
KALLELSE 1(2)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Tid: 2018-02-27 kl.13:00

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

Ärenden

1 Val av protokollsjusterare

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan av informationshandlingar 2018/36

4 Anmälan av delegationsbeslut 2018/30

5 Inkomna remisser, promemorior och motioner

6 Anmälan av kurser och konferenser
 Europaforum, 9 maj Alvesta
 Klimatrådet, utbyggnad av publik laddinfrastruktur i 

Jönköpings län, 10 april Jönköping

Informationsärenden och aktuellt

7 Regional utvecklingsstrategi, lägesrapport

8 Ny regionbussupphandling

9 Nytt biljett och betalsystem

10 Länstrafikens budget 2018

11 Redovisning Länstrafikens interna kontrollplan 2017 och 
punkter för 2018

12 Aktuell information

Beslutsärenden till regionfullmäktige

13 Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län 2018/218

Beslutsärenden för nämnden

14 Remiss - Grön Handlingsplan 2018-2022 2017/3070



KALLELSE 2(2)

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Tid: 2018-02-27 kl.13:00

15 Remiss - Förslag till förordning om avgiftsfri 
kollektivtrafik för ungdomar

2018/168

16 Motion - Pendlare behöver fler morötter och 
mindre piska

2017/1267

17 Motion - Låt spira spridas och spira för alla! 2017/1342

18 Verksamhetsberättelse 2017, Jönköpings 
Länstrafik

2017/117

Övrigt
19 Övriga frågor

Kallade

Ordinarie ledamöter
Rune Backlund (C) ordförande
Per Hansson (L) 1:e vice ordf.
Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf.
Berry Lilja (S)
Elin Rydberg (S)
Gabriella Mohlin (S)
Simon Johansson (S)
Erik Hugander (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Eva Nilsson (M)
Niclas Palmgren (M)
Bengt Petersson (C)
Irene Oskarsson (KD)
Pernilla Mårtensson (KD)
Mauno Virta (V)

Tjänstemän
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Kristina Athlei, regional 
utvecklingsdirektör 
Lars Wallström, controller
Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör
Maria Cannerborg, miljöchef
Linda Byman, nämndsekreterare

För kännedom

Ersättare
Emma Henning (S)
Gunnar Pettersson (S)
Azra Muranovic Mujagic (S)
Fredrik Bodin (S)
Peter Holkko (S)
Kew Nordqvist (MP)
Per Svenhall (_)
Arne Ekegren (M)
Anders Wilander (M)
Urban Persson (M)
Carina Johansson (C)
Lars-Åke Magnusson (KD)
Arnold Carlzon (KD)
Tommy Bengtsson (V)
Stig-Arne Tengmer (L)

Gruppledare
Malin Wengholm (M)
Maria Frisk (KD)
Rune Backlund (C)
Jimmy Ekström (L)
Carina Ödebrink (S)
Sibylla Jämting (MP)
Mikael Ekvall (V)
Samuel Godrén (SD)



Sammanställning av anmälda informationshandlingar till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2018-02-27
Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll  Protokollsutdrag 2018-02-13 presidiet-nämnd förtrafik, infrastuktur och miljö § 24 

synpunkter Remiss – Handlingsplan 2018-2019 till strategin tillsammans för jämlik hälsa 
och ett bra liv i Jönköpings län

Motioner

Inkomna handlingar

Utgående skrivelser

Övrigt

 Uppföljning av bredbandskoordinatorns verksamhet 2017 i Jönköpings län
 Beslut Transportstyrelsen angående tillsyn av det regionala trafikförsörjningsprogrammet 

för Region Jönköping

 RJL 2017/610 Yttrande över Konsumentverkets skrivelse angående vilseledande 
marknadsföring och oskäliga avtalsvillkor 

Regeringsbeslut PTS (N 2015/4465/ITP) Regeringsbeslut om medel för regionala bredbandskoordinatorer

Cirkulär från SKL
Beslut från SKL

Arbetsmiljöverket

Övrigt

RJL 2018/36



Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till Nämnd för trafik, infrastruktur och 
miljö 2018-02-27
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
TIM 4.1.3 Förstudie Fossilfritt Jönköpings län – fokus 

transportsektorn
RJL 2017/3570 2017-12-19 Elisabet Eriksson

TIM 4.1.3 Ansökan om projektmedel till förstudie Smart 
samhälle

RJL 2017/3518 2017-12-19 Elisabet Eriksson

RJL 2018/30
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Avdelning 
 

Ärendenummer  Ärendemening 
 

Dokumenttyp 

2018.93 I Betänkande - Ett land att besöka. En samlad 
politik för hållbar turism och växande 
besöksnäring SOU 2017-95 

Lena Strand 

2018-01-03  Näringsdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2018/42  Remiss - Betänkandet Ett land att besöka. En 
samlad politik för hållbar turism och växande 
besöksnäring (SOU 2017:95) 

REMISS 

2018.443 I Förslag till ändrade föreskrifter (HSLF-FS 
2016:34) om förordnande och utlämnande av 
läkemedel och teknisk sprit 

Evelina Örn 

2018-01-10  Läkemedelsverket Regionens åtagande 

RJL 2018/130  Remiss: Förslag till ändring i Läkemedelsverkets 
föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande 
och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit 

REMISS 

2018.527 I Förslag till förordning om stöd för att främja fri 
kollektivtrafik för ungdomar 

Linda Byman 

2018-01-15  Näringsdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2018/168  Remiss: Förslag till förordning om avgiftsfri 
kollektivtrafik för ungdomar  

REMISS 

2018.711 I Checklista Vandringsmannen 1 och 2 (2) Karin Henriksson 

2018-01-16  Jönköpings kommun Länstrafiken 

RJL 2018/211  Checklista Vandringsmannen 1 och 2 (2) REMISS 

2018.713 I Checklista Vasallen 1 Karin Henriksson 

2018-01-16  Jönköpings kommun Länstrafiken 

RJL 2018/212  Checklista Vasallen 1 REMISS 

2018.826 I SOU-2017:111 för barnets bästa? Utredningen 
om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk 
tvångsvård. 

Lena Lindgren 

2018-01-25  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2018/253  Remiss - SOU 2017:111 För barnets bästa? REMISS 

2018.854 I Regional bredbandsstrategi för Blekinge 2018 Elisabet Eriksson 

2018-01-25  Region Blekinge Regionens åtagande 

RJL 2018/263  Remiss - Regional bredbandsstrategi för 
Blekinge 

REMISS 
 

 

     

 



 

  

 
NU VÄXLAR VI UPP UTBYGGNADSTAKTEN FÖR DEN PUBLIKA 
INFRASTRUKTUREN FÖR ELFORDON! 

 
Kontaktpersoner 
Jesper Agrelius & Malin Backman 

Telefon: 010 223 62 20 
jesper.agrelius@lansstyrelsen.se 
malin.f.backman@lansstyrelsen.se 

 

   

  

 
  

Följ länets framfart på 
www.klimatradet.se 
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Inbjudan  
Varmt välkommen till Klimatrådets 
seminarium om utbyggnad av publik 
laddinfrastruktur i Jönköpings län 
Med detta seminarium tar Klimatrådet kliv framåt på 
resan för att bygga om Jönköpings läns 
transportsystem för framtidens fordon. På 
seminariet får du ta del av en nulägesbild för den 
publika laddinfrastrukturen i länet.  

Seminariet syftar till att belysa hur vi utökar 
infrastrukturen för laddbara fordon, vilka strategiska 
platser i länet som bör prioriteras samt vilken roll 
offentliga och privata aktörer har i denna 
omställning. 

På seminariet deltar: 

Energimyndigheten 
Nationell samordnare för laddinfrastruktur 

Gävle Energi 
Vinnare av Laddguldet 2017 för bästa utbyggnad av 
laddinfrastruktur 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Presentation av nulägesbild med prioriterade 
områden för länet  

Eon 
Ett företag som satsar på att göra det enkelt att köra 
elbil 

 

   

  

 
Varmt välkommen önskar Klimatrådets 

ordförande och landshövding 
Helena Jonsson, som inleder seminariet. 

