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Kust & Hav



Vad är grön infrastruktur (GI)?
Beskriver både ett arbetssätt och fysiska naturmiljöer

Grön infrastruktur – Definition (NV, något kortad)
– Ekologiskt funktionella nätverk av naturområden och 

naturvärdesstrukturer som förvaltas på ett sådant sätt att 
biologisk mångfald bevaras och ekosystemtjänster främjas i hela 
landskapet.

GI – Beståndsdelar

VÄRDEKÄRNA = Område med högt naturvärde

VÄRDETRAKT = Landskapsavsnitt med många värdekärnor 
av samma naturtyp

Landskapssamband viktigast inom värdetrakterna

VÄRDEKÄRNA VÄRDETRAKT



Grön infrastruktur i Blekinge – Bakgrund
Åren innan 2016 –> Fem län blir pilotlän för arbetet 

med grön infrastruktur
(Jönköping, Skåne, Västra Götaland, Västerbotten och Örebro län)

2016 –> Första GI-regeringsuppdraget för Lst Blekinge och övriga 

2019 –> Plattform för grön infrastruktur publiceras
(Efter samråd med statliga myndigheter, Blekinges kommuner, samt andra intresseorganisationer)

–> Havsplan för Blekinge kustkommuner, laga kraft

2020 –> Vidareutveckling av GI-underlag

2021 –> Åtgärdsfokus, handlingsplan färdigställs?



Vad är grön infrastruktur? Forts.
I Blekinge, typer av värdetrakter:
1. Skog & Trädklädd mark
2. Odlingslandskap
3. Sjöar & Vattendrag
4. Kust & Hav
5. Under framtagande -> Våtmarker

Värdetrakter utgår från kunskapsläget
– Kombination av analyser och kunskap
– Kan ta höjd för framtiden

VÄRDEKÄRNA

VÄRDETRAKT

VÄRDEKÄRNA



Skäl för att arbeta med GI
Effektivisera miljömålsarbetet
– Minimera målkonflikter
– Underlättar prioriteringar

Biologisk mångfald
– Hållbara bestånd av naturtyper och arter

Ekosystemtjänster
– Föda, rekreation/friluftsliv, klimatreglering, 

vattenrening, motverka erosion etc.



Ta fram handlingsplaner – ett pågående arbete i Blekinge

Identifiera kunskapsluckor och ta fram underlag –> Värdetrakter, värdekärnor etc.

Insatsområden i handlingsplanerna ska peka ut inriktningar att arbeta vidare med

Dialog kring konkreta åtgärder tar vid när handlingsplanens inriktningar fastställs

Länsstyrelsens roll



VÄRDETRAKT - KUST & HAV

Karlskrona
– Drygt 19 900 hektar

Sölvesborg
– Drygt 14 500 hektar

Ronneby
– Drygt 14 500 hektar

Karlshamn
– Drygt 6 000 hektar



Värdekärnor och Värdetrakter: underlag
Regional WebbGIS för GI
– OBS! Ej uppdaterad i dagsläget, men WebbGIS kommer uppdateras inom snar framtid!
– Se värdetrakter och värdekärnor
– Se analyser av spridningslänkar etc.
– Värdetraktsbeskrivningar ska länkas till respektive värdetrakt
– https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=5ba9eefa57424a7aa796318543ec22a6

Nationell informations- och kartportal
– Få nationell överblick
– Se värdetrakter från olika regioner tillsammans
– https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=24cf35e88cd7423f9cd4
6d5a8b9e5620

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=5ba9eefa57424a7aa796318543ec22a6
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=24cf35e88cd7423f9cd46d5a8b9e5620


NATIONELLT PERSPEKTIV

Olika utformning av 
värdetrakter mellan 
länsstyrelser

Olika regioner, olika 
förutsättningar

Kan på sikt bli aktuellt
med nationell 
harmonisering

Hur man tillämpar 
värdetrakter viktigast! 



