MEDDELANDE

1 (4)

Datum

Beteckning

2019-06-19

106-2131-2015

Enheten för landskap och naturskydd
Karin Terä

Fastställd regional handlingsplan för grön infrastruktur i
Stockholms län
Länsstyrelsen i Stockholms län har fastställt en regional handlingsplan för grön
infrastruktur i enlighet med regeringsuppdrag och efter samverkan och
remissbehandling med länets berörda aktörer. Som underlag till handlingsplanen
publiceras också en rapport om bakgrund och tillstånd för grön infrastruktur i
länet. Kartmaterial som rör grön infrastruktur går att ladda ner via en särskild
kartportal som nås på Länsstyrelsens hemsida.
Länk till handlingsplanen:
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2019/groninfrastruktur---regional-handlingsplan-for-stockholms-lan.html
Länk till bakgrundsrapporten:
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2019/groninfrastruktur-i-stockholms-lan---bakgrund-och-tillstand-2018.html
Länk till kartportalen:
https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=b2fa9a48bc6b4a5b864d82f29863e574

Vi vill tacka alla som bidragit till handlingsplanen genom underlag, deltagande i
referensgrupper eller genom synpunkter i yttranden över det förslag till
handlingsplan som sändes på remiss i februari 2018. Det har bidragit till att göra
planen bättre och vi ser fram mot fortsatt bred samverkan kring arbetet med grön
infrastruktur.
Vi vill också passa på att hälsa intresserade välkomna till det
lanseringsseminarium vi kommer att ordna den 30 augusti Se mer om det nedan.
Sist i detta brev hittas även en inbjudan till utbildning och informationstillfälle om
BIOTOP Stockholm, den 24–26 september. En av handlingsplanens redan
pågående åtgärder.
Annika Lindvall
Tillförordnad enhetschef vid enheten för landskap och naturskydd.
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Bakgrund
Grön infrastruktur definieras som ett nätverk av natur som bidrar till fungerande
livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Att bibehålla
landskapets gröna infrastruktur är avgörande för att bevara biologisk mångfald
och ekosystemtjänster som i sin tur är en förutsättning för människors livsmiljö
och hälsa. Länsstyrelsen har genom regleringsbreven för åren 2016 - 2018 fått i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för grön infrastruktur. I uppdraget har det
ingått att:
• Identifiera landskapets biotoper mm som skapar ett ekologiskt sammanhang som
utgör förutsättningen för att bevara landskapets biologiska mångfald och främjar
ekosystemtjänster.
• Redovisa lämpliga bevarandeinsatser som hänsyn, skötsel, skydd och
restaureringsinsatser, som bl.a. kan utgöra grund för prövning och fysisk
planering.
• Samarbeta med berörda landskapsaktörer och involvera det civila samhället i
arbetet.
Texternas innehåll

Bakgrundsbeskrivningen redovisar samlad och delvis ny kunskap om olika
naturmiljöer i länet och hur naturvärden kopplade till miljöerna är fördelade i
landskapet. I handlingsplanen presenteras åtgärder för att bevara och stärka den
gröna infrastrukturen. Länsstyrelsen hoppas att underlagen kan bidra till att lyfta
landskapsperspektivet och utveckla det miljöarbete som görs idag.
Handlingsplanen är tänkt att ge stöd och kunskap om hur olika naturområden
hänger ihop så att värdena av den gröna infrastrukturen bättre kan beaktas vid:
• fysisk planering och ärendehandläggning
• prioritering av naturvårdsinsatser hos både offentliga och privata aktörer
• övrig mark- och vattenanvändning.
Värdetrakter och andra underlag som presenteras i handlingsplanen medför inga
juridiska förändringar eller tillägg till det som redan gäller utifrån befintlig
lagstiftning. Kartorna som har tagits fram ska ses som kunskaps- och
planeringsunderlag för att de åtgärder som vidtas i landskapet ska bidra till att
miljömålen nås (www.sverigesmiljomal.se). Det geografiska underlag som tagits
fram i arbetet tillgängliggörs på olika sätt. Dels som enskilda kartor i
handlingsplanen och dels via Länsstyrelsens olika karttjänster som nås via
Länsstyrelsens hemsida.
Grunden för ett långsiktigt arbete
Länsstyrelsen ser framtagandet av handlingsplanen som ett första steg i ett
långsiktigt arbete. Handlingsplanens olika delar kommer behöva uppdateras med
ny kunskap och nya analyser efter hand så att underlagen hålls aktuella. Andra
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delar behöver utvecklas, till exempel underlag för friluftsliv och
ekosystemtjänster. Vissa av de konkreta åtgärderna i handlingsplanen ligger inom
ramen för olika myndigheters ordinarie verksamhet medan andra satsningar styrs
av regeringens och andra aktörers prioriteringar. Alla aktörer i landskapet arbetar
utifrån sina egna förutsättningar och tidsramar med eventuella åtgärder. Ett
framgångsrikt arbete grundas därför på dialog, samverkan och kunskapsutbyte.
Naturvårdsverket har sammanställt en FAQ för grön infrastruktur, vilken besvarar
en lång rad av de vanligaste frågorna som dykt upp under arbetet. Dokumentet
finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Lanseringsseminarium den 30 augusti
Länsstyrelsen kommer att ordna ett lanseringsseminarium om handlingsplanen
den 30 augusti kl 10-15. Där kommer vi att både presentera planens innehåll
övergripande och en del om insatsförslag där arbetet påbörjats. Ett detaljerat
program kommer att presenteras i början av augusti. Seminariet kommer att hållas
i Länsstyrelsens lokaler på Regeringsgatan 66.
Anmälan kan göras via länken:
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/kalenderhandelser---stockholm/2019-0618-lanseringsseminarium---regional-handlingsplan-for-gron-infrastruktur.html
Vill du veta mer?
Kontakta i så fall Länsstyrelsens samordnare för grön infrastruktur, Karin Terä,
karin.tera@lansstyrelsen.se, telefon 010-2231512.
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BIOTOP Stockholm – utveckling av en modern
biotopdatabas för Stockholms län
BIOTOP Stockholm är en av pågående åtgärder inom grön infrastruktur. Det är en
ny metod och ett nytt kunskaps- och planeringsunderlag för länets natur som är
under utveckling.
BIOTOP Stockholm, kurs för utförare inom flygbildstolkning (steg2) erbjuds till
självkostnadspris den 24–26 september på Stockholms Universitet (obs ändrat
datum). Intresseanmälan och mer information via länken:
https://survey.su.se/Survey/28727
Alla som vill veta mer om BIOTOP Stockholm är välkomna på kursens inledande
seminarium den 24 september klockan 10–12 på Stockholms universitet,
Geohuset. På dagordningen står bland annat återkoppling av remissen om
klassificeringssystemet. Intresseanmälan och mer information via länken:
https://survey.su.se/BIOTOP_Stockholm_information_190924
För mer information kontakta Helle Skånes på Stockholms Universitet,
helle.skanes@natgeo.su.se .
Följ gärna BIOTOP Stockholm på Twitter.

