga kalkningsinsatser (Länsstyrelsen, 

kalkningsverksamhetens huvudmän) 
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Åtgärdsförslag: 
• Fortsatt optimering och översyn av kalkningsinsatserna, framförallt på våtmarker 

(Länsstyrelsen, kalkningsverksamhetens huvudmän) 
• Utveckling av kalkeffektuppföljningen (kemiskt och biologiskt) för att denna på ett så korrekt 

vis som möjligt ska återspegla försurningssituationen i länet (Länsstyrelsen, 
kalkningsverksamhetens huvudmän). 

• Askåterföring till skogsmark har stor potential att minska nuvarande försurningspåverkan 
men är idag begränsad i sin omfattning. Verksamheten behöver därför fortsätta utvecklas för 
att kompensera uttaget av GROT (Länsstyrelsen, skogssektorn, askproducenter) 

 

18.3.2 Utmaning: ÖVERGÖDNING  

Kort beskrivning av utmaningen 
 
Befintliga åtgärder: 

• Fylls på under remisstiden 
•  

  
Förslag till kompletterande åtgärder: 
Fylls på under remisstiden 
 

18.3.3 Utmaning: BRISTANDE KONNEKTIVITET  

En stor del av länets vattendrag och sjöar är påverkade av dammar och vattenkraftverk. Totalt har 
Värmland idag ca 150 vattenkraftverk och flera hundra andra typer av dammar, t.ex. äldre 
flottningsdammar och reglerdammar. Oavsett typ blir konsekvensen av hindren att den så kallade 
konnektiviteten, d.v.s. vattnets sammanlänkning i både upp- och nedströms riktning och i sidled, 
begränsas eller helt upphör. Detta leder i sin tur till att organismer inte längre kan förflytta sig på ett 
naturligt sätt och att många arter störs eller helt hindras i deras vandringsmöjligheter. I takt med att 
arternas naturliga utbredningsområden krymper riskerar alltifrån individer, populationer, stammar 
och rent av arter helt försvinna från vissa vattensystem. Till problematiken med dammar och 
kraftverk kan läggas de otaliga vägtrummor som på grund av felaktig placering i många fall innebär 
att fiskar och andra vattenanknutna organismer inte kan passera. 
 
Befintliga åtgärder: 

• Nedmontering av dammar som saknar funktion eller nytta (Länsstyrelsen, privata 
dammägare, vattenkraftbolag, fiskevårdsområdesföreningar, vattenråd m.fl.) 

• Tillsyn av dammar/kraftverk med villkor om miljöanpassning, t.ex. fiskvägar (Länsstyrelsen) 
• Ompröva tillstånden för vattenverksamheter där bedömningen är att miljöanpassningar 

krävs, t.ex. fiskvägar förbi kraftverk/dammar och miljöanpassade flöden. (Länsstyrelsen, 
Kammarkollegiet m.fl.) 

• Olika projekt i syfte att få till stånd miljöförbättrande åtgärder vid dammar och kraftverk 
(HaV, Länsstyrelsen, kommuner, fiskevårdsområdesföreningar, vattenråd m.fl.) 

• Ny lagstiftning när det gäller miljöanpassning av vattenkraftverk är under framtagande 
(Riksdag och regering, HaV, Länsstyrelser, vattenkraftbranschen) 

• Regional prioriteringsmodell för olika miljöåtgärder i vattendrag  
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Åtgärdsförslag: 
• Tillsynsinsatser av befintliga vattenanläggningar behöver fokuseras mot de 

vattendrag/avrinningsområden där åtgärder bedöms göra mest miljönytta (Länsstyrelsen). 
• Översyn av behovet av omläggning av fellagda vägtrummor som utgör vandringshinder 

(Länsstyrelsen, kommuner, skogsstyrelsen, skogsbolag) 
• Tillsynen av fellagda vägtrummor behöver öka (Länsstyrelsen) 
• Utredning av vilka dammar som utgör s.k. herrelösa och äkta flottningsdammar och som i 

sådant fall kan bli föremål för nedmontering genom statens försorg (Länsstyrelsen) 
• Arbeta med att montera ned övergivna dammar som saknar funktion samt återställa 

vattenmiljöerna efter borttagandet (Länsstyrelsen, privata dammägare, vattenkraftbolag, 
fiskevårdsområdesföreningar, vattenråd m.fl.) 

• Arbeta i enlighet med kommande ny lagstiftning på området miljöanpassning av 
vattenkraften (HaV, Länsstyrelsen, vattenkraftbranschen) 

• Arbeta med framtagandet av den nationella prövningsplanen för miljöanpassning av 
vattenkraften (HaV, Länsstyrelsen, kommuner, vattenråd, vattenkraftbranschen m.fl.) 

• Översyn av befintligt kunskapsunderlag när det gäller utbredning och förekomst av arter med 
stora vandringsbehov (Länsstyrelsen).  

 

18.3.4 Utmaning: Hydrologiskt påverkade vattendrag och sjöar 

Vattenregleringen genom dammar och kraftverk påverkar sjöar och vattendrag på genomgripande 
sätt. Dels genom att regleringens möjligheter att slå av och på vattnet innebär att vattenföringen 
under såväl ett givet dygn, en vecka som under ett år sällan följer de naturliga mönstren. Reglering 
och magasinering av vattnet gör att de naturliga växlingarna i flöde under året, som många arter 
evolutionärt anpassat sig till, försvinner. Många vattenanknutna och strandlevande växter och djur 
påverkas då dess livsmiljö förändras och många arter hinner inte anpassa sig till de snabbt skiftande 
förhållanden som en korttidsreglering innebär. 
 
Även dikningsföretag i jord- och skogsmark påverkar hydrologin eftersom detta påverkar ett 
landområdes vattenhushållande förmåga. Vilket kan leda till att framförallt mindre vattendrag 
riskerar att torrläggas under perioder med låg tillrinning. Samtidigt som de vid andra perioder med 
stor nederbörd eller kraftig snösmältning riskerar att utsättas för mycket höga och onaturliga flöden. 
 
Befintliga åtgärder: 

• Tillsyn av dammar/kraftverk med villkor om miljöanpassning, t.ex. miljöanpassade 
flöden/minimitappning (Länsstyrelsen) 

• Ompröva tillstånden för vattenverksamheter där bedömningen är att miljöanpassningar 
krävs, t.ex. miljöanpassade flöden. (Länsstyrelsen, Kammarkollegiet m.fl.) 

• Ny lagstiftning när det gäller miljöanpassning av vattenkraftverk är under framtagande 
(Riksdag och regering, HaV, Länsstyrelser, vattenkraftbranschen) 

• Olika projekt i syfte att få till stånd miljöförbättrande åtgärder vid dammar och kraftverk 
(HaV, Länsstyrelsen, kommuner, fiskevårdsområdesföreningar, vattenråd m.fl.) 

• Regional prioriteringsmodell för olika miljöåtgärder i vattendrag  
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Åtgärdsförslag: 
• Tillsynsinsatser av befintliga vattenanläggningar behöver fokuseras mot de 

vattendrag/avrinningsområden där åtgärder bedöms göra mest miljönytta (Länsstyrelsen). 
• Utredning av vilka dammar som utgör s.k. herrelösa och äkta flottningsdammar och som i 

sådant fall kan bli föremål för nedmontering genom statens försorg (Länsstyrelsen) 
• Arbeta med att montera ned övergivna dammar som saknar funktion samt återställa 

vattenmiljöerna efter borttagandet (Länsstyrelsen, privata dammägare, vattenkraftbolag, 
fiskevårdsområdesföreningar, vattenråd m.fl.) 

• Arbeta i enlighet med kommande ny lagstiftning på området miljöanpassning av 
vattenkraften (HaV, Länsstyrelsen, vattenkraftbranschen) 

• Arbeta med framtagandet av den nationella prövningsplanen för miljöanpassning av 
vattenkraften (HaV, Länsstyrelsen, kommuner, vattenråd, vattenkraftbranschen m.fl.) 

• Översyn av befintligt kunskapsunderlag när det gäller utbredning och förekomst av arter med 
behov av miljöanpassad reglering (Länsstyrelsen).  

 

18.3.5 Utmaning: Morfologiskt påverkade livsmiljöer (vattendrag) 

Vattendragens morfologi, dvs dess fysiska karaktär har under de senaste 100 åren förändrats mycket. 
Till stora delar som en följd av på den omfattande timmerflottningen. I Värmland fanns under den 
mest intensiva flottningsepoken ca 170 mil vattendrag som så kallad allmän flottled och ytterligare 
ett okänt men sannolikt många tiotals mil enskilda flottleder. I dessa vattendrag genomfördes 
omfattande projekt för att kanalisera, räta, schakta eller spränga bort grus, stenar, block, hällar, 
sjunkna träd från bottnarna. Allt i syfte att låta timret få friare väg. Rensningarna medförde dock 
samtidigt att livsviktiga miljöer för många olika organismgrupper försvann från vattendragen. Även 
vattennära skogsbruk som gör att träd som dör i mindre omfattning tillförs vattendragen eller att den 
vegetationsklädda bården längs vattendrag i jordbrukslandskapet tagits bort kan ha mycket ingående 
konsekvenser för vattendragens ekosystem. Också dikning av skogs- och jordbruksmark har påverkat 
vattendragens morfologi genom att dikning kan ge högre flöden, ökad erosion och igenslamning av 
livsmiljöer i angränsande vattendrag. 
 
Skadornas totala effekt är svår att överblicka men klart är att många arter och fiskstammar har gått 
tillbaka på grund både fysiskt direkta och indirekta ingrepp. Även om man på många platser arbetat 
länge med att återställa miljöerna är en total återställning svår eftersom materialet som en gång 
fanns i vattendragen kan vara borta, eller att det gått så lång tid att vissa arter inte längre finns kvar. 
Målet med rehabiliteringen är därför ofta att så långt det är möjligt återskapa de fysiska 
förutsättningarna i vattendragen för eventuell senare återkolonisering av utslagna arter, eller 
återhämtning av tillbakatryckta. Ibland behöver dock den fysiska rehabiliteringen kompletteras med 
återintroduktion eller stödutplantering av de ursprungliga arterna, tex flodkräfta.  
 
Befintliga åtgärder: 

• Finansiering av och rådgivande i externa projekt med syfte att rehabilitera flottningsrensade 
vattendrag/strömsträckor (Länsstyrelsen, kommuner, FVOF, Skogsstyrelsen, vattenråd m.fl.) 

• Interna projekt i syfte att få till stånd fysiska miljöförbättrande åtgärder i 
flottningsrensade/påverkade vattendrag. Till exempel ”Två -länder - én elv” i vilket övre 
Klarälven planeras att rehabiliteras under 2019 (Länsstyrelsen, HaV, kommuner, FVOF m.fl.).  

• Stöd/återintroduktion av utslagna arter, tex flodkräfta, öring (Länsstyrelsen, FVOF m.fl.) 
• Regional prioriteringsmodell/plan för morfologiska miljöåtgärder i vattendrag (Länsstyrelsen) 
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Exempel på åtgärdsförslag: 
• Fokusera och samla rehabiliteringen av fysiskt påverkade vattendrag/strömsträckor i större 

och fleråriga projekt där man så långt det är möjligt arbetar igenom hela vattendrag/ 
avrinningsområden. Insatserna bör i första hand riktas mot vattendrag med höga 
naturvärden och/eller potential, och i förekommande fall kombineras med andra 
miljöåtgärder, t.ex. dammutrivning, fiskvägar etc. (Länsstyrelsen, skogsstyrelsen, kommuner, 
FVOF, vattenråd m.fl.). 

• Externa projektmedel bör sökas för större och fleråriga projekt. Till exempel via Havs- och 
vattenmyndigheten, LIFE, fonder mm.  

• Informationsinsatser i syfte att öka kunskapen om trädbevuxna kantzoners ekologiska 
funktion och betydelse för vattendrag, i såväl jordbruk- som skogslandskapet. (Länsstyrelsen, 
Skogsstyrelsen, Jordbruksverk m.fl.)  

• Kompletterande biotopkartering av vattendrag i syfte att öka och förbättra kunskapen om 
aktuell fysisk påverkan i vattendragen (Länsstyrelsen) 

• Översyn av befintligt kunskapsunderlag när det gäller utbredning och förekomst av arter med 
behov av fysisk rehabilitering (Länsstyrelsen).  

 

18.3.6 Utmaning: Sjukdomar, främmande och invasiva arter 

Sverige och Värmland är relativt förskonade från många av de vattenanknutna sjukdomar som 
förekommer i övriga Europa. Det finns dock några som drabbat Värmland hårt där den främsta utan 
tvekan är kräftpest. Kräftpesten har huvudsakligen spridits via såväl legala som illegala utplanteringar 
av pestbärande signalkräftor av nordamerikanskt ursprung. Eftersom den inhemska flodkräftan inte 
är motståndskraftig mot pesten har konsekvensen blivit att merparten av länets bestånd med 
flodkräfta har utraderats. Idag räknar man med att över 95% av alla flodkräftbestånd i Sverige 
försvunnit. 
När det gäller fisksjukdomar är IPN (Infektiös pankreasnekros) en av de allvarligaste som upptäckts i 
länet. Detta gjordes hos en öringhona i Klarälven under hösten 2016 och var det första fyndet av IPN i 
ett svenskt inlandsvatten. IPN drabbar framförallt laxfisk och medför hög yngeldödlighet. Sjukdomen 
är generellt sett främst knuten till fiskodlingar där tätheterna ofta är höga och smittspridningen går 
snabbt. Sjukdomen är mycket ovanlig och svårupptäckt i vilda populationer. Följden av en epidemi i 
vilda bestånd skulle dock kunna bli allvarlig.  
 
Befintliga åtgärder: 

• En av de absolut viktigaste åtgärderna för att bevara de få kvarvarande bestånden av 
flodkräfta i länet är att förhindra ytterligare spridning av den pestbärande signalkräftan. 
Detta görs dels genom att Länsstyrelsen sedan lång tid inte ger tillstånd för utplantering av 
signalkräfta samt informationsinsatser om riskerna med att sprida signalkräftan samt hur 
man förbygger spridning, t.ex. genom desinficering av redskap och båtar (HaV, Länsstyrelsen, 
FVOF, kommuner, vattenråd m.fl.). 

• Förvaltningsplan Flodkräfta. I planen som godkänts av Havs- och vattenmyndigheten 
fokuseras på de 13 avrinningsområden som hyser huvuddelen av kvarvarande flodkräftor 
(Hav, Länsstyrelsen, FVOF, kommuner, vattenråd m.fl.). 

• Övervakning av IPN hos laxfisk i framförallt Vänern och Klarälven (Länsstyrelsen, HaV, 
Jordbruksverket, SVA). 
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Exempel på åtgärdsförslag: 
• Fortsätta att arbeta i enlighet med den nationella åtgärdsplanen för flodkräfta (ÅGP) samt 

den regionala förvaltningsplanen för flodkräfta. 
• Fortsätta undersökningar av IPN i Vänerns lax- och öringbestånd 
• Ta fram en regional plan och strategi för utplantering av odlad fisk i värmländska vatten 

 

18.4 Insats: Större projekt för rehabilitering av vattendrag 
Ett förslag på insats för levande sjöar och vattendrag är att arbeta i större och fleråriga projekt för att 
kunna arbeta med hela avrinningsområden och kunna samverka med flera olika aktörer. Detta 
kommer att utvecklas under remisstiden. 
 

18.4.1 Målbild 

Fokusera och samla rehabiliteringen av fysiskt påverkade vattendrag/strömsträckor i större och 
fleråriga projekt där man så långt det är möjligt arbetar igenom hela vattendrag/ avrinningsområden. 
Insatserna bör i första hand riktas mot vattendrag med höga naturvärden och/eller potential, och i 
förekommande fall kombineras med andra miljöåtgärder, t.ex. dammutrivning, fiskvägar etc. 
(Länsstyrelsen, skogsstyrelsen, kommuner, FVOF, vattenråd m.fl.). 
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19 Mål, utmaningar och insatser för myllrande 
våtmarker 

”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla 
våtmarker bevaras för framtiden” 229. 
 

19.1 Nulägesbild 
Sverige är ett av de våtmarksrikaste länderna i världen230. Bara i Värmland finns omkring 50 000 
våtmarker med en areal av 156 000 ha (referens). Värmland ingår i två av Sveriges fem 
myrtypsregioner – aapamyrregionen i norr och högmosseregionen i söder.  
 
Våtmarkerna i länet har flera viktiga funktioner, så kallade ekosystemtjänster, som vi nyttjar 
dagligen. Mångformiga myrar, sällsynta rikkärr och betade strandängar erbjuder livsmiljöer för olika 
djur- och växtarter, fungerar som vattenmagasin och ”reningsverk” för vatten och är värdefulla för 
friluftsliv och rekreation.  
 
Redan före 1990 hade mer än 60 procent av Europas våtmarker försvunnit på grund av mänskliga 
aktiviteter och under det senaste seklet har nästan en fjärdedel av Sveriges våtmarker försvunnit231. 
Som land med hög förekomst av våtmarker har Sverige ett ansvar att bevara dessa för naturen och 
människan värdefulla miljöer.  
 
Värmlands myrar påverkas i stor utsträckning av markavvattning och avverkningar i myrarnas 
skogliga biotoper. För att miljömålet Myllrande våtmarker och skogspolitikens jämställda mål för 
miljö och produktion ska nås behövs god samverkan mellan olika aktörer kring hur insatserna ska 
riktas på bästa sätt. När det kommer till länets strandängar är en stor utmaning att få till en 
miljöanpassad reglering av Vänern, Klarälven och andra mindre sjöar och vattendrag. Strandängarna 
påverkas i dagsläget negativt bl.a. av uteblivna översvämningar eller att översvämningarna sker vid 
fel tidpunkt under året. Vattenmiljöer engagerar ofta många aktörer och även här är samverkan 
viktig i arbetet med att bevara och återställa länets våtmarker. 
 
För att få en utförligare beskrivning över våtmarkerna, ekosystemtjänsterna och de olika 
utmaningarna för våtmarkerna i Värmland kan man läsa mer om detta i handlingsplanens B-del i 
kapitlet ”Myllrande våtmarker”. 
 

19.2 Åtgärdsförslag 
För att möta dessa utmaningar behövs en samlad bild över vad som kan göras för att förbättra 
förutsättningarna för en fungerande grön infrastruktur, som i sin tur kan leda till att det aktuella 
miljömålet nås. I detta syfte har vi sammanställt en tabell över utmaningar, åtgärdsförslag och 
berörda aktörer. Det är viktigt att poängtera att i denna handlingsplan för grön infrastruktur är dessa 
förslag just förslag. Utmaningar och åtgärder bör ses som inspiration och underlag för vidare arbete 
                                                           
229 Riksdagen svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag – Regeringens definition av miljömålet myllrande 
våtmarker. 
230 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Vatmark/ 2018-04-25 
231 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Vatmark/ 2018-04-25 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Vatmark/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Vatmark/
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med grön infrastruktur utav berörda aktörer. Åtgärderna bör förankras, samordnas och utföras i 
dialog med respektive aktörer. Åtgärdsförslagen beskrivs närmre nedanför tabellen.  
 
Tabell 3. Tabell över utmaningar för de värmländska våtmarkerna, med förslag på åtgärder samt berörda landskapsaktörer. 

Utmaning Åtgärdsförslag Aktörer 
Markavvattning Återställning av hydrologi  Länsstyrelsen, kommuner, 

skogssektorn, 
skogsstyrelsen, lokala 
aktörer 

Röjning av igenväxningsvegetation Länsstyrelsen, 
skogsstyrelsen, kommuner, 
lokala aktörer, markägare 

Avvägning och anmälan vid 
dikesrensning 

Skogssektorn, markägare, 
Skogsstyrelsen, 
länsstyrelsen 

Avverkning  
 

Lämna kantzon/skyddszon vid 
avverkning mot våtmark 

Skogssektorn, 
skogsstyrelsen, markägare 

Markskador  Tillsyn gällande terrängkörning Polisen, länsstyrelsen 
Hänsyn vid användning av 
skogsmaskiner 

Skogssektorn, markägare, 
Skogsstyrelsen  

Exploatering  Genomföra Myrskyddsplanen  Länsstyrelsen 
Ta hänsyn till värdefulla våtmarker 
i översiktsplanering och 
infrastrukturprojekt 

Kommuner, Länsstyrelsen, 
Trafikverket 

Igenväxning p.g.a. 
vattenreglering  

Verka för miljöanpassad 
vattenreglering 

Länsstyrelsen, SMHI, 
vattenkraftbolag  

Minskad hävd med 
igenväxning som följd 

Verka för fortsatt bete och slåtter 
- Stöd/ersättning  
- Information & rådgivning 
- Restaureringsåtgärder 
- Skötsel av skyddade 

områden  
- Tillsyn  

Länsstyrelsen, 
Jordbruksverket, 
markägare, arrendatorer, 
Naturskyddsföreningen, LRF 

   

19.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen 
Eftersom att flera åtgärder kan kopplas till samma utmaning/hot så är beskrivningen uppdelad efter 
detta. Av de åtgärder som föreslås i tabellen är det flera som utförs i dagsläget och beskrivs därför 
som befintliga åtgärder. Kompletterande åtgärder kan vara helt nya grepp eller sådant som redan 
utförs i någon utsträckning, men behöver belysas ytterligare och lyfts därför här i handlingsplanen för 
grön infrastruktur. 

 

19.3.1 Utmaning: Markavvattning 

Dikning, dikesrensning eller andra markavvattnande åtgärder liksom dämning i eller i nära anslutning 
till våtmarker kan påverka hydrologin och hydrokemin med effekter som uttorkning och ökad 
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torvoxidation. Åtgärderna kan påverka igenväxningshastighet, erosion, vegetationssammansättning 
och torvbildning och har därmed betydelse för många växt- och djurarter. 
 
Befintliga åtgärder: 

• Återställa hydrologi  
- I en landsomfattande våtmarkssatsning som pågår under 2018 - 2020 genomför 

länsstyrelser, kommuner och lokala aktörer på uppdrag av regeringen åtgärder som syftar till 
att återställa och nybilda våtmarker. Syftet är att höja grundvattennivåer och balansera 
vattenflöden i landskapet. Åtgärderna ska också kunna bidra till ökad biologisk mångfald, 
minskad övergödning och minskad klimatpåverkan232. Läs mer om våtmarkssatsningen som 
prioriterad insats i slutet av detta kapitel.  

- En av länsstyrelsens huvuduppgifter är arbetet med att ge de områden som är upptagna i 
Myrskyddsplan för Sverige ett långsiktigt skydd, i huvudsak genom naturreservat233. De 
senaste åren har mer medel tilldelats länsstyrelsernas arbete med områdesskydd och flera 
myrskyddsplanobjekt har beslutats som naturreservat eller kommer att beslutas inom de 
närmaste åren. 
 