 

 

 

 

ANMÄL DIG PÅ KLIMATRÅDETS WEBBPLATS HÄR! 
Anmäl dig senast 5 april. 

 

 

 

 

TID 
10 april, kl. 09.00 - 12.00 
Frukost från 08.30. Lunch severas kl. 12.00. 

PLATS 
Science Park. 
Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping. 

 

   

MÅLGRUPP 
Tjänstemän och politiker i kommun och region, 
energibolag samt representanter för företag och 
näringsliv. 

 

 

 

http://c.postmanmarketing.se/?q=77571424804704590010


 

RES KLIMATSMART TILL EVENEMANGET! 
 

 

 

 

GÅNG, CYKEL OCH TÅG 
Science park ligger cirka 10 minuters promenad från 
tågstationen (Jönköping Resecentrum).  

Det finns goda möjligheter för att parkera din cykel i 
nära anslutning till lokalen. 

BUSS 
Närmsta busshållplats är Lasarettsparken, som 
trafikeras av linje 1, 3 och 35. Besök Jönköpings 
länstrafik för att se avgångar. 

 

   

LADDSTATION 
Besök www.uppladdning.nu för att hitta laddstationer i 
Jönköping. 

  

FORDONSGAS 
Besök www.energigas.se för att hitta tankstationer i 
Jönköping. 

  
 

 

 

 

Följ länets framsteg på www.klimatradet.se 
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http://c.postmanmarketing.se/?q=77571424804704590054












PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 15-30
Tid: 2018-02-13 kl. 08.30-12.00

Plats: Regionens hus sal B

§20 Överenskommelse kring biogas i Jönköpings 
län
Diarienummer: RJL 2018/218

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden föreslå regionfullmäktige

 godkänna överenskommelse kring biogas i Jönköpings 
län.

Sammanfattning 
Kommunalt forum har utifrån förstudien ”Biogasproduktion och 
användning i länet” ställt sig bakom ett inriktningsbeslut kring 
biogas i Jönköpings län. Utifrån detta beslut har en utredning 
gjorts som innehåller olika alternativ till framtida lösningar. Nu 
föreligger ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna i 
Jönköpings län och Region Jönköpings län avseende främjande av 
produktion och användande av biogas.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-24
 Missiv till Överenskommelse kring biogas i Jönköpings 

län 2018-01-23
 Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län 2018-01-

08
 Samverkan för biogas i Jönköpings län
 Hantering av Biogasfrågan i Jönköpings län, Bilaga 1
 Förstudie uppdragsbeskrivning, Bilaga 2-4 
 Samråd om biogasutredningen, sammanställning Bilaga 5

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden informerar om att åtgärden, punkt 8, i 
överenskommelsen, insamling av matavfall som råvara till 
biogasproduktionen, kan komma att behöva justeras efter 
synpunkter från kommunerna.

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 15-30
Tid: 2018-02-13 kl. 08.30-12.00

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Region Jönköpings län

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Överenskommelse kring biogas i 
Jönköpings län

Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige 

 Godkänna överenskommelse kring biogas i Jönköpings län.

Sammanfattning
Kommunalt forum har utifrån förstudien ”Biogasproduktion och användning i 
länet” ställt sig bakom ett inriktningsbeslut kring biogas i Jönköpings län. Utifrån 
detta beslut har en utredning gjorts som innehåller olika alternativ till framtida 
lösningar. Nu föreligger ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna i 
Jönköpings län och Region Jönköpings län avseende främjande av produktion och 
användande av biogas.

Information i ärendet
Kommunalt forum har utifrån förstudien ”Biogasproduktion och användning i 
länet” ställt sig bakom ett inriktningsbeslut kring biogas i Jönköpings län. Utifrån 
detta beslut har en utredning gjorts som innehåller olika alternativ till framtida 
lösningar. Ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län 
och Region Jönköpings län avseende främjande av produktion och användande av 
biogas har tagits fram. Överenskommelsen har behandlats av styrgruppen i 
biogasutredningen och sedan lämnats till länets kommuner och Region 
Jönköpings län för beslut. 

Överenskommelsen innebär att Region Jönköpings län åtar sig att prioritera 
biogas som drivmedel i kommande kollektivtrafikupphandlingar med ett årligt 
volymåtagande på minst 36 GWh biogas, samt:

 att JLT utifrån befintliga förutsättningar fördelar åtagandet i prioritetsordning: 
1) regionbusstrafik, 2) snabbare stadstrafik, 3) långsammare stadstrafik

 att stadstrafiken i Jönköping utvecklas med förnybara bränslen där el och 
biogas är huvudalternativ

 att prioritera biogas vid val av hybridfordon
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Åtagandet gäller för regiontrafik med planerad trafikstart juni 2020 och stadstrafik 
i Jönköping med planerad trafikstart juni 2021.

Åtaganden för både Region Jönköpings län och länets kommuner
Region Jönköpings län verkar för att ny biogastankinfrastruktur för regiontrafik 
görs tillgänglig för publik användning. Berörda kommuner i Jönköpings län 
prioriterar skyndsamt beredning av platser som lämpar sig för tankning av både 
bussar och publika fordon.

Region Jönköpings län och länets kommuner prioriterar gasfordon för egna och 
leasade fordon. 

 Målvärdet är 50 procent inom fem år efter införande av lokal 
tankinfrastruktur 

 Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras

Den fordonsgas som används består av 100 procent biogas. 
 Grön gas-principen accepteras för stationer utmed svenska gasnätet.
 Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras

Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län prioriterar gasfordon 
och biogas för upphandlade transporter genom krav eller mervärden i 
upphandling. Samtliga parter uppdaterar riktlinjer för inköp och upphandlingar i 
enlighet med detta.

Länets kommuner som idag har egen biogasproduktion, och som inte uppgraderar 
biogasen till fordonsgas, ser över möjligheterna att investera i 
uppgraderingsanläggningar.

 Region Jönköpings län och länets kommuner uppdaterar styrande riktlinjer 
och liknande i enlighet med ovanstående.

 Region Jönköpings län och länets kommuner återrapporterar årligen status 
för respektive åtagande till Kommunalt forum.

Åtaganden för länets kommuner
Länets kommuner säkerställer insamling av matavfall som råvara till 
biogasproduktion i Jönköpings län samt att avstånd till behandlingsanläggning 
förs in som en påverkansfaktor i upphandlingar av hantering av organiskt avfall – 
som gör att anbud med korta avstånd gynnas.

Regionalt samverkansnätverk
Ett regionalt samverkansnätverk med producenter, Jönköpings länstrafik, 
kommunerna, Region Jönköpings län och andra berörda intressenter bildas.

Generell förutsättning
Samtliga åtaganden förutsätter tillgång på tekniska lösningar och drivmedel.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-24
 Missiv till Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län 2018-01-23
 Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län 2018-01-08
 Samverkan för biogas i Jönköpings län
 Hantering av Biogasfrågan i Jönköpings län, Bilaga 1
 Förstudie uppdragsbeskrivning, Bilaga 2-4 
 Samråd om biogasutredningen, sammanställning Bilaga 5

Beslutet skickas till
Samtliga kommuner i Jönköpings län
Region Jönköpings län

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Kristina Athlei
Regiondirektör Regional utvecklingsdirektör
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Förvaltningsnamn

Samtliga kommuner i Jönköpings län
Region Jönköpings län

Överenskommelse kring biogas i 
Jönköpings län
Kommunalt forum har utifrån förstudien ”Biogasproduktion och användning i 
länet” ställt sig bakom ett inriktningsbeslut kring biogas i Jönköpings län. Utifrån 
detta beslut har en utredning tagits fram som innehåller olika alternativ till 
framtida lösningar.

Utredningen inklusive bilagor bifogas.

