1 (3)
2019-01-15

Dnr 2460-2018

Enheten för naturvård
Wärn Sandra

Länsstyrelsens kommentarer till remissvar på förslag till regional
handlingsplan för Grön Infrastruktur
Syftet med detta PM är att bemöta generella frågor och kommentarer som
uppkommit under remissprocessen för den regionala handlingsplanen för grön
infrastruktur. Redovisningen sker utifrån den instruktion som medföljde
remissen.

Hur har Länsstyrelsen hanterat remissprocessen?
Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur skickades på remiss till 61
mottagare, kungjordes i tidningar samt spreds via sociala medier. Sändlistan
utgjordes av kommuner, myndigheter, markägarorganisationer, ideella
organisationer samt företagare i länet. I det medföljande missivet gavs
instruktioner för yttranden som tog avstamp i tre frågeställningar.
Remissperioden var mellan 2018-07-05 – 2018-08-31.
Länsstyrelsen mottog 28 yttranden från kommuner, myndigheter,
markägarorganisationer, ideella organisationer, samt privatpersoner. Yttrandena
har bearbetats i en arbetsgrupp och sedan använts i revideringen av
handlingsplanen.

Övergripande kommentarer
Det har inkommit generella kommentarer framför allt från de kommuner som
yttrat sig över handlingsplanen där de uttrycker sig positivt över
nulägesanalysen och landskapsperspektivet som används inom grön
infrastruktur. Däremot lyfts brister av långsiktighet med avseende på
klimatförändringar, vissa avsnitts generellt bristande underlag, samt brist på
konsekvensanalyser. Detta är återkoppling Länsstyrelsen tar till sig och har
fördjupat sedan remissperiodens slut, och ämnar att ytterligare utveckla i ett
senare skede av arbetet med handlingsplanen. Mer underlag kring
klimatförändringarnas påverkan på länet behövs för att kunna göra en
regionsspecifik analys av framtida förutsättningar för grön infrastruktur.
Frågetecken kring handlingsplanens juridiska status lyfts i ett flertal yttranden.
Grön infrastruktur är inte ett begrepp som finns i lagstiftningen och varken
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handlingsplanen eller värdetrakter är juridiskt bindande. Handlingsplanen är ett
dokument som samlar den aktuella kunskap som finns kring naturtyperna i
länet och dess kopplingar till miljömål, klimat och planering. Detta ska inte ses
som ett utpekande av områden som ska skyddas i sin helhet, även om det inte
går att utesluta att enskilda områden både inom och utom värdetrakter kan bli
objekt för skyddsformer i framtiden. Precis som många andra handlingsplaner,
strategier och dokument som publiceras årligen av Länsstyrelsen är detta
material ett kunskapsunderlag som kan användas i en stor variation av
planprocesser i länet.
Kommentarer har inkommit som berör den korta remisstiden. Länsstyrelsen har
förståelse för svårigheterna med att yttra sig över en remiss under
sommarmånaderna när semestrar ofta medför låg bemanning och beklagar
dessa omständigheter. I de fall längre tid har önskats har det i de flesta fall
kunnat tillgodoses. Den korta tiden mellan remissperioden och
slutrapporteringen har dock begränsat möjligheten till mer omfattande
förlängningar.

Fråga 1: Med utgångspunkt i er verksamhet, anser ni att
nulägesanalysen och insatsområdena förmedlas på ett tydligt och
relevant sätt?
Yttrandena visar överlag på en positiv inställning till handlingsplanens
nulägesanalys och dess landskapsperspektiv. Ett flertal underlag lyfts som
skulle kunna användas i handlingsplanen. Insatsområdena anses framställas på
ett tydligt sätt men de är tunna och inte förankrade.
Fråga 2: Har ni åtgärder att föreslå som inte finns med i
handlingsplanen? Saknar ni några aktörer?
Här förstärks åsikten att åtgärdsförslagen är tunt formulerade och inte
förankrade. Ett stort antal aktörer anses saknas i insatsområdena.
Fråga 3: Är åtgärdsförslagen relevanta? Är det troligt att de ligger i de
föreslagna aktörernas intresse att kunna eller vilja genomföra under de
närmaste åren?
Den genomgående kommentaren i yttrandena är att insatsområdena är tunna
och inte förankrade hos relevanta aktörer. Ett stort antal aktörer anses saknas.
Frågetecken lyfts kring interaktionen mellan grön infrastruktur och andra
strategier som finns, både inom Länsstyrelsen och hos andra aktörer.
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Slutsats från yttranden
Med yttrandena som bakgrund väljer Länsstyrelsen att dela upp
handlingsplanen och enbart färdigställa bakgrunden och kunskapsunderlaget för
publicering i nuläget. Slutsatsen från de samlade yttrandena är att
insatsområdena behöver revideras och tas fram i en bättre dialog med aktörer
som påverkar och påverkas av landskapet.
Länsstyrelsen ser positivt på en framtida dialog och samverkan tillsammans
med aktörer som berörs av innehållet i handlingsplanen. Då handlingsplanen är
ett kunskapsunderlag och stöddokument utan att vara juridiskt bindande bygger
en god grön infrastruktur i länet på samverkan och frivillighet där aktörer i
landskapet spelar huvudrollen.

Åtgärder efter remissperioden
Länsstyrelsen Gävleborg rapporterade arbetet med den regionala
handlingsplanen för grön infrastruktur den 14 september 2018 till Länsstyrelsen
Västerbottens som samordnat Länsstyrelsernas redovisning till Miljö- och
Energidepartementet. Redovisningen från Länsstyrelserna skedde den 2 oktober
2018.
Mellan remissperiodens slut fram tills rapporteringen skedde har den regionala
handlingsplanen omarbetats enligt följande:
1. Handlingsplanen har delats upp i tre skilda delar som var för sig är
fristående, där Del 1 är Bakgrund, Del 2 är Kunskapsunderlag, och Del
3 är Insatsområden.
2. Delar av kunskapsunderlaget har omarbetats. Detta gäller främst
kapitlen kring marina miljöer, tätortsbyggd miljö och klimatanpassning.
Samtliga avsnitt som berör ekosystemtjänster har omarbetats och
fördjupats där underlag finns.
3. Värdetrakter för våtmarker, skog och marina miljöer har omarbetats och
beskrivits i varierande omfattning. Värdetrakter för odlingsmarker och
limniska miljöer står fortsatt under bearbetning och är inte aktuella för
publicering i nuläget.
I samband med detta PM publiceras Del 1 och Del 2 av den regionala
handlingsplanen under titlarna ”Regional handlingsplan för grön infrastruktur i
Gävleborgs län: Bakgrund” och ”Regional handlingsplan för grön infrastruktur
i Gävleborgs län: Kunskapsunderlag”. Del 3 som berör insatsområden planeras
att omarbetas i bred dialog med berörda aktörer i ett senare skede av arbetet
med grön infrastruktur. Värdetrakter för skog med tillhörande beskrivningar
planeras att publiceras under det första kvartalet 2019.
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