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Urvalskriterier för pilotområde

• Utgår från värdetrakter för gräsmarker

– Värdetrakterna i Dalarna har tagits fram utifrån koncentrationen av 
värdefulla ängs- och betesmarker

– Justerat utifrån att fäbodar får för stort genomslag i GIS-analyser.

• Skyddade områden med gräsmarksvärden

• Utpekade kulturmiljövärden

• Markanvändningshistorik ska kunna tas fram

• Förekomst av ÅGP-arter/rödlistade arter

• Aktörer att samarbeta med (Kommunen, markägare etc)

• Djurägare i området som sköter gräsmarker

• Uppdrag för flertalet i ERO-gruppen som kopplar till området
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• Lantbrukare/anläggningar 

(Leksand-Insjön)

− NÖT ca 14 anläggningar. 

9 säkra, varav 

6 köttproducenter och 

3 mjölkproducenter

− FÅR ca 15 anläggningar

− GET ca 5 anläggningar 

Beskrivning av värdetrakterna

Fallsbjörken Foto S. Lagerberg



Beskrivning av värdetrakterna forts.

• Förekomst av ÅGP-arter

− Brun gräsfjäril

− Ladparasitspik

− Fältgentiana

− Rönnpraktbagge

− Blåröding

− Sydlig ladlav

− Ortolansparv

− Violett guldvinge
Foto: S. Lagerberg

Foto: R. Axelsson

Foto: U. Nylander

Foto: A. Janols

Foto: S. Birkedal/SLU Artdatabanken Foto: C-J. Wikström



Beskrivning av värdetrakterna forts.

• TUVA-objekt

Finns ett flertal 
TUVA-objekt inom 
värdetrakten

• Riksintresse för 
kulturmiljövård

Ca halva 
värdetrakten är 
utpekat som 
riksintresse 
DALÄLVSBYARNA



Beskrivning av värdetrakterna forts.

• Reservat

Prästön

Hundhagen

Djuptjärnbo

Sätra hasselskog

Plintsberg

N2000-områden

Böle-Fallsbjörken 

Limsjön

Böle-Fallsbjörken Foto: J. Montelius Risberg



Syften och mål med projektet

• Ta fram arbetssätt, samverka och öka kunskapen om GI

• GI-perspektivet ska bli en naturlig del för projektdeltagarna

• Insatser kopplat till befintlig verksamhet hos projektdeltagarna

• Om möjligt minska den skepsis vissa markägare har för GI

– Samverkan

– Kunskapsspridning

– Nyttan av de ekosystemtjänster som en välfungerande GI innebär



Förslag på arbetsmetoder

• Uppsökande verksamhet

• Ta till vara initiativ från intresserade – undvika färdiga insatser

• Samverkan med olika aktörer 

– Skogsstyrelsen

– Kommuner

– Intresseorganisationer och större lantbruk i området

• Rådgivning till initiativ som kan komma upp under projektet

• Inkludera och samordna insatser från andra projekt hellre än 
att starta upp nya insatser (pollinatörsuppdraget, invasiva
arter, ÅGP, etc.)

• Erfarenhetsutbyte med andra pilotprojekt för GI i 
odlingslandskapet



Tack för oss!