Värdetraktsbeskrivningar

Allmän information

Naturvärden

Landskapssammanhang

Nuvarande användning 

Ekosystemtjänster

Utmaningar

Hänsynstagande vid prövning och planering

Åtgärdsbehov

Berörda aktörer



Allmän information

Lägesbeskrivning, kommun

Karaktär- dominerande bottentyp 
(hårdbotten/mjukbotten)

Djupinformation- största djup/minsta djup

Storlek (areal)



Naturvärden

Habitatbildande bestånd av undervattensvegetation 
(kärlväxter, tång, kräkel och kransalger)

Revmiljöer med blåmusslor

Lek- och rekryteringsområden för fisk (gädda, abborre, 
mört och sik)

Viktiga områden för fågel, säl och tumlare



Landskapssammanhang
Mynningsområden

Lek-och uppväxtområden för fisk

Häcknings- och födosöksområde för fågel

Kustnära våtmarker 

Vattenrening, vattenreglering, klimatreglering

Hög biologisk mångfald

Kustnära betesmarker och gräsmarker

Vattenrening och vattenreglering

Gynnar en mängd olika insektsarter och utgör därmed viktiga 
häcknings- och rastplatser för fågel

Kustnära skog

Hög biologisk mångfald

Transport av organiskt material och insekter



Nuvarande användning
Natura 2000-områden

Naturreservat

Biotopskyddsområden

Djur- och växtskyddsområden

Fredningsområde

Naturvård

RAMSAR-områden 

Strandskydd

Andra riksintressen
Försvarsmakten- sjöövningsområden

Yrkesfiske

Sjöfart- befintliga farleder

Energiproduktion- vindbruk



Ekosystemtjänster
Försörjande ekosystemtjänster • Råvaror och livsmedel (fisk, skaldjur, alger)

Kulturella ekosystemtjänster • Naturupplevelser
• Skärgård
• Kanot, kajak, segling, båt, övriga vattensporter
• Fiske
• Fågelskådning
• Turism

Reglerande ekosystemtjänster • Klimatreglering, lagring av kol och näring i 
vegetation och bottenorganismer

• Vattenrening genom filtrerande musslor
• Stabilisering av sedimentbotten och minskad 

erosion

Övriga ekosystemtjänster • Kosmetika, hälsoprodukter och 
naturmediciner (alger, fiskolja)



Utmaningar Fysisk 
exploatering/omstrukturering 
 

• Konstruktioner i vatten (t.ex. broar, vägbankar, bryggor, 
hamnar, pirar, utfyllnader, vågbrytare) 

• Strandfodring och erosionsskydd 
• Dumpning av muddermassor 

Energiproduktion och 
materialutvinning 
 

• Etablering av vindkraft, konstruktion och uppförande 
• Produktion av vindenergi, driftsfas 
• Utvinning av sand och sten 

Transport och sjöfart 
(inklusive kablar) 
 

• Sjötrafik 
• Kablar och rörledningar 
• Muddringar och breddningar (sprängning, grävning) för 

sjöfartsleder 

Mänskliga aktiviteter 
(rekreation, militära 
övningar m.m.) 
 

• Friluftsbåtar och båtliv, friluftsliv 
• Muddring och dumpning för fritidsbåtar 
• Forskning och undersökningar 
• Militär verksamhet 

Jakt och fiske 
 

• Bottentrålning (kommersiellt) 
• Bottensatta fiskeredskap (not, nät, långlina, burar) 

 • Fritidsfiske (sportfiske och husbehovsfiske) 

Utsläpp av näringsämnen och 
föroreningar 
 

• Industriellt utsläpp (inkl. kylvatten) 
• Läckage från förorenad mark och sediment (ex fiberbankar) 
• Utsläpp från hushåll och kommunala reningsverk 
• Utsläpp från jordbruk (näringsämnen och pesticider) 
• Utsläpp från skogsbruk (näringsämnen och pesticider) 
• Utsläpp från vattenbruk (näringsämnen och pesticider) 
• Marint skräp 

Utsläpp av klimatpåverkande 
gaser 
 

• Uppvärmning 
• Förhöjd medelhavsnivå 
• Förlängda torrperioder 
• Försurning 

 
Främmande arter 
 

• Predation 
• Konkurrens 
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Förslag till åtgärder
Informera besökare om värdetraktens naturvärden samt hur de kan bibehållas eller 

förstärkas

Riktad rådgivning till lantbrukare med avseende på värdetraktens naturvärden samt 
hur de kan bibehållas eller förstärkas