• Avvägning och anmälan vid dikesrensning 
- Flera av de våtmarker som ingår i handlingsplanens värdetrakter ingår också i EU:s nätverk av 

Natura 2000-områden. För åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön i 
Natura 2000-områden krävs tillstånd enligt 7 kap. miljöbalken. 

- I några av Värmlands kommuner råder förbud mot markavvattning (Förordning (1998:1388) 
om vattenverksamhet m.m.). I övrigt gäller tillståndsplikt för vattenverksamhet enligt 11 kap. 
miljöbalken. Tillstånd för torvtäkt krävs enligt 9 kap. miljöbalken. 

 
Förslag till kompletterande åtgärder: 

• Återställa hydrologi och röja igenväxningsvegetation 
- Våtmarkssatsningen som beskrivs under befintliga åtgärder ovan har påbörjats 2018 men 

lyfts även som kompletterande åtgärd eftersom arbetet pågår under tre år. Kommuner kan 
inom satsningen ansöka om LONA-bidrag för våtmarksprojekt. Länsstyrelsen kan söka medel 
för åtgärder i skyddade områden234. Läs mer om våtmarkssatsningen som prioriterad insats 
i slutet av detta kapitel.  

- Den som äger skogsmark eller som har markägarens tillstånd kan söka bidrag för 
naturvårdsåtgärder i skogen hos Skogsstyrelsen. Att återställa våtmarkers hydrologi i 
skogsmark är en sådan åtgärd och bidrag kan sökas genom Nokås eller Skogens miljövärden 
bl.a. beroende på areal och eventuell skyddsform. Skogsstyrelsen kan ge markägare 
vägledning kring vilka bidrag som kan sökas utifrån olika förutsättningar235,236.   

 
• Avvägning och anmälan vid dikesrensning 

Dikesresning kräver enligt gällande lagstiftning inte tillstånd. Det är därför viktigt att den ekonomiska 
nyttan med dikesrensning vägs mot en eventuell negativ påverkan på växter, djur, hydrologi och 

                                                           
232 http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Gor-en-vatmarkssatsning/ 
233 Naturvårdsverket.2007. Myrskyddsplan för Sverige -Huvudrapport över revidering 2006. Rapport 5667. 
234 http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Gor-en-vatmarkssatsning/ 
235 https://www.skogsstyrelsen.se/nokas 
236 https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/skogens-miljovarden/ 

https://www.skogsstyrelsen.se/nokas
https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/skogens-miljovarden/
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vattenkvalitet. Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska göras till Skogsstyrelsen om 
dikesrensningen kan ha en tydlig negativ påverkan på sjöar och vattendrag eller om den utförs i eller 
i anslutning till områden med höga naturvärden237. Värdetrakterna för länets våtmarker kan 
användas av verksamhetsutövare som vägledning för inom vilka områden en anmälan om 
dikesrensning till Skogsstyrelsen bör göras. Skogsstyrelsen kan använda trakterna vid behandling av 
anmälan om dikesrensning exempelvis för att få vägledning i om andra regelverk eller 
omständigheter kräver särskild hänsyn från verksamhetsutövaren. I sådana fall kan 
verksamhetsutövare, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen samverka för att anpassa åtgärden på ett sätt 
som gynnar våtmarksmiljön.  
 

19.3.2  Utmaning: Avverkning 

Skogsbruk utgör hot till exempel genom avverkning av skogbevuxna myrar vilket förändrar myrens 
strukturer och funktioner. Avverkningen kan även leda till indirekta effekter som näringsläckage och 
förändrad hydrologi. Kantzonerna mellan skog och våtmark har en viktig ekologisk funktion för flera 
arter och avverkning av skog i denna miljö kan därför påverka förekomsten av arter negativt. 
 
Befintliga åtgärder: 

• Länsstyrelsens arbete med att bilda naturreservat av våtmarksobjekt som är upptagna i 
Myrskyddsplan för Sverige (se befintliga åtgärder under utmaning markavvattning).  

 
Förslag till kompletterande åtgärder: 

• Lämna kantzon/skyddszon vid avverkning mot våtmark  
Genom att arbeta enligt målbilder för god miljöhänsyn – Kantzon mot våtmarksimpediment. 
Skogsbolag och privata markägare som ska avverka skog eller utföra andra skogsbruksåtgärder i 
anslutning till våtmarksmiljöer bör i samverkan med Skogsstyrelsen arbeta efter skogssektorns 
gemensamma målbilder för god miljöhänsyn gällande Kantzon mot våtmarksimpediment. Exempelvis 
bör bredden på kantzonen variera med markfuktighet, topografi och naturvärden eftersom 
variationen runt en våtmark kan vara stor. Hela beskrivningen med arbetet med målbilder – Kantzon 
mot våtmarksimpediment finns hos Skogsstyrelsen238. 

 

19.3.3 Utmaning: markskador 

Ovarsam och otillåten skoteråkning och körning med fyrhjuling eller körning med skogsmaskiner kan 
orsaka markskador och påverka våtmarkers växtlighet, hydrologi och hydrokemi. I Värmland finns 
problem med otillåten skoteråkning och körning med fyrhjuling som orsakar körskador i 
naturreservat. 

Befintliga åtgärder: 
• Tillsyn gällande terrängkörning 
- Terrängkörningslagen (1975:1313). 
- Reglering av terrängkörning i naturreservat. 
- Länsstyrelsen i Värmland och Polisen kommer att genomföra en tillsynskampanj om 

terrängkörning 2019. 
- Skyddsåtgärder som vidtas vid körning med skogsmaskiner. 

                                                           
237 https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/bruka-skog/dikning/dikesrensning.pdf 
238 https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/malbilder-
kantzoner-mot-vatmarker/kantzon-mot-vatmarksimpediment-funktion.pdf 
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Förslag till kompletterande åtgärder: 
• Hänsyn vid användning av skogsmaskiner 

I samband med alla skogsbruksåtgärder är det viktigt att planera körningen. Skogsstyrelsens 
Miljöhänsyn vid skogliga åtgärder239 bör tillämpas av skogsbolag och markägare som 
planerar avverkning i anslutning till våtmarker. Skogsstyrelsen beskriver bl.a. hur körningen 
kan planeras så att skador undviks i naturmiljön och hur ekonomiska vinster kan göras 
genom att minska bränsleförbrukningen och undvika att köra fast med skogsmaskiner. 
 

19.3.4 Utmaning: Exploatering 

Exploatering till exempel i form av skogsbilvägar eller leder över våtmarker kan, förutom att påverka 
våtmarkens vegetation och fysiska struktur, även påverka hydrologin och hydrokemin. 
 
Befintliga åtgärder: 

• Länsstyrelsens arbete med att bilda naturreservat av våtmarksobjekt som är upptagna i 
Myrskyddsplan för Sverige (se befintliga åtgärder under utmaning markavvattning).  

  
Förslag till kompletterande åtgärder: 

• Använda värdetrakter vid översiktsplanering och planering av infrastruktur 
Kommuner och länsstyrelser kan använda värdetrakterna för våtmarker i denna handlingsplan bl.a. 
för att avgöra var särskild hänsyn behöver tas till våtmarker vid översiktsplanering. Detsamma gäller 
för andra aktörer i planeringen av infrastruktur. Trafikverket, skogsbolag och kraftverksbolag är några 
exempel på aktörer.   

19.3.5 Utmaning: Igenväxning till följd av vattenreglering 

Vattenreglering påverkar naturliga vattennivåer och fluktuationer. I Värmland innebär 
vattenreglering av Vänern och Klarälven med biflöden i flera fall uteblivna störningar i länets 
strandängar vilket bl.a. medför igenväxning som hotar konkurrenssvaga arter240. En stor utmaning är 
därför att åstadkomma en miljöanpassad reglering och att i många fall utföra kompensatoriska 
åtgärder som röjning av igenväxningsvegetation.  
 
Befintliga åtgärder: 

• Restaurering av Värmlands strandängar genomförs inom naturvårdsprojekt LIFE+ Vänern 
som drivs av Värmlands och Västra Götalands länsstyrelser. EU-projektet fokuserar på 
genomförandet av EU-direktiven Fågeldirektivet och Art- och Habitatdirektivet och 
åtgärderna görs framförallt inom Natura 2000-områden. 

• Våtmarkssatsningen 2018-2020. Läs mer om våtmarkssatsningen som prioriterad insats i 
slutet av detta kapitel.  

• Inom Landsbygdsprogrammet 2014–2020 är det möjligt att söka stöd för att anlägga och 
restaurera våtmarker241.  

• Genom EU:s miljöstöd genomför både privata lantbrukare och länsstyrelsen i Värmland 
naturvårdsåtgärder som röjning, slåtter och bete i värdefulla strandängsmiljöer. 

                                                           
239 Skogsstyrelsen. 2015. Miljöhänsyn vid skogliga åtgärder.  
240 Hedenskog, M., Gustafsson, P. & Qvenild, T. (Red). 2015. Vänerlaxens fria gång. Två länder, en älv. Ekologisk 
status och underlag för åtgärdsprogram för Klarälven, Trysilälva och Femundsälva med biflöden. Länsstyrelsen i 
Värmlands län och Fylkesmannen i Hedmark. 
241 https://www.miljomal.se/Miljomalen/11-Myllrande-vatmarker 
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• I EU:s Interregprojekt Två länder- én elv, som drivs av Länsstyrelsen i Värmland och 
Fylkesmannen i Hedmark, samverkar de två myndigheterna, kraftbolag och privata aktörer 
för att åstadkomma en miljöanpassad vattenreglering av Klarälven med biflöden. Projektet 
pågår 2017-2020 242. 

  
Förslag till kompletterande åtgärder: 

• Verka för miljöanpassad vattenreglering 
SMHI och forskare bör i samråd med kraftbolag och länsstyrelsen analysera hur 
miljöanpassade flöden kan utformas för att bibehålla hotade strandmiljöer och dess arter. 

 

19.3.6 Utmaning: Minskad hävd med igenväxning som följd 

Den biologiska mångfald som är knuten till naturliga betesmarker och slåtterängar är beroende av 
den störning som betet/slåttern innebär, och i de flesta fall vill arterna även ha öppna solbelysta 
förhållanden. När en betesmark eller slåtteräng slutar hävdas blir det betydligt lättare för sly att få 
fäste och lagret av gammalt visset växtmaterial (förna) ökar, liksom beskuggningen. Många arter får 
då svårt att klara sig kvar och vissa arter försvinner redan efter några år utan hävd. Andra kan klara 
sig kvar i form av långlivade plantor eller frön som kan ligga länge i jorden och vänta på rätt 
förhållanden. Det tjocka förnalagret som bildas av den vissnande vegetationen år efter år gör det 
svårt för många frön att gro, och mikroklimatet nära marken förändras till nackdel för bland andra 
marklevande insekter. Igenväxningen är inte bara ett hot för den biologiska mångfalden i betes- och 
slåtterängar utan även i och kring åkermarker.  
 
Befintliga åtgärder: 

• Stöd/ersättning för åtgärder 
Jordbruksstöden243 ger ersättning för att hålla marker öppna och miljöersättningar ger extra tillägg 
för mer specifik skötsel för bland annat betesmarker och slåtterängar samt ekologisk produktion. 
Ersättningen ska ses som en kompensation för lägre produktion eftersom exempelvis en betesmark 
inte ger samma tillväxt på betesdjur som ett åkerbete gör.  

• Information och uppsökande rådgivning 
De senaste landsbygdsprogrammen har gett möjlighet att erbjuda kompetensutveckling till 
jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsföretag för att höja kunskapen och inspirera till handlingar för 
att jobba mer miljömedvetet och bevara värdefulla miljöer. Det kan till exempel handla om hur man 
på bästa sätt restaurerar igenvuxna miljöer. Utbildningsinsatser genomförs i form av kurser, 
fältvandringar och artiklar244.  

• Restaureringsåtgärder 
Ersättning finns inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 för restaurering av igenvuxna betesmarker 
och slåtterängar245. Stödet kan beviljas till alla marker som uppfyller grundläggande stödvillkor. Det 
finns även projektstöd246 där större restaureringsprojekt kan platsa, till exempel satsningar på att 
                                                           
242 https://tvalanderenelv.eu/om/ 
243 http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod.html  
244 http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/lantbruk-och-landsbygd/Radgivning-kurser/Sidor/default.aspx  
245 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar/restaureringavbetesm
arkerochslatterangar.html 
246 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/naturochkult
urmiljoer.4.6ae223614dda2c3dbc45488.html  

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod.html
http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/lantbruk-och-landsbygd/Radgivning-kurser/Sidor/default.aspx
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar/restaureringavbetesmarkerochslatterangar.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar/restaureringavbetesmarkerochslatterangar.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/naturochkulturmiljoer.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/naturochkulturmiljoer.html
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röja fram miljöer i en hel by eller liknande. Områden med förekomst av hotade arter som hör till 
odlingslandskapet prioriteras högre än områden som inte är utpekade enligt fastställda 
urvalskriterier i Värmlands regionala handlingsplan för Landsbygdsprogrammet 2014-2020247.  

• Tillsyn och kontroll 
Kontroll sker av företag som söker miljöersättningar och restaureringsstöd inom jordbruksstöden, för 
att se att de följer stödvillkoren.  
 
Förslag till kompletterande åtgärder: 

• Stöd/ersättning för åtgärder 
Styrmedel i form av miljöersättningar med mera behöver bli mer attraktiva att söka. I 
dagsläget är många tveksamma inför att söka ersättning på grund av rädsla att göra fel och 
riskera anmärkningar och ekonomiska sanktioner vid kontroll. Det behöver bli lättare att göra 
rätt enligt ersättningarnas regelverk och det behövs större acceptans för små avvikelser som 
inte har någon egentlig praktisk betydelse. Vissa ersättningar behöver dessutom höjas rejält 
för att det ska bli attraktiva att söka.  
 

• Information och uppsökande rådgivning 
För att öka kunskapen om vikten av hävd i jordbrukslandskapet och vikten av livsmiljöer för 
pollinerande insekter behöver mer uppsökande arbete ske. På så sätt kan insatser riktas mot 
de områden och frågor som är mest effektiva i olika delar av landskapet. I detta arbete är det 
positivt med gemensamma informationssatsningar från såväl Länsstyrelsen, kommuner, LRF 
och ideella föreningar.  

 
• Restaureringsåtgärder  

I områden som är utpekade som värdetrakter i handlingsplanen kan uppsökande verksamhet 
ske för att uppmuntra till restaurering och röjning av miljöer som kan ha stor betydelse för 
den praktiska gröna infrastrukturen. Sådant arbete kan även ske kring värdefulla lokaler även 
om de inte ingår i värdetrakter, för att på sikt knyta ihop lokaler till fungerande nätverk. Se 
kartor över värdetrakter och värdefulla lokaler i kapitlen Ett rikt odlingslandskap och 
Myllrande våtmarker i handlingsplanens Del B. 

 
• Skötsel av skyddade områden  

Det finns många värdefulla miljöer i odlingslandskapet där framtiden inte ser ljus ut med 
tanke på brukarsituationen. Det är en allt äldre befolkning som finns på landsbygden och 
många av de mest artrika markerna sköts av äldre personer. För att säkra dessa miljöer 
behöver Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och kommuner prioritera att skydda artrika 
betesmarker och slåtterängar (strandängar ingår här) i högre utsträckning än vad som görs 
idag. Prioritering kan utgå från underlaget till att ta fram värdetrakter för grön infrastruktur i 
denna handlingsplan. Dessa trakter bör dock i dagsläget ses som ett underlag som måste 
bearbetas lite mer och gärna i samverkan med lokala aktörer som har god kännedom om 
befintliga värden och utmaningar i respektive område. 

 

                                                           
247 http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/publikationer/2016/Pages/regional-handlingsplan-for-
landsbygdsprogrammet-och-havs--och-fiskeriprogrammet-2014-2020-uppdaterad-
2016.aspx?keyword=regional handlingsplan  
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19.4 Insats: Våtmarkssatsningen 
I handlingsplanen för grön infrastruktur väljer vi att lyfta en insats för Myllrande våtmarker lite extra 
under 2018. Denna insats som har en stark koppling till arbetet med grön infrastruktur innefattar 
flera åtgärder för länets våtmarker - Våtmarkssatsningen. Våtmarkssatsningen är landsomfattande 
och genomförs under ledning av Naturvårdsverket och på uppdrag av regeringen som under 2018 - 
2020 satsar 200 miljoner kronor årligen på landets våtmarker. Länsstyrelser, kommuner och lokala 
aktörer kan få bidrag till att anlägga och restaurera våtmarker både i och utanför skyddade områden. 
Huvudsyftet med satsningen är att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar vatten och 
balansera vattenflöden eller öka tillskottet till grundvattnet. Satsningen ska också kunna bidra till 
ökad mångfald, minskad övergödning, minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning 248. 
 

19.4.1 Målbild  

Genom våtmarkssatsningen kan vi lyfta värdet av ekologiskt funktionella våtmarker och genomföra 
åtgärder som syftar till att öka förekomsten av dessa i Värmlands län.   
 

19.4.2 Utmaning 

I Naturvårdsverkets årliga uppföljning av miljökvalitetsmålen249 redovisades 2017 att 
miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker inte är uppnått och att det inte kommer att nås 2020 med 
beslutade och befintliga styrmedel och åtgärder. Under det senaste seklet har nästan en fjärdedel av 
Sveriges våtmarker försvunnit till följd av mänsklig påverkan250. Värmlands län har en hög förekomst 
av våtmarker och därför ett ansvar att bevara dessa för naturen och människan värdefulla miljöer.  
 
19.4.3 Åtgärder 

• Projekt som kan få stöd genom satsningen 
- Borttagning av anläggning eller vandringshinder  
- Borttagning av vegetation, till exempel röjning eller fräsning  
- Igenläggning och/eller dämning av diken  
- Anläggande av dammar/småvatten/våtmark  
- Anläggande av tvåstegsdiken 
- Restaurering av svämplan 
- Återmeandring i vattendrag 
- Öppnande av invallningsområde 
- Kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat förberedelsearbete inför 

restaurering eller anläggande av våtmarker enligt ovan. 
• Vem kan söka pengar? 

- Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag för våtmarksprojekt.  
- Lokala aktörer, till exempel intresseorganisationer, kan initiera projekt. Projekten 

genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal  
- med kommunen. Kommunen är alltid ansvarig för ansökan – från registrering fram till 

slutrapportering.251 

                                                           
248 http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Gor-en-vatmarkssatsning/ 
249 https://www.miljomal.se/Miljomalen/11-Myllrande-vatmarker/Nas-malet/au2017/ 
250 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Vatmark/ 2018-04-25 
251 http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Gor-en-vatmarkssatsning/ 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Vatmark/
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- Länsstyrelsen kan söka pengar för åtgärder som uppfyller syftet inom skyddade områden 
naturreservat eller Natura 2000-områden. 

 
Läs mer om hur ansökan kan göras på Naturvårdsverkets hemsida 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Gor-en-vatmarkssatsning/ 

 
• Samverkan mellan kommuner, lokala aktörer och Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen i Värmlands län kommer att ha en samordnare för våtmarkssatsningen som 
tillsammans med en arbetsgrupp ska koordinera Länsstyrelsens egna arbete, hantera 
kommunens ansökningar inom LONA och kunna vägleda i frågor kring våtmarkssatsningen i 
stort.  

 
Värdetrakter för kartläggning 
Länsstyrelsen har under 2018 påbörjat arbetet med att välja ut och utreda lämpliga skyddade 
områden för igenläggning av diken, torvtäkter och röjning av igenväxningsvegetation. De 
faktiska åtgärderna ska genomföras nästkommande år samtidigt som ytterligare områden 
kommer att utredas. I arbetet med att kartlägga lämpliga våtmarker för utredning inför 
restaurering har förslagen till värdetrakterna för våtmarker i grön infrastruktur använts. 
Länsstyrelsen uppmuntrar också kommuner och lokala aktörer att använda värdetrakterna 
och underlaget till dessa som vägledning och inspiration i planeringsarbetet. 

 

19.4.4 Vinster 

Ekosystemtjänster:  Åtgärder inom våtmarkssatsningen kan bidra till flera viktiga och för människan 
livsavgörande ekosystemtjänster. När grundvattennivåerna höjs, genom att våtmarker restaureras, 
ökar landskapets vattenmagasin, vilka vi många gånger använder för uttag av dricksvatten. 
Våtmarker som anläggs i syfte att begränsa näringstillförseln från exempelvis jordbruk förbättrar 
vattenkvaliteten på vårt dricks- och badvatten. Funktionella våtmarker, som inte avvattnas via diken, 
balanserar vattenflöden i landskapet och kan därmed bidra till att minska risken för översvämning vid 
höga flöden. Återställandet av våtmarkers hydrologi innebär också att arter som tidigare försvunnit 
på grund av skadorna kan återta sin plats i den återställda miljön. Det ger oss bland annat möjlighet 
till upplevelser i fina och intressanta miljöer.   
 

19.4.5 Uppföljning 

Projekt som får bidrag ska redovisa sin verksamhet för varje pågående år senast 1 mars året efter. 
Kommunen ska upprätta en verksamhetsrapport över vilka åtgärder som genomförts med hjälp av 
bidraget. Rapporten lämnas till länsstyrelsen252. Länsstyrelsen rapporterar åtgärder till 
Naturvårdsverket. Viktiga tips i arbetet med åtgärderna är att dokumentera arbetet väl för att kunna 
visa på resultat. Exempel på dokumentation som är användbar är före- och efterbilder i miljöerna 
som ska åtgärdas och hydrologiska och vattenkemiska mätningar före och efter åtgärderna i 
åtgärdsområdena. Idéer, inspiration och vägledning kan hittas bland annat i det tidigare genomförda 
EU-projektet Life to ad(d)mire253.  
 

                                                           
252 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Gor-en-vatmarkssatsning/ 
253 http://www.lansstyrelsen.se/JAMTLAND/SV/DJUR-OCH-NATUR/SKYDDAD-NATUR/LIFE-PROJEKT/LIFE-TO-
ADDMIRE/Pages/default.aspx 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Gor-en-vatmarkssatsning/
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20 Mål, utmaningar och insatser för ett rikt 
odlingslandskap 

 
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion 
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”254 
 

20.1 Nulägesbild 
I Värmland finns både slättjordbruk och mer småskaliga enheter som är spridda i skogs- och 
mellanbygderna. Länets jordar lämpar sig bra för vallodling och det finns många djurgårdar. Det finns 
en lång historia med säterbruk men i dagsläget är ytterst få sätrar i bruk. Stora delar av länet har 
också en tydlig prägel från en betydande migration av skogsfinnar under 1600-talet. Mer om det 
värmländska odlingslandskapet finns att läsa i B-delens kapitel, ”Ett rikt odlingslandskap”. 
 
