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Enligt sändlista

Grön infrastruktur – ett nytt arbetssätt som bidrar till hållbar utveckling
Vi vill arbeta tillsammans med er för att kunna göra Hallands län till en plats där landskapet
ger rika livsmiljöer för både människor, djur och växter. Att planera grön infrastruktur är ett
arbetssätt som kan hjälpa oss med det.
Vad menas med grön infrastruktur?
Vi människor behöver naturens ekosystem för att vi och våra samhällen ska fungera.
Ekosystemen ger oss ett stort antal tjänster, till exempel rening av luft, pollinering av
växter, omhändertagande av regnvatten, träråvara och rekreation. Detta kallas ekosystemtjänster. För att naturen ska kunna fortsätta att ge oss ekosystemtjänster måste det finnas
gott om livsmiljöer för alla de växter och djur som naturen består av. Det behövs livsmiljöer
av olika slag (lövskog, sandmarker, ängar, bäckar och så vidare) och de måste vara
tillräckligt många och tillräckligt stora. Dessutom behöver de hänga samman med varandra
så att djur kan förflytta sig och växter spridas från en plats till en annan.
För att betona att natur- och grönområden behöver hänga samman, på samma sätt som
vägar och avloppsnät, har man börjat använda begreppet grön infrastruktur. Den gröna
infrastrukturen behöver både bevaras och utvecklas. Regeringen har gett länsstyrelserna i
uppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur och en första
redovisning av arbetet görs i oktober 2018. Handlingsplanerna ska bli ett
planeringsunderlag, som visar var det finns naturmiljöer och grönområden med höga
kvaliteter och var det behöver utvecklas länkar som binder samman dem. De kan
användas vid fysisk planering, naturvård, förvaltning av parker och grönområden,
friluftslivsplanering, klimatanpassning med mera. Bakgrunden till uppdraget finns i både
internationellt och nationellt antagna mål och i regeringens samlade strategi för biologisk
mångfald och ekosystemtjänster.
Vi behöver er hjälp!
I arbetet med handlingsplaner för grön infrastruktur kommer vi att behöva hjälp av många
olika aktörer, bland annat länets kommuner. Om du redan nu tror att du skulle vilja vara
med i arbetet på något sätt, eller vill veta mer, får du gärna ta kontakt med oss. Vi skulle
också vilja be er svara på följande frågor, så att vi får en bild av vad det redan finns för
underlag som rör natur och grönområden:
1. Har eller är er kommun på gång att ta fram något naturvårdsprogram, grönstrukturplan
eller liknande? I så fall vill vi gärna ta del av dem. Helst i digital form tillsammans med
eventuella digitala avgränsningar.
2. Har ni uppdaterade kunskapsunderlag från naturinventeringar i anslutning till planprojekt eller liknande? I så fall vill vi gärna ta del av dem.
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3. Vilka områden i er kommun anser ni innehålla särskilt prioriterade naturvärden? Vad
består värdena i och hur ser ni på möjligheterna till att länka samman områden med
samma kvaliteter?
4. Är det någon naturtyp eller ekologisk struktur / process / funktion i er kommun som ni
anser att handlingsplanen borde fokusera på?
5. Har ni funderingar eller önskemål om olika landskapsanalyser som ni anser borde
genomföras inom arbetet med handlingsplanen?
6. Finns det viktiga natur- eller grönområden som inte finns med i kommunens underlag?
Har någon naturtyp missats? Är det något annat vi bör veta inför arbetet med handlingsplanerna? Berätta gärna!
Läs gärna mer om grön infrastruktur på vår hemsida: www.lansstyrelsen.se/halland.
Svar önskas senast 1 april 2016. Ange diarienummer 500-8790-16.
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