Åtgärder
I de regionala handlingsplanerna kommer insatser
för att nå mål att föreslås. Målen ska ge stöd för att
genomföra åtgärder så att den gröna infrastrukturen
stärks. Eftersom olika delar av Sverige ser olika ut
olika ut kommer de prioriterade insatserna att variera
mellan olika län och över tid.
Enskilda markområden är olika viktiga pusselbitar i
landskapet, där olika fastigheter bidrar till helheten.
Markägare känner till sin mark och dess värden och
kan på så sätt bidra med kunskap och engagemang
utifrån sina förutsättningar.
Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, och tillsammans kan vi göra mer. Det är först genom ökad
kunskap och gemensamma mål, täta samarbeten,
väl genomtänkt planering och smarta insatser som vi
alla kan hjälpas åt att binda samman skogar, hagar,
parker, grönytor, våtmarker, sjöar, vattendrag, kustoch havsområden för att öka biologisk mångfald och
skapa fler fungerande livsmiljöer för växter och djur
och till nytta för oss människor.

Naturvårdsverket koordinerar arbetet med att utveckla
en fungerande grön infrastruktur i svenska land-, vattenoch havsområden tillsammans med länsstyrelserna och
flera andra myndigheter och aktörer.

Kontakt på Naturvårdsverket:
Ingrid Johansson Horner, projektledare
Ingrid.Johansson-Horner@Naturvardsverket.se,
010–6981406

Läs mer om arbetet med grön infrastruktur på:
www.naturvardsverket.se/gron-infrastruktur

Prenumerera på lägesrapport grön infrastruktur:
http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-press
meddelanden/info-mejl/Lagesrapport-gron-infrastruktur/
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Grön infrastruktur är nätverk av natur som
bidrar till fungerande livsmiljöer för växter
och djur och människors välbefinnande.
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Varför grön infrastruktur?

Alla landskapets aktörer kan bidra

Människans storskaliga nyttjande av naturen har lett till
att den biologiska mångfalden har minskat. I Sverige har
vi arbetat mycket med att skydda natur, växter och djur.
Det har varit viktigt för både hotade arter och naturtyper,
men det räcker inte för att klara den biologiska mångfalden.

Att arbeta med grön infrastruktur kräver ett nytt helhets
perspektiv och nya arbetssätt. För att uppnå syftet med
grön infrastruktur behövs en samsyn i samhället i stort
för att länka samman fragmenterad natur.

Fungerande ekosystem är en förutsättning för biologisk
mångfald och för naturens produktion av ekosystemtjänster.
Naturens ”gratisarbete” bidrar med många viktiga nyttor
för oss människor.
Utvecklingen går fortfarande åt fel håll för bevarandet av
biologisk mångfald och hållbara ekosystem. För att vända
utvecklingen krävs att vi lägger större vikt än tidigare på
hur all natur i landskapet hänger ihop. Arbetet med grön
infrastruktur handlar om att se och planera för helheten
i landskapet.

Växter och djur har olika behov
Arters olika behov är en viktig grund för förståelsen av vilka
kvalitéer som behövs i landskapet. Växter och djur behöver
kunna förflytta sig i landskapet, både för att hitta föda,
boplats och för att sprida och föröka sig. Därför behövs
gemensam kunskap så att vi kan planera för fungerande
livsmiljöer som är av tillräcklig kvalitet och storlek för olika
växter och djur.

Arbetet med grön infrastruktur är ett gemensamt arbete
som inkluderar markägare och alla som brukar eller
förvaltar mark, de som tar fram planer för kommunal
och regional samhällsutveckling vid förändrad mark
användning och för dem som prioriterar skydd och
skötsel av natur.
Det är därför nödvändigt att lokala myndigheter, företag
och organisationer samverkar för en bredare förståelse
av ekologiska sammanhang, så att grön infrastruktur
blir en naturlig del av planering och prioritering av
insatser i olika samhällsprocesser.

Länsstyrelserna tar fram regionala
handlingsplaner för grön infrastruktur
De regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur
ger kunskap om värdefull natur och över ekosystemtjänster naturen ger idag. Underlaget kan användas
vid bedömningar vid fysisk prövning och planering,
brukande av mark- och vattenområden, och naturvårds
arbete på landskapsnivå.
Det finns redan lagstiftning som reglerar hur markoch vattenområden ska och får användas. Arbetet med
handlingsplanerna för grön infrastruktur innebär ingen
ny lagstiftning utan bidrar med kunskap som kan ge
olika aktörer i landskapet, däribland markägare, bättre
förutsättningar att planera och prioritera åtgärder
utifrån sina respektive verksamheter, förutsättningar
och ambitioner.

