VÄGLEDNING FÖR
GRÖN INFRASTRUKTUR
för dig som arbetar med rådgivning
inom jord- och skogsbruk eller är markägare

Varför en vägledning?
I övergripande termer är grön infrastruktur inte så komplicerat, det kluriga
börjar när det ska omsättas i praktiken.
Förhoppningen med denna vägledning är att bidra med insikt och hjälp
för att komma en bit längre på vägen
med hur man konkret kan jobba med
grön infrastruktur inom jord- och skogsbruket.
Vägledningen riktar sig i första hand
till skogs- och lantbruksrådgivare, men
kan även användas av intresserade
markägare och brukare av mark.
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Grunder för en grön
infrastruktur i jord- och
skogsbruket
• Grön infrastruktur innebär inget hinder för
fortsatt brukande av marken utöver det som redan
styrs av gällande lagstiftning, varken inom jordeller skogsbruk. Det innebär inga nya regler eller
lagar utan är helt frivilligt.
• En värdetrakt för grön infrastruktur innebär inga
förändringar av en markägares eller verksamhetsutövares rättigheter och skyldigheter.
• Enklaste sättet att jobba med grön infrastruktur
är genom små justeringar i den naturvårdshänsyn
som redan tas idag. Det innebär alltså inte mer,
men däremot bättre anpassad naturvård. Om intresse finns hos markägare/brukare kan ytterligare
åtgärder vidtas.
• Varje markägare/brukare kan bidra utifrån sina
verksamheter, förutsättningar och ambitioner.
• Med väl genomtänkta och rätt utförda åtgärder
kan många nyttor vinnas. Åtgärder som bidrar
till biologisk mångfald, grön infrastruktur och
en större variation generellt ger även ett landskap
som står bättre rustat för klimatförändringarnas
konsekvenser. Det handlar om smart hänsyn och
smart produktion, något som gynnar inte minst
skogsägaren.

Vad är grön infrastruktur?
Grön infrastruktur är ett relativt nytt begrepp som
handlar om vilda arters möjlighet att förflytta sig i
landskapet. För att de ska kunna göra det behöver
de ha tillräcklig mängd livsmiljö av tillräckligt god
kvalitet, tillräckligt nära varandra för att kunna
leva, föröka sig och sprida sig. Att de vilda arterna
har denna möjlighet att leva och röra sig i landskapet är en grund för långsiktigt stabila ekosystem och ett hållbart brukande av landskapet, inte
minst med tanke på konsekvenserna av klimatförändringarna.
Grunden för grön infrastruktur är att det finns biotoper och strukturer där den mångfald av arter som
bygger upp ekosystemen kan leva. Med andra ord är
detta samma tänkande som redan finns inom jordoch skogsbruket när man exempelvis håller landskapet öppet med betesdjur, sköter sin skog och tar
generell hänsyn till naturvärden eller klassar bestånd
som NO/NS i skogsbruksplanen. Den delen innebär
inget nytt. Det nya som grön infrastruktur kan bidra
med är att vara ett stöd i processen med att planera
vilka åtgärder som görs var, så de får ett sammanhang i ett större landskapsperspektiv.
För den gröna infrastrukturen kan det exempelvis
spela stor roll om en betesmark som restaureras
ligger i anslutning till andra betesmarker, om den
ligger omgiven av skogsmark eller om ett skogs
område som avsätts utgörs av ädellövskog, hällmarkstallskog eller gransumpskog. Ibland kan en
enkel förändring vara skillnaden mellan att länka
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samman istället för att bryta en grön infrastruktur.
Att väga in den gröna infrastrukturen i det natur
vårdsarbete som redan görs är alltså ett sätt att
optimera insatserna så att de på ett ännu bättre sätt
gynnar den biologiska mångfalden genom att hänga
samman i ett större landskapsperspektiv. Ibland
finns inte valmöjligheten, och då kommer en insats
för den biologiska mångfalden naturligtvis vara
värdefull i sig oavsett om den kompletterar gröna
stråk eller inte.

duktion till vad grön infrastruktur är och här finns
även goda exempel på projekt som handlar om att
stärka den gröna infrastrukturen.
Nationella kartskikt med värdetrakter, ”Vad är grön
infrastruktur?”:
bit.ly/nyttkartverktyg