I Värmland är det största hotet mot en fungerande grön infrastruktur i odlingslandskapet minskad 
hävd och därmed igenväxning av både små obrukade fastigheter i skogsbygderna och av småmiljöer i 
slättlandskapet. En stor anledning till det upphörda brukandet är en avfolkning av landsbygden. När 
små jordbruksfastigheter inte längre bebos permanent utan istället på sin höjd övergår till att bli 
fritidsboende är risken mycket stor att markerna på gården inte längre brukas på ett sätt som gynnar 
den gröna infrastrukturen. Andra hot är en ökning av invasiva (främmande) arter som konkurrerar ut 
de inhemska arterna, exploatering av åkermark och i vissa delar av Värmland är ett intensifierat 
jordbruk ett hot mot den gröna infrastrukturen. 
 

20.2 Åtgärdsförslag 
För att möta dessa utmaningar behövs en samlad bild över vad som kan göras för att förbättra 
förutsättningarna för en fungerande grön infrastruktur, som i sin tur kan leda till att det aktuella 
miljömålet nås. I detta syfte har vi sammanställt en tabell över utmaningar, åtgärdsförslag och 
berörda aktörer. Det är viktigt att poängtera att i denna remissversion av handlingsplanen är dessa 
förslag just förslag. Utmaningar och åtgärder kan ses som inspiration och underlag för vidare arbete 
med grön infrastruktur utav berörda aktörer. Åtgärderna bör förankras, samordnas och utföras i 
dialog med respektive aktörer. Åtgärdsförslagen beskrivs närmare nedanför tabellen. 
  
  

                                                           
254 Riksdagen svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag – Regeringens definition av miljömålet ett rikt 
odlingslandskap. 
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Tabell 4. Tabell över utmaningar i det värmländska odlingslandskapet, med förslag på åtgärder och insatser samt berörda 
landskapsaktörer. 

Utmaning/hot Åtgärdsförslag Aktörer 
Minskad hävd med 
igenväxning som följd 

- I skogsbygderna 
- I ”småmiljöer” 

Stöd/ersättning för åtgärder Länsstyrelsen, Jordbruksverket 
Information och uppsökande 
rådgivning 

Länsstyrelsen, Jordbruksverket 
LRF, Naturskyddsföreningen 

Restaureringsåtgärder  Länsstyrelsen, markägare, 
arrendatorer 

Tillsyn och kontroll Länsstyrelsen 
Skydda de mest värdefulla 
miljöerna 

Naturvårdsverket, 
Länsstyrelsen, kommuner 

Invasiva (främmande) arter Involvera andra aktörer Länsstyrelsen, kommuner, 
Trafikverket, markägare 

Utföra inventeringar och 
analyser som visar var 
åtgärdsinsatser bör utföras 

Länsstyrelsen, Trafikverket, 
kommuner 

Utföra bekämpningsinsatser Länsstyrelsen, kommuner, 
Trafikverket, markägare 

Intensifierat jordbruk Utveckla brukningsmetoder  Jordbrukare, Länsstyrelsen, 
Jordbruksverket, LRF? 

Lyfta fram värdet av 
småbiotoper i landskapet  

Länsstyrelsen, Jordbruksverket 

Värna och ta hand om 
småbiotoper 

Jordbrukare, Länsstyrelsen, 
Jordbruksverket 

Frivilliga 
kompensationsåtgärder 

Lantbrukare, LRF 

Exploatering av jordbruksmark Tillämpa miljöbalkens 
bestämmelser kring 
jordbruksmark 

Kommuner, Länsstyrelsen 

Ta hänsyn till värdetrakter för 
grön infrastruktur vid prövning 
och planering. 

Länsstyrelsen, kommuner 

   
 

20.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen 
Eftersom flera åtgärder kan kopplas till samma utmaning/hot så är beskrivningen uppdelad efter 
detta. Av de åtgärder som föreslås i tabellen är det flera som utförs i dagsläget och beskrivs därför 
som befintliga åtgärder. Kompletterande åtgärder kan vara helt nya grepp eller sådant som redan 
utförs i någon utsträckning men behöver belysas ytterligare och lyfts därför här i handlingsplanen för 
grön infrastruktur. Utmaningarna kan man läsa mer om i detalj tidigare i detta kapitel, Ett rikt 
odlingslandskap. 
 

20.3.1 Utmaning: Minskad hävd med igenväxning som följd 

Den biologiska mångfald som är knuten till naturliga betesmarker och slåtterängar är beroende av 
den störning som betet/slåttern innebär, och i de flesta fall vill arterna även ha öppna solbelysta 
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förhållanden. När en betesmark eller slåtteräng slutar hävdas blir det betydligt lättare för sly att få 
fäste och lagret av gammalt visset växtmaterial (förna) ökar, liksom beskuggningen. Många arter får 
då svårt att klara sig kvar och vissa arter försvinner redan efter några år utan hävd. Andra kan klara 
sig kvar i form av långlivade plantor eller frön som kan ligga länge i jorden och vänta på rätt 
förhållanden. Det tjocka förnalagret som bildas av den vissnande vegetationen år efter år gör det 
svårt för många frön att gro, och mikroklimatet nära marken förändras till nackdel för bland andra 
marklevande insekter. Igenväxningen är inte bara ett hot för den biologiska mångfalden i betes- och 
slåtterängar utan även i och kring åkermarkerna. Det finns ett stort antal arter som trivs i det öppna 
åkerlandskapet och igenväxning av åkermark påverkar således också den biologiska mångfalden.  
 
Befintliga åtgärder: 

• Stöd/ersättning för åtgärder 
Jordbruksstöden255 ger ersättning för att hålla marker öppna och miljöersättningar ger extra tillägg 
för mer specifik skötsel för bland annat betesmarker och slåtterängar samt ekologisk produktion. 
Ersättningen ska ses som en kompensation för lägre produktion eftersom exempelvis en betesmark 
inte ger samma tillväxt på betesdjur som ett åkerbete gör.  
 

• Information och uppsökande rådgivning 
De senaste landsbygdsprogrammen har gett möjlighet att erbjuda kompetensutveckling till 
jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsföretag för att höja kunskapen och inspirera till handlingar för 
att jobba mer miljömedvetet och bevara värdefulla miljöer. Det kan till exempel handla om hur man 
på bästa sätt restaurerar igenvuxna miljöer. Utbildningsinsatser genomförs i form av kurser, 
fältvandringar och artiklar256.  
 

• Restaureringsåtgärder 
Ersättning finns inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 för restaurering av igenvuxna betesmarker 
och slåtterängar257. Stödet kan beviljas till alla marker som uppfyller grundläggande stödvillkor. Det 
finns även projektstöd258 där större restaureringsprojekt kan platsa, till exempel satsningar på att 
röja fram miljöer i en hel by eller liknande. Områden med förekomst av hotade arter som hör till 
odlingslandskapet prioriteras högre än områden som inte är utpekade enligt fastställda 
urvalskriterier i Värmlands regionala handlingsplan för Landsbygdsprogrammet 2014-2020259.  
 

• Tillsyn och kontroll 
Kontroll sker av företag som söker miljöersättningar och restaureringsstöd inom jordbruksstöden, för 
att se att de följer stödvillkoren.  
 
                                                           
255 http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod.html  
256 http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/lantbruk-och-landsbygd/Radgivning-kurser/Sidor/default.aspx  
257 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar/restaureringavbetesm
arkerochslatterangar.html 
258 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/naturochkult
urmiljoer.4.6ae223614dda2c3dbc45488.html  
259 http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/publikationer/2016/Pages/regional-handlingsplan-for-
landsbygdsprogrammet-och-havs--och-fiskeriprogrammet-2014-2020-uppdaterad-
2016.aspx?keyword=regional handlingsplan  
 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod.html
http://www.lansstyrelsen.se/Varmland/Sv/lantbruk-och-landsbygd/Radgivning-kurser/Sidor/default.aspx
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar/restaureringavbetesmarkerochslatterangar.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar/restaureringavbetesmarkerochslatterangar.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/naturochkulturmiljoer.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/naturochkulturmiljoer.html
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Förslag till kompletterande åtgärder: 
• Information och uppsökande rådgivning 

För att öka kunskapen om vikten av hävd i jordbrukslandskapet och vikten av livsmiljöer för 
pollinerande insekter behöver mer uppsökande arbete ske. På så sätt kan insatser riktas mot de 
områden och frågor som är mest effektiva i olika delar av landskapet. I detta arbete är det positivt 
med gemensamma informationssatsningar från såväl länsstyrelse, kommuner, LRF och ideella 
föreningar.  
 

• Stöd/ersättning för åtgärder 
Styrmedel i form av miljöersättningar med mera behöver bli mer attraktiva att söka. I dagsläget är 
många tveksamma inför att söka ersättning på grund av rädsla att göra fel och riskera anmärkningar 
och ekonomiska sanktioner vid kontroll. Det behöver bli lättare att göra rätt enligt ersättningarnas 
regelverk och det behövs större acceptans för små avvikelser som inte har någon egentlig praktisk 
betydelse. Vissa ersättningar behöver dessutom höjas rejält för att det ska bli attraktiva att söka.  
 

• Restaureringsåtgärder  
I områden som är utpekade som värdetrakter i handlingsplanen kan uppsökande verksamhet ske för 
att uppmuntra till restaurering och röjning av miljöer som kan ha stor betydelse för den praktiska 
gröna infrastrukturen. Sådant arbete kan även ske kring värdefulla lokaler även om de inte ingår i 
värdetrakter, för att på sikt knyta ihop lokaler till fungerande nätverk. Se kartor över värdetrakter och 
värdefulla lokaler i kapitlet ”Ett rikt odlingslandskap i Del B. 
 

• Skötsel av skyddade områden  
Det finns många värdefulla miljöer i odlingslandskapet där framtiden inte ser ljus ut med tanke på 
brukarsituationen. Det är en allt äldre befolkning som finns på landsbygden och många av de mest 
artrika markerna sköts av äldre personer. För att säkra dessa miljöer behöver Naturvårdsverket, 
Länsstyrelsen och kommuner prioritera att skydda artrika betesmarker och slåtterängar i högre 
utsträckning än vad som görs idag. Prioritering kan utgå från underlaget till att ta fram värdetrakter 
för grön infrastruktur i denna handlingsplan. Dessa trakter bör dock i dagsläget ses som ett underlag 
som måste bearbetas lite mer och gärna i samverkan med lokala aktörer som har god kännedom om 
befintliga värden och utmaningar i respektive område. 
 

20.3.2 Utmaning: invasiva (främmande) arter 

Invasiva arter är ett hot både mot gräsmarker och åkermarker. Förutom att de konkurrerar ut de 
inhemska arterna så kan förekomst i vallgrödor innebära försämrad foderkvalitet och större behov av 
bekämpningsinsatser. 
 
Befintliga åtgärder: 

• Punktinsatser av bland annat ideella föreningar och Länsstyrelsen gällande vissa arter  
• EU-förordning (1143/4014) om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av 

invasiva främmande arter  
Enligt förordningen är det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, 
släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av de arter som finns upptagna på den så kallade 
unionsförteckningen över invasiva främmande arter.  
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Förslag till kompletterande åtgärder: 
• Involvera andra aktörer 

För att kunna bekämpa den ökning av invasiva arter i länet krävs en samlad insats från flera aktörer. 
Länsstyrelsen kan informera, ge bidrag, utföra åtgärder i skyddade områden med mera. Trafikverket 
kan vid skötsel av vägkanter anpassa slåttertid och redskap för att få så stor effekt som möjligt. 
Markägare kan göra bekämpningsinsatser på egen mark. Kommuner kan till exempel ställa som krav 
att anläggningsmassor vid byggen osv är fria från frön från invasiva arter, bekämpa befintliga 
populationer på egen mark, tillhandahålla arbetskraft för att underlätta bekämpning av större 
områden och informera och inspirera kommuninvånare att bekämpa på sin mark. Högskolor och 
universitet kan forska om lämpliga och effektiva bekämpningsmetoder för olika arter och samarbeta 
med Länsstyrelser, kommuner, Jordbruksverket för att sprida resultaten så brett som möjligt.  
 

• Utföra inventeringar och analyser som visar var åtgärdsinsatser bör utföras 
Större sammanhängande områden eller särskilt känsliga områden kan vara av extra vikt att utföra 
åtgärder i. Därför behöver inventeringar och/eller analyser för detta utföras innan åtgärder görs. 
 

20.3.3 Utmaning: intensifierat jordbruk 

Stora maskiner packar marken vilket leder till översvämningar och sämre jordmån. Stora arealer ger 
likartade miljöer och minskar den variation av livsmiljöer som många arter kräver, t.ex. naturliga 
skadereglerare och pollinerande insekter. 
 
Befintliga åtgärder: 

• Utveckla brukningsmetoder 
Positiv utveckling sker på maskinsidan. Maskiner och teknik utvecklas bland annat för att kunna 
anpassa gödselgivor efter vad mark och gröda faktiskt behöver, fler lär sig om ecodriving, körvägar 
planeras för att spara bränsle och minska risken för markpackning. När det gäller grödor finns det en 
stor medvetenhet om fördelen med bra och genomtänkta växtföljder för att dra nytta av 
gröngödsling, naturlig bekämpning och markbearbetning. Den senaste tiden har risker med bland 
annat markpackning och fördelen med blommande trädor och kantzoner lyfts från flera håll. Läs även 
under Insatser för handlingsplanen 2018, på sid xx om pollinatörer.  
 

• Tillsyn/kontroll 
Det generella biotopskyddet ger många småmiljöer i odlingslandskapet ett skydd och om någon vill 
flytta eller ta bort en miljö som omfattas av skyddet krävs en dispens. En eventuell dispens kan följas 
av krav på kompensationsåtgärder.  
  
Förslag till kompletterande åtgärder: 

• Utveckla brukningsmetoder  
Värmland är inte något utpräglat slättbygdslän, men i de slättområden som ända finns skulle det 
kunna finnas stor nytta i att lyfta in idéer och arbetssätt som tagits fram i projektet Mångfald på 
slätten260. Under den rationalisering som skett av jordbruket under de sista århundradena har många 
småmiljöer som setts som odlingshinder tagits bort och mark har dikats ur för att få rationellt 
fungerande brukningsenheter och mark som producerar bra. När pollinatörer och naturliga 
skadedjursbekämpare har minskat så kraftigt att skördar riskerar att försämras kanske det nu är dags 

                                                           
260 http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/mangfaldpaslatten.html 
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att se småbiotoperna med andra ögon. Småbiotoper och miljöer med blommor behöver istället för 
hinder ses som nya och viktiga hjälpmedel för att öka skördarna och kvaliteten på desamma. Aktiva 
åtgärder för att gynna det vilda livet som hjälper till i jordbruket kanske blir den moderna tidens 
rationaliseringsåtgärd?  
 

• Frivilliga kompensationsåtgärder 
När gräs skördas till ensilage sker skörden så tidigt att örter inte hinner blomma i tillräcklig 
utsträckning för många vilda bin, humlor och fjärilar. Klöverarter, fibblor och åker- och ängsvädd är 
exempel på växter som är väldigt betydelsefulla för bin och humlor i Värmland. Blommande 
klöverrika kantzoner eller en oskördad remsa är en form av kompensation som kan betyda mycket 
för bland annat klöverhumlan, Bombus distinguendus.   

 
• Värna om småbiotoper. 

I odlingslandskapet finns många så kallade småbiotoper. Det är miljöer som ofta står för föda och 
boplats åt insekter i en annars likartad miljö. Därför är dessa extra viktiga att värna om i planering av 
hur marken ska skötas. Läs även ovan under ”Utveckla brukningsmetoder”.  
 

20.3.4 Utmaning: exploatering av jordbruksmark 

Exploatering av jordbruksmark i Värmland sker i första hand på bördiga åkermarker i närheten av de 
större tätorterna och längs större vägar och kommunikationsstråk. När mark utnyttjas för bebyggelse 
av olika slag innebär det en förändring av marken som sedan inte går att återställa. Miljöbalken lyfter 
all brukningsvärd jordbruksmark, alltså inte bara den bördigaste åkermarken, som viktig att bevara. 
Något som är viktigt att tänka på är hur ett förändrat klimat kommer att påverka jordbruksmarken 
och livsmedelsförsörjningen. De marker som är de bördigaste idag kan bli mer svårbrukade på grund 
av till exempel andra vattenförhållanden, medan andra marker istället kan bli desto mer värdefulla.  
 
Befintliga åtgärder: 

• Prövning i planfrågor enligt miljöbalken  
Jordbruksverket tillhandahåller aktuellt planeringsunderlag över brukad jordbruksmark. Det finns 
också god vägledning på Jordbruksverkets hemsida om frågor kring planering och exploatering av 
jordbruksmark. 
  
Förslag till kompletterande åtgärder: 

• Utveckling av arbetet med planfrågor 
Jordbruksmark behöver generellt sett få ett bättre skydd mot exploatering i praktiken. Enligt 
miljöbalken finns redan ett gott skydd men tjänstemän och beslutsfattare behöver bättre stöd vad 
gäller kunskapsuppbyggnad och tillämpning  
 

• Ta hänsyn till områden som bedömts som särskilt viktiga för grön infrastruktur vid 
prövning och planering. 

De värdetrakter som tagits fram för grön infrastruktur behöver beaktas tidigt i processen vid fysisk 
planering.  
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20.4 Insats: Pollinering 
I handlingsplanen för grön infrastruktur väljer vi att lyfta några insatser lite extra under 2018. För 
miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv har vi valt att arbeta med en viktig 
insats som har en stark koppling till arbetet med grön infrastruktur. Insatsen innefattar flera av de 
föreslagna åtgärderna och ger en stor nytta på många sätt.  
 

20.4.1 Målbild 

Öka förutsättningarna för att humlor, bin och andra pollinerande insekter ska finnas kvar. 
 

20.4.2 Utmaning 

Antalet humlor, bin och andra pollinerande insekter minskar261. Deras livsmiljöer försvinner när 
marker slutar slås och betas, när stora odlingar och maskiner kräver stora arealer av enformiga 
miljöer och när främmande och invasiva arter tar över marker. Kemiska bekämpningsmedel kan 
skada de pollinerande insekterna och sett till alla olika hot mot pollinerare är det dags att lyfta fram 
dem i dagsljuset. Fler behöver jobba för att förbättra förutsättningarna för pollinerarna att hitta 
säker föda, säkra livsmiljöer och bra övervintringsplatser.  
 

20.4.3 Åtgärder 

• Skapa ett varierat landskap 
I sandiga områden är blommande trädor av speciellt stor vikt, liksom andra åtgärder som gynnar 
blomning av lokalt förekommande arter. Det är bättre att gynna klöver, fibblor och inhemska 
väddarter än att köpa in dyra fröblandningar som inte är anpassade efter värmländska förhållanden. 
Klöverhumla, storfibblebi och guldsandbi är exempel på arter där Värmland har ett särskilt ansvar 
och som gynnas av ovanstående åtgärder. Att köpa in humlesamhällen innebär stora risker. Dels kan 
det följa med sjukdomar som kan spridas till vilda humlor och dels hybridiserar de lätt med inhemska 
humlor. Klart bättre är att satsa på åtgärder som gynnar de humlor och bin som redan finns här och 
som därmed redan är anpassade till våra förhållanden.  

Den enskilde jordbrukaren kan förutom blommande trädor se till att ha gott om inslag av 
blommande småmiljöer där det finns växter som räcker hela växtsäsongen, att lämna oskördade 
remsor av klövervallar, att bevara eller nyskapa småbiotoper där flygande insekter kan hitta föda och 
livsmiljöer och självklart att följa befintliga bestämmelser kring när och hur kemisk bekämpning får 
ske. Sälg och andra tidigblommande arter kan sparas för att erbjuda tillgång till föda tidigt på 
säsongen.  

Privatpersoner som inte är lantbrukare kan se över sina trädgårdar i syfte att förbättra livskvaliteten 
för pollinerande insekter. Fibblor, klöver och åker- och ängsvädd kan finnas i många trädgårdar och 
bör gärna lämnas kvar. Sälg (framförallt hanplantor) kan planteras för att ge föda tidigt på våren.  

Kommuner kan planera för en grön infrastruktur med rikliga inslag av småbiotoper på egen mark och 
i planfrågor.  

 

                                                           
261 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/mangfaldpaslatten/nyttodj
ur/humlor.html 
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• Fortsätta att hävda naturbetesmarker och slåtterängar  
Naturbetesmarker kan, förutom att erbjuda rik förekomst av blommande örter, gynna vildbin genom 
att betesdjur kan skapa blottade sandmiljöer som krävs för vissa arter. Slåtterängar ger en lång 
blomningsperiod av naturliga och inhemska arter i och med att de inte slås förrän under 
sensommaren.  

• Bevara eller skapa brynmiljöer 
Där det finns möjlighet kan brynmiljöer skapas mellan till exempel betesmark och skog, eller mellan 
åker och skog. Låt buskar finnas kvar i skogskanten och skapa gläntor i den yttersta skogen. Om 
betesmark tillåts gå en bit in i skogen kan brynmiljöer skapas efterhand som djuren betar av sly, gräs 
och örter. Blomningen blir på så sätt också rikligare i brynmiljön.  

• Minska gifter 
Planera växtföljder och förekomst av miljöer för naturliga skadebekämpare, för att minska behovet 
av kemisk bekämpning.  

• Motverka främmande och invasiva arter  
Gynna inhemska arter av bin och humlor snarare än att köpa in kommersiellt framtagna samhällen 
som riskerar att sprida smittor och hybridisera med vilda arter och samhällen.  

Undvik spridning av invasiva arter genom informationsinsatser. Samhällets alla aktörer bör verka för 
att bekämpa invasiva arter. Privatpersoner kan göra insatser på egen mark, medan kommuner, 
länsstyrelser bör ta större grepp om större områden och särskilt viktiga värdetrakter.  
 

20.4.4 Vinster 

Ekosystemtjänster: God pollinering ger större och jämnare skördar av bland annat klöverfrö, raps, 
frukt och bär. Genom att förbättra förutsättningarna för vilda pollinatörer gynnas även naturliga 
skadedjursbekämpare som trivs i samma livsmiljöer som pollinatörerna. Ett landskap med rikligare 
blomning upplevs också positivt för turister och i sammanhang för rekreation. 
 

