
”Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till 
fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors 
välbefinnande”

Grön infrastruktur



EU:s strategi för biologisk mångfald till 2020
Mål 2

Senast 2020 bevara och förbättra ekosystem och 

ekosystemtjänster genom att grön infrastruktur införs 

och minst 15 % av skadade ekosystem återställs

En strategisk plan för biologisk mångfald 

(20 Aichimål)
Rädda den biologiska mångfalden och säkra 

därigenom fungerande ekosystem

En svensk strategi för biologisk mångfald 

och ekosystemtjänster (Prop. 2013/14:141)

Ta fram regionala handlingsplaner för grön 

infrastruktur med syfte att bevara landskapets 

biologiska mångfald och främja ekosystemtjänster



Regional handlingsplan för grön infrastruktur

• Identifiera naturtyper i 

landskapet

• Visa på ekologiska 

sammanhang

• Ge förslag på åtgärder 



Vad är syftet med handlingsplanerna?

Planerings- och kunskapsunderlag för

• Jordbruk, skogsbruk, vattenbruk

• Kommunal fysisk planering

• Klimatanpassningsåtgärder

• Naturvårdsinsatser
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Tådene skärgård i Vänern

Helhetssyn på landskapet

God delaktighet

Nya perspektiv

Långsiktighet



Regional handlingsplan för grön infrastruktur i 

Västra Götalands län

Prioriterade insatsområden med mål

• Stärka nätverket av skyddsvärda lövträd i landskapet

• Bevara och stärka värdetrakter för ett rikt 

odlingslandskap

• Stärka ekologiskt funktionella kantzoner längs 

vattendrag

• Synliggöra naturens nyttor i fysisk planering

• Bevara Västerhavets viktigaste naturområden

• Bevara och stärka värdetrakter för ädellövskog



Träd finns i hela landskapet
Träd är boplatser för många arter

• Hyser många sällsynta arter

– Mer än 700 rödlistade arter

• Varje träd har många olika miljöer

– Hål

– Solbelyst bark

– Fuktiga områden

– Död ved

– Grenar i kronan



Inventering av 

skyddsvärda träd 

i Västra 

Götalands län

Skyddsvärda träd

• Träd mer än 1 meter i 

diameter i brösthöjd

• Hålträd

• Träd med hotade 

arter



Värdetrakter och 

värdekärnor för 

skyddsvärda lövträd 

i Västra Götalands 

län

Värdekärnor: 
Områden med minst 
50 skyddsvärda träd 
där avståndet mellan 
två träd inte 
överstiger 200m

Värdetrakter: …..där 
avståndet inte 
överstiger 1,5 km



Skyddsvärda lövträd 

– täthet

Hjo

Buffertzoner kring 

skyddsvärda lövträd, 

radie:

 100 m (värdekärnor)

 400 m

 750 m

Sammanhängande ytor 

med minst 50 träd.

 Gräns för värdetrakt



Är stora träd till nytta eller till problem?

• Filtrerar regn

• Binder vatten

• Reglerar temperaturen

• Skydd mot skred och erosion

• Förbättrar luftkvalitet

• Begränsar buller

• Förbättrar hälsa

• Estetiskt värde

• Gagnar friluftslivet
• Risk för olyckor



Mångfunktionell 

markanvändning

• Hantering av dagvatten

• Spridningskorridor för arter

• Estetiskt värde

• Skugga



Stärka nätverket av grova lövträd i 
landskapet

Målsättning

• Stärka sambanden inom och mellan värdekärnor

• Stärka sambanden inom och mellan värdetrakter

• Ökad kunskap om trädens värde i landskapet

Behov av 
Insatser

• Ta fram kommunala trädplaner i prioriterade kommuner

• Genomför kurser om trädens naturvärden, skötsel och EST

• Ta fram en checklista att använda vid fysisk planering

Förslag på 
insatser

• Planera för träd som ger mångfunktionalitet

• Spara träd i alla generationer

• Återplantera träd

• Inför marklov för fällning av träd 



Var finns värdefulla gräsmarker i 
landskapet?



Värdetrakter

Länsgräns
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Värdetrakter

Områden med täthet

>10 %  och > 10 ha



Konnektivitetsanalys 1000m

Värdefulla gräsmarkmiljöer  

Kommungräns
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Konnektivitetsanalys utifrån  

värdefulla gräsmarksmiljöer  

inom Marks kommun  

Effektivt spridningsavstånd  

1000 m.



Konnektivitetsanalys 2000m

Värdefulla gräsmarkmiljöer  

Kommungräns

0

© Länsstyrelsen i Västra Götalands län

© Lantmäteriet Geodatasamverkan

2 4 6 8 10 Kilometer

Konnektivitetsanalys utifrån  

värdefulla gräsmarksmiljöer  

inom Marks kommun  

Effektivt spridningsavstånd  

2000 m.



Långsiktigt mål

• GI och EST blir kända begrepp

• GI och EST integreras i all samhällsplanering

• Mångfunktionell mark- och vattenanvändning

• Analyser och underlag som visar ekologiska 
samband efterfrågas

• Ökad insikt om att vi människor är en del av 
naturen och att vi är helt beroende av den