Hur underlaget kan
användas

Länsstyrelserna i landet har, på uppdrag av riksdagen, tagit fram handlingsplaner för grön infrastruktur. Genomförandet av handlingsplanernas tankegångar är högst frivilligt. Det finns inget juridiskt
bindande och det finns inga nya lagar eller regler
kopplat till planerna, utan syftet är att de ska vara
ett stöd i det arbete som redan pågår. I handlingsplanen för Jönköpings län finns exempelvis kartunderlag som kan vara till hjälp vid nyproduktion och
revidering av skogsbruksplaner, vid val av trädslag
vid föryngring med mera. En närmare beskrivning
av var kartunderlaget finns och en tänkt arbetsgång
utifrån det finns sist i vägledningen, under rubriken
”Förslag till arbetsgång”.

I en värdetrakt är det ofta klokt att, om möjligt,
prioritera naturvärden som syftar till att stärka den
utpekade naturtypen. Detta innebär åtgärder som
ökar arealen, förbättrar kvaliteten eller minskar
avståndet.

För att beskriva grön infrastruktur används ofta
begreppen värdekärna, värdenätverk, värdetrakt och
stödhabitat. Definitionerna av dessa finns i fakta
rutan här intill.

Skogsmark

Det finns även en beskrivning som tagits fram för
hela landet där grön infrastruktur och kartskikten
för värdetrakter presenteras. Den ger en bra intro-
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Det är viktigt att ta med den lokala kunskapen. Värdetrakten speglar de speciella karaktärerna i landskapet på en mer övergripande nivå, men de detaljerade
kunskaperna finns hos de som bor i området och
har brukat marken under lång tid. Genom att kombinera den lokala kunskapen med landskapsperspektivet nås bästa resultat.

I skogliga värdetrakter finns ett stort mervärde i att
generell hänsyn och val av frivilliga avsättningar i
skogsbruksplanläggningen anpassas till värdetraktens prioriterade skogstyp. Det bidrar till värdetraktens stabilitet och långsiktighet. Att jobba med förstärkt hänsyn inom värdetrakterna är extra positivt
ur hållbarhetssynpunkt.

VÄRDEKÄRNA
En värdekärna är ett naturområde
av varierande storlek med höga
naturvärden. Flera värdekärnor
tillsammans skapar goda förutsättningar för biologisk mångfald och
fungerande ekosystem.
Dessa områden är relativt ovanliga
och är extra betydelsefulla som noder i den gröna infrastrukturen och
är sårbara för yttre påverkan (med
undantag för skötsel som stärker
värden).
VÄRDENÄTVERK
I ett värdenätverk är värdekärnor
sammanlänkade genom zoner eller
korridorer, så att arter kan förflytta
sig mellan dem. Storleken på värdenätverket och avståndet mellan
värdekärnorna varierar beroende
på vilken art eller vilket ekosystem
som avses.

Dessa områden kan vara sårbara för
till exempel exploatering, då de kan
utgöra viktiga länkar för den gröna
infrastrukturen. Samtidigt hyser de
stor potential att på sikt utvecklas till
att hysa större värden.
VÄRDETRAKT
Värdetrakter är områden i landskapet som innehåller särskilt höga
ekologiska värden. En värdetrakt
har högre täthet av naturvärden för
djur- och växtliv, inklusive biologiskt
viktiga strukturer, funktioner och
processer jämfört med omgivande
landskap. Allt i en värdetrakt
behöver däremot inte hålla höga
naturvärden.
Till hjälp vid planering av hänsyn
finns värdetraktsbeskrivningar
framtagna via kartunderlag (se
Förslag till arbetsgång). I dessa
beskrivs kortfattat traktens särskilda
naturvärden, som är skäl till att

På en fastighet inom en värdetrakt för barrskog
innebär detta att planeringen av generell och
förstärkt hänsyn samt vilka områden som ritas in
som frivilliga avsättningar, med fördel har fokus på
barrskog och naturvårdsstrukturer knutna till denna
skogstyp. Barrskog, som exempel, är samtidigt
väldigt omfattande. För att få vägledning att planera
bland annat hänsyn lite mer specifikt och på ett sätt
som gynnar värdena i den aktuella värdetrakten är
värdetraktsbeskrivningar framtagna till hjälp (se
faktarutan ovan).