20.4.5 Uppföljning 

Eftersom åtgärderna är skrivna utifrån att många olika aktörer ska kunna genomföra dem i olika grad 
är det omöjligt att upprätta en exakt plan för uppföljning. Men uppföljning kan delvis ske genom 
Länsstyrelsens miljöövervakning i skyddade områden i samband med andra uppföljningar och 
inventeringar. Hotade arter som omfattas av åtgärdsprogram följs upp enligt särskilda program.  
Förekomst av blommande trädor i förgröningsstödet kan följas upp av Jordbruksverket och 
Länsstyrelsen genom statistik över inkomna ansökningar.  
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21 Mål, utmaningar och insatser för ett rikt 
växt- och djurliv 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. 
Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor 
ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 
livskvalitet och välfärd.262 

21.1 Nulägesbild 
Sveriges mångfald av växter och djur lever i en mosaik av olika miljöer. Detta kapitel beskriver särskilt 
viktiga övergångsmiljöer som behöver belysas och på ett enkelt sätt inte ryms i beskrivningen av 
enskilda naturtyper. I Värmland har vi i dagsläget valt att fokusera på sandmiljöer eftersom vi har 
förhållandevis god kunskap om dessa miljöer som innefattar flera naturvårdsintressanta arter. 
Sandmarker kan rymma mer eller mindre stora barmarksmiljöer och uppträder i Värmland fläckvist i 
hela landskapet, från relativt många små områden till successivt allt färre stora områden. 
Sandmarker har på senare år allt tydligare framträtt som en viktig miljö att ta hänsyn till i 
naturvårdsarbetet, förutom i deras sedan länge viktiga roll vid rening av dricksvatten.  
 
Många arter och naturtyper utvecklas negativt och riskerar att försvinna på sikt. En orsak är att äldre 
brukningsmetoder inom jord- och skogsbruk som gynnade många arter har blivit sällsynta. De olika 
sandmiljöerna står inför olika utmaningar och beskrivs nedan. 
 
Sandiga isälvsavlagringar: Ändrad markanvändning i form av skogsplantering, spontan igenväxning, 
att krossgrus läggs på gamla sandiga skogsvägar och överdrivet kontinuerligt slitage av motocross och 
fyrhjulingar skadar de idag oftast små resterna av öppna sandmiljöer och därmed förutsättningarna 
för miljöns hotade arter.  
Sandiga jordbruksmiljöer: Att krossgrus läggs på gamla sandiga åkervägar, fortsatt ökning av 
främmande arter, minskat antal husbehovstäkter som skapat livsmiljöer och för tidig slåtter som 
minskar pollenresurserna. 
Sandrevlar och sandnipor vid Klarälven och andra meandrande vattendrag: Vattenreglering, 
konstruerade erosionsskydd och minskat strandbete bidrar till igenväxning och minskar livsmiljöerna 
för sandlevande arter. Slitage från en ökad turism i dessa miljöer bidrar till en ytterligare minskning 
av sandmiljöer. 

21.2 Åtgärdsförslag 
För att möta dessa utmaningar behövs en samlad bild över vad som kan göras för att förbättra 
förutsättningarna för en fungerande grön infrastruktur. Därför har vi i detta syfte sammanställt en 
tabell över utmaningar, åtgärdsförslag och berörda aktörer. Det är viktigt att poängtera att i denna 
handlingsplan för grön infrastruktur är dessa förslag just förslag. Utmaningar och åtgärder kan ses 
som inspiration och underlag för vidare arbete med grön infrastruktur utav berörda aktörer. 
Åtgärderna bör förankras, samordnas och utföras i dialog med respektive aktörer. Åtgärdsförslagen 
beskrivs närmare nedanför tabellen. 

                                                           
262 Riksdagen svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag – Regeringens definition av miljömålet ett rikt växt 
och djurliv. 
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Tabell 5. Tabell över utmaningar och hot i det värmländska landskapet, med förslag på åtgärder och insatser samt berörda 
landskapsaktörer. 

Utmaning Åtgärdsförslag Aktörer 
Igenväxning av öppna 
sandblottor  

Öppethållande av sandiga åker- 
och skogsvägar inklusive 
vägskärningar. 
 

Skogsbolag, Länsstyrelsen, 
Skogsstyrelsen, 
Jordbruksverket, markägare 

Naturvårdsbränning Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, 
skogsbolag 

Framskrapning av sandblottor i 
sandtallskog (ÅGP) 

Länsstyrelsen  

Igenplantering och spontan 
igenväxning av sand- och 
grustäkter som tas ur bruk. 

Rådgivning om 
naturvårdsanpassad 
efterbehandling  

Länsstyrelsen, kommuner  

Bibehållande av öppna 
sandblottor i täkterna, 
inklusive branta skärningar 
(främst för backsvala) 

Länsstyrelsen, kommuner, 
markägare, täktbrukare, 
hembygdsföreningar, 
naturskyddsföreningar och 
idrottsföreningar 

Minskat antal 
husbehovstäkter  

Information  Länsstyrelsen, kommuner, 
markägare 

Bergkross på sandiga gamla 
skogs- och åkervägar 

Information  Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, 
kommuner, jordbrukare, 
skogsbolag och väghållare  

Invasiva växter Bekämpning av invasiva växter  Länsstyrelsen, trafikverket, 
kommuner, markägare. 
jordbrukare, väghållare, 
grusentreprenörer och 
fritidshusägare. 

Information  Länsstyrelsen 
Överdrivet kontinuerligt 
slitage av sandstränder 

Information  Länsstyrelsen, kommuner, 
turistföretag 

Kanalisering av besökare Kommuner, turistföretag 
Vattenreglering  Påförsel av sand på lågt 

belägna sandavsnitt (ÅGP) 
Kraftbolag och Länsstyrelsen 

Miljöanpassade flöden Kraftbolag, SMHI, forskare och 
och länsstyrelsen  

Metodutveckling för att initiera 
bildning av sandrevlar 

Kraftbolag och Länsstyrelsen 

Framskrapning av öppen sand 
på igenväxta sandrevlar 

Kraftbolag, Karlstad kommun 
och Länsstyrelsen 

Konstruerade erosionsskydd  Kompensationsåtgärder  Trafikverket, kommuner, 
Länsstyrelsen  

Antalet hotade arter ökar Riktade åtgärder för hotade 
arter 

markägare, ideella föreningar, 
bolag, forskare, myndigheter 
och politiker 
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21.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen 
Eftersom att flera åtgärder kan kopplas till samma utmaning så är beskrivningen uppdelad efter 
detta. Av de åtgärder som föreslås i tabellen är det flera som utförs i dagsläget och beskrivs därför 
som befintliga åtgärder. Kompletterande åtgärder kan vara helt nya grepp eller sådant som redan 
utförs i någon utsträckning, men behöver belysas ytterligare och lyfts därför här i handlingsplanen för 
grön infrastruktur. 
 

21.3.1 Utmaning: Igenväxning av öppna sandblottor 

På grund av effektiv brandbekämpning och fokus på täta produktionsskogar, har öppna sandmiljöer 
minskat drastiskt under senare decennier, och bara skapats och upprätthållits i varierande 
omfattning främst i anslutning till sandtäkter och i viss mån sandiga vägar. 
 
Befintliga åtgärder: 

• Framskrapning av sandblottor i sandtallskog. Genom åtgärdsprogrammen för hotade arter 
(ÅGP) utförs detta av Länsstyrelsen. 

  
Förslag till kompletterande åtgärder: 

• Öppethållande av sandiga åker- och skogsvägar inklusive vägskärningar. 
En strategi för att snabbt öka arealen lämplig livsmiljö kring sandiga skogsvägar i områden där 
ovanliga sandmarksarter förekommer, är att vid avverkning skapa bredare trädfria vägkanter. 
Skogsstyrelsen kan informera om detta arbetssätt och länsstyrelsen kan tillämpa detta inom 
skyddade områden. Sandiga åkervägar bör upprätthållas genom lagom slitage 
markägare/jordbrukare. Länsstyrelsen och jordbruksverket kan informera om detta arbetssätt. 

• Naturvårdsbränning  
Hygges- och naturvårdsbränningar i regel mycket gynnsamma för många arter i sandtallskogar, 
inklusive de arter som behöver öppna sandblottor. Bränningarna bör vara såpass hårda att större 
delen av humustäcket konsumeras i lämpliga sydsluttningar. 
 

21.3.2 Utmaning: Igenplantering och spontan igenväxning av sand- och grustäkter som tas ur 
bruk. 

Många arter hotas av brist på sand- och grusmiljöer. Genom att öppna sand- och grusmarker blivit 
mycket ovanliga i landskapet är det viktigt att försöka bibehålla öppna blottor i sand- och grustäkter, 
även efter att de avslutats.  
 
Befintliga åtgärder:  

• Rådgivning om naturvårdsanpassad efterbehandling.  
Viktiga aktörer är Länsstyrelsens och kommunernas täkthandläggare, som vid brukande och 
avslutning av sand- och grustäkter alltid bör medverka till naturvårdsanpassade 
lösningar/efterbehandlingar, bl.a. se till att: 1) undvika igenplantering, 2) bibehålla eller skapa 
sydvända sandytor, 3) spara en del trädlågor och rishögar för att skapa skydd, solplatser och även 
utvecklingssubstrat för värmekrävande vedinsekter, och 4) se till så att vissa delar av täkten utvecklar 
en rik ört- och ljungvegetation.  
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Förslag till kompletterande åtgärder: 
• Bibehållande av öppna sandblottor i täkterna, inklusive branta skärningar (främst för 

backsvala) 
Det är även viktigt att skapa rutiner för framtida skötsel i form av anpassade avverkningar och lagom 
störning för att bibehålla öppna sandblottor i sydlägen. I en del fall kan det förhoppningsvis bildas 
naturvårdsavtal och samarbeten med lokala hembygdsföreningar, naturskyddsföreningar och 
idrottsföreningar kan vara en lösning för kontinuerligt öppethållande.  
 

21.3.3 Utmaning: Bergkross på sandiga gamla skogs- och åkervägar  

Ofta används bergkross för att fylla på skogs- och åkervägar, vilket bör undvikas då sandiga och väl 
solexponerade åkervägar kan erbjuda mycket värdefulla miljöer för framförallt vilda bin och diverse 
andra steklar, som bygger sina bon i endera den vegetationsfria sanden eller i glest bevuxna delar av 
mittsträngen eller kanterna. 
 
Befintliga åtgärder: 

• Information. Pågår i viss mån från Länsstyrelsen till skogsbolag. 
  
Förslag till kompletterande åtgärder 

• Information.  
En mycket viktig förebyggande åtgärd är också att Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen informerar 
jordbrukare, skogsbolag och väghållare om att ingen påförsel av krossgrus får ske på gamla sandiga 
skogsvägar. Förutom deras stora betydelse som bo- och födosöksmiljö för många sandmarksarter, 
utgör sådana gamla vägar också kulturminnen från forna tiders nyttjande av skogen för bland annat   
kolning. 

 

21.3.4 Utmaning: Invasiva växter 

Riskerar att växa över sandblottor och konkurrera ut inhemska arter av örter som många av de 
sandlevande insekterna är beroende av för insamling av pollen, nektar och/eller frön. 
 
Befintliga åtgärder: 

• Information. Länsstyrelsen informerar allmänt om hotet från invasiva växter. 
  
Förslag till kompletterande åtgärder: 

• Bekämpning av invasiva växter 
Bekämpa lupiner och andra främmande invasiva växter genom att första hand gräva och forsla bort 
plantorna, och komplettera genom att slå eventuellt uppväxande plantor flera gånger före deras 
blomning för att bromsa fortsatt spridning. Länsstyrelsen kan informera, Trafikverket kan planera och 
strukturera arbetet med att utföra bortgrävning och slåtter, kommuner och andra markägare kan 
också initiera bekämpning. 
  Det är även viktigt att undvika från insådd av gräs och främmande växter på ännu öppna eller glest 
bevuxna sandblottor. Viktiga aktörer för att minska risken för spridning av främmande växter är 
jordbrukare, väghållare, grusentreprenörer och fritidshusägare. 
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21.3.5 Utmaning: Överdrivet kontinuerligt slitage av sandstränder  

Öppna sandstränder vid Vänern innehåller flera nationellt ovanliga arter som kan hotas av allt för 
starkt kontinuerligt trampslitage på sandstränder. I takt med den ökade friluftsturismen längs 
Klarälven har slitaget under senare år tilltagit på det minskande antalet öppna sandrevlar. 
 
Befintliga åtgärder: 

• Information. 
Kommuner och turistföretag har i samråd med länsstyrelsen i viss mån upplyst turister och allmänhet 
om känsliga strandpartier via vädjandeskyltar och informationsbroschyrer.  
  
Förslag till kompletterande åtgärder: 

• Kanalisering av besökare 
Kommuner och turistföretag kan planera så att känsliga strandpartier får förbli oexploaterade och 
inte iordningsställs för olika aktiviteter. 

• Information. 
Kommuner och turistföretag bör fortsatt upplysa besökare om känsliga strandpartier. 
 

21.3.6 Utmaning: Vattenreglering  

På grund av regleringen av Klarälven har de naturligt säsongsregelbundna vattennivåfluktuationerna 
blivit i snitt mindre, med följd att den tidigare breda öppna strandzonen vuxit igen alltmer, och utan 
att motsvarande nya sandrevlar bildats. Vilket bidragit och fortsatt bidrar till att specialiserade 
strandarter riskerar att dö ut. Vattenreglering utgör även ett hot mot strandorganismer vid andra 
vattendrag och vid sjöar, inte minst vid Vänern. 
 
Befintliga åtgärder: 

• Framskrapning av öppen sand på igenväxta sandstränder. Vid Klarälven och Vänern. 
(Kraftbolag, Karlstad kommun och Länsstyrelsen) 

• LIFE+ Vänern. Restaurering av igenväxande stränder.  
• Miljöanpassade flöden. SMHI 

 
Förslag till kompletterande åtgärder 

• Miljöanpassade flöden 
SMHI och forskare bör i samråd med kraftbolag och Länsstyrelsen analysera hur miljöanpassade 
flöden kan utformas för att bibehålla hotade strandmiljöer och dess arter. 

• Metodutveckling för att initiera bildning av sandrevlar 
Länsstyrelsen i samverkan med kraftbolag i Klarälven bör utveckla metoder för att säkerställa 
nybildning av högre sandrevlar och nipor (erosionsbranter). 

• Påförsel av sand på lågt belägna sandavsnitt (ÅGP) 
Kan vara komplement till att i viss mån upprätthålla sandrevlar för specialiserade arter. 
 

21.3.7 Utmaning: Konstruerade erosionsskydd 

En successiv ökning av antalet konstruerade erosionsskydd, som medfört minskad erosion och 
sedimentation av sand, har ytterligare bidragit till igenväxning och habitatförlust.  
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Förslag till kompletterande åtgärder: 
• Kompensationsåtgärder 

Berörda aktörer bör, förutom att iaktta stor restriktivitet, utföra kompensationsåtgärder vid såväl 
nyanläggning och som vid underhåll av erosionsskydd.  
Förslag på kompensationsåtgärder: 

− framskrapning av sand vid nipor för bl.a. backsvalan.  
− utveckla metoder för att säkerställa nybildning av högre sandrevlar och nipor 

(erosionsbranter). 
 

21.3.8 Utmaning: antalet hotade arter Ökar 

Förutom sandmarker berör miljömålet ett rikt växt- och djurliv alla andra naturtyper och deras arter, 
i såväl skog, odlingslandskap, vatten och våtmarker. Det krävs många och olika insatser för att minska 
de olika utmaningarna för de hotade arterna.  
 
Befintliga åtgärder: 

• Bildande och skötsel av skyddade områden. (Länsstyrelsen, kommuner) 
• Genomförande av Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), framförallt utanför skyddade 

områden. (Länsstyrelsen och berörda markägare) 
• Miljöstöd och andra former av naturhänsyn i odlingslandskapet. (Länsstyrelsen, 

Jordbruksverket, jordbrukare) 
• Relevant hänsyn i skogsbruket. (Skogsstyrelsen, skogsbolag, markägare) 
• Vatten- och fiskevård. (Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, vattenkraftbolag, 

fiskevårdsområdesföreningar, Sportfiskarna) 
  
Förslag till kompletterande åtgärder: 

• Verka för bättre hänsyn och samverkan  
Det krävs större hänsynstaganden än vad lagen kräver för att stoppa utarmningen av den biologiska 
mångfalden och därmed uppnå miljökvalitetsmålen. Bättre samarbetsformer bör utvecklas mellan 
markägare, ideella föreningar, bolag, forskare, myndigheter och politiker för att kunna utföra 
relevanta restaurerings- och skötselåtgärder i hotade miljöer. Framtagandet av denna handlingsplan 
för grön infrastruktur är en grundläggande första åtgärd för större hänsynstagande och för att 
utveckla bättre samverkansformer.  
 

21.4 Insats: Pollinering 
Se avsnitt 20.4, insats i Ett rikt odlingslandskap. 
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22 Mål, utmaningar och insatser för god 
bebyggd miljö 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 
till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas." 

 

22.1 Nulägesbild 
Hållbara städer och tätorter ska vara inkluderande och ha tillgängliga miljöer som erbjuder alla 
människor en attraktiv och grön livsmiljö. Värmland har över 280 000 invånare varav 75% bor i de lite 
drygt 70 tätorterna. Såväl i större städer som i mindre samhällen är tillgång till natur- och 
grönområden i närheten av bostaden viktigt för människans fysiska och psykiska hälsa, rekreation 
och friluftsliv. Dessutom bidrar grön- och vattenområden till många viktiga ekosystemtjänster, 
exempelvis rening av mark och vatten, reglering av lokalklimat och fördröjning av dagvatten. 
 
Värmlands län har generellt sett god tillgång på natur- och grönområde men utbudet och närheten 
kan variera mycket från ort till ort. På många håll finns goda möjligheter att förbättra både kvantitet, 
kvalitet och tillgänglighet.  För att bevara och utveckla Värmlands viktiga natur- och grönområden är 
de kommunala översiktsplanerna och grönstrukturplaner betydelsefulla styrdokument och 
planeringsunderlag. 10 av 16 kommuner i Värmland har idag någon form av grönstrukturplan och 
många kommuner i länet arbetar med att öka tillgänglighet till grönområden. Några av länets 
kommuner saknar dock fortfarande viktiga planeringsunderlag, och även befintliga styrdokument 
behöver uppdateras. 
 
En av de största utmaningarna för en god bebyggd miljö är att ta tillvara och integrera stadsgrönska 
och ekosystemtjänster vid planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön. Att bevara och 
utveckla mångfunktionella grönområden av god standard och med höga natur- och 
rekreationsvärden är en prioritet. Samtidigt finns det också utrymme för att inom ramen för skötsel 
och förvaltning av grönområden att ta bättre hänsyn till både människors och naturens behov. 
Möjligheterna att kunna cykla eller åka med kollektivtrafik ut till den tätortsnära naturen bör 
förbättras, och de barriäreffekter som utgörs av transport- och övrig samhällsinfrastruktur behöver 
minska och överbryggas. Att möta dessa utmaningar kräver kunskap och engagemang hos politiker 
och allmänheten, och inte minst samordning mellan myndigheter och kommuner samt privat- och 
frivilliga organisationer. Utmaningar och nulägesbeskrivningar kan man läsa mer om i detalj i B-
delens kapitel om ”God bebyggd miljö”. 
 

22.2 Åtgärdsförslag 
För att möta dessa utmaningar behövs en samlad bild över vad som kan göras för att förbättra 
förutsättningarna för en fungerande grön infrastruktur. Därför har vi i detta syfte sammanställt en 
tabell över utmaningar, åtgärdsförslag och berörda aktörer. Åtgärdsförslagen beskrivs närmare 
nedanför tabellen. Det är viktigt att poängtera att i denna remissversion av handlingsplanen är dessa 
förslag just förslag. Utmaningar och åtgärder kan ses som inspiration och underlag för vidare arbete 
med grön infrastruktur utav berörda aktörer. Åtgärderna bör förankras, samordnas och utföras i 
dialog med respektive aktörer.  
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Tabell 6. Tabell över utmaningar för det värmländska landskapet, med förslag på åtgärder och insatser samt berörda 

landskapsaktörer. 

Utmaning Åtgärdsförslag Aktörer 
Ta fram 
gröninfrastrukturplaner 

Ta fram en regional 
handlingsplan för grön 
infrastruktur. 

Länsstyrelsen m.fl. 

Alla kommuner ska senast 2023 
har en grönstrukturplan 

Kommuner, Länsstyrelsen 

Beakta gröninfrastruktur vid 
förtätning och övriga 
utvecklingsprojekt 

Synliggöra gröninfrastruktur och 
ekosystemtjänster i 
planprocessen.  

Kommuner, Länsstyrelsen 

Fr.o.m. 2020 tillämpa Boverkets 
analysverktyg vid planering 

Kommuner, Länsstyrelsen 

Förbättra tillgängligheten till 
tätortsnära natur, vatten- och 
grönområden. 

Utveckla kollektivtrafik och 
gång- och cykelförbindelser till 
tätortsnära natur 

Trafikverket, Region 
Värmland, Kommuner, 
Värmlandstrafik 

Tillgänglighetsanpassa natur- 
och grönområden 

Länsstyrelsen, Kommuner, 
ideella föreningar 

Utveckla infrastruktur för 
besöksnäringen 

Kommuner, Länsstyrelsen, 
Visit Värmland, Trafikverket 
m.m. 

Minska barriäreffekter i 
transportinfrastruktur 

Tillämpa Trafikverkets metodik 
för integrerad landskaps-
karaktärsanalys i regionala 
infrastrukturprojekt 

Trafikverket 

Minska barriäreffekter i 
samband med regionala 
infrastrukturprojekt 

Trafikverket, Region 
Värmland, Länsstyrelsen, 
Kommuner 

Vidta åtgärder i det allmänna 
väg- och järnvägsnätet för att 
minska vandringshinder 

Trafikverket, Länsstyrelsen 

Vägkanter som 
spridningskorridor 

 

Satsa på tätortsnära natur- 
och friluftsreservat 

Bilda tätortsnära naturreservat Länsstyrelsen, kommuner 
Utveckla befintliga naturreservat 
för friluftsliv och besökare 

Länsstyrelsen, kommuner, 
frivilliga organisationer m.m. 

Bättre skötsel av tätortsnära 
natur  

Skötselplaner och skogsplaner 
och bättre kommunikation 
mellan myndigheter 

Länsstyrelsen, Trafikverket, 
Kommuner, Skogsstyrelsen 

Minska nedskräpning och slitage 
genom informationsinsatser och 
bättre tillsyn. 

Länsstyrelsen, Kommuner 

Information på webben, 
seminarier, utbildning, övriga 
kunskapshöjnings aktiviteter. 