Kommunalt forum rekommenderar respektive kommun i länet samt Region 
Jönköpings län:

att godkänna bifogat förslag, ”Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län”.

att respektive kommun samt Region Jönköpings län snarast hanterar 
beslutsprocessen i denna fråga och skickar protokollsutdrag senast 2018-03-31 
till:

Region Jönköpings län
Kansliavdelningen, Regionens Hus
Box 1024
551 11 Jönköping 

När beslut inkommit från samtliga kommuner och från Region Jönköpings län 
kommer varje part att få underteckna ”Överenskommelse kring biogas i 
Jönköpings län”. Detta moment kräver då inga separata beslut, utan är en följd av 
det beslut som nu via rekommendation föreläggs kommunerna och Region 
Jönköpings län.
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Styrgruppen i biogasutredningen

Rune Backlund
Regionråd/Ordf. TIM-nämnden
Region Jönköpings län

Ann-Marie Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande
Jönköpings kommun

Stefan Gustafsson 
Kommunstyrelsens ordförande
Sävsjö kommun

Niclas Palmgren
Kommunalråd/KS 1:e vice ordförande
Gislaveds kommun
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Förvaltningsnamn

     

Överenskommelse kring biogas i 
Jönköpings län
Kommunalt forum har utifrån utredningen ”Samverkan för biogas i Jönköpings 
län” tagit fram denna överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och 
Region Jönköpings län avseende främjande av produktion och användande av 
biogas. 

Åtaganden för Region Jönköpings län

Åtagande I 
Region Jönköpings län ska prioritera biogas som drivmedel i kommande 
kollektivtrafikupphandlingar med ett årligt volymåtagande på minst 
36 GWh biogas, samt:

 att JLT utifrån befintliga förutsättningar fördelar åtagandet i 
prioritetsordning: 1) regionbusstrafik, 2) snabbare stadstrafik, 3) 
långsammare stadstrafik

 att stadstrafiken i Jönköping utvecklas med förnybara bränslen där el och 
biogas är huvudalternativ

 att prioritera biogas vid val av hybridfordon

Åtagandet gäller för regiontrafik med planerad trafikstart juni 2020 och stadstrafik 
i Jönköping med planerad trafikstart juni 2021.

Åtaganden för både Region Jönköpings län och länets kommuner

Åtagande II
Region Jönköpings län verkar för att ny biogastankinfrastruktur för regiontrafik 
görs tillgänglig för publik användning. Berörda kommuner i Jönköpings län 
prioriterar skyndsamt beredning av platser som lämpar sig för tankning av både 
bussar och publika fordon.

Åtagande III
Region Jönköpings län och länets kommuner prioriterar gasfordon för egna och 
leasade fordon. 
 Målvärdet är 50 procent inom fem år efter införande av lokal tankinfrastruktur 
 Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras
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Åtagande IV
Den fordonsgas som används består av 100 procent biogas. 
 Grön gas-principen accepteras för stationer utmed svenska gasnätet.
 Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras

Åtagande V
Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län prioriterar gasfordon 
och biogas för upphandlade transporter genom krav eller mervärden i 
upphandling. Samtliga parter uppdaterar riktlinjer för inköp och upphandlingar i 
enlighet med detta.

Åtagande VI
Länets kommuner som idag har egen biogasproduktion, och som inte uppgraderar 
biogasen till fordonsgas, ser över möjligheterna att investera i 
uppgraderingsanläggningar.

Åtagande VII
 Region Jönköpings län och länets kommuner uppdaterar styrande riktlinjer och 

liknande i enlighet med ovanstående.
 Region Jönköpings län och länets kommuner återrapporterar årligen status för 

respektive åtagande till Kommunalt forum.

Åtaganden för länets kommuner

Åtagande VIII
Länets kommuner säkerställer insamling av matavfall som råvara till 
biogasproduktion i Jönköpings län samt att avstånd till behandlingsanläggning 
förs in som en påverkansfaktor i upphandlingar av hantering av organiskt avfall – 
som gör att anbud med korta avstånd gynnas.

Regionalt samverkansnätverk
Ett regionalt samverkansnätverk med producenter, Jönköpings länstrafik, 
kommunerna, Region Jönköpings län och andra berörda intressenter bildas.

Generell förutsättning
Samtliga åtaganden förutsätter tillgång på tekniska lösningar och drivmedel.
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Malin Wengholm
Regionstyrelsens ordförande

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Region Jönköpings län

Stefan Gustafsson 
Kommunstyrelsens ordförande
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Sammanfattning
Syftet med utredningen är att närmare genomlysa förutsättningarna för ökad produktion och 
användning av biogas i länet och föreslå former för samverkan, produktion och 
tankningsinfrastruktur. Arbetet utgår ifrån förstudiens förslag till inriktningsbeslut och det 
som benämns som ”stort scenario” avseende efterfrågan och användningen av biogas.

Möjligheterna att använda biogas som drivmedel inom framtidens transportsektor är goda 
samtidigt som även elektrifiering, andra biodrivmedel och ett transporteffektivt samhälle 
kommer vara viktiga faktorer för att minska sektorns klimatpåverkan.

Nollalternativet (punkt 6.1) visar att stora investeringar inom biogas har hållits tillbaka i 
Jönköpings län och att en avsaknad på tydlig vilja och riktlinjer inom regional och kommunal 
politik varit bidragande orsak till detta.

Det finns stora osäkerheter kring framtida skattesubventionssystem och regelverk, inte bara 
för biogas utan även andra förnybara drivmedel. Det är svårt att se klart bortom 2020 men det 
bör anses som troligt att EU och Sverige vill gynna icke fossila och hållbara drivmedel - 
särskilt de som är baserade på organiskt avfall vilket mycket av dagens biogas är.

Utredningen föreslår att Kommunalt Forum skyndsamt inleder en process för att införa 
överenskommelsen (1b) i länets kommuner och hos Region Jönköpings län och att den 
behöver bli klar redan våren 2018. Samtidigt bör förutsättningar för att starta upp ett regionalt 
samverkansnätverk (2a) ges. 
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1. Bakgrund
Denna utredning är beställd av Kommunalt forum, en regional samverkansplattform, där alla 
kommuner i Jönköpings län samt Region Jönköpings län ingår. Kommunalt forum har utrett 
biogasfrågan i förstudien ”Biogasproduktion och användning i länet” vars resultat 
presenterades i februari 2017. Kommunalt forum valde därefter att gå vidare med ett förslag 
till inriktningsbeslut och det framtidsscenario som i förstudien benämns som ”stort scenario”, 
avseende efterfrågan och användning av biogas. Stort scenario ser ut som följande:

Beskrivning av stort scenarios påverkan på efterfrågan
 Biogas i huvudsak för regionbusstrafik och snabba tätortsbussar och inte främst 

stomlinjerna som idag går på biogas.
 Tankinfrastruktur för regional kollektivtrafik görs publik så att fler kommuner får tillgång 

till tankstation för sina fordon, men också för näringsliv och privatpersoner.
 Därmed en trolig fördubbling av kommunernas och privatpersoners efterfrågan av biogas.
 Regionen tros kunna öka andelen biogas för att kompensera för minskad tillgång på 

etanolfordon och höjda krav på fossilfri fordonsflotta och fossilfria transporter.

Efterfrågan (GWh) Idag Stort scenario
JLT (kollektivtrafik + serviceresor) 20,4 35,6
Kommuner + RJL (fordon) 4,8 10,6
Privatpersoner 6,5 13
Övriga sektorer: näringsliv, övriga 
offentliga aktörer & genomresande

13 19,5

Totalt 44,9 79

Stort scenario har inte räknat med marknaden för tunga transporter då marknadsläget varit 
svårbedömt tidigare. Förutsättningarna för tunga lastbilar har ökat under 2017 då flera nya 
modeller från flera tillverkare annonserats komma ut under marknaden från 2018 och 
framöver.