värdetrakten avgränsats. Dessutom
finns information om vilka speciella
biotoper som är extra värdefulla,
och som därmed med fördel kan
prioriteras vid planering av skogsbruket. Beskrivningarna innehåller
även övergripande råd om hänsyn
och åtgärder.
STÖDHABITAT
Mellan värdekärnorna har även
stödhabitat identifierats. Stödhabitat är områden som är av samma
naturtyp eller miljö som en viss typ
av värdekärna eller värdetrakt men
som inte uppnår det naturvärde
som krävs för att de ska räknas som
värdekärnor. Stödhabitat förstärker
värdekärnor och värdetrakter och
kan fungera som spridningslänkar
i landskapet. Även begreppet
vardagslandskap brukar användas.
I spridningslänkarna är det lämpligt
att göra åtgärder för att ytterligare
stärka den gröna infrastrukturen.

De skogliga värdetrakterna kan användas som underlag vid ansökan om stöd och bidrag för naturvårdsåtgärder som stärker den utpekade naturtypen.
Åtgärder och anpassningar kan utöver genom naturvårdshänsynen också göras i den aktiva produktionen. Skogsstyrelsen har flera olika stöd för att sköta
skogen som med fördel kan användas i värdetrakter
för exempelvis ädellöv- respektive lövskog.
Eftersom produktionsskogen utgör den stora andelen av skogsmarken, också i värdetrakter, är det av
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betydelse för den gröna infrastrukturen även hur
produktionsskogen brukas gällande trädslagsval,
avverkningsmetod och så vidare. Vilka framtida
naturvärdesträd, utvecklingsträd, högstubbar med
mera som kan skapas är beroende av hur produktionsskogen ser ut. Värden knutna till tall går till
exempel inte att bevara utan tallar. Trädslagsval
måste naturligtvis göras utifrån ståndorten, men
ett ståndortsortsanpassat skogsbruk är också ofta
det som gynnar den gröna infrastrukturen bäst.
Hyggesfritt skogsbruk främjar arters möjlighet till
spridning. Det passar dock inte på alla marker, det
är de naturliga förutsättningarna och markägarens
ambitioner som avgör. Skogsstyrelsen erbjuder rådgivning gällande bland annat hyggesfritt skogsbruk,
läs mer på deras webbplats.
Om fastigheten inte ligger i eller i närheten av en
värdetrakt finns det mer allmänna rekommendationer när det gäller hur hänsyn kan tas till grön
infrastruktur. I grunden handlar det om att jobba
med hänsyn och avsättningar precis som vanligt
enligt skogsvårdslagen och certifieringsreglerna,
men gärna med en extra tanke på att forma dessa
åtgärder så de sammanlänkar områden med samma
naturtyp. Här är viktiga delar exempelvis lövinslag,
brynmiljöer och andra kantzoner, vattenmiljöer och
våtmarker. Detta ger överlag ett mer variationsrikt
landskap med utrymme för fler arter och förbättrade
förutsättningar för att bevara biologisk mångfald.
Skogssektorns gemensamma målbilder för god
miljöhänsyn är bra underlag för detta arbete. Flera
av Skogsstyrelsens stöd kan användas för att öka
variationen i skogslandskapet.
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Fördelen med ett varierat skogslandskap är också
att det har en starkare motståndskraft mot klimatförändringarna och bättre kan stå emot de hot som
förväntas i form av fler bränder, stormar, torka och
angrepp av skadeinsekter. En stärkt grön infrastruktur kan därför även bidra till lösningar på utmaningar som skogsbruket står inför i och med ett varmare
klimat.
Stöd och bidrag:
www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/
Rådgivning:
www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/bestallaradgivning/
Målbilder för god miljöhänsyn:
www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-godmiljohansyn/

Exempel på åtgärder som kan bidra till grön infrastruktur för arter i skogen:
• Gynna olika trädslag, exempelvis tall och lövträd.
Det kan minska risken för bland annat bränder
och skadeinsekter. Ökad variation i skogen med
fler trädslag och småmiljöer överlag skapar livsutrymme för fler olika arter som stärker ekosystemen.
• Gynna eller skapa bryn – de förbättrar förutsättningarna för många arter såsom pollinatörer och
andra nyttoinsekter.
• Öka arealen hyggesfritt skogsbruk för ett varierat
landskap som främjar biologisk mångfald och
ekosystemtjänster.
• Främja bevarande av särskilt värdefulla skogar,
exempelvis genom anpassad hänsyn vid brukande,