Kommuner, Länsstyrelsen, 
frivilliga organisationer 
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22.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen 
Eftersom att flera åtgärder kan kopplas till samma utmaning/hot så är beskrivningen uppdelad efter 
detta. Av de åtgärder som föreslås i tabellen är det flera som utförs i dagsläget och beskrivs därför 
som befintliga åtgärder. Kompletterande åtgärder kan vara helt nya grepp eller sådant som redan 
utförs i någon utsträckning, men behöver belysas ytterligare och lyfts därför här i handlingsplanen för 
grön infrastruktur. 
 

22.3.1 Utmaning: Avsaknad av grönstrukturplaner 

I den årliga miljömålsenkäten ska kommunerna svara på frågan ”Har kommunen aktuella dokument 
som fyller funktionen av grön- och vattenstrukturprogram?” I enkäten för 2015 svarade 10 
kommuner att de har en plan för grönstruktur för hela eller delar av kommunen, minst 5 kommuner 
saknar en grönstrukturplan. Kommunernas svar spänner över en mängd olika typer av dokument från 
översiktsplaner och naturvårdsplaner till övriga typer av styrdokument.  
 
Det är av stor vikt att kommunerna har mål och strategier för att bevara gröna strukturer och att de 
finns med i kommunernas översiktsplaner och fördjupningar, då dessa ska ge vägledning för beslut 
om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras. Kommunfullmäktige ska under varje mandatperiod avgöra om översiktsplanen är 
aktuell eller behöver göras om. Flera kommuner har i miljööverenskommelse med Länsstyrelsen 
åtagit dig att ta fram strategier för tätortsnära grönområden. 
 
Befintliga åtgärder: 

• Regional handlingsplan för grön infrastruktur 
• Antagna översiktsplaner och övriga strategiska styrdokument. 
• Miljööverenskommelser 

  
Förslag till kompletterande åtgärder: 

• Samtliga kommuner se över sina strategiska styrdokument för gröninfrastruktur i samband 
med aktualitetsprövning av översiktsplanen. 

 

22.3.2 Utmaning: Beakta gröninfrastruktur vid förtätningsprojekt 
En pågående förtätning av bebyggelsen sker fortlöpande, en utveckling som ur flera perspektiv är 
välkommen, men grönytor såsom parker har oftast fått minska på grund av nya byggprojekt. Att 
förtäta bebyggelse på ett genomtänkt sätt så att de gröna ytornas funktioner bibehålls har flera 
utmaningar. Några kommuner i Värmland har utvecklat egna strategier och riktlinjer för att bevara 
och utveckla multifunktionella grönområden och ytor i tätorterna.  
 
På nationell nivå har Boverket fått i uppdrag att i samarbete med Naturvårdsverket ta fram en 
utvecklad metod för att ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer 
vid planering och byggande i städer och tätorter. Regeringen har också infört ett bidrag för grönare 
städer för att främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Bidraget omfattar 
totalt 1,15 miljarder kronor mellan åren 2018–2020. 
 
Befintliga åtgärder: 

• Tillämpa kommunernas befintliga strategier och riktlinjer för grönstruktur vid planering  
• Bidrag för grönare städer 
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Förslag till kompletterande åtgärder: 
• Fr.o.m. 2020 tillämpa Boverkets metodik för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana 

miljöer 
 
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. 
 

22.3.3 Utmaning: Öka tillgängligheten till tätortsnära natur, vatten- och grönområden. 

Alla grupper i samhället ska kunna ta sig ut i naturen. Kommunerna, Länsstyrelsen och andra 
myndigheter och organisationer arbetar aktivt med att skapa tillgängliga och användbara 
naturområden, vandringsleder, parker, badplatser och övriga grön- och friluftslivsområden. Bättre 
tillgänglighet kan handla om fysiska åtgärder men bra information är oftast lika viktig. 
I de nationella och regionala transportplanerna finns avsatt medel och utpekade projekt för 
utbyggnaden av kollektivtrafik och cykelstråk, varav flera har betydelse för rekreation och tillgång till 
grönområde. Genom Vänernsamarbetet och projektet Lake Vänern Grand Tour arbetar kommunerna 
med att öka tillgängligheten och koppla samman upplevelser kring sjön.  Tillgänglighetsanpassning av 
flera naturreservat sker inom ramen för Länsstyrelsens program för skötsel och förvaltning av 
naturskyddade områden ”Värna, Vårda, Visa Värmland!”. Kommuner och ideella föreningar kan få 
stöd för liknande åtgärder genom Lokala naturvårdsatsningen s.k. LONA-bidrag.  
 
Befintliga åtgärder: 

• Nationell plan för transport (E45, Frykdalsbanan och Värmlandsbanan) 
• Länstransportplan (rv.62, cykelåtgärder, m.m.) 
• Regional cykel plan 
• Lake Vänern Grand tour 
• Tillgänglighetsanpassning av naturreservat och övriga grönområde 

  
Förslag till kompletterande åtgärder: 

• Utveckla den regionala samverkan kring vandringsleder 
 

22.3.4 Utmaning: Minska barriäreffekter i transportinfrastruktur 

Transportsystemet har en stor påverkan på landskapet genom byggande och förvaltning av vägar och 
järnvägar. Infrastrukturen utgör även ett fysiskt hinder för människor och djur att fritt röra sig i 
naturen och i samhällen. Samtidigt är möjligheterna att minska barriäreffekter ofta som störst i 
samband med nya infrastrukturprojekt.  Olika typer av faunapassager kan anläggas, liksom passager 
för friluftsliv. Utformning av broar och vägtrummor samt anläggning av diken kan ha stor betydelse 
för vattnets ekologi. Det är också viktigt att beakta utbredning av buller och minska störning.  Övriga 
åtgärder kan handla om utformning och vägdragning, trafiksignalstyrning, hastighetsreducering eller 
omledning av trafik. Väg-och järnvägskanter kan även vara viktiga spridningskorridorer i sig. 
 
Befintliga åtgärder: 

• Tillämpa Trafikverkets metodik för integrerad landskaps-karaktärsanalys i regionala 
infrastrukturprojekt  

• Nationell plan för transport (E45, Frykdalsbanan och Värmlandsbanan) 
• Länstransportplan (rv.61, rv.62, väg 236) 
• Åtgärdsvalsstudie E18 genom Karlstad 
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• Åtgärder för vandringshinder, Förvaltningsplan 2016-2021 - Västerhavets vattendistrikt 
• Vägkanter som spridningskorridor 

  
Förslag till kompletterande åtgärder: 

• ??? 
 

22.3.5 Utmaning: Satsa på tätortsnära natur- och friluftsreservat 

De flesta av länets natur- och kulturreservat finns i skogsområden på landsbygden samt i och runt om 
Vänern. Endast ett fåtal av dessa omfattar tätortsnära natur, även om ett fåtal kommuner på senare 
tid har bildat sådana reservat. Det planerade reservatet Klarälvsdeltat kommer även det att vara 
tätortsnära, för två tätorter i två kommuner. De flesta nya reservat som bildas inom Länsstyrelsens 
ramar har primärt som syfte att skydda naturvärden. I Värmland finns ett 20-tal så kallade SBA-
områden (särskilt besöksanpassade områden). Dessa ska vara mer tillgängliga för länets invånare och 
andra besökare och mer anpassade till friluftslivets behov.  
 
Befintliga åtgärder: 

• Pågående reservatsbildning i tätortsnära lägen (t.ex Klarälvsdelta) 
• Åtgärder kring friluftsliv och besöksanpassning inom befintliga reservat 

  

22.3.6 Utmaning: Bättre skötsel av tätortsnära natur 

Kompletteras under remisstiden 
  
Förslag till kompletterande åtgärder: 

• Skötselplaner, skogsplaner och bättre kommunikation mellan myndigheter
 (Länsstyrelsen, Trafikverket, Kommuner, Skogsstyrelsen) 

• Minska nedskräpning och slitage genom informationsinsatser och bättre tillsyn.
 (Länsstyrelsen, Kommuner) 

• Information på webben, seminarier, utbildning, övriga kunskapshöjnings aktiviteter.
 (Kommuner, Länsstyrelsen, frivilliga organisationer) 

 

22.4 Insats: Gröna och attraktiva tätorter 
22.4.1 Målbild 

Värmlands städer och tätorter ska erbjuda alla människor en attraktiv och grön livsmiljö. 
 

• Alla kommuner i Värmland ska ha ett kommunomfattande dokument som uppfyller 
funktionen av en grön- och vattenstrukturplan. 

• Gröninfrastruktur och ekosystemtjänster ska beaktas vid förtätning och övriga 
utvecklingsprojekt. 

• Tillgång till tätortsnära natur, vatten- och grönområden ska förbättras. 
• Barriäreffekter i den regionala transportinfrastrukturen ska överbryggas 
• Tätortsnära natur- och friluftsreservat ska utvecklas 
• Tätortsnära natur ska skötas med hänsyn till naturen och människors behov. 
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23 Mål, utmaningar och insatser för friluftslivet  
Berörda friluftsmål:  
 
Mål 1 Tillgänglig natur för alla 
Möjligheten att vistas i och njuta av natur och kulturlandskapet är stor och människors olika behov är 
tillgodosedda 
Områden med god tillgänglighet finns utpekade, är kända och uppskattade och förvaltas långsiktigt 
Tillgänglighet har hög prioritet inom planering, information och förvaltning av natur- och 
kulturlandskapet samt andra områden av betydelse för friluftslivet 
 
Mål 4 Tillgång till natur för friluftslivet 
Samhällsplanering och markanvändning tar hänsyn till friluftslivets behov av tillgång till attraktiva 
natur- och kulturlandskap 
 
Mål 5 Attraktiv tätortsnära natur 
Befolkningen har tillgång till grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur- och 
kulturmiljövärden 
 
Mål 6 Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
Infrastruktur och kommunikationer av olika slag fungerar väl och skapar en god tillgänglighet för 
turistnäringen och dess besökare 
 
Mål 7 Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
Skyddade områden med värden för friluftslivet skapar goda förutsättningar för utevistelse genom 
förvaltning och skötsel som främjar friluftsliv och rekreation 
 
 

23.1 Nulägesbild 
Förutsättningarna för friluftsliv är goda i Värmland. Vattnet, skogen och en mångfald av kulturmiljöer 
erbjuder såväl värmlänningar som besökare fantastiska miljöer att vistas i. I länet finns knappt 200 
reservat att besöka, varav ett 20-tal naturreservat samt de två kulturreservaten är väl anpassade för 
besökare. Dessa utgör tillsammans med de 250 fornvårdsområden som finns utspridda i hela länet 
grundplåten för den samlade skyddade naturen i Värmland och en viktig resurs för friluftslivet. 
 
Utanför de skyddade områdena sker friluftslivet helt på allemansrättslig grund och ofta sköts 
skogarna inom ramen för ett rationellt skogsbruk, vilket innebär att sociala värden som är viktiga för 
friluftslivet inte alltid värnas i tillräckligt hög grad. Detta gäller även inom vissa skyddade områden, 
som till exempel Glaskogen som är av riksintresse för friluftslivet och av stort värde både för länets 
invånare och besöksnäringen. 
 
Ca 75% av länets invånare bor idag i tätorter och för dessa är den tätortsnära naturen mycket viktig 
för friluftslivet. Konkurrensen från andra intressen om denna mark är dock hård, särskilt i växande 
tätorter där bebyggelse för bostäder och verksamheter ofta planeras på eller i anslutning till 
områden av vikt för friluftslivet. Detta ställer stora krav på samhällsplaneringen och att det finns 
goda lokala och regionala kunskapsunderlag för friluftslivet att fatta beslut utifrån. 
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Kunskapsunderlagen hos kommunerna är idag av skiftande kvalitet och har olika hög ambitionsnivå. 
På regional nivå saknas ett heltäckande kunskapsunderlag som omfattar bredden av begreppet 
friluftsliv. 
 
Naturturismen är en del av det samlade friluftslivet i Värmland. Besöksnäringen växer snabbt och 
betraktas numera som en ny basnäring i Sverige och glesbygdslän som Värmland anses har goda 
chanser att genom denna skapa förutsättningar för regional tillväxt och landsbygdsutveckling. 
Vandring och cykelturism kräver en god infrastruktur i form av leder av god kvalitet, vilka kan utgöra 
en grundläggande infrastruktur för annan verksamhet som boende och mat m.m. att växa kring. Ett 
väl fungerande ledsystem är därför centralt om Värmland ska kunna utvecklas som vandrings- och 
cykeldestination. Goda ledsystem av hög kvalitet behövs både för att kunna konkurrera om besökare 
och för att styra besökarna till rätt områden, och därmed undvika slitage i känsliga områden. 
 
Utifrån vad som beskrivits ovan bedöms de största utmaningarna för friluftslivet i Värmlands län vara 
att: 

• Modeller som tar större hänsyn till friluftslivets värden inom skogsbruk utvecklas, särskilt där 
dessa värden är som högst dvs i riksintresseområden och områden av högt regionalt värde. 
Sveaskogs Ekoskogar kan vara en modell. 

• Bättre kunskapsunderlag för friluftsliv tas fram, vilka utgår från friluftslivets behov och 
utveckling/förändring. Dels behöver ett regionalt underlag sammanställas men det är också 
önskvärt att kommunerna utvecklar sina kunskapsunderlag så att en större del av 
friluftslivets bredd tas tillvara och utvecklas.  

• En regional strategi för en långsiktig förvaltning av vandrings- och cykelleder tas fram. Detta 
bör göras i samverkan mellan de regionala aktörer som har ett regionalt intresse av ett 
fungerande ledsystem. 
 

23.2 Åtgärdsförslag 
För att möta dessa utmaningar behövs en samlad bild över vad som kan göras för att förbättra 
förutsättningarna för en fungerande grön infrastruktur, som i sin tur kan leda till att de aktuella 
friluftsmålen nås. I detta syfte har vi sammanställt en tabell över utmaningar, åtgärdsförslag och 
berörda aktörer. Det är viktigt att poängtera att i denna handlingsplan för grön infrastruktur är dessa 
förslag just förslag. Utmaningar och åtgärder bör ses som inspiration och underlag för vidare arbete 
med grön infrastruktur utav berörda aktörer. Åtgärderna bör förankras, samordnas och utföras i 
dialog med respektive aktörer. Åtgärdsförslagen beskrivs närmare nedanför tabellen. 
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Tabell 7. Tabell över utmaningar för friluftslivet i Värmland, med förslag på åtgärder samt berörda landskapsaktörer. 

Utmaning Åtgärdsförslag Aktörer 
Avverkning av skog i områden 
med höga friluftsvärden bör ta 
större hänsyn till friluftslivet 

Glaskogen utgör pilotprojekt 
där Sveaskogs ekoskogar kan 
utgöra modell. 

Länsstyrelsen 
Bergvik/Stora Enso 
Glaskogsstiftelsen 

Det saknas ett samlat 
regionalt kunskapsunderlag 
för friluftslivet. 

Kartläggning av områden med 
värden för friluftsliv – regionalt 

Länsstyrelsen 
Kommunerna 
Skogsstyrelsen 
Ideella organisationer och 
föreningar 
Företag inom naturturism 
 

Friluftslivets värden bör 
beskrivas och värnas tydligare 
i kommunala planer 

Kartläggning av områden med 
värden för friluftsliv – 
kommunalt 

Kommuner 
Skogsstyrelsen 
Ideella organisationer och 
föreningar 
Företag inom naturturism 
 

Det saknas en regional strategi 
för leder 

Ta fram en strategi/modell 
genom samverkan med 
regionala aktörer 

Länsstyrelsen 
Region Värmland 
Visit Värmland 
Landstinget 

 

23.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen 
Eftersom att flera åtgärder kan kopplas till samma utmaning/hot så är de uppdelade efter detta. 
Utmaningarna kan man läsa mer om i detalj tidigare i detta kapitel om ”friluftsmålen”. 
Eftersom att flera åtgärder kan kopplas till samma utmaning/hot så är beskrivningen uppdelad efter 
detta. Av de åtgärder som föreslås i tabellen är det flera som utförs i dagsläget och beskrivs därför 
som befintliga åtgärder. Kompletterande åtgärder kan vara helt nya grepp eller sådant som redan 
utförs i någon utsträckning, men behöver belysas ytterligare och lyfts därför här i handlingsplanen för 
grön infrastruktur. 
 

23.3.1 Utmaning: Skogsavverkning i områden med höga värden för friluftslivet 

Inom skogsbruket finns stora utmaningar vad gäller avverkning i områden med höga värden för 
friluftslivet. Modeller för hur ett rationellt skogsbruk kan bedrivas utan att dessa värden skadas 
behöver utvecklas där dessa värden är som högst. Ett exempel utgör Glaskogen som är av riksintresse 
för friluftsliv samt utgör naturreservat med primärt fokus på friluftslivet. Glaskogen besöks årligen av 
ett stort antal människor från såväl länet som från övriga delar av landet och Europa. Andelen 
avverkade ytor har under senare år ökat i antal och allt fler besökare uttrycker missnöje avseende 
vildmarksupplevelsen.  
 
Befintliga åtgärder: 

• Reservatsbildning, kommunikation mellan berörda parter m.m. kompletteras under 
remisstiden 
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Förslag till kompletterande åtgärder: 
• Pilotprojekt: Ta fram alternativa modeller för skogsbruk i reservatet. Kan Sveaskogs 

Ekoparker vara en förebild? 

 

23.3.2 Utmaning: Regionalt kunskapsunderlag för friluftsliv 

Det regionala underlag som idag finns att tillgå rör främst riksintresseområden för friluftsliv. Dessa 
områden beskrivs primärt utifrån vilka friluftsaktiviteter de är särskilt lämpade för. Utöver detta finns 
underlag rörande natur- och kulturreservat vilka på grund av sina natur- och kulturvärden är viktiga 
för friluftslivet. Vissa reservat är särskilt anpassade för besökare medan andra är mer svårtillgängliga. 
Det finns dock områden i länet som har höga värden för friluftslivet, men som inte är 
riksintresseområden och inte skyddade som reservat. Det handlar om områden som är välbesökta av 
invånare från olika delar av länet och som därmed har ett stort regionalt värde. Ett regionalt underlag 
som täcker in friluftslivets värden utifrån den mångfald av behov och aktiviteter som finns behöver 
därför upprättas. 
 
Befintliga åtgärder: 

• Naturvårdsverket tar fram en metod för kartläggning av områden av värde för friluftslivet. 
Lanseras hösten 2018 

  
Förslag till kompletterande åtgärder: 

• Sammanställ befintligt underlag 
• Inventera och värdera områden av värde för friluftsliv enligt NV:s metod 
• Sammanställ som GIS-underlag 

 

23.3.3  Utmaning: Friluftslivets värden bör beskrivas och värnas tydligare i kommunala planer 

Kommunernas kunskapsunderlag om friluftsliv varierar i omfattning och ambitionsnivå. Ofta ingår 
friluftslivets värden som en del i en naturvårdsplan eller grönstrukturplan. Dessa kunskapsunderlag 
tar inte alltid hänsyn till friluftslivets mångfald och det finns en risk att underlaget inte fullt ut skapar 
de förutsättningar som krävs för att uppfylla det övergripande målet att alla ska ha möjlighet att 
utöva friluftsliv efter sina förutsättningar och behov. Ett sätt att säkerställa detta är att upprätta 
särskilda friluftsplaner. 
 
Befintliga åtgärder: 

• Naturvårdsplaner, grönstrukturplaner eller motsv. finns i de flesta kommuner 
• Samtliga kommuner upprättar översiktsplaner 
• Naturvårdsverket tar fram en metod för kartläggning av områden av värde för friluftslivet. 

Lanseras hösten 2018 
  
Förslag till kompletterande åtgärder: 

• Sammanställ befintligt underlag 
• Inventera och värdera områden av värde för friluftsliv enligt NV:s metod 
• Sammanställ som GIS-underlag 

 

23.3.4 Utmaning: Det saknas en regional strategi för leder 

Enligt det sjätte nationella målet för friluftsliv utgör friluftsliv en viktig förutsättning för den regionala 
tillväxten och landsbygdsutvecklingen. Inom målet anges att marknaden för naturturism ska 
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utvecklas i hela landet. Besöksnäringen växer nu snabbt och inom naturturismen handlar det mycket 
om vandring och cykel. För att marknaden kring vandring och cykel ska kunna utvecklas med boende, 
mat osv krävs en ledinfrastruktur av hög internationell kvalitet. Många län har regionala 
organisationer som långsiktigt säkrar ett ledsystem i hela länet, men detta saknas i Värmland vilket 
gör att frågan landar helt på enskilda kommuner samt på länsstyrelsen inom reservaten. För att säkra 
att det finns en långsiktigt hållbar grön infrastruktur för vandrings- och cykelleder av hög kvalitet i 
hela länet behövs en regional strategi för hur detta ska organiseras och finansieras. Frågan är också 
av stor vikt för folkhälsan, då dessa leder även ska ge länets medborgare goda möjligheter till 
vandring och cykling på attraktiva leder av hög kvalitet. 
 
Befintliga åtgärder: 

• Föreningen Värmlandsleder kvalitetsgranskar, certifierar och marknadsför utsedda 
Värmlandsleder 

• Ett flertal kommuner har fått leder certifierade som Värmlandsleder 
• Länsstyrelsen har inom några reservat fått leder certifierade som Värmlandsleder 
• Samverkan mellan regionala aktörer angående strategi för leder hat påbörjats 

  
Förslag till kompletterande åtgärder: 

• Fler kommuner bör verka för att få leder certifierade som Värmlandsleder 
• Länsstyrelsen bör fortsatt utveckla leder i reservat till Värmlandsleder 
• Regionala aktörer – Länsstyrelsen, Region Värmland, Landstinget och Visit Värmland bör i 

fortsatt samverkan under 2018 utarbeta en långsiktig regional strategi för hur cykel- och 
vandringsleder ska utvecklas och förvaltas 

 

23.4 Insatsområden med mål 
23.4.1 Kunskapsunderlag för friluftsliv 

Det finns ett stort behov av att ta fram ett kunskapsunderlag baserat på friluftslivets mångfald och 
föränderlighet. Ett sådant underlag är en grundförutsättning för att nå flera av friluftsmålen.  
 
Mål 1: Länsstyrelsen bör under 2019 ta fram ett regionalt kunskapsunderlag för friluftsliv. 
Mål 2: Länsstyrelsen bör under 2019 stödja kommunerna i att säkerställa att det finns lokala 
kunskapsunderlag för friluftsliv av god kvalitet.  
Som ett första steg bör aktörerna tillsammans se över vilka modeller för kartläggning av värdefulla 
områden som används i kommunerna. Dessa bör jämföras med den metod som Naturvårdsverket 
arbetar fram och planerar att lansera under hösten 2018. 
 