Beskrivning av stort scenarios påverkan på produktion
 Ökad efterfrågan på biogas i Jönköpings län ger förutsättningar för investeringar i en ny 

biogasanläggning i Jönköpings kommun och därmed högre produktion.
 Ny investering görs även i Sävsjö som kan fördubbla sin produktion
 Eftersom kommunerna i länet ingår i olika avfallsamarbeten som planerar att sortera ut 

matavfall ger det bättre tillgång på substrat till länets biogasanläggningar.

Produktion (GWh) Idag Stort scenario
Jönköping energi biogas 22 27
Sävsjö biogas 13 26
Nya anläggningar - Möjlighet finns

Totalt 35 53
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2. Syfte och mål
Syftet med utredningen är att närmare genomlysa förutsättningarna för ökad produktion och 
användning av biogas i länet. Arbetet utgår ifrån förstudiens förslag till inriktningsbeslut och 
det som benämns som ”stort scenario” avseende efterfrågan och användningen av biogas. 

Uppdraget är att i utredningen belysa:
 förslag på former för samverkan, produktion och tankningsinfrastruktur
 ekonomi för en ökad produktion och användning av biogas
 möjligheterna till externa stöd och bidrag 
 hur biogasen kan komma påverkas av eventuella beslut på nationell eller EU nivå

3. Metod
Utredningsuppdraget gavs till Region Jönköpings län som genom Jönköpings Länstrafik har 
lett och utför arbetet i samverkan med Energikontor Norra Småland och 
Regionledningskontoret som alla tre är delar av Region Jönköpings läns organisation. 

En arbetsgrupp med tjänstemän från ovan nämnda organisationer bildades under augusti 
2017. Därefter planerades insatsen med leverans av utredningsrapport till Kommunalt forum 
den 8 december 2017. Arbetsgruppen har utgått från de instruktioner som gavs till uppdraget 
och träffats ett flertal gånger under hösten 2017. Uppdraget har bekostats av deltagande 
aktörer och har även utförts som en del av det europeiska regionala strukturfondsprojektet -
Kraftsamling biogas II som drivs av Energikontor Norra Småland.

 Lars Wallström, Regionledningskontoret                                                 
 Carl-Johan Sjöberg, Jönköpings länstrafik                                               
 Erik Andersson, Jönköpings länstrafik                                               
 Jonas Ekström, Energikontor Norra Småland 
 Carlos Pettersson, Energikontor Norra Småland                                  

Arbetsgruppen har som utgångspunkt för utredningen haft ambitionen att utvärdera olika 
koncept för att i olika grad få ihop ett sammanhängande system för insamling av råvara, 
produktion av biogas och biogödsel, distribution av biogas samt användning av biogas i 
framförallt transportsektorn.

 • Insamling

 • Produktion

 • Distribution

 • Användning
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För att få in synpunkter på de förslag till ökad samverkan som utredningsgruppen tagit fram 
bjöds aktörer inom ämnesområdet in till samråd under oktober och november. Direkta 
inbjudningar gick till de aktörer som bedömdes som aktiva eller intresserade av att vara aktiva 
i Jönköpings län. Totalt hölls fem samråd med 13 aktörer. Synpunkter från samråden har 
bidragit till resultatet i utredningen och finns även sammanställda i bilaga 5.

 
 Kristin Nilsdotter Isaksson, Sävsjö kommun
 Bengt-Göran Ericsson Gislaveds kommun
 Mats Palmerus, Jönköping energi
 Anders Bernberg, Vetlanda kommun
 Maria Cannerborg, Region Jönköpings län.
 Petra Bosson, E.ON
 Johan Zackrisson, E.ON
 Hanna von Bahr, Fordonsgas Sverige
 Stefan Wennerström, OX2 (Sävsjö biogas)
 Johan Eskengren, JES
 Carl Odelberg, Njudung Energi
 Lars Erik Andersson, Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)
 Ulf Person, June avfall

Avstämningar med utredningsgruppen, för Jönköpings kommuns avyttring av 
biogasverksamhet, har gjorts löpande och har även haft inverkan på utredningen.

En politisk styrgrupp från Kommunalt Forum har varit kontaktyta för arbetsgruppen och 
resultatet av utredningen.
 Rune Backlund Regionråd/Ordf. TIM 
 Stefan Gustafsson, Kommunstyrelsens ordförande Sävsjö
 Ann-Marie Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande Jönköping
 Niclas Palmgren, Kommunalråd/KS 1:e vice ordförande Gislaved
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4. Drivmedel för kollektivtrafiken
4.1 En framåtblick mot år 2030
Regionbusstrafiken (busstrafiken i Jönköpings län exklusive Jönköpings stadstrafik) 
upphandlas med trafikstart i juni 2020. Stadstrafiken i Jönköping upphandlas med trafikstart i 
juni 2021. Länstrafiken upphandlar i regel trafikavtal som sträcker sig 8-10 år fram i tiden. 
Under en så lång period kommer sannolikt fordonen utvecklas i flera olika riktningar vad 
avser drivmedel.

4.1.1 Stadsbussar
Stadsbussar ser ut att gå mot allt större inslag av eldrift genom olika typer av hybrider som 
blandar förbränningsmotor med batteridrift av olika slag, detta för att reducera 
energianvändningen samt minska buller och utsläpp i stadsmiljön. Troligen kommer ett 
omfattande utbud av helt eldrivna stadsbussar att finnas då det är dags att förnya stadstrafiken 
i Jönköping år 2021.
 
Vid en upphandling är det sannolikt att en stor del av bussflottan byts ut vilket gör att man får 
räkna med att den valda tekniken vad gäller drivmedel följer med under en tioårsperiod. 

4.1.2 Regionbussar
Idag drivs regionbussarna nästan uteslutande med olika typer av biodiesel såsom HVO och 
RME. Med dagens riktlinjer i Trafikförsörjningsprogram med enbart krav på förnybara 
drivmedel så bör det anses som troligt att HVO- och RME-diesel kommer att utgöra en 
betydande del av bränslet i kommande trafikupphandling. 

Gasdrift är ett bra alternativ för regionbusstrafik vilket även används av flera angränsande län 
- framförallt där det ställts riktade krav på biogas som drivmedel. På senare år har motorer 
med högre verkningsgrad än de äldre gasmotorerna tagits fram vilket gör att gasdrift är ett 
alternativ då kravet på energieffektivitet kan sägas uppfyllas med den nya tekniken för 
gasmotorer.

På regionbussidan är det sannolikt att hybridteknik av olika typer slår igenom på linjer som 
har många starter och stopp då detta ger en lägre energianvändning då elmotorn är mer 
energieffektiv än förbränningsmotorn vid denna typ av trafik. Kommande hybridfordon inom 
regionbussidan kommer sannolikt också att ge möjlighet till kortare sträckor på eldrift i 
stadskärnor. 

4.1.3 Regional tankinfrastruktur
Ett scenario där ett antal regionala bussdepåer i länet helt eller delvis använder fordonsgas 
som bränsle skulle kunna utgöra en bas för ökad efterfrågan på biogas och samtidigt kunna 
öka möjligheterna till publika tankställen för biogas i berörda kommuner. Samverkan i 
uppbyggnad av fordonsflottor, busstrafik och transportupphandlingar mellan kommun och 
region är avgörande för etablering av ny tankinfrastruktur i mindre kommuner i Jönköpings 
län. Nya tankställen ger även invånare och näringsliv möjlighet att köra fossilfritt på biogas.
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4.1.4 Kollektivtrafik med båt och tåg 
Utredningen har inte undersökt möjligheterna att använda biogas som drivmedel i tåg- och 
båttrafik vilket kan vara intressant att utreda i framtiden. 

4.2 Tillgång på gasdrivna fordon
Sveriges tillverkare av bussar, Scania och Volvo, har gått olika vägar i sina strategier vad 
gäller gasdrift av bussar. Volvo bussar fokuserar framförallt på diesel eller el i olika 
kombinationer medan Scania enligt uppgift erbjuder bussar med flera olika bränslealternativ 
såsom biodiesel, etanol, gas, el och olika kombinationer av bränsle-elhybrider.