Dialog med boende i anslutning till värdetrakten om vikten av att inte släppa ut 
näringsämnen via enskilda avlopp eller jordbruksmark

Fartbegränsningar för båttrafik

Ankringsförbud/ rekommenderade ankringsplatser

Strand/bottenstädning från marint skräp och spökfiske

Förbud mot fiskeredskap som kan skada botten

Tillämpning av särskilda fiskeföreskrifter (lekperioder)

Restaureringsåtgärder- Utplantering av undervattensvegetation i grunda vikar och 
mynningsområden kan stärka den gröna infrastrukturen för lekområden för fisk och 
därmed även fiskpopulationer



Hur kan man jobba med GI-underlaget?
Havsplanering –> Underlag vid planering och prioritering av 
naturvårdshänsyn

Hjälp att höja blicken och se naturvärden ur ett övergripande 
landskapsperspektiv

Grund för fördjupad dialog om grön infrastruktur

Som underlag till ansökningar om bidrag för 
naturvårdsåtgärder



Grön infrastruktur och Havsplanering
Statliga havsplanen –> tre havsplaner

Havsplan Östersjön –> Fem havsområden

Havsområde 9 –> ”Södra Östersjön”

Blekinge kommuners havsplan – Planeringsmål ”Natur”
– Skapa förutsättningar för marin grön infrastruktur och främjande 

av ekosystemtjänster
– Så långt möjligt undvika påtaglig skada utpekade naturvärden



GI - HAVSPLANERING

Plan- och bygglagen

Innanför baslinjen + 1 
nautisk mil, ansvarar 
kommun för rumslig 
planering)

Utanför baslinjen+1 
nautisk mil (Statens 
havsplaner blir 
vägledande när de 
antas)

Blekinge: kommunal 
havsplanering viktigast 
ur ett GI-perspektiv



Blekinges kommuners havsplan
Energiproduktion –> Endast vindkraft som inte har betydande negativ 
miljöpåverkan på bottenmiljön är lämplig att pröva

Utvinning och lagring av material–> Dumpning av muddermassor ska 
undvikas inom områden med höga naturvärden och får endast ske på 
platser som är lämpade för dumpning

Vattenbruk -> Inget miljöutrymme i Östersjön för fiskodling i kassar om 
inte en ökad närsaltsbelastning kan kompenseras, odla fisk i slutna eller 
semislutna kassar är ett möjligt alternativ

Sjöfart –> Riksintresse farleder sammanfaller med hänsynsområden för 
naturvärden, negativa konsekvenser bedöms dock som liten till måttlig



Exempel från andra regioner
Handlingsplaner för Länsstyrelserna Stockholm, Södermanland och Västra Götaland

Handlingsplaner för Länsstyrelserna Stockholm, Södermanland och Västra Götaland

Områden grundare än 6 m är särskilt viktiga ur GI- perspektiv

Betydelsefulla för biologisk mångfald och för produktionen av ekosystemtjänster 
genom upptag av näring, filtrering av partiklar, produktion av fisk, rekreation och 
klimatreglering

Fysisk påverkan och fragmentering till följd av exploatering, bebyggelse och båttrafik 
ett av de största hoten mot marin grön infrastruktur 

Västra Götaland –> Bryggor, pirar och muddringar särskilda hot mot grunda 
områden.



Exempel från statliga havsplanen

Sjötrafiken kan ha negativ påverkan på alfågel genom oljeutsläpp och på tumlare 
genom buller

Statliga havsplanen –> Ett sätt att minska påverkan kan vara att styra om sjötrafiken

Har för Blekinge bäring på insatser i territorialhavet



Värdetrakter forts.
Värdetrakter och beskrivningar är inte facit

Ska ses som vägledning 

Alla kända faktorer ska vägas samman

Värdetrakter och värdetraktsbeskrivningar är 
ett dynamiskt underlag, förändras utifrån nya 
fakta 



Får exploatering ske inom värdetrakter?
Ja, utpekande av värdetrakter och värdekärnor medför inga förbud eller föreskrifter

Ett kunskaps-/planeringsunderlag, inte en juridisk skyddsform.