23.4.2 Regional organisation för leder 

För att säkerställa tillgången till vandrings- och cykelleder av hög kvalitet i hela länet, såväl för 
folkhälsans som besöksnäringens behov, bör en regional strategi tas fram. Detta bör ske i samverkan 
mellan Länsstyrelsen, Region Värmland, Landstinget, Visit Värmland och Skogsstyrelsen. 
 
Mål: Under 2018 bör de nämnda aktörerna utforma en strategi för en långsiktig förvaltning av leder 
för vandring och cykel i Värmland. 
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23.4.3 Skogsavverkning 

Det rationella skogsbruket har att ta hänsyn till nationella produktionsmål, vilket ofta kommer i 
konflikt med skogens sociala värden och därmed påverkar friluftslivet negativt. Ett exempel där detta 
riskerar att få stora negativa konsekvenser är i riksintresset och naturreservatet Glaskogen där 
områdets attraktivitet löper stor risk att försämras på grund av avverkningar. Ett område av 
riksintresse är av stort värde för såväl länets invånare som besökare från andra håll i Sverige och 
utomlands och det är angeläget att hitta en modell för skogsbruket där friluftslivets värden kan 
värnas och utvecklas. 
 
Mål: Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen bör tillsammans med de större markägarna (Stora Enso) 
utreda möjligheterna att områden med särskilt höga värden för friluftslivet förvaltas och avverkas i 
likhet med Sveaskogs Ekoparker. Ett förslag är att Glaskogen utgör pilotprojekt. 
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Slutord 
Kompletteras under eller efter remisstiden 

Bilagor 
1. Arter i odlingslandskapet. Underlag till framtagande av förslag till trakter.  



Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad, 010-224 70 00
www.lansstyrelsen.se/varmland


	1 Sammanfattning
	2 Läsanvisning
	3 Inledning, Del A
	3.1 Vad är grön infrastruktur?
	3.2 Mål och huvudsyfte med handlingsplaner för grön infrastruktur
	3.2.1 Kunskapsunderlag om kvalitéer i landskapet
	3.2.2 Ramverk för landskapsplanering av naturvårdsinsatser
	3.2.3 Underlag för hållbar mark och vattenanvändning 4F
	3.2.4 Underlag för fysisk planering och prövning 5F

	3.3 Arbetssätt, omfattning och tidshorisont
	3.3.1 Delaktighet och gemensamt ansvar6F
	3.3.2 Långsiktighet


	4 Övergripande mål för det regionala arbetet med grön infrastruktur
	4.1 Svenska åtaganden för att uppfylla konventionen om biologisk mångfald
	4.2 En svensk strategi för att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster
	4.3 Miljömålsarbetet
	4.3.1 Generationsmålet
	4.3.2 Miljökvalitetsmålen
	4.3.3 Etappmålen för att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster

	4.4 Mål för boende och byggande
	4.4.1 Hållbara städer13F
	4.4.2 Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling14F

	4.5 Friluftsmål
	4.6 Regionala övergripande utmaningar och mål för arbetet med grön infrastruktur

	5 Inledning, Del B
	6 Grunduppgifter om fysiska förutsättningar
	6.1 Geografiska förutsättningar
	6.1.1 Region 1 – Vänerområdets slätter
	6.1.2 Region 2 – Västvärmlands sprickdalar
	6.1.3 Region 3 – Mellanvärmland och de stora dalgångarna
	6.1.4 Region 4 – Norrlandsterräng
	6.1.5 Region 5 – Bergslagen

	6.2 Geologiska förutsättningar
	6.3 Övergripande vegetationsindelning
	6.4 Meterologiska förutsättningar och klimat
	6.5 Historisk markanvändning
	6.6 Befolkning, bebyggelse och infrastruktur
	6.6.1 Befolkning
	6.6.2 Bebyggelse
	6.6.3 Transportinfrastruktur
	6.6.4 Infrastruktur för kraftledningsnät
	6.6.5 Infrastruktur för sjöfarten

	6.7 Mark och vattenanvändning

	7 Grunduppgifter om befintliga bevarandeinsatser
	7.1 Formellt skydd i länet
	7.1.1 Naturreservat
	7.1.2 Kulturreservat
	7.1.3 Naturminnen
	7.1.4 Biotopskyddsområde
	7.1.5 Djur- och växtskyddsområde
	7.1.6 Strandskyddsområde
	7.1.7 Vattenskyddsområde
	7.1.8 Natura 2000-områden
	7.1.9 Naturvårdsavtal

	7.2 Insatser för regionalt prioriterade arter
	7.2.1 Natura 2000-arter
	7.2.2 Fridlysta arter
	Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad och alltså inte får plockas, fångas, dödas, samlas in eller på annat sätt skadas. Man får i många fall inte heller samla in eller skada artens frön, ägg, rom eller bon. Fridlysta arter är ofta s...
	7.2.3 Rödlistade arter
	7.2.4 Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP)

	7.3 Övriga internationella, nationella, regionala och privata prioriteringar i länet
	7.3.1 Riksintressen
	7.3.2 Ramsarområden
	7.3.3 Frivilliga avsättningar
	7.3.4 LONA/LOVA
	7.3.5 Nyckelbiotoper
	Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. De har en nyckelroll för bevarandet av skogens hotade växter och djur. Många nyckelbiotoper känns lätt igen på att det är gott om olika nyckelelement såsom död ved, gamla träd, hamlade träd, ...
	7.3.6 Naturvårdsersättning i jordbruket
	7.3.7 Bidrag till särskilda åtgärdsprojekt (SÅP)
	7.3.8 Förvaltningsområden för fisk


	8 Levande skogar
	8.1 Skogen i Värmland
	8.1.1 Människans påverkan på skogen i Värmland
	8.1.2 Skogsägandet i Värmland

	8.2 Skogsmark
	8.2.1 Det värmländska skogslandskapet
	8.2.2 Skogstyper i Värmland
	8.2.2.1 Tallskog
	8.2.2.2 Granskog
	8.2.2.3 Barrblandskog
	8.2.2.4 LövrikA skogAR
	8.2.2.5 Ädellövskog
	8.2.2.6 ”Bondskogar”


	8.3 Övergångsmiljöer
	8.4 Arterna i länets skogar65F
	8.4.1 Rödlistade arter
	8.4.2 Epifyter
	8.4.3 Fåglar och däggdjur

	8.5 Ekosystemtjänster i skogen
	8.5.1 Försörjande ekosystemtjänster
	8.5.1.1 Timmer och massaved
	8.5.1.2 Biobränsle
	8.5.1.3 Vilt
	8.5.1.4 Bär och svamp

	8.5.2 Reglerande ekosystemtjänster
	8.5.2.1 Klimatreglering
	8.5.2.2 Erosion och ras
	8.5.2.3 Vattenreglering
	8.5.2.4 Naturlig kontroll av skadedjur och sjukdomar

	8.5.3 Stödjande ekosystemtjänster
	8.5.3.1 Biogeokemiska kretslopp
	8.5.3.2 Markens bördighet
	8.5.3.3 Fotosyntesen
	8.5.3.4 Habitat och livsmiljöer
	8.5.3.5 Biologisk mångfald
	8.5.3.6 Stabilitet och resiliens

	8.5.4 Kulturella ekosystemtjänster
	8.5.4.1 Vardagsrekreation och träning
	8.5.4.2 Skog och natur för upplevelseturism
	8.5.4.3 Mental och fysisk hälsa

	8.5.5 Geografiska underlag

	8.6 Hot, påverkan och hinder för länets skogar
	8.7 Befintliga bevarandeinsatser för länets skogar
	8.8 Största utmaningarna för länets skogar

	9 Levande sjöar och vattendrag
	9.1 Sjöar och vattendragsmiljöer i länet
	9.1.1 Avrinningsområden
	9.1.1.1 Upperudsälven
	9.1.1.2 Byälven
	9.1.1.3 Borgviksälven
	9.1.1.4 Norsälven
	9.1.1.5 Klarälven
	9.1.1.6 Alsterälven
	9.1.1.7 Visman
	9.1.1.8 Gullspångsälven

	9.1.2 Vänern och dess närområde

	9.2 Sjöarnas och vattendragens övergångsmiljöer
	9.3 Arterna i länets sjöar och vattendrag
	9.3.1 Flodkräfta
	9.3.2 Vänerlax
	9.3.3 Öring
	9.3.4 Flodpärlmussla
	9.3.5 Ål
	9.3.6 Asp

	9.4 Ekosystemtjänster i länets sjöar och vattendrag
	9.4.1 Försörjande
	9.4.1.1 Fiske

	9.4.2 Reglerande ekosystemtjänster
	9.4.2.1 Flödesutjämning och vattenmagasinering
	Dessa två egenskaper hos våtmarker, sjöar och vattendrag bidrar bland annat till att risken för översvämningar minskar och samtidigt minskar risken för uttorkning.


	9.4.3 Stödjande ekosystemtjänster
	9.4.3.1 Vattenrening
	9.4.3.2 Primärproduktion
	9.4.3.3 Livsmiljö

	9.4.4 Kulturella ekosystemtjänster
	9.4.4.1 Sportfiske
	9.4.4.2 Friluftsliv kopplat till sjöar och vattendrag


	9.5 Hot, påverkan och hinder för länets sjöar och vattendrag
	9.5.1 Försurning
	9.5.2 Övergödning
	9.5.3 Dammbyggnader, kraftverk och vattenreglering
	9.5.3.1 Vänerns reglering

	9.5.4 Flottningsrensade vattendrag
	9.5.5 Övrig vattenverksamhet
	9.5.6 Skogsbruk och kantzoner
	9.5.7 Sjukdomar
	9.5.7.1 Kräftpest
	9.5.7.2 Övriga sjukdomar:


	9.6 Befintliga bevarandeinsatser för länets sjöar och vattendrag
	9.6.1 SÅP
	9.6.2 Två länder - en elv
	9.6.3 Life+ Vänern
	9.6.4 Åtgärdsprogram för hotade arter - ÅGP
	9.6.4.1 Flodkräfta
	9.6.4.2 Flodpärlmussla
	9.6.4.3 Asp och ål

	9.6.5 Kalkning av försurade sjöar och vattendrag
	9.6.6 Minskad Övergödning
	9.6.7 Biotopvårdande insatser
	9.6.8 Åtgärder för förbättrad konnektivitet och miljöanpassade flöden
	9.6.9 Fiskereglering och tillsyn

	9.7 Största utmaningarna för länets sjöar och vattendrag

	10 Myllrande våtmarker
	10.1 Våtmarkernas naturtyper i länet
	10.1.1 Aapamyr
	10.1.2 Högmossar
	10.1.3 Rikkärr
	10.1.4 Strandängar
	10.1.5 Storlek och kvalitet på habitat
	10.1.6 Förekomst i Värmland
	10.1.7 Skydd av våtmarker

	10.2 Våtmarkernas övergångsmiljöer
	10.3 Arterna i länets våtmarker
	10.3.1 Fåglar
	10.3.2 Mossor
	10.3.3 Kärlväxter
	10.3.4 Störningsberoende arter

	10.4 Ekosystemtjänster från länets våtmarker
	10.4.1 Försörjande
	10.4.2 Reglerande
	10.4.3 Stödjande
	10.4.4 Kulturella

	10.5 Geografiska underlag
	10.6 Hot, påverkan och hinder för länets våtmarker
	10.7 Befintliga bevarandeinsatser för länets våtmarker
	10.7.1 Naturreservat
	10.7.2 Landsbygdsprogrammet
	10.7.3 Våtmarkssatsningen
	10.7.4 Ramsarkonventionen
	10.7.5 Life Vänern

	10.8 Största utmaningarna för länets våtmarker
	10.8.1 Miljöanpassad reglering
	10.8.2 Hävd av strandängar
	10.8.3 Påverkan på hydrologi och skogliga biotoper
	10.8.4 Samverkan och frivilliga insatser


	11 Ett rikt odlingslandskap
	11.1 Jordbruket i Värmland
	11.2 Gräsmarkerna i länet
	11.3 Gräsmarkernas övergångsmiljöer
	11.4 Arterna i länets gräsmarker 195F
	11.5 Ekosystemtjänster från länets gräsmarker 196F , 197F
	11.6 Geografiska underlag
	11.7 Hot, påverkan och hinder för länets gräsmarker
	11.8 Befintliga bevarandeinsatser för länets gräsmarker
	11.9 Största utmaningarna för länets gräsmarker
	11.10 Odlad mark och åkermark
	11.11 Åkerns övergångsmiljöer
	11.12 Arterna i länets åkermiljöer198F
	11.13 Ekosystemtjänster från länets åkermiljöer
	11.14 Hot, påverkan och hinder för länets åkermiljöer
	11.15 Befintliga bevarandeinsatser för länets åkermiljöer
	11.16 Största utmaningarna för länets åkermiljöer

	12 Ett rikt växt och djurliv
	12.1.1 Barmarksmiljöer – öppna sand-, häll- och klapperstenmarkersandmiljöer
	12.2 Sandmiljöer
	12.2.1 Sandiga isälvsavlagringar
	12.2.2 Sandiga jordbruksmiljöer
	12.2.3 Sandrevlar och sandnipor vid Klarälven och andra meandrande vattendrag
	12.2.4 Sandstränder vid Vänern och andra sjöar
	12.2.5 Hällmarker
	12.2.6 Klapperstenmarker


	13 Begränsad klimatpåverkan
	14 God bebyggd miljö
	14.1 Tätortsnära natur
	14.1 Planering för gröninfrastruktur och ekosystemtjänster
	14.1.1 Flera kommuner planerar för grönstruktur
	14.1.2 Tillgång till grönområden med höga natur-och friluftslivsvärden
	Tillgänglighet till grönområden har på fler håll ökat genom en utbyggnad och upprustning av vandrings- och cykelleder. Enligt SCB har 95% av Karlstads befolkning ett grönområde inom 200 meter från bostaden. Karlstad, och flera andra kommuner i Värmlan...
	14.1.3 Ekosystemtjänster i städer och tätorter
	Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor. De bidrar till vår välfärd och livskvalitet. I den byggda miljön kan det handla om ekosystemens förmåga att rena luft, sänka temperaturer, ta hand om dagvatten ...
	Regeringens strategi för levande städer presenterar två etappmål för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer.
	 Kommunerna ska senast 2020 ha tillgång till en utvecklad metod för att ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.
	 En majoritet av kommunerna ska senast 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.


	15 Friluftsliv
	15.1 Övergripande om friluftsliv
	15.1.1 Vad menas med friluftsliv?
	15.1.2 Vilka är friluftsutövarna?
	15.1.3 Tillgång och tillgänglighet
	15.1.4 Vikten av tätortsnära natur
	15.1.5 Friluftsliv och besöksnäring

	15.2 Friluftslivets förutsättningar i Värmland
	15.2.1 Kommunal nivå
	15.2.2 Allemansrätten
	15.2.3 Kunskapsunderlag och strategier
	15.2.4 Värmlandsleder och besöksnäring

	15.3 Hot, påverkan och hinder
	15.3.1 Exploatering
	15.3.2 Energiproduktion
	15.3.3 Turism
	15.3.4 Brist på kunskapsunderlag

	15.4 Befintliga bevarandeinsatser
	15.5 Största utmaningarna

	16 Inledning, Del C
	16.1 Mål, utmaningar och åtgärdsförslag
	16.2 Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen

	17 Mål, utmaningar och insatser för levande skogar
	17.1 Nulägesbild
	17.2 Åtgärdsförslag
	17.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen
	17.3.1 Utmaning: Intensivt skogsbruk
	17.3.2 utmaning: Felriktad och för lite hänsyn lämnas vid skogsbruk
	17.3.3 utmaning: Störningar som har minskat och/eller förvunnit
	17.3.4 utmaning: Markavvattning
	17.3.5 utmaningt: Exploatering av skogsmark
	17.3.6 Utmaning: skogsbrukets transporter
	17.3.7 utmaning: Förbisedda naturvärdesskogar

	17.4  Insats: Målbilder för miljöhänsyn i skogsbruket
	17.4.1 Målbild
	17.4.2 Utmaning
	17.4.3 Åtgärder


	18 Mål, utmaningar och insatser för levande sjöar och vattendrag
	18.1 Nulägesbild
	18.2 Åtgärdsförslag
	18.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen
	18.3.1 Utmaning: försurning
	18.3.2 Utmaning: ÖVERGÖDNING
	18.3.3 Utmaning: BRISTANDE KONNEKTIVITET
	18.3.4 Utmaning: Hydrologiskt påverkade vattendrag och sjöar
	18.3.5 Utmaning: Morfologiskt påverkade livsmiljöer (vattendrag)
	18.3.6 Utmaning: Sjukdomar, främmande och invasiva arter

	18.4 Insats: Större projekt för rehabilitering av vattendrag
	18.4.1 Målbild


	19 Mål, utmaningar och insatser för myllrande våtmarker
	19.1 Nulägesbild
	19.2 Åtgärdsförslag
	19.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen
	19.3.1 Utmaning: Markavvattning
	19.3.2  Utmaning: Avverkning
	19.3.3 Utmaning: markskador
	19.3.4 Utmaning: Exploatering
	19.3.5 Utmaning: Igenväxning till följd av vattenreglering
	19.3.6 Utmaning: Minskad hävd med igenväxning som följd

	19.4 Insats: Våtmarkssatsningen
	19.4.1 Målbild
	19.4.2 Utmaning
	19.4.3 Åtgärder
	19.4.4 Vinster
	19.4.5 Uppföljning


	20 Mål, utmaningar och insatser för ett rikt odlingslandskap
	20.1 Nulägesbild
	20.2 Åtgärdsförslag
	20.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen
	20.3.1 Utmaning: Minskad hävd med igenväxning som följd
	20.3.2 Utmaning: invasiva (främmande) arter
	20.3.3 Utmaning: intensifierat jordbruk
	20.3.4 Utmaning: exploatering av jordbruksmark

	20.4 Insats: Pollinering
	20.4.1 Målbild
	20.4.2 Utmaning
	20.4.3 Åtgärder
	20.4.4 Vinster
	20.4.5 Uppföljning


	21 Mål, utmaningar och insatser för ett rikt växt- och djurliv
	21.1 Nulägesbild
	21.2 Åtgärdsförslag
	21.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen
	21.3.1 Utmaning: Igenväxning av öppna sandblottor
	21.3.2 Utmaning: Igenplantering och spontan igenväxning av sand- och grustäkter som tas ur bruk.
	21.3.3 Utmaning: Bergkross på sandiga gamla skogs- och åkervägar
	21.3.4 Utmaning: Invasiva växter
	21.3.5 Utmaning: Överdrivet kontinuerligt slitage av sandstränder
	21.3.6 Utmaning: Vattenreglering
	21.3.7 Utmaning: Konstruerade erosionsskydd
	21.3.8 Utmaning: antalet hotade arter Ökar

	21.4 Insats: Pollinering

	22 Mål, utmaningar och insatser för god bebyggd miljö
	22.1 Nulägesbild
	22.2 Åtgärdsförslag
	22.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen
	22.3.1 Utmaning: Avsaknad av grönstrukturplaner
	22.3.2 Utmaning: Beakta gröninfrastruktur vid förtätningsprojekt
	22.3.3 Utmaning: Öka tillgängligheten till tätortsnära natur, vatten- och grönområden.
	22.3.4 Utmaning: Minska barriäreffekter i transportinfrastruktur
	22.3.5 Utmaning: Satsa på tätortsnära natur- och friluftsreservat
	22.3.6 Utmaning: Bättre skötsel av tätortsnära natur

	22.4 Insats: Gröna och attraktiva tätorter
	22.4.1 Målbild


	23 Mål, utmaningar och insatser för friluftslivet
	23.1 Nulägesbild
	23.2 Åtgärdsförslag
	23.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen
	23.3.1 Utmaning: Skogsavverkning i områden med höga värden för friluftslivet
	23.3.2 Utmaning: Regionalt kunskapsunderlag för friluftsliv
	23.3.3  Utmaning: Friluftslivets värden bör beskrivas och värnas tydligare i kommunala planer
	23.3.4 Utmaning: Det saknas en regional strategi för leder

	23.4 Insatsområden med mål
	23.4.1 Kunskapsunderlag för friluftsliv
	23.4.2 Regional organisation för leder
	23.4.3 Skogsavverkning


	Blanksidor.pdf
	Bilaga
	Landshövdingen har ordet
	Länsstyrelsen i korthet
	Kommentar till tabellen verksamhet För kommentarer hänvisas till tabell F.
	Kommentar till tabellen medarbetare För kommentarer hänvisas till tabell C samt tabellen över sjukfrånvaro under Personaluppgifter.
	Kommentar till tabellen ekonomi

	Organisation
	Resultatredovisning
	Undantag från ekonomiadministrativa regelverket
	Ny länsstyrelseinstruktion
	Länsstyrelseinstruktion 2 §
	Återrapportering regleringsbrevsuppdrag

	Övrig förvaltning
	Kommentar till tabellen brukarundersökning Nöjdindex är lägre än genomsnittet för övriga län. Tillgänglighet på telefon värderas lågt, vilket delvis kan förklaras med tekniska problem. Generellt är omdömena bättre när det gäller innehåll, såsom kompet...
	Andra väsentliga prestationer och resultat  Väsentliga prestationer och resultat för jakt- och viltområdet redovisas under Naturvård, miljö- och hälsoskydd.
	Länsstyrelseinstruktion 4 §

	Trafikföreskrifter
	Kommentar till tabellen volymer och kostnader Länsstyrelsen har handlagt ärenden, i en för verksamheten normal omfattning, inom följande områden: lokala trafikföreskrifter, tävling på väg, ordnings- och säkerhets-föreskrifter för vägar med mera, skylt...
	Samlad bedömning av resultat

	Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
	Kommentar till tabellen volymer och kostnader Antalet årsarbetskrafter har minskat något samtidigt som antalet beslutade ärenden har ökat med fem procent, vilket innebär en effektivitetsökning inom området. Antalet djurskyddskontroller, och därmed för...
	Samlad bedömning av resultat
	Andra väsentliga prestationer och resultat
	Länsstyrelseinstruktion 4 §
	Återrapportering regleringsbrevsuppdrag
	Kommentar till Tabell 1.1 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor (Regleringsbrevsbilaga)



	Regional tillväxt
	Kommentar till tabellen volymer och kostnader  Handläggare inom sakområdet hanterar också företags- och projektstödsärenden i Landsbygdsprogrammet inom sakområde Lantbruk och landsbygd, vilket enligt Länsstyrelsens bedömning effektiviserat verksamhete...
	Samlad bedömning av resultat
	Länsstyrelseinstruktion 5 §
	Återrapportering regleringsbrevsuppdrag

	Kommersiell service – regionala serviceprogrammet
	Förhållande till övriga insatser inom hållbar regional tillväxt
	Kommentar till Tabell 1: Särskilda insatser 2016 (RB 3.55)
	Kommentar till Tabell 2: Särskilda insatser 2017 (RB 3.55)
	Kommentar till Tabell 3: Handläggningstider (RB 3.55)
	Länsstyrelsen Värmland hanterar inte ärendetyp 551. Data saknas för 2012 och 2013 för ärendegrupp 555.
	Kommentar till Tabell 3.1: Kostnader för strukturfondsadministrationen, programperiod 2007–2013 (Regleringsbrevsbilaga)
	Kommentar till Tabell 3.2: Kostnader för strukturfondsadministrationen, programperiod 2014–2020 (Regleringsbrevsbilaga)



	Infrastrukturplanering
	Kommentar till tabellen volymer och kostnader
	Samlad bedömning av resultat
	Samarbete med Trafikverket Länsstyrelsen har myndighetsträffar med Trafikverkets anställda i Karlstad två gånger årligen för att diskutera utveckling av samverkan i infrastrukturprojekt och planering av dessa. Träffarna utgör ett viktigt forum för ett...