I stadstrafik finns eldrift i olika former från elhybrider med förbränningsmotorer och inom 
några år helt eldrivna bussar. Elbussarna som helt drivs utan kompletterande 
förbränningsmotorer spås dominera i ren stadstrafik. 

Figur 1: Prognos av fördelning av biodrivmedel och el för personbilar, 
stadsbussar/distributionslastbilar samt regionbussar/intercitydistribution fram till år 2050. 
(SOU2013:84). 

Stora busstillverkare utanför Sverige som exempelvis Mercedes och MAN tillhandahåller 
gasdrivna bussar och har levererat åtskilliga fordon till olika delar av Sverige. Gasbussar är 
efterfrågade i många länder både i Europa och i övriga världen. Framtida tillgång på 
gasdrivna fordon får med de uppgifter som finns i dagsläget anses vara god.

Det finns även gas-elhybrider.
 Malmöexpressen BRT kör i något exemplar med gas-elhybriddrift. Enligt uppgift 

VanHool med Scaniamotor
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 Hos Västmanlands kollektivtrafik finns bussar med eldrivlina men med gasmotor som 
sköter hydraulik och värme m.m. och som enligt uppgift kan stå för 50% av 
energibehovet. Oklart vilket varumärke.

 Scania ska enligt obekräftade uppgifter ha gas-elhybrider på gång. 
 Solaris – sätter enligt uppgift ihop gashybrider på begäran
 I Bergen finns el-gashybrid också där gasen är kraftförstärkare i backar.
 Enligt Bussmagasinet kommer Mercedes kunna erbjuda alla Citaromodeller, med 

något undantag, som kompakthybrid som tillval. Det gäller även Citaro med gasmotor. 
Daimler Buses har aviserat att kompakthybriden också kommer att erbjudas på andra 
modeller från Daimler Buses. Bussmagasinet uppger att det kommer vara 
högintressant alternativ inte minst när det gäller bussar för regiontrafik, oavsett om 
trafiken körs på diesel, syntetdiesel eller gas då andra hybrider mest lämpar sig för 
stadstrafik. 1

1 http://www.bussmagasinet.se/2017/09/mercedes-benz-lanserar-kompakthybrid-for-kollektivtrafik/

http://www.bussmagasinet.se/2017/09/mercedes-benz-lanserar-kompakthybrid-for-kollektivtrafik/
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4.3 Förnybara drivmedel – mångfald, efterfrågan & riskspridning

4.3.1 Beslut inom EU och Sverige påverkar tillgången på biodrivmedel
Det pågår en diskussion inom EU kring vilken syn unionen och olika länder ska ha på 
biodrivmedel, vilken potential de har att ersätta fossilt, möjliga subventioner och vägen 
framåt. Kampen står bl.a. mellan biodrivmedel som är baserade på grödor som också kunnat 
användas för livsmedelsproduktion och biodrivmedel som är tillverkat av avfall, restprodukter 
och icke-livsmedelsbaserad cellulosa och lignin. Här har EU-parlamentets miljöutskott och 
industriutskott olika syn. 

EU-parlamentets miljöutskott har under hösten beslutat om ett förslag om att begränsa 
grödobaserade biodrivmedels möjligheter att kallas förnybara. Parlamentets Industriutskott 
vill ha en annan definition av vad som ska gälla som “avancerade biobränslen”, sådana som 
det nya direktivet ska främja. Miljöutskottet vill ha en definition som bland annat säger att de 
bara får göras på avfall och restprodukter, och att hänsyn måste tas till tillgången på regionala 
marknader. Industriutskottet vill ha en definition som är öppnare, som möjligen kan tillåta 
både etanol och tallolja. Frågan avgörs i EU-parlamentet i januari 2018.

Omkring hälften av de biodrivmedel som används i Sverige idag är tillverkade av grödor som 
också hade kunnat användas till livsmedelsproduktion, så kallade grödobaserade eller 
livsmedelsbaserade biodrivmedel. Sett till världsmarknaden är ungefär 95 procent av alla 
biodrivmedel grödobaserade. Det finns avancerade biodrivmedel på den svenska marknaden 
redan idag i form av etanol och HVO som tillverkats av avfall och restprodukter men 
möjligheten att utöka den produktionen är begränsad. 2

2 http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2016/okad-biodrivmedelsanvandning-kraver-teknikutveckling/
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4.3.2 Icke harmoniserade regler inom Europa. 
Under 2017 har det blivit väldigt tydligt att olika länders skiljande subventionssystem har lett 
till att svensk biogas konkurreras ut av EU-importerad biogas som på grund av systemets 
uppbyggnad blir dubbelsubventionerad. Produktion av biogas subventioneras i Danmark och 
när samma biogas sälj i Sverige subventioneras den ytterligare genom att vara skattebefriad. I 
en rad fall, framförallt längs det svenska gasnätet, förlorar svensk biogasproduktion kunder. 
Det leder till undanträngningseffekter på närliggande områden som gör att lokal 
biogasproduktion förlorar mot anläggningar längre bort som redan förlorat mot den danska 
importen. Idag är försäljning av bl.a. biogas skattebefriad fram till 2020 och staten har ett 
undantag från gällande EU-regler. Det är osäkert om Sverige vill eller får behålla 
skattesubventionen efter 2020. 

Den svenska regeringen, genom energiminister Baylan, utreder nu situationen för att ge 
svensk biogas bättre möjligheter att konkurrera på rättvisa villkor. Trycket är stort på den 
svenska regeringen från både branschen, regioner och andra aktörer. Det är svårt att förutspå 
vilken lösning som kommer. Det talas om både kortsiktiga och långsiktiga lösningar. De 
kortsiktiga skulle kunna vara att införa produktionsstöd och långsiktigt att se till att det är 
samma regler i Sverige som i övriga EU, vilket i så fall skulle kunna innebära att Sverige 
överger skattebefrielsen på försäljning av biogas och ersätter det enbart med ett 
produktionsstöd. Andra förslag som diskuteras är en form av auktion, liknande systemet med 
elcertifikat.

4.3.3 Nya hållbarhetskriterier gynnar biogas
Beräkningsmetoden för hållbarhetskriterierna (HBK) uppdateras i januari 2018 vilket tros 
gynna biogas vid t.ex. upphandlingar. Lagen om hållbarhetskriterier (HBK) ska säkerställa att 
biodrivmedel uppfyller vissa krav på hållbarhet. Dagens beräkningsmetod i HBK möjliggör 
inte ett systemperspektiv och tar inte hänsyn till hela den klimatnytta biogasen gör då 
exempelvis metanläckaget minskar när gödsel rötas till biogas eller då rötresten ersätter 
mineralgödsel på åkern. Beräkningar som görs från 2018 kommer betydligt bättre spegla 
biogasens verkliga klimatnytta än tidigare. Störst skillnad gör det för biogas från reningsverk 
och för biogasproduktion där rötresten används som gödningsmedel. 

4.3.4 Med flera biodrivmedel – minskad sårbarhet 
I Sverige har användningen av HVO framförallt som inblandning i huvudsak fossil diesel ökat 
mycket de senaste åren men även varit viktig som 100 % HVO-drivmedel till åkerier, 
lantbruk och kollektivtrafik. Sverige använder 65 % av Europas HVO-produktion men har 
bara 3 % av den europeiska dieselmarknaden. När fler länder i Europa efterfrågar förnybar 
diesel kommer efterfrågan långt överskrida tillgången på bl a HVO, och det råder redan idag 
brist på inhemska råvaror för produktion av HVO. För att idag kunna tillgodose den ökande 
efterfrågan används palmolja eller biprodukten PFAD. Till Sveriges HVO används framförallt 
PFAD och i Europa palmolja. 

Den kommande reduktionsplikten, där en ännu större andel biodrivmedel skall tillföras de 
fossila bränslena bensin och diesel, kommer ytterligare att öka efterfrågan på biodrivmedel 
som HVO. På grund av denna utveckling har bland annat Preem flaggat för prisökning på 
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diesel. Samtidigt minskar troligen tillgången på HVO när PFAD efter ett regeringsbeslut, inte 
längre får någon skatterabatt som biodrivmedel eftersom det, liksom i bland annat Norge, 
omdefinieras till biprodukt istället för restprodukt. Den borttagna skattebefrielsen ökar också 
priset på HVO.

Riksdagen har beslutat att drivmedel från palmoljeproduktion inte ska betraktas som hållbara 
och därmed inte blir skattebefriade. Det svenska statsstödet till PFAD uppgick till ca 1,5 
miljarder kronor 2016 och under 2017 har försäljningen ökat ytterligare. Med riksdagens 
beslut om ändringar i lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, 
är palmolja i biodiesel inte skattebefriat från den 1 juli 2018. Ändringen är en anpassning till 
EU-direktiv om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och främjande av användningen av 
energi från förnybara energikällor.

Hur företag och organisationers varumärken påverkas av att använda biodrivmedel som 
bedöms ha negativ miljöpåverkan i andra länder har vi kanske fått se början på. Flera 
organisationer, bl.a. Naturskyddsföreningen, har drivit frågan om att PFAD ska anses vara 
icke hållbart. Livsmedelskoncernen Axfood har under 2017 slutat använda HVO då 
palmoljeprodukter för drivmedelsproduktion anses problematiskt och icke hållbart. Även för 
offentliga organisationer borde det vara av stor vikt att säkerställa att de drivmedel som 
används är hållbara – även biodrivmedel.
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4.4 Det händer både i Sverige och i världen

4.4.1 Det händer i Sverige
I Jönköpings län har man erfarenhet av gasdrift i Jönköpings stadstrafik där de tre stora 
stomlinjerna i huvudsak trafikeras av gasdrivna bussar. I angränsande län är det framförallt 
Östergötland som har haft och har gasdrivna fordon både i regional- och stadstrafik. Nyligen 
genomförde Kalmar län en upphandling av trafik där 64 % av stadstrafiken och 
regionbusstrafiken körs på fordonsgas.

I jämförelse med flera län i södra Sverige kan man konstatera att antalet gasdrivna bussar i 
Jönköpings län är relativt få, drygt 30 bussar i stadstrafik, i förhållande till trafikens 
omfattning. Enligt fordonsstatistisksystemet Frida, se tabell nedan, är bara 11 procent av 
bussarna i Jönköpings län gasdrivna när snittet i Sverige ligger på 26 procent. Jönköpings län 
hamnar på plats 14 av 17 län.

I topp ligger Skåne med 80 procent, Västmanland med 69 procent och därefter Östergötland 
med 46 procent. 

Tabell: Andel gasbussar i Sveriges län november 2017. Källa: FRIDA.
Län Gasbussar Totalt 

antal
Gasbussar 
%-andel

Gotlands län 5 33 15
Gävleborgs län 15 215 7
Hallands län 38 164 23
Jönköpings län 32 303 11
Kalmar län 73 368 20
Kronobergs län 46 314 15
Norrbottens län 21 258 8
Skåne län 847 1 055 80
Stockholms län 323 2 191 15
Södermanlands län 39 243 16
Uppsala län 111 482 23
Värmlands län 59 397 15
Västerbottens län 31 356 9
Västmanlands län 150 217 69
Västra Götalands län 359 1 863 19
Örebro län 72 333 22
Östergötland 180 389 46

Summa 2 401 9 181 26
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På gång inom kollektivtrafik 
Region Örebro har föreslagit en officiell inriktning om att biogas ska prioriteras i 
kollektivtrafiken. Fokus är att införa el och fortsätta med biogas i stadstrafiken och ersätta 
diesel och biodiesel i regiontrafiken med biogas.

I Skellefteå har biogasanläggningen moderniserats kraftigt. Det finns en ny förbehandling för 
matavfall och det pågår en utbyggnad av produktionskapaciteten. Bussarna förses snart med 
gas via gasledning istället för att transporteras med gasflak. 

Gasbussar köps in till fler kommuner än vad som nämns här. Bl.a. genomförde nyligen 
Kalmar län en upphandling av trafik där 64 % av stadstrafiken och regionbusstrafiken körs på 
fordonsgas.

Beredskapsfrågan – totalförsvar engagerar
Fler börjar få upp ögonen för biogasen som en försvarsfråga, i det perspektivet att den är en 
förutsättning för att Sverige i en krissituation ska kunna säkra tillgången på fordonsbränsle. 
Biogasens roll som en del av totalförsvaret diskuteras flitigt och var huvudfrågan vid en större 
konferens i Stockholm i december 2017. Importen av fossil olja gör Sverige beroende vilket 
kan utnyttjas vid en eventuell konflikt som påtryckningsmedel. Biogasen kan vara ett av flera 
sätt att minska samhällets sårbarhet.

På gång inom biogasproduktion
Under 2016 producerades drygt 2000 GWh biogas i 279 anläggningar, vilket är en ökning 
med fyra procent jämfört med 2015. 64 procent av detta blir fordonsgas, också det en ökning 
jämfört med året innan. 

Vessigebro ekonomiska förening i Halland skickade nyligen in en ansökan om 
Klimatklivsstöd för 2 nya biogasanläggningar. 

I Gävleborg går Ekogas produktion vid Duvbackens reningsverk i Gävle, på max. Sedan i 
somras är ambitionen att producera 4-5 gånger större volym i den nya anläggningen i 
Forsbacka. Positiva beslut har tagits nyligen i Hälsingland att leverera hushållsavfall till 
Ekogas.

I Trollhättan, som satsat på biogas i över 20 år vill Trollhättan Energi fördubbla 
biogasproduktionen genom nysatsning och tittar på olika möjligheter för det. Biogas 
Brålanda-lantbrukarna och ytterligare några lantbruksföretag från området vill utöka 
biogasproduktionen. 

Trots att Jordberga-anläggningen i Skåne ligger illa till på grund av konkurrens från 
dubbelsubventionerad gas från Danmark, fortsätter produktionen av biogas. 
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I Luleå byggs en ny rötkammare och en ny gasklocka. Luleå kommun fortsätter fasa ut 
fossildrivna fordon till förmån för biogas och el. Luleås produktionssatsning har rönt stort 
intresse i bland annat Kina, som vill veta hur biogas fungerar i kallt klimat.

Tankinfrastruktur
Det finns snart omkring 200 tankställen i Sverige. Nya tankställen byggs runt om i Sverige, 
bland annat i Höör och Hörby i Skåne, i Trollhättan-området och Dalsland, i Gävle och 
Söderhamn, i Uppsala och Stockholmsregionen både för lätta och tunga fordon, och i 
Kronoberg, Kalmar och Blekinge län. På flera håll söks Klimatklivsmedel för tankstationer, 
bland annat i Vetlanda, Sandviken, Bollnäs och i Dalarna. 

Fordon
Under perioden augusti-november har nybilsregistreringen av gasfordon ökat kraftigt. Nya 
personbilsmodeller och tunga transportfordon har nyligen presenterats, bland annat av Audi, 
SEAT, Scania och Volvo.  Det nya Bonus-Malus systemet som träder i kraft sommaren 2018 
ger en bonus på 10.000 kr till gasbilar kommer ge ytterligare skjuts åt den utvecklingen. Även 
i allt fler upphandlingar prioriteras biogasen som fordonsbränsle. Nyligen kom nyheter från 
Region Östergötland som ska byta ut regionens cirka 300 fordon - med prioritet på biogas. I 
Härnösand styrs fordonsflottan politiskt till att bli fossilfri och biogasen är en viktig pusselbit 
i den omställningen. I Växjö startades nyligen den första bilbutiken som endast säljer 
begagnade el- och biogasbilar.  Just begagnatförsäljningen av gasfordon, och 
andrahandsvärdena, har varit ett problem, då gasbilars andrahandsvärde i allmänhet haft 
sämre utveckling än motsvarade bensin- och dieselvariant. Med en ökad efterfrågan på 
gasfordon bör en förändring av det komma.