Påverkar inte markägares eller verksamhetsutövares rättigheter och skyldigheter

Tänkta att ge stöd för prioriteringar och hänsynstaganden vid olika åtgärder som 
framgår av handlingsplanen.



Regionalt miljömålsprogram 2017-2020 
GBM=God bebyggd miljö, GI=Grön Infrastruktur, EST=Ekosystemtjänster, Å=Åtgärd, BM=Biologisk mångfald, AV=Artrika vägkanter

Insatsområde Åtgärd Status Huvudaktör Medaktör
GBM/ GI-EST/ Å1 Ta fram en regional handlingsplan för GI. GI-plattform färdig 2018/Pågående LST Kom/SKS/TRV/mfl

GBM/ GI-EST/ Å2 Integrera GI vid havsplanering. GI-underlag i marin miljö pekar ut 
naturvärden som bör beaktas i den gemensamma kommunala havsplanen. Havsplan antagen 2019/Pågående Kustkom LST

GBM/ GI-EST/ Å3 Integrera GI vid fysisk planering. GI-underlag pekar ut naturvärden och EST 
som bör beaktas i översiktsplan och detaljplaner. Pågående?/WebbGIS ska uppdateras Kom LST

GBM/ GI-EST/ Å4 Genomföra insatser som stärker GI. Prio-insatser identifieras i GI-
handlingsplanen. Pågående? Kom LST

GBM/ GI-EST/ Å5 Höja kunskapsnivån om EST. Pågående LST Kom

GBM/ GI-EST/ Å6 Främja EST vid dagvattenhantering. Tex multifunktionalitet i öppna 
dagvattenanläggningar. Pågående? Kom LST

BM/ AV/ Å1 Prioritera områden i varje kommun för åtgärder som gynnar BM i vägkanter. Pågående/ÅGP LST Kom/TRV

BM/ AV/ Å2 Så ängsfröer i vägkanter och gräsytor, anpassa skötsel i artrika områden. 
Statliga vägar: TRV, Kommunala vägar: kommun, Enskilda vägar: LST Pågående?/ ÅGP Kom/TRV/LST

BM/ AV/ Å3
Skapa sandblottor för att gynna sandlevande arter i prio områden. Statliga 
vägar: TRV, Kommunala vägar: kommun, Enskilda vägar: LST Pågående?/ÅGP Kom/TRV/LST

BM/ GI-BM/ Å1 Identifiera och prioritera värdefulla ängs-/hagmarker och helhetsmiljöer för 
stöd och åtgärder. Pågående LST Kom/SKS

BM/ GI-BM/ Å2
Ta fram strategi för åtgärder för hotade arter och naturtyper. Ska fungera som 
stöd för kommunernas naturvårdsarbete. Pågående LST Kom/SKS

BM/ GI-BM/ Å3 Ta fram en strategi för GI knuten till sötvatten. Var vandringshinder behöver 
åtgärdas, var lekgrus behöver läggas ut, var funktionella kantzoner saknas etc. Pågående LST Kom/TRV/V.råd mfl



Förhoppningar
Att GI-underlaget används i planeringssammanhang
– Alltså: WebbGIS med värdetrakter och värdekärnor
– Värdetrakter ”värdelösa” om de inte används!
– Inkludering i Planeringskatalogen etc.

Resulterar i konkreta åtgärder
– Skapa synergier med friluftsliv och intressen
– Minskar målkonflikter med andra intressen



Behov för GI i havet framöver 
Bättre kunskap om marina värdekärnor och spridningslänkar/konnektivitet mellan 
ålgräsängar, tångbälten, musselrev etc.

Nya underlag
– ”Fysisk påverkan längs Svenska kustvatten” (HaV)
– Hur ska de integreras?



Avrundning
Har ni idéer/synpunkter?

Vill ni dela med er av GI-erfarenheter?

Hör gärna av er!

erkki.palmu@lansstyrelsen.se

010 - 224 01 46

mailto:erkki.palmu@lansstyrelsen.se
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