	Hållbar samhällsplanering och boende
	Kommentar till tabellen volymer och kostnader Det totala antalet ärenden har sjunkit med drygt 20 procent jämfört med de två tidigare åren. Minskningen hänför sig till bostads- och energistöden. Att antalet beslutade ärenden i relation till inkomna ha...
	Samlad bedömning av resultat Under året har ärendenas komplexitet ökat. Detta har inneburit en ökad arbetsbelastning som i sin tur lett till svårigheter att i alla lägen kunna svara i utsatt tid.  Detaljplaner har prioriterats och bostadsbyggandet har...
	Andra väsentliga prestationer och resultat
	Länsstyrelseinstruktion 5 §

	Energi och klimat
	Kommentar till tabellen volymer och kostnader Volymen arbetskraft var totalt sett lika stor under 2017 som under 2016. Under årets sista månader har bemanningen utökats för att framförallt hantera ansökningar inom Klimatklivet. Bemanningen inom klimat...
	Kommentar till tabellen brukarundersökning Länsstyrelsen Värmland nådde i brukarundersökningen ett nöjdindex som ligger över samtliga län i genomsnitt. Även för de tre delindexen (helhetsintryck, motsvarar förväntningar och jämförelse med ideal) låg L...
	Samlad bedömning av resultat
	Andra väsentliga prestationer och resultat
	För att stimulera energieffektivisering bland små och medelstora företag driver Länsstyrelsen två projekt med medel från Energimyndigheten och Tillväxtverket – Energieffektiviseringsnätverket (EEnet) respektive Incitament för Energieffektivisering. I ...
	Länsstyrelseinstruktion 5 §
	Återrapportering regleringsbrevsuppdrag


	Kulturmiljö
	Kommentar till tabellen brukarundersökning
	Samlad bedömning av resultat
	Andra väsentliga prestationer och resultat
	Kulturmiljöanslagets användning
	Bidrag till kulturmiljöer i Vänerskärgården
	Bidrag till värmländska bruksmiljöer
	Länsstyrelsens fornvårdsprogram 2017
	Förvaltning av länets kulturreservat


	Återrapportering regleringsbrevsuppdrag
	Kommentar till Tabell 4.1: Kulturmiljö (Regleringsbrevsbilaga)
	Vid beräkningar av antalet nya fornlämningar har Länsstyrelsen fortsatt att använda Riksantikvarieämbetets statistik över antal fornlämningar som fanns registrerade i respektive län den 13 december 2017. Denna statistik började användas 2015 för länet...
	Kommentar till Tabell 4.2: Utbetalade bidrag för kulturmiljö (Regleringsbrevsbilaga)


	Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar
	Kommentar till tabellen volymer och kostnader
	Samlad bedömning av resultat
	Andra väsentliga prestationer och resultat
	Återrapportering regleringsbrevsuppdrag

	Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd
	Kommentar till tabellen volymer och kostnader Området har från 2015 ökat med 11 årsarbetskrafter eller med närmare 20 procent. Området utmärker sig genom en jämn fördelning mellan könen. Antalet ärenden har de senaste året ökat med över 500 stycken mo...
	Kommentar till tabellen brukarundersökning För verksamhet 511 ligger Länsstyrelsen Värmland över rikssnittet för nöjdindex. Det operativa resultatet visar att de flesta av dem som kontaktar Länsstyrelsen inom verksamhetsområdet är nöjda med det bemöta...
	Samlad bedömning av resultat
	Andra väsentliga prestationer och resultat
	Tillsyn inom Miljöfarlig verksamhet

	Återrapportering regleringsbrevsuppdrag
	Åtgärdsprogram för hotade arter
	Sandödla
	Sumpjordtunga
	Lokala naturvårdsprojekt
	Särskilda insatser i förvaltning och skötsel av naturreservat
	Certifierade vandringsleder och ökad tillgänglighet på Hovfjället
	Områdesskydd
	Förstärkt skydd inom Naturreservatet Glaskogen
	Uppföljning inom skyddade områden
	Vilt- och rovdjursförvaltning


	Lantbruk och landsbygd
	Kommentar till tabellen volymer och kostnader
	Samlad bedömning av resultat
	Andra väsentliga prestationer och resultat
	Länsstyrelseinstruktion 4 §
	Återrapportering regleringsbrevsuppdrag

	Fiske
	Kommentar till tabellen volymer och kostnader
	Andelen bidragsutbetalningar har minskat något under 2017 på grund av mindre ansökningarna för stöd till fiskevården. Antalet beslutade ärenden har under 2017 ökat vilket till viss del kan förklaras av en ökning av ärenden inom fiskevård och fritidsfi...
	Samlad bedömning av resultat
	Andra väsentliga prestationer och resultat
	Återrapportering regleringsbrevsuppdrag
	Kommentar till tabellen Tabell 1.2: Fiske (Regleringsbrevsbilaga)


	Folkhälsa
	Kommentar till tabellen volymer och kostnader Ökningen i årsarbetskrafter orsakas av det nya samordningsuppdraget inom brottsförebyggande arbete. Bidragsutbetalningarna är stimulansmedel till småkommuner för att arbeta i enlighet med ANDT-strategin.
	Samlad bedömning av resultat
	Andra väsentliga prestationer och resultat
	Återrapportering regleringsbrevsuppdrag
	Kommentar till tabellen Tabell 5.1: Verksamhetskostnader och årsarbetskrafter Folkhälsa (Regleringsbrevsbilaga)


	Jämställdhet
	Kommentar till tabellen volymer och kostnader Minskade andelen totala årsarbetskraft beror på frånvaro. Minskade bidragsutbetalningar beror på att volymen möjliga statsbidrag att fördela har minskat.
	Samlad bedömning av resultat
	Andra väsentliga prestationer och resultat
	Styrning och uppföljning
	Återrapportering regleringsbrevsuppdrag
	Kommentar till tabellen:



	Nationella minoriteter och mänskliga rättigheter
	Kommentar till tabellen volymer och kostnader Länsstyrelsen arbetar tvärsektoriellt inom funktionen Social Hållbarhet och utnyttjar befintliga strukturer för information och erfarenhetsutbyte inom till exempel arbetet med mänskliga rättigheter, minori...
	Samlad bedömning av resultat
	Länsstyrelseinstruktion 5 §
	Återrapportering regleringsbrevsuppdrag

	Integration
	Kommentar till tabellen volymer och kostnader Den riktade finansieringen för sakområdet integration har mer än dubblerats från föregående år till följd av nya uppdrag inom området tidiga insatser för asylsökande. På grund av vakanser och frånvaro når ...
	Samlad bedömning av resultat
	Andra väsentliga prestationer och resultat

	Organisationsstyrning
	Personaluppgifter
	Tabell över sjukfrånvaro i enlighet med 7 kap. 3 § FÅB
	Kommentar till tabellen

	Friskvård

	Året i siffror
	Tabell A – Verksamhetskostnader 2015–2017 Tkr
	Kommentar till Tabell A – Verksamhetskostnader 2015–2017 Tkr

	Tabell B - Verksamhetskostnader 2017
	Kommentar till Tabell B - Verksamhetskostnader 2017

	Tabell C – Årsarbetskrafter 2015–2017
	Kommentar till Tabell C – Årsarbetskrafter 2015–2017

	Tabell D – Representation
	Kommentar till Tabell D – Representation

	Tabell E – Lokaler
	Kommentar till Tabell E – Lokaler
	Redogör även för planerade större lokalförändringar Under 2017 flyttade FMI, Fasighetsmäklarinspektionen, in i lokalerna bredvid Länsstyrelsen. Ett samarbetsavtal tecknades mellan myndigheterna där FMI köper vissa tjänster av Länsstyrelsen som recepti...

	Tabell F – Redovisning av ärenden 2017
	Kommentar till Tabell F – Redovisning av ärenden 2017

	Tabell G – Redovisning av överklagade ärenden 2017
	Kommentar till Tabell G – Redovisning av överklagade ärenden 2017

	Tabell H – Handläggningstider
	Kommentar till Tabell H – Handläggningstider

	Avgiftsbelagd verksamhet
	Kommentar till tabellen avgiftsbelagd verksamhet

	Sammanställning över väsentliga uppgifter
	Kommentar till tabellen sammanställning över väsentliga uppgifter


	Finansiell redovisninG                                       g
	Finansiell redovisninG                                       g
	Balansräkning
	Balansräkning
	Anslagsredovisning

	Bilaga
	Regleringsbrev 2017, uppdrag som inte redovisas i årsredovisningen


	Bilaga 1 GI-arter odlingslandskapet.pdf
	"Bilaga"

	Framsidor A B C.pdf
	1 Sammanfattning
	2 Läsanvisning
	3 Inledning, Del A
	3.1 Vad är grön infrastruktur?
	3.2 Mål och huvudsyfte med handlingsplaner för grön infrastruktur
	3.2.1 Kunskapsunderlag om kvalitéer i landskapet
	3.2.2 Ramverk för landskapsplanering av naturvårdsinsatser
	3.2.3 Underlag för hållbar mark och vattenanvändning 4F
	3.2.4 Underlag för fysisk planering och prövning 5F

	3.3 Arbetssätt, omfattning och tidshorisont
	3.3.1 Delaktighet och gemensamt ansvar6F
	3.3.2 Långsiktighet


	4 Övergripande mål för det regionala arbetet med grön infrastruktur
	4.1 Svenska åtaganden för att uppfylla konventionen om biologisk mångfald
	4.2 En svensk strategi för att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster
	4.3 Miljömålsarbetet
	4.3.1 Generationsmålet
	4.3.2 Miljökvalitetsmålen
	4.3.3 Etappmålen för att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster

	4.4 Mål för boende och byggande
	4.4.1 Hållbara städer13F
	4.4.2 Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling14F

	4.5 Friluftsmål
	4.6 Regionala övergripande utmaningar och mål för arbetet med grön infrastruktur

	5 Inledning, Del B
	6 Grunduppgifter om fysiska förutsättningar
	6.1 Geografiska förutsättningar
	6.1.1 Region 1 – Vänerområdets slätter
	6.1.2 Region 2 – Västvärmlands sprickdalar
	6.1.3 Region 3 – Mellanvärmland och de stora dalgångarna
	6.1.4 Region 4 – Norrlandsterräng
	6.1.5 Region 5 – Bergslagen

	6.2 Geologiska förutsättningar
	6.3 Övergripande vegetationsindelning
	6.4 Meterologiska förutsättningar och klimat
	6.5 Historisk markanvändning
	6.6 Befolkning, bebyggelse och infrastruktur
	6.6.1 Befolkning
	6.6.2 Bebyggelse
	6.6.3 Transportinfrastruktur
	6.6.4 Infrastruktur för kraftledningsnät
	6.6.5 Infrastruktur för sjöfarten

	6.7 Mark och vattenanvändning

	7 Grunduppgifter om befintliga bevarandeinsatser
	7.1 Formellt skydd i länet
	7.1.1 Naturreservat
	7.1.2 Kulturreservat
	7.1.3 Naturminnen
	7.1.4 Biotopskyddsområde
	7.1.5 Djur- och växtskyddsområde
	7.1.6 Strandskyddsområde
	7.1.7 Vattenskyddsområde
	7.1.8 Natura 2000-områden
	7.1.9 Naturvårdsavtal

	7.2 Insatser för regionalt prioriterade arter
	7.2.1 Natura 2000-arter
	7.2.2 Fridlysta arter
	7.2.3 Rödlistade arter
	7.2.4 Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP)

	7.3 Övriga internationella, nationella, regionala och privata prioriteringar i länet
	7.3.1 Riksintressen
	7.3.2 Ramsarområden
	7.3.3 Frivilliga avsättningar
	7.3.4 LONA/LOVA
	7.3.5 Nyckelbiotoper
	7.3.6 Naturvårdsersättning i jordbruket
	7.3.7 Bidrag till särskilda åtgärdsprojekt (SÅP)
	7.3.8 Förvaltningsområden för fisk


	8 Levande skogar
	8.1.1 Människans påverkan på skogen i Värmland
	8.1.2 Skogsägandet i Värmland
	8.2 Skogsmark
	8.2.1 Det värmländska skogslandskapet
	8.2.2 Skogstyper i Värmland
	8.2.2.1 Tallskog
	8.2.2.2 Granskog
	8.2.2.3 Barrblandskog
	8.2.2.4 LövrikA skogAR
	8.2.2.5 Ädellövskog
	8.2.2.6 ”Bondskogar”


	8.3 Övergångsmiljöer
	8.4 Arterna i länets skogar65F
	8.4.1 Rödlistade arter
	8.4.2 Epifyter
	8.4.3 Fåglar och däggdjur

	8.5 Ekosystemtjänster i skogen
	8.5.1 Försörjande ekosystemtjänster
	8.5.1.1 Timmer och massaved
	8.5.1.2 Biobränsle
	8.5.1.3 Vilt
	8.5.1.4 Bär och svamp

	8.5.2 Reglerande ekosystemtjänster
	8.5.2.1 Klimatreglering
	8.5.2.2 Erosion och ras
	8.5.2.3 Vattenreglering
	8.5.2.4 Naturlig kontroll av skadedjur och sjukdomar

	8.5.3 Stödjande ekosystemtjänster
	8.5.3.1 Biogeokemiska kretslopp
	8.5.3.2 Markens bördighet
	8.5.3.3 Fotosyntesen
	8.5.3.4 Habitat och livsmiljöer
	8.5.3.5 Biologisk mångfald
	8.5.3.6 Stabilitet och resiliens

	8.5.4 Kulturella ekosystemtjänster
	8.5.4.1 Vardagsrekreation och träning
	8.5.4.2 Skog och natur för upplevelseturism
	8.5.4.3 Mental och fysisk hälsa

	8.5.5 Geografiska underlag

	8.6 Hot, påverkan och hinder för länets skogar
	8.7 Befintliga bevarandeinsatser för länets skogar
	8.8 Största utmaningarna för länets skogar

	9 Levande sjöar och vattendrag
	9.1 Sjöar och vattendragsmiljöer i länet
	9.1.1 Avrinningsområden
	9.1.1.1 Upperudsälven
	9.1.1.2 Byälven
	9.1.1.3 Borgviksälven
	9.1.1.4 Norsälven
	9.1.1.5 Klarälven
	9.1.1.6 Alsterälven
	9.1.1.7 Visman
	9.1.1.8 Gullspångsälven

	9.1.2 Vänern och dess närområde

	9.2 Sjöarnas och vattendragens övergångsmiljöer
	9.3 Arterna i länets sjöar och vattendrag
	9.3.1 Flodkräfta
	9.3.2 Vänerlax
	9.3.3 Öring
	9.3.4 Flodpärlmussla
	9.3.5 Ål
	9.3.6 Asp

	9.4 Ekosystemtjänster i länets sjöar och vattendrag
	9.4.1 Försörjande
	9.4.1.1 Fiske

	9.4.2 Reglerande ekosystemtjänster
	9.4.2.1 Flödesutjämning och vattenmagasinering
	Dessa två egenskaper hos våtmarker, sjöar och vattendrag bidrar bland annat till att risken för översvämningar minskar och samtidigt minskar risken för uttorkning.


	9.4.3 Stödjande ekosystemtjänster
	9.4.3.1 Vattenrening
	9.4.3.2 Primärproduktion
	9.4.3.3 Livsmiljö

	9.4.4 Kulturella ekosystemtjänster
	9.4.4.1 Sportfiske
	9.4.4.2 Friluftsliv kopplat till sjöar och vattendrag


	9.5 Hot, påverkan och hinder för länets sjöar och vattendrag
	9.5.1 Försurning
	9.5.2 Övergödning
	9.5.3 Dammbyggnader, kraftverk och vattenreglering
	9.5.3.1 Vänerns reglering

	9.5.4 Flottningsrensade vattendrag
	9.5.5 Övrig vattenverksamhet
	9.5.6 Skogsbruk och kantzoner
	9.5.7 Sjukdomar
	9.5.7.1 Kräftpest
	9.5.7.2 Övriga sjukdomar:


	9.6 Befintliga bevarandeinsatser för länets sjöar och vattendrag
	9.6.1 SÅP
	9.6.2 Två länder - en elv
	9.6.3 Life+ Vänern
	9.6.4 Åtgärdsprogram för hotade arter - ÅGP
	9.6.4.1 Flodkräfta
	9.6.4.2 Flodpärlmussla
	9.6.4.3 Asp och ål

	9.6.5 Kalkning av försurade sjöar och vattendrag
	9.6.6 Minskad Övergödning
	9.6.7 Biotopvårdande insatser
	9.6.8 Åtgärder för förbättrad konnektivitet och miljöanpassade flöden
	9.6.9 Fiskereglering och tillsyn

	9.7 Största utmaningarna för länets sjöar och vattendrag

	10 Myllrande våtmarker
	10.1 Våtmarkernas naturtyper i länet
	10.1.1 Aapamyr
	10.1.2 Högmossar
	10.1.3 Rikkärr
	10.1.4 Strandängar
	10.1.5 Storlek och kvalitet på habitat
	10.1.6 Förekomst i Värmland
	10.1.7 Skydd av våtmarker

	10.2 Våtmarkernas övergångsmiljöer
	10.3 Arterna i länets våtmarker
	10.3.1 Fåglar
	10.3.2 Mossor
	10.3.3 Kärlväxter
	10.3.4 Störningsberoende arter

	10.4 Ekosystemtjänster från länets våtmarker
	10.4.1 Försörjande
	10.4.2 Reglerande
	10.4.3 Stödjande
	10.4.4 Kulturella

	10.5 Geografiska underlag
	10.6 Hot, påverkan och hinder för länets våtmarker
	10.7 Befintliga bevarandeinsatser för länets våtmarker
	10.7.1 Naturreservat
	10.7.2 Landsbygdsprogrammet
	10.7.3 Våtmarkssatsningen
	10.7.4 Ramsarkonventionen
	10.7.5 Life Vänern

	10.8 Största utmaningarna för länets våtmarker
	10.8.1 Miljöanpassad reglering
	10.8.2 Hävd av strandängar
	10.8.3 Påverkan på hydrologi och skogliga biotoper
	10.8.4 Samverkan och frivilliga insatser


	11 Ett rikt odlingslandskap
	11.1 Jordbruket i Värmland
	11.2 Gräsmarkerna i länet
	11.3 Gräsmarkernas övergångsmiljöer
	11.4 Arterna i länets gräsmarker 195F
	11.5 Ekosystemtjänster från länets gräsmarker 196F , 197F
	11.6 Geografiska underlag
	11.7 Hot, påverkan och hinder för länets gräsmarker
	11.8 Befintliga bevarandeinsatser för länets gräsmarker
	11.9 Största utmaningarna för länets gräsmarker
	11.10 Odlad mark och åkermark
	11.11 Åkerns övergångsmiljöer
	11.12 Arterna i länets åkermiljöer198F
	11.13 Ekosystemtjänster från länets åkermiljöer
	11.14 Hot, påverkan och hinder för länets åkermiljöer
	11.15 Befintliga bevarandeinsatser för länets åkermiljöer
	11.16 Största utmaningarna för länets åkermiljöer

	12 Ett rikt växt och djurliv
	12.1.1 Barmarksmiljöer – öppna sand-, häll- och klapperstenmarkersandmiljöer
	12.2 Sandmiljöer
	12.2.1 Sandiga isälvsavlagringar
	12.2.2 Sandiga jordbruksmiljöer
	12.2.3 Sandrevlar och sandnipor vid Klarälven och andra meandrande vattendrag
	12.2.4 Sandstränder vid Vänern och andra sjöar
	12.2.5 Hällmarker
	12.2.6 Klapperstenmarker


	13 Begränsad klimatpåverkan
	14 God bebyggd miljö
	14.1 Tätortsnära natur
	14.1 Planering för gröninfrastruktur och ekosystemtjänster
	14.1.1 Flera kommuner planerar för grönstruktur
	14.1.2 Tillgång till grönområden med höga natur-och friluftslivsvärden
	14.1.3 Ekosystemtjänster i städer och tätorter
	Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor. De bidrar till vår välfärd och livskvalitet. I den byggda miljön kan det handla om ekosystemens förmåga att rena luft, sänka temperaturer, ta hand om dagvatten ...
	Regeringens strategi för levande städer presenterar två etappmål för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer.
	 Kommunerna ska senast 2020 ha tillgång till en utvecklad metod för att ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.
	 En majoritet av kommunerna ska senast 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.


	15 Friluftsliv
	15.1 Övergripande om friluftsliv
	15.1.1 Vad menas med friluftsliv?
	15.1.2 Vilka är friluftsutövarna?
	15.1.3 Tillgång och tillgänglighet
	15.1.4 Vikten av tätortsnära natur
	15.1.5 Friluftsliv och besöksnäring

	15.2 Friluftslivets förutsättningar i Värmland
	15.2.1 Kommunal nivå
	15.2.2 Allemansrätten
	15.2.3 Kunskapsunderlag och strategier
	15.2.4 Värmlandsleder och besöksnäring

	15.3 Hot, påverkan och hinder
	15.3.1 Exploatering
	15.3.2 Energiproduktion
	15.3.3 Turism
	15.3.4 Brist på kunskapsunderlag

	15.4 Befintliga bevarandeinsatser
	15.5 Största utmaningarna

	16 Inledning, Del C
	16.1 Mål, utmaningar och åtgärdsförslag
	16.2 Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen

	17 Mål, utmaningar och insatser för levande skogar
	17.1 Nulägesbild
	17.2 Åtgärdsförslag
	17.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen
	17.3.1 Utmaning: Intensivt skogsbruk
	17.3.2 utmaning: Felriktad och för lite hänsyn lämnas vid skogsbruk
	17.3.3 utmaning: Störningar som har minskat och/eller förvunnit
	17.3.4 utmaning: Markavvattning
	17.3.5 utmaningt: Exploatering av skogsmark
	17.3.6 Utmaning: skogsbrukets transporter
	17.3.7 utmaning: Förbisedda naturvärdesskogar

	17.4  Insats: Målbilder för miljöhänsyn i skogsbruket
	17.4.1 Målbild
	17.4.2 Utmaning
	17.4.3 Åtgärder


	18 Mål, utmaningar och insatser för levande sjöar och vattendrag
	18.1 Nulägesbild
	18.2 Åtgärdsförslag
	18.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen
	18.3.1
	18.3.2 Utmaning: försurning
	18.3.3 Utmaning: ÖVERGÖDNING
	18.3.4 Utmaning: BRISTANDE KONNEKTIVITET
	18.3.5 Utmaning: Hydrologiskt påverkade vattendrag och sjöar
	18.3.6 Utmaning: Morfologiskt påverkade livsmiljöer (vattendrag)
	18.3.7 Utmaning: Sjukdomar, främmande och invasiva arter

	18.4 Insats: Större projekt för rehabilitering av vattendrag
	18.4.1 Målbild


	19 Mål, utmaningar och insatser för myllrande våtmarker
	19.1 Nulägesbild
	19.2 Åtgärdsförslag
	19.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen
	19.3.1 Utmaning: Markavvattning
	19.3.2  Utmaning: Avverkning
	19.3.3 Utmaning: markskador
	19.3.4 Utmaning: Exploatering
	19.3.5 Utmaning: Igenväxning till följd av vattenreglering
	19.3.6 Utmaning: Minskad hävd med igenväxning som följd

	19.4 Insats: Våtmarkssatsningen
	19.4.1 Målbild
	19.4.2 Utmaning
	19.4.3 Åtgärder
	19.4.4 Vinster
	19.4.5 Uppföljning


	20 Mål, utmaningar och insatser för ett rikt odlingslandskap
	20.1 Nulägesbild
	20.2 Åtgärdsförslag
	20.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen
	20.3.1 Utmaning: Minskad hävd med igenväxning som följd
	20.3.2 Utmaning: invasiva (främmande) arter
	20.3.3 Utmaning: intensifierat jordbruk
	20.3.4 Utmaning: exploatering av jordbruksmark

	20.4 Insats: Pollinering
	20.4.1 Målbild
	20.4.2 Utmaning
	20.4.3 Åtgärder
	20.4.4 Vinster
	20.4.5 Uppföljning


	21 Mål, utmaningar och insatser för ett rikt växt- och djurliv
	21.1 Nulägesbild
	21.2 Åtgärdsförslag
	21.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen
	21.3.1 Utmaning: Igenväxning av öppna sandblottor
	21.3.2 Utmaning: Igenplantering och spontan igenväxning av sand- och grustäkter som tas ur bruk.
	21.3.3 Utmaning: Bergkross på sandiga gamla skogs- och åkervägar
	21.3.4 Utmaning: Invasiva växter
	21.3.5 Utmaning: Överdrivet kontinuerligt slitage av sandstränder
	21.3.6 Utmaning: Vattenreglering
	21.3.7 Utmaning: Konstruerade erosionsskydd
	21.3.8 Utmaning: antalet hotade arter Ökar

	21.4 Insats: Pollinering

	22 Mål och insatser för god bebyggd miljö
	22.1 Nulägesbild
	22.2 Åtgärdsförslag
	22.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen
	22.3.1 Utmaning: Avsaknad av grönstrukturplaner
	22.3.2 Utmaning: Beakta gröninfrastruktur vid förtätningsprojekt
	22.3.3 Utmaning: Öka tillgängligheten till tätortsnära natur, vatten- och grönområden.
	22.3.4 Utmaning: Minska barriäreffekter i transportinfrastruktur
	22.3.5 Utmaning: Satsa på tätortsnära natur- och friluftsreservat
	22.3.6 Utmaning: Bättre skötsel av tätortsnära natur

	22.4 Insats: Gröna och attraktiva tätorter
	22.4.1 Målbild


	23 Mål, utmaningar och insatser för friluftslivet
	23.1 Nulägesbild
	23.2 Åtgärdsförslag
	23.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen
	23.3.1 Utmaning: Skogsavverkning i områden med höga värden för friluftslivet
	23.3.2 Utmaning: Regionalt kunskapsunderlag för friluftsliv
	23.3.3  Utmaning: Friluftslivets värden bör beskrivas och värnas tydligare i kommunala planer
	23.3.4 Utmaning: Det saknas en regional strategi för leder

	23.4 Insatsområden med mål
	23.4.1 Kunskapsunderlag för friluftsliv
	23.4.2 Regional organisation för leder
	23.4.3 Skogsavverkning


	24 Slutord
	25 Bilagor
	MinHandlingsplan GI Värmland.pdf
	1 Sammanfattning
	2 Läsanvisning
	3 Inledning, Del A
	3.1 Vad är grön infrastruktur?
	3.2 Mål och huvudsyfte med handlingsplaner för grön infrastruktur
	3.2.1 Kunskapsunderlag om kvalitéer i landskapet
	3.2.2 Ramverk för landskapsplanering av naturvårdsinsatser
	3.2.3 Underlag för hållbar mark och vattenanvändning 4F
	3.2.4 Underlag för fysisk planering och prövning 5F

	3.3 Arbetssätt, omfattning och tidshorisont
	3.3.1 Delaktighet och gemensamt ansvar6F
	3.3.2 Långsiktighet


	4 Övergripande mål för det regionala arbetet med grön infrastruktur
	4.1 Svenska åtaganden för att uppfylla konventionen om biologisk mångfald
	4.2 En svensk strategi för att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster
	4.3 Miljömålsarbetet
	4.3.1 Generationsmålet
	4.3.2 Miljökvalitetsmålen
	4.3.3 Etappmålen för att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster

	4.4 Mål för boende och byggande
	4.4.1 Hållbara städer13F
	4.4.2 Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling14F

	4.5 Friluftsmål
	4.6 Regionala övergripande utmaningar och mål för arbetet med grön infrastruktur

	5 Inledning, Del B
	6 Grunduppgifter om fysiska förutsättningar
	6.1 Geografiska förutsättningar
	6.1.1 Region 1 – Vänerområdets slätter
	6.1.2 Region 2 – Västvärmlands sprickdalar
	6.1.3 Region 3 – Mellanvärmland och de stora dalgångarna
	6.1.4 Region 4 – Norrlandsterräng
	6.1.5 Region 5 – Bergslagen

	6.2 Geologiska förutsättningar
	6.3 Övergripande vegetationsindelning
	6.4 Meterologiska förutsättningar och klimat
	6.5 Historisk markanvändning
	6.6 Befolkning, bebyggelse och infrastruktur
	6.6.1 Befolkning
	6.6.2 Bebyggelse
	6.6.3 Transportinfrastruktur
	6.6.4 Infrastruktur för kraftledningsnät
	6.6.5 Infrastruktur för sjöfarten

	6.7 Mark och vattenanvändning

	7 Grunduppgifter om befintliga bevarandeinsatser
	7.1 Formellt skydd i länet
	7.1.1 Naturreservat
	7.1.2 Kulturreservat
	7.1.3 Naturminnen
	7.1.4 Biotopskyddsområde
	7.1.5 Djur- och växtskyddsområde
	7.1.6 Strandskyddsområde
	7.1.7 Vattenskyddsområde
	7.1.8 Natura 2000-områden
	7.1.9 Naturvårdsavtal

	7.2 Insatser för regionalt prioriterade arter
	7.2.1 Natura 2000-arter
	7.2.2 Fridlysta arter
	7.2.3 Rödlistade arter
	7.2.4 Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP)

	7.3 Övriga internationella, nationella, regionala och privata prioriteringar i länet
	7.3.1 Riksintressen
	7.3.2 Ramsarområden
	7.3.3 Frivilliga avsättningar
	7.3.4 LONA/LOVA
	7.3.5 Nyckelbiotoper
	7.3.6 Naturvårdsersättning i jordbruket
	7.3.7 Bidrag till särskilda åtgärdsprojekt (SÅP)
	7.3.8 Förvaltningsområden för fisk


	8 Levande skogar
	8.1.1 Människans påverkan på skogen i Värmland
	8.1.2 Skogsägandet i Värmland
	8.2 Skogsmark
	8.2.1 Det värmländska skogslandskapet
	8.2.2 Skogstyper i Värmland
	8.2.2.1 Tallskog
	8.2.2.2 Granskog
	8.2.2.3 Barrblandskog
	8.2.2.4 LövrikA skogAR
	8.2.2.5 Ädellövskog
	8.2.2.6 ”Bondskogar”


	8.3 Övergångsmiljöer
	8.4 Arterna i länets skogar65F
	8.4.1 Rödlistade arter
	8.4.2 Epifyter
	8.4.3 Fåglar och däggdjur

	8.5 Ekosystemtjänster i skogen
	8.5.1 Försörjande ekosystemtjänster
	8.5.1.1 Timmer och massaved
	8.5.1.2 Biobränsle
	8.5.1.3 Vilt
	8.5.1.4 Bär och svamp

	8.5.2 Reglerande ekosystemtjänster
	8.5.2.1 Klimatreglering
	8.5.2.2 Erosion och ras
	8.5.2.3 Vattenreglering
	8.5.2.4 Naturlig kontroll av skadedjur och sjukdomar

	8.5.3 Stödjande ekosystemtjänster
	8.5.3.1 Biogeokemiska kretslopp
	8.5.3.2 Markens bördighet
	8.5.3.3 Fotosyntesen
	8.5.3.4 Habitat och livsmiljöer
	8.5.3.5 Biologisk mångfald
	8.5.3.6 Stabilitet och resiliens

	8.5.4 Kulturella ekosystemtjänster
	8.5.4.1 Vardagsrekreation och träning
	8.5.4.2 Skog och natur för upplevelseturism
	8.5.4.3 Mental och fysisk hälsa

	8.5.5 Geografiska underlag

	8.6 Hot, påverkan och hinder för länets skogar
	8.7 Befintliga bevarandeinsatser för länets skogar
	8.8 Största utmaningarna för länets skogar

	9 Levande sjöar och vattendrag
	9.1 Sjöar och vattendragsmiljöer i länet
	9.1.1 Avrinningsområden
	9.1.1.1 Upperudsälven
	9.1.1.2 Byälven
	9.1.1.3 Borgviksälven
	9.1.1.4 Norsälven
	9.1.1.5 Klarälven
	9.1.1.6 Alsterälven
	9.1.1.7 Visman
	9.1.1.8 Gullspångsälven

	9.1.2 Vänern och dess närområde

	9.2 Sjöarnas och vattendragens övergångsmiljöer
	9.3 Arterna i länets sjöar och vattendrag
	9.3.1 Flodkräfta
	9.3.2 Vänerlax
	9.3.3 Öring
	9.3.4 Flodpärlmussla
	9.3.5 Ål
	9.3.6 Asp

	9.4 Ekosystemtjänster i länets sjöar och vattendrag
	9.4.1 Försörjande
	9.4.1.1 Fiske

	9.4.2 Reglerande ekosystemtjänster
	9.4.2.1 Flödesutjämning och vattenmagasinering
	Dessa två egenskaper hos våtmarker, sjöar och vattendrag bidrar bland annat till att risken för översvämningar minskar och samtidigt minskar risken för uttorkning.


	9.4.3 Stödjande ekosystemtjänster
	9.4.3.1 Vattenrening
	9.4.3.2 Primärproduktion
	9.4.3.3 Livsmiljö

	9.4.4 Kulturella ekosystemtjänster
	9.4.4.1 Sportfiske
	9.4.4.2 Friluftsliv kopplat till sjöar och vattendrag


	9.5 Hot, påverkan och hinder för länets sjöar och vattendrag
	9.5.1 Försurning
	9.5.2 Övergödning
	9.5.3 Dammbyggnader, kraftverk och vattenreglering
	9.5.3.1 Vänerns reglering

	9.5.4 Flottningsrensade vattendrag
	9.5.5 Övrig vattenverksamhet
	9.5.6 Skogsbruk och kantzoner
	9.5.7 Sjukdomar
	9.5.7.1 Kräftpest
	9.5.7.2 Övriga sjukdomar:


	9.6 Befintliga bevarandeinsatser för länets sjöar och vattendrag
	9.6.1 SÅP
	9.6.2 Två länder - en elv
	9.6.3 Life+ Vänern
	9.6.4 Åtgärdsprogram för hotade arter - ÅGP
	9.6.4.1 Flodkräfta
	9.6.4.2 Flodpärlmussla
	9.6.4.3 Asp och ål

	9.6.5 Kalkning av försurade sjöar och vattendrag
	9.6.6 Minskad Övergödning
	9.6.7 Biotopvårdande insatser
	9.6.8 Åtgärder för förbättrad konnektivitet och miljöanpassade flöden
	9.6.9 Fiskereglering och tillsyn

	9.7 Största utmaningarna för länets sjöar och vattendrag

	10 Myllrande våtmarker
	10.1 Våtmarkernas naturtyper i länet
	10.1.1 Aapamyr
	10.1.2 Högmossar
	10.1.3 Rikkärr
	10.1.4 Strandängar
	10.1.5 Storlek och kvalitet på habitat
	10.1.6 Förekomst i Värmland
	10.1.7 Skydd av våtmarker

	10.2 Våtmarkernas övergångsmiljöer
	10.3 Arterna i länets våtmarker
	10.3.1 Fåglar
	10.3.2 Mossor
	10.3.3 Kärlväxter
	10.3.4 Störningsberoende arter

	10.4 Ekosystemtjänster från länets våtmarker
	10.4.1 Försörjande
	10.4.2 Reglerande
	10.4.3 Stödjande
	10.4.4 Kulturella

	10.5 Geografiska underlag
	10.6 Hot, påverkan och hinder för länets våtmarker
	10.7 Befintliga bevarandeinsatser för länets våtmarker
	10.7.1 Naturreservat
	10.7.2 Landsbygdsprogrammet
	10.7.3 Våtmarkssatsningen
	10.7.4 Ramsarkonventionen
	10.7.5 Life Vänern

	10.8 Största utmaningarna för länets våtmarker
	10.8.1 Miljöanpassad reglering
	10.8.2 Hävd av strandängar
	10.8.3 Påverkan på hydrologi och skogliga biotoper
	10.8.4 Samverkan och frivilliga insatser


	11 Ett rikt odlingslandskap
	11.1 Jordbruket i Värmland
	11.2 Gräsmarkerna i länet
	11.3 Gräsmarkernas övergångsmiljöer
	11.4 Arterna i länets gräsmarker 195F
	11.5 Ekosystemtjänster från länets gräsmarker 196F , 197F
	11.6 Geografiska underlag
	11.7 Hot, påverkan och hinder för länets gräsmarker
	11.8 Befintliga bevarandeinsatser för länets gräsmarker
	11.9 Största utmaningarna för länets gräsmarker
	11.10 Odlad mark och åkermark
	11.11 Åkerns övergångsmiljöer
	11.12 Arterna i länets åkermiljöer198F
	11.13 Ekosystemtjänster från länets åkermiljöer
	11.14 Hot, påverkan och hinder för länets åkermiljöer
	11.15 Befintliga bevarandeinsatser för länets åkermiljöer
	11.16 Största utmaningarna för länets åkermiljöer

	12 Ett rikt växt och djurliv
	12.1.1 Barmarksmiljöer – öppna sand-, häll- och klapperstenmarkersandmiljöer
	12.2 Sandmiljöer
	12.2.1 Sandiga isälvsavlagringar
	12.2.2 Sandiga jordbruksmiljöer
	12.2.3 Sandrevlar och sandnipor vid Klarälven och andra meandrande vattendrag
	12.2.4 Sandstränder vid Vänern och andra sjöar
	12.2.5 Hällmarker
	12.2.6 Klapperstenmarker


	13 Begränsad klimatpåverkan
	14 God bebyggd miljö
	14.1 Tätortsnära natur
	14.1 Planering för gröninfrastruktur och ekosystemtjänster
	14.1.1 Flera kommuner planerar för grönstruktur
	14.1.2 Tillgång till grönområden med höga natur-och friluftslivsvärden
	14.1.3 Ekosystemtjänster i städer och tätorter
	Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor. De bidrar till vår välfärd och livskvalitet. I den byggda miljön kan det handla om ekosystemens förmåga att rena luft, sänka temperaturer, ta hand om dagvatten ...
	Regeringens strategi för levande städer presenterar två etappmål för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer.
	 Kommunerna ska senast 2020 ha tillgång till en utvecklad metod för att ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.
	 En majoritet av kommunerna ska senast 2025 ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.


	15 Friluftsliv
	15.1 Övergripande om friluftsliv
	15.1.1 Vad menas med friluftsliv?
	15.1.2 Vilka är friluftsutövarna?
	15.1.3 Tillgång och tillgänglighet
	15.1.4 Vikten av tätortsnära natur
	15.1.5 Friluftsliv och besöksnäring

	15.2 Friluftslivets förutsättningar i Värmland
	15.2.1 Kommunal nivå
	15.2.2 Allemansrätten
	15.2.3 Kunskapsunderlag och strategier
	15.2.4 Värmlandsleder och besöksnäring

	15.3 Hot, påverkan och hinder
	15.3.1 Exploatering
	15.3.2 Energiproduktion
	15.3.3 Turism
	15.3.4 Brist på kunskapsunderlag

	15.4 Befintliga bevarandeinsatser
	15.5 Största utmaningarna

	16 Inledning, Del C
	16.1 Mål, utmaningar och åtgärdsförslag
	16.2 Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen

	17 Mål, utmaningar och insatser för levande skogar
	17.1 Nulägesbild
	17.2 Åtgärdsförslag
	17.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen
	17.3.1 Utmaning: Intensivt skogsbruk
	17.3.2 utmaning: Felriktad och för lite hänsyn lämnas vid skogsbruk
	17.3.3 utmaning: Störningar som har minskat och/eller förvunnit
	17.3.4 utmaning: Markavvattning
	17.3.5 utmaningt: Exploatering av skogsmark
	17.3.6 Utmaning: skogsbrukets transporter
	17.3.7 utmaning: Förbisedda naturvärdesskogar

	17.4  Insats: Målbilder för miljöhänsyn i skogsbruket
	17.4.1 Målbild
	17.4.2 Utmaning
	17.4.3 Åtgärder


	18 Mål, utmaningar och insatser för levande sjöar och vattendrag
	18.1 Nulägesbild
	18.2 Åtgärdsförslag
	18.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen
	18.3.1
	18.3.2 Utmaning: försurning
	18.3.3 Utmaning: ÖVERGÖDNING
	18.3.4 Utmaning: BRISTANDE KONNEKTIVITET
	18.3.5 Utmaning: Hydrologiskt påverkade vattendrag och sjöar
	18.3.6 Utmaning: Morfologiskt påverkade livsmiljöer (vattendrag)
	18.3.7 Utmaning: Sjukdomar, främmande och invasiva arter

	18.4 Insats: Större projekt för rehabilitering av vattendrag
	18.4.1 Målbild


	19 Mål, utmaningar och insatser för myllrande våtmarker
	19.1 Nulägesbild
	19.2 Åtgärdsförslag
	19.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen
	19.3.1 Utmaning: Markavvattning
	19.3.2  Utmaning: Avverkning
	19.3.3 Utmaning: markskador
	19.3.4 Utmaning: Exploatering
	19.3.5 Utmaning: Igenväxning till följd av vattenreglering
	19.3.6 Utmaning: Minskad hävd med igenväxning som följd

	19.4 Insats: Våtmarkssatsningen
	19.4.1 Målbild
	19.4.2 Utmaning
	19.4.3 Åtgärder
	19.4.4 Vinster
	19.4.5 Uppföljning


	20 Mål, utmaningar och insatser för ett rikt odlingslandskap
	20.1 Nulägesbild
	20.2 Åtgärdsförslag
	20.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen
	20.3.1 Utmaning: Minskad hävd med igenväxning som följd
	20.3.2 Utmaning: invasiva (främmande) arter
	20.3.3 Utmaning: intensifierat jordbruk
	20.3.4 Utmaning: exploatering av jordbruksmark

	20.4 Insats: Pollinering
	20.4.1 Målbild
	20.4.2 Utmaning
	20.4.3 Åtgärder
	20.4.4 Vinster
	20.4.5 Uppföljning


	21 Mål, utmaningar och insatser för ett rikt växt- och djurliv
	21.1 Nulägesbild
	21.2 Åtgärdsförslag
	21.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen
	21.3.1 Utmaning: Igenväxning av öppna sandblottor
	21.3.2 Utmaning: Igenplantering och spontan igenväxning av sand- och grustäkter som tas ur bruk.
	21.3.3 Utmaning: Bergkross på sandiga gamla skogs- och åkervägar
	21.3.4 Utmaning: Invasiva växter
	21.3.5 Utmaning: Överdrivet kontinuerligt slitage av sandstränder
	21.3.6 Utmaning: Vattenreglering
	21.3.7 Utmaning: Konstruerade erosionsskydd
	21.3.8 Utmaning: antalet hotade arter Ökar

	21.4 Insats: Pollinering

	22 Mål och insatser för god bebyggd miljö
	22.1 Nulägesbild
	22.2 Åtgärdsförslag
	22.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen
	22.3.1 Utmaning: Avsaknad av grönstrukturplaner
	22.3.2 Utmaning: Beakta gröninfrastruktur vid förtätningsprojekt
	22.3.3 Utmaning: Öka tillgängligheten till tätortsnära natur, vatten- och grönområden.
	22.3.4 Utmaning: Minska barriäreffekter i transportinfrastruktur
	22.3.5 Utmaning: Satsa på tätortsnära natur- och friluftsreservat
	22.3.6 Utmaning: Bättre skötsel av tätortsnära natur

	22.4 Insats: Gröna och attraktiva tätorter
	22.4.1 Målbild


	23 Mål, utmaningar och insatser för friluftslivet
	23.1 Nulägesbild
	23.2 Åtgärdsförslag
	23.3 Beskrivning av åtgärdsförslagen
	23.3.1 Utmaning: Skogsavverkning i områden med höga värden för friluftslivet
	23.3.2 Utmaning: Regionalt kunskapsunderlag för friluftsliv
	23.3.3  Utmaning: Friluftslivets värden bör beskrivas och värnas tydligare i kommunala planer
	23.3.4 Utmaning: Det saknas en regional strategi för leder

	23.4 Insatsområden med mål
	23.4.1 Kunskapsunderlag för friluftsliv
	23.4.2 Regional organisation för leder
	23.4.3 Skogsavverkning


	24 Slutord
	25 Bilagor