4.4.2 Det händer i Europa
Inom EU har olika länder lyft upp diesel som ett problematiskt drivmedel framförallt pga av 
utsläppen till luft som påverkar hälsan. I Frankrike vill de bort från dieseldrift av tunga 
transporter i bl.a. Paris-området. Det har gjort att livsmedelskoncerner som Carrefour går in 
och investerar i nya gaslastbilar, tankinfrastruktur samt biogasproduktion. Utvecklingen på 
marknader i Europa och även i övriga världen tros vara anledning till att Volvo och Scania 
investerat i utveckling i sina senaste modeller av tunga gaslastbilar som presenterades hösten 
2017. Den tänkta marknaden är global och inte bara för Sverige.

EU har även en strategi för att infrastruktur för fordonsgas ska finnas längs med alla större 
vägar (TEN-T korridorer) samt i städer. I Europa är även gasnätet väl utbyggt vilket gör det 
enklare än i Sverige att bygga ut både produktion och infrastruktur. Italien är det land som har 
störst utvecklad marknad i antal gasfordon.  

Biogas (kallas biometan inom EU) anses av EU bidra till EUs 2030 mål för energi och klimat 
då det minskar unionens beroende av fossila drivmedel och att det kan distribueras inom 
existerande gasledningar. 

Det norska logistikföretaget Litra AS har beslutat att investera i 100 gasdrivna fordon som kör 
transporter i Norge och Sverige.
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4.4.3 Det händer i världen
I världen är det den goda tillgången på naturgas och att naturgasen ger en klimatreduktion på 
ca 23 % mot bensin som gör att gas är intressant för framförallt fartyg, tåg och lastbilar och på 
vissa marknader även för personbilar. Kina har som exempel infrastruktur för fordonsgas och 
även produktion av biogas.

Den snabbaste utvecklingen för biogasen ser vi just nu i USA och Kalifornien. 
Fordonsgasmixen i Kalifornien består idag av över 50 procent biogas. Samtidigt ställer Los 
Angeles bussbolag om 2 200 gasbussar till biogasdrift, och UPS, United Parcel Service, ökar 
andelen biogas man tankar i sin amerikanska gasflotta från 8 till 23 procent. Parallellt ökar 
intresset för gas till tunga transporter som lastbilar och tåg då naturgas är billigt och framställs 
i Nordamerika. 

4.5 Kostnad för biogasdrift
Västra Götalandsregionen (VGR) lät under år 2014 ta fram en utredning (Dnr: MN 92-2013)3 
som skulle klarlägga kostnaden för användning av biogas i kollektivtrafiken. Information 
samlades in från en rad olika aktörer på området, främst trafikföretag samt beställare av trafik. 
Uppgifter som framkommit i samtal med bl.a. teknikleverantörer åren efter utredning tyder på 
att det har blivit markant billigare än vad utredningen kom fram till, bland annat på grund av 
att ny motorteknik kommit ut på marknaden sedan dess. Följande slutsatser kan konstateras 
(citat från utredningen) samt uppdaterande kommentarer från Energikontoret:

 ”Dyrare inköpskostnad (ca 250 000-300 000 kr jämfört med vanlig dieselbuss) vilket 
dock, enligt svar som framkommit i undersökningen, inte är en avgörande faktor vid 
valet om att satsa på gasbussar eller inte. Över hälften av trafikföretagen anser inte 
att det är någon skillnad i kostnad för daglig service och underhåll, d.v.s. tankning, 
tvätt och städ, för en gasbuss jämfört med motsvarande dieselbuss.” 

Energikontorets kommentar: Enligt information från fordonstillverkarna är merkostnaderna 
med nya Euro-6 gasbussar för regiontrafik lägre, omkring 150 000 kronor. Klimatklivet ger 
numera möjlighet till 50 % investeringsstöd för merkostnader, vilket även beskrivs under 
5.1.3. I Kalmars länstrafik senaste trafikupphandling blev totalpriset lägre än tidigare 
upphandling trots att de satt in 65 % i biogasandel på trafiken.

 ”Kostnad för underhåll och planerad service, dvs när bussen tas in i verkstaden för 
exempelvis kontroll och oljebyte, är högre för gasbussar jämfört med vad den är för 
dieselbussar. ”

Energikontorets kommentar: Enligt uppgift ska kostnaderna med de nya Euro-6 motorerna 
vara samma för gas och dieselbussar.

I Skåne och Stockholm har respondenterna på enkäten svarat att skillnaden i kostnad för 
service och underhåll minskat över tid. 
Bränslekostnaden för biogas tenderar att vara högre än alternativen, vilket påverkas av 
drivmedelsförbrukning och bränslepris. Det saknas fortfarande en fullt fungerande 

3 https://www.2050.se/files/Bilder:Artiklar%20och%20Rapporter/kostnader-i-kollektivtrafiken.pdf

https://www.2050.se/files/Bilder:Artiklar%20och%20Rapporter/kostnader-i-kollektivtrafiken.pdf
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handelsplats för biogasen och därmed finns inget stabilt marknadspris, även om viss 
stabilisering skett under senare år.

Undersökningen av orsaken till att kostnadsbilden för olika regioner skiljer sig åt har i denna 
studie identifierat ett antal förutsättningar och faktorer som har betydelse för 
biogasanvändningen i kollektivtrafiken. De faktorer som visat sig ha betydelse för 
kostnadsbilden benämns ”påverkansfaktor” och listas nedan: 

 regionala politiska mål 
 långsiktiga ägarförhållanden 
 konkurrenskraftiga gaspriser 
 investeringsstöd 
 tillämpning av ”grön gas”-konceptet” 

Med dessa faktorer i åtanke är det svårt att ange någon nivå på eventuell merkostnad för att 
köra på biogas. Upphandlingsresultatet påverkas också av hur många anbudslämnare som 
anser sig ha möjlighet att leverera transporttjänster med biogas som bränsle. I Jönköpings län 
verkar idag många mindre bussbolag som samarbetar i olika konstellationer. Få av dessa 
mindre företag har i dagsläget erfarenhet av gasdrivna bussar.

I december 2017 presenterade branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik rapporten ”Mer 
kollektivtrafik och samhällsnytta för pengarna”. I avsnitt 3.3.1 beskrivs bland annat hur drift 
med olika bränslen kan påverka kostnaden i kollektivtrafiken. Eftersom rapporten 
publicerades så sent har vi inte haft möjlighet att gå igenom materialet tillräckligt utan väljer 
att endast hänvisa till Svensk Kollektivtrafiks hemsida http://www.svenskkollektivtrafik.se 
där rapporten kan laddas ner i sin helhet.

http://www.svenskkollektivtrafik.se/
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4.6 Samhällsekonomiska vinster
Användning av lokalt producerad biogas som drivmedel i fordon istället för fossil bensin och 
diesel sänker utsläpp av koldioxid, kväveoxider och farliga partiklar kraftigt. Biogasen stärker 
det lokala och regionala näringslivet, ökar energitryggheten och gör oss mindre beroende av 
olja från exempelvis Ryssland.

Samhällsnyttan med en biogassatsning i Jönköping värderas till 170 miljoner kronor. 
En satsning på biogas i Jönköpings län kan ge samhällsnyttor värda mer än 170 miljoner 
kronor per år. Det visar en ny analys i rapporten Värdet av biogas 4– En samhällsekonomisk 
analys av biogasens nyttor som tagits fram på uppdrag av Energikontor Norra Småland inom 
projektet Kraftsamling biogas II. 

I rapporten analyseras och värderas 
de samhällsekonomiska effekter 
som uppstår om Jönköpings län når 
den uppsatta målsättningen om ökad 
biogasproduktion till 300 GWh. De 
studerade effekterna av en satsning 
är minskade utsläpp av växthusgaser 
och partiklar, ökad sysselsättning, 
resurshushållning, energitrygghet 
och användning av biogödsel som 
ersättning för konstgödsel. 