• frivilliga avsättningar, naturvårdsavtal, biotopskyddsområde eller naturreservat.
• Gynna skogsbete av exempelvis kor, får och hästar
för att öka den biologiska mångfalden.
• Sätt upp holkar för fåglar, fladdermöss och bin.
• Prioritera naturvärden som syftar till att stärka
den utpekade naturtypen inom värdetrakter.
Mer att läsa – skogen
Grön infrastruktur i skogen – Naturvårdsverket
Sök på titeln på: www.naturvardsverket.se

Nedan: Befintlig barrskog i ett landskapsutsnitt. All barrskog
bidrar inte automatiskt till en grön infrastruktur för barrskogsarter. Inom barrskogen behövs naturvårdsåtgärder som
skapar ett nätverk av olika strukturer som olika arter kan
nyttja för att förflytta sig och sprida sig i landskapet. De flesta
arter som är knutna till gran är till exempel beroende av död
granved i olika nedbrytningsstadier. Genom att lämna död
ved kan ett nätverk av denna livsmiljö skapas.
Inom skogsbruket kan död ved samtidigt ses som ett hot, då
granbarkborren ynglar i död ved. Barkborren går dock bara
på gran och bara på träd som nyligen dött. Död ved som
är ett år eller äldre, eller är av andra trädslag än gran utgör
ingen fara. Tvärtom utgör denna livsmiljö för andra insekter,
såsom myrbaggen, som istället kan hjälpa till att begränsa
granbarkborren. Illustration: Kjell Ström, Naturvårdsverket

Verktyg som främjar åtgärder för grön infrastruktur –
Naturvårdsverket
Sök på titeln på: www.naturvardsverket.se
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Naturvårdsåtgärder i barrskogen är inringade. Dessa visar på död ved och högstubbar som lämnats och att naturvårdsträd
utgörs av barrträd (tall). Om landskapet ingår i en värdetrakt för barrskog är det extra värdefullt om åtgärderna anpassas till
just den skogstypen. Samtidigt är det även extra värdefullt med förstärkt hänsyn inom en värdetrakt. Naturvårdshänsyn i form
av kantzon utmed vattendrag finns också inringat, då denna hänsyn alltid är positiv för den gröna infrastrukturen. Bilden visar
också att formandet av strukturer som bidrar till grön infrastruktur görs i varje steg i skogsbruket, från plantering och röjning till
avverkning. Illustration: Kjell Ström, Naturvårdsverket
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Odlinglandskapet

marker som kan vara aktuella för dessa åtgärder,
men även andra områden kan nyttjas. Tänk på att
grön infrastruktur inte behöver innebära att det finns
spridningsvägar den rakaste vägen mellan två värdekärnor. För gräsmarksarter kan en tät skog eller en
bred väg innebära en stor barriär som kräver att det
finns spridningsvägar i en omväg runt hindret.

Vilka marker en lantbrukare sköter har en rad praktiska och rationella orsaker, vilket gör att ett underlag
för grön infrastruktur sannolikt kommer att ha liten
påverkan. Samtidigt kan det finnas tillfällen där det
trots allt finns möjlighet att välja. Det kan exempelvis
vara om en djurhållare eller markägare vill restaurera
betesmarker och det finns flera alternativa områden,
men där djuren inte räcker till för att restaurera och
därefter sköta alla marker. Ett annat exempel är om
marker måste släppas till följd av minskad verksamhet på gården och vilka marker som då helst bör
prioriteras att hållas i hävd. Här kan underlaget för
grön infrastruktur vara en vägledning. Står valet mellan två i övrigt likvärdiga marker bör den som ligger
närmast en värdekärna prioriteras. Även marker som
ligger på visst avstånd från en värdekärna men som i
ett större perspektiv ligger mellan två eller fler värdekärnor är av högre intresse att hålla i hävd.

Gräsmarker med hög biologisk mångfald brukar
främst förknippas med en artrik flora. Här finns även
ofta en mångfald av andra organismer, för vilka insatser kan göras så de kan sprida sig i landskapet. Ett
exempel är pollinerande insekter som behöver blomning över hela säsongen, något som inte behöver
vara knutet endast till permanenta gräsmarker utan
också mer tillfälliga marker. Värdefulla betesmarker
har ofta glesa buskage eller gamla träd, som utgör
strukturer som också kan gynnas på andra marker
för att underlätta för arterna i landskapet.

Den sammanlagda ytan naturlig, ogödslad gräsmark
är generellt för liten och för utspridd för att mångfalden av växter och djur på sikt ska kunna leva kvar
i odlingslandskapet. Därför är alla insatser för att
öka arealen gräsmarker, förbättra kvaliteten i dem
och att binda ihop dem, värdefulla.

Vid rådgivning på gårdsnivå förväntas underlaget främst kunna användas för att identifiera och
uppmuntra till åtgärder som bidrar till att värdena
i värdekärnor utökas till intilliggande marker eller
åtgärder som binder ihop värdekärnor. Detta är extra
värdefullt inom de områden som pekats ut som värdetrakter för gräsmark. Utpekade stödhabitat är

Exempel på åtgärder som kan bidra till grön infrastruktur för arter i odlingslandskapets gräsmarker:
• Restaurera betesmarker, gärna i närheten av värdekärnor och inom värdetrakter. Möjlighet finns att
söka restaureringsstöd.
www.lansstyrelsen.se/jonkoping/natur-och-landsbygd/stod-till-jordbruksforetagare/stod-till-restaurering-av-betesmarker-och-slatterangar.html

• Anpassa skötseln av vägkanter intill och mellan
värdekärnor så att de får en artrikare flora med fler
blommande örter. En artrik vägkant ger blomning
över en längre del av säsongen, vilket är viktigt för
många pollinatörer. Slå ena sidan av vägen först
och vänta tills den blommar igen innan nästa sida
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• slås. Bekämpa lupiner och anda invasiva arter.
Åkerrenar och dikeskanter kan med fördel skötas
på samma sätt.
• Om det finns en utmagrad vall i närheten av en
värdekärna kan den på sikt bli en ängsvall, som i
sin tur kan ge möjlighet till högre ersättning i miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar.
Sök på ”Ängsvallar – så här gör du” på:
www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland.html

• Anlägg blomsterremsor med en varierad sammansättning av arter som finns naturligt i bygden för
att på så sätt underlätta för pollinerande insekter
att sprida sig. Remsorna anläggs på åkrar som
angränsar till eller ligger i närheten av värdekärnor
och gärna på ett sådant sätt att avståndet mellan
olika värdekärnor minskar tack vare blomster
remsorna. Remsorna kan även gynna naturliga
fiender till skadeinsekter på åkermarken.
• Spara obrukade kantzoner på åkermark. Även
dessa kan gynna pollinatörer, men också andra
insekter som använder den ostörda marken som
livsmiljö.
Sök på ”Gynna mångfalden på kantzoner” på:
webbutiken.jordbruksverket.se

• Skapa bryn med blommande träd och buskar, exempelvis sälg som är extra värdefull tack vare sin
tidiga blomning.
• Skapa jordblottor och sandfläckar, till exempel
i vägslänter. Många insekter bygger sina bon i
öppna jord- och sandblottor, såsom dyngbaggar
och dyngflugor. Dessa bryter ned spillning från
betesdjur och förbättrar därigenom betet och
minskar risken för smittspridning.
• Anlägg skyddszoner längs vattendrag.
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I värdetraktsbeskrivningarna som finns tillgängliga via kartunderlagen finns ytterligare vägledning
kring vilka biotoper och strukturer som utgör de
speciella naturvärdena i respektive värdetrakt. Här
kan ytterligare inspiration hämtas vid planering av
skötsel av odlingslandskapets gräsmarker.
Generellt handlar grön infrastruktur, precis som bevarande av biologisk mångfald i odlingslandskapet,
om att hävda markerna och att göra det på ett sätt
som bidrar till en variation av miljöer. Detta gäller
både på landskapsnivå och lokalt, och kan illustreras
med bilden nedan. Humlan bygger bo i marken (till
exempel i ett gammalt sorkhål) och behöver sedan
marker där den kan födosöka, vilket ofta innebär
olika marker olika tider på säsongen. För att kunna
röra sig mellan dessa marker får det inte vara för
långt mellan dem och det måste finnas skyddade
stråk där humlan kan röra sig. Det behövs alltså en
grön infrastruktur.
Genom att skapa större variation i odlingslandskapet förbättras inte bara den gröna infrastrukturen,
på köpet ökar också motståndskraften mot klimatförändringar. Några exempel på detta är:
• Välhävdade gräsmarker, våtmarker, vattendrag
och lövhagmarker utgör naturtyper med låg
brännbarhet som ger ökat skydd vid bränder.
• Våtmarker får vattnet att stanna kvar längre tid i
landskapet. Detta motverkar låga grundvattennivåer och skapar därigenom bättre förutsättningar
för bevattning av grödor och tryggare vattenförsörjning för djuren vid torrperioder. De minskar

En humlas livsmiljöer i ett landskap och hur den kan röra sig mellan dessa. Illustration: Kjell Ström, Naturvårdsverket.

• även riskerna för översvämningar genom att de
dämpar höga flöden.
• Träd- och buskridåer minskar skadorna vid stormvindar. Vegetationsklädda ytor ger lägre risk för
skred och erosionsskador.
• Naturbetesmarker, skog, våtmarker, åkerholmar,
bryn och skyddszoner/spridningskorridorer skapar
livsmiljöer för pollinerande insekter som behövs

• för att vissa grödor ska kunna odlas.
• En mångfald av naturtyper ger minskade risker
för etablering av invasiva främmande arter.
• I ett variationsrikt landskap finns livsmiljöer för
insekter som hjälper till att reglera mängden skadeinsekter. Alltför omfattande monokulturer medför större risker för angrepp av skadegörare, vilket
ökar beroendet av kemiska bekämpningsmedel.
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Värdefulla strukturer som bidrar till den gröna infrastrukturen i gräsmarkslandskapet. Här finns till exempel rik blomning längs
vägkanten och längs stenmuren, betesdjur och brynmiljöer med en blandning av träd och buskar. För att ekosystemen och den
gröna infrastrukturen ska fungera behöver strukturerna finnas i tillräcklig mängd, vara av tillräckligt god kvalitet och ligga tillräckligt nära varandra. Illustration: Kjell Ström, Naturvårdsverket

Mer att läsa – odlingslandskapet
Åkrar, småbiotoper och gårdsmiljöer – Jordbruksverket
Sök på ”Gynna mångfalden på kantzoner” på:
webbutiken.jordbruksverket.se
Grön infrastruktur i blomrika gräsmarker – Naturvårds
verket
Sök på titeln på: www.naturvardsverket.se
Verktyg som främjar åtgärder för grön infrastruktur –
Naturvårdsverket
Sök på titeln på: www.naturvardsverket.se
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Vattenytor och våtmarker

Inom jord- och skogsbruk är det alltid av stor vikt
att ta hänsyn till vattenmiljöer och våtmarker. Detta
är inarbetat sedan tidigare genom diverse riktlinjer
för hänsyn. I underlaget för grön infrastruktur är de
värdefullaste sjöarna, vattendragen och våtmarkerna
markerade som värdekärnor. Kring dessa är det
lämpligt med särskild hänsyn för att bibehålla deras
ekologiska värden, som i sin tur är en förutsättning
för deras funktion som livsmiljö och spridningsstråk.

Befintliga gräsmarker i ett landskapsutsnitt. De tillgängliga gräsmarkerna bidrar i olika grad till grön infrastruktur, beroende på
vilken art man tittar på. Vissa arter behöver ett nätverk av blommande områden, andra behöver betesmarker med gott om
insekter medan ytterligare andra är beroende av solbelysta gamla träd. Genom att förstärka nätverken av dessa strukturer kan vi
skapa en fungerande grön infrastruktur och hållbara ekosystem. Illustration: Kjell Ström, Naturvårdsverket
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Bilden ovan illustrerar hur ett varierat odlingslandskap bidrar till en hög biologisk mångfald och en mer välfungerande grön infrastruktur. Detta innebär i sin tur ett mer hållbart landskap. Odlingslandskapet i Jönköpings län har en tydlig dragning åt illustrationens högra del, vilket gör att det inte bara gäller att förbättra, utan också att vara medveten om och lyckas behålla de värden
vi redan har. Illustration: Jakob Robertsson, Naturvårdsverket

Hos Skogsstyrelsen finns olika stöd som går att söka
för att främja naturvärden, såsom att skapa våtmark
i skog. Om intresse finns för detta kan värdekärnor för våtmark vara ett underlag för att identifiera
lämplig plats för den nya våtmarken så att den kan
binda ihop värdekärnor eller förstärka värdetrakter.
Stöd och bidrag:
www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/stod-och-bidrag/
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Exempel på åtgärder som kan bidra till grön infrastruktur för arter i vattenmiljöer:
• Bevara och restaurera vattenmiljöer och våtmarker
och lägg igen diken.
• Lämna kantzoner mot bäckar, våtmarker och
stränder då kantzoner är viktiga miljöer för många
arter, exempelvis för att ge skugga åt vatten
levande djur.
• Undvik körning i kantzoner för att minimera kör

• skador som kan ge upphov till läckage av näringsämnen och metaller.
• Gynna fiskar och andra vattenlevande arter genom
att skapa fria vandringsvägar för att underlätta
fiskens lek.
• Återställ det slingrande loppet hos en sträcka av
ett vattendrag för att öka den biologiska mångfalden i vattnet och minska risken för översvämningar nedströms.

Förslag till arbetsgång
Till stöd för planeringen av praktiska åtgärder finns
Länsstyrelsens underlag för grön infrastruktur med
kartor över värdekärnor, värdenätverk, värdetrakter
och stödhabitat. Nedan beskrivs hur detta underlag
nås och kan användas i planeringsarbetet.
1. Det regionala kartunderlag som tagits fram för
grön infrastruktur kan nås på flera olika sätt.
• En kort översikt finns i Länsstyrelsens kartberättelse för den regionala handlingsplanen.
Sök på ”regional handlingsplan grön infrastruktur” på
www.lansstyrelsen.se/jonkoping.html

• Länsstyrelsens webbGIS för grön infrastruktur är
ett tittskåp där du kan tända och släcka skikten
och få fram mer information om ytorna som visas
i kartan.
Sök på ”regionalt kartunderlag grön infrastruktur” på
www.lansstyrelsen.se/jonkoping.html

• Lägg in en WMS-länk i ditt eget kartprogram,
då har du automatiskt alltid uppdaterat under-

lag. Länken hittar du i länsstyrelsernas Geo
datakatalog.
Sök på ”LSTF_WMS_GI” på
ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/

• Ladda ner de separata GIS-skikten till ditt eget
kartsystem. Kartskikten finns i länsstyrelsernas
Geodatakatalog.

Sök på ”LstF_GI” på
ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/

2. Leta upp aktuell fastighet eller område. Zooma ut
en liten bit och tänd skikten för en naturtyp i taget,
det vill säga skogsmark (Levande skogar), gräsmark
(Ett rikt odlingslandskap), vattenytor (Levande sjöar
och vattendrag) samt våtmark (Myllrande våtmarker).
Notera om fastigheten ligger inom en värdetrakt
eller värdenätverk, om det finns värdekärnor på eller
i närheten av fastigheten samt om det finns stödhabitat inom fastigheten.
För varje värdetrakt finns beskrivningar som innehåller dels information om trakternas naturvärden,
dels förslag på åtgärder. Läs beskrivningarna av värdetrakterna för ytterligare information. Värdetraktsbeskrivningarna nås via Länsstyrelsens webbGIS för
grön infrastruktur genom att klicka på den aktuella
värdetrakten. I informationsrutan som då kommer
upp ligger beskrivningen som en länk under ”Objektlänk – Mer information”. Beskrivningarna kan
även nås via den nationella ingången.
bit.ly/nyttkartverktyg

15

Gå då in under fliken Värdetrakter, välj naturtyp,
zooma in till rätt värdetrakt och gör sedan som
ovan. Tanken är att värdetraktsbeskrivningarna ska
förbättras kontinuerligt i samverkan med berörda
aktörer och i takt med att kunskapen om lämpliga
åtgärder ökar.
För skogsmark finns värdetrakter identifierade för
fem olika skogstyper; lövskog, triviallövskog, ädellövskog, barrskog och tallskog.
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För odlingslandskapet finns underlag för naturt ypen
gräsmarker i form av identifierade värdetrakter, värdenätverk, värdekärnor och stödhabitat.
3. Fundera över vilka åtgärder som är relevanta
baserat på den information du fått fram kombinerat
med lokal kunskap.