Den samhällsekonomiska nyttan 
med minskade växthusgasutsläpp, 
minskade utsläpp av partiklar, ökad 
tillgång till biogödsel och en ökad 
energitrygghet värderas till 170 
miljoner kronor per år vilket 
motsvarar ca70% av den beräknade 
produktionskostnaden för motsvarande mängd biogas. Utöver detta tillkommer 276 
helårssysselsättningar samt 416 miljoner kronor i ökad bruttoregionalprodukt. 

För Jönköpings län innebär en biogassatsning med ökad produktion till 300 GWh: 
 Minskade utsläpp av växthusgaser:109 miljoner kronor
 Minskade utsläpp av partiklar: 2,9 miljoner kronor
 Ökad energitrygghet: 4,5 miljoner kronor
 Ökad användning av biogödsel som ersättning för konstgödsel: 54 miljoner kronor
 Sammanlagd värdering av ovanstående nyttor: 170 miljoner kronor
 Ökad sysselsättning: 276 helårssysselsättningar
 samt 416 miljoner kronor i ökad BRP.

4 http://rjl.se/globalassets/energikontor-norra-smaland/filer-for-nedladdning/171017_rapport-
vardetavbiogas_uppdaterad2.pdf

http://rjl.se/globalassets/energikontor-norra-smaland/filer-for-nedladdning/171017_rapport-vardetavbiogas_uppdaterad2.pdf
http://rjl.se/globalassets/energikontor-norra-smaland/filer-for-nedladdning/171017_rapport-vardetavbiogas_uppdaterad2.pdf
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5. Möjligheter till investeringsstöd
5.1 Klimatklivet
Naturvårdsverket beviljar via Klimatklivet investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder 
som minskar utsläppen av koldioxid. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen 
beslutat om. Under perioden 2015-2020 fördelas 4 miljarder kronor till klimatsmarta projekt. 
Under 2017 delas 1,2 miljarder kronor ut, och resterande år fram till 2020 kommer 700 
miljoner kronor per år att delas ut.

5.1.1 Biogasproduktion
Fram till 2017-06-30 har 730 miljoner kr beviljats som investeringsstöd till 22 
produktionsanläggningar för biogas, 3 förbehandlingsanläggningar för avfall samt 
biogasuppgradering. Biogasproduktionsanläggningarna som fått stöd motsvarar 
produktionsökning med 600 GWh biogas per år i jämförelse med den totala 
biogasproduktionen på 1950 GWh år 2015. Detta är den kategori där högst beviljade belopp 
beslutats. Stödbeloppet har motsvarat mellan 27-65% av den totala investeringskostnaden.

5.1.2 Tankstationer för biogas
Naturvårdsverket har även beviljat stöd till 27 tankställen för biogas och fordonsgas varav en i 
Vetlanda som dock inte har byggts då Svensk fordonsgas avvaktar politiska beslut i 
kommunen och regionen.

För tanksstationer är det viktigt med en tydlig koppling till en fordonsflotta samt kontroll av 
ursprungen för drivmedlen. Flottor av tung trafik som till exempel åkerier eller bussföretag är 
en sådan användning där biodrivmedel ersätter fossila bränslen. Stödbeloppet har motsvarat 
mellan 23-100% av den totala investeringskostnaden – oftast runt 50 %.

Även investeringar i långsamtankning av bussar har erhållit stöd vilket även är en möjlighet 
för Länstrafikens nya depå i Jönköping samt för eventuellt nya regionbussdepåer ute i länets 
kommuner. 

5.1.3 Fordon
Naturvårdsverket har nyligen förändrat möjligheterna att få Klimatklivsstöd. Bedömningarna 
baseras på investeringsmerkostnaden för fordon, upp till hälften av skillnaden mellan 
exempelvis en dieselbuss och en gasbuss. Det innebär att en aktör som vill investera i nya 
fordon, där kostnaden är högre för ett fordon med lägre utsläpp, kan söka stöd för 
merkostnaden för det mer miljöanpassade alternativet. 

5.2 Elbusspremie för gas-elhybrider
Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att betala ut en premie för elbussar. Under 
2017-2019 föreslås 100 miljoner kronor avsättas per år till premien som syftar till att främja 
introduktionen av elbussar vilket även inkluderar gas-elhybrider som kan få stöd med 100 
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000-350 000 kr per buss. Elbusspremien kan även användas till att pröva gas-elhybrider på 
regionbussar framöver. 

5.3 EU-stöd
Det finns bra möjligheter att hämta hem EU-stöd och EU-lån för fossilfria transporter samt 
infrastruktur för förnybara drivmedel. 

CEF-Transport blending call och NER 300 fonden5

Den första CEF-utlysningen (Connecting Europe Facility) 2017 gav 150 miljoner euro för 
utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen längs TEN-T-korridorerna (trans-European 
transport network). CEF erbjuder även en blandning av stöd och lån i programmet. Att tanka 
alernativbränslefordon längs med motorvägen ska vara lika enkelt som att tanka bensin idag. 
Förslag ska vara inlämnade 12 april 2018. Motorvägen E4 och angränsande områden är en del 
av TEN-T-korridorerna.

Kommissionen har beslutat att utöka sin budget. Investeringen kan kombineras med 
ytterligare stöd som tillhandahålls inom CEF, där upp till 450 miljoner euro görs tillgängliga 
genom omfördelning av intäkterna från New Entrants Reserve-programmet (NER 300) enligt 
EU:s emissionshandelssystem, för att stödja innovativa projekt för förnybar energi inom 
energi- och transportsektorn med ytterligare 350 miljoner euro. 

De första projekt som stöddes av EFSI och CEF gällde investeringar i renare 
kollektivtrafikbussar i Riga, Las Palmas, Palma de Mallorca och Pas-de-Calais-departementet 
i norra Frankrike. Som ett led i Bulles-projektet i Pas-de-Calais, kommer transportbolaget 
övergå från konventionella bränslen till hybriddrivlinor. En linje kommer att drivas 
uteslutande med vätgasdrivna bussar.

5 https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/news/2017-11-21-eu-funding-alternative-fuel-deployment_en

https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/news/2017-11-21-eu-funding-alternative-fuel-deployment_en
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6. Alternativ till fördjupad regional samverkan
Här presenteras de alternativ för fördjupad regional samverkan som har undersökts under 
uppdraget. För att relatera till den nuvarande situationen så har även ett nollalternativ 
beskrivits.

6.1 Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att länets aktörer fortsätter precis som idag - utan en tydlig regional 
samverkan eller viljeriktning för att främja utvecklingen av biogas. Det är vedertagen kunskap 
att biogasens värdekedja, från avfallshantering till biodrivmedel och biogödsel fungerar bäst 
med långsiktiga och över tid stabila förutsättningar.  Den cirkulärt ekonomiska affärsmodellen 
faller om inte alla moment i kedjan finns på plats. Därför har de offentliga organisationerna en 
avgörande roll för att etablera grundläggande förutsättningar som andra delar av samhället 
sedan kan utveckla vidare. 

Fortsatt svaga signaler till marknaden kommer leda till att investeringar i biogasproduktion, 
tankinfrastruktur och fordon inte görs. En trolig konsekvens blir att länets produktion och 
marknad kan komma att minska och att förutsättningar för befintliga anläggningar försämras. 
Detta leder vidare till att samhället får svårare att uppnå sina miljömål kring t.ex. fossilfri 
fordonsflotta, utsläpp till luft, inköp av ekologiska livsmedel m.m.

Under de senaste åren har exempelvis följande investeringar skjutits på framtiden:
 Ny produktionsanläggning i Jönköpings kommun - ca 100-150 miljoner kr.
 Ny tankstation i Vetlanda via Fordonsgas Sverige - ca 9 miljoner kr.
 Gasfordon i flera kommuner som inte har tillgång till tankningsinfrastuktur.
 Tidigare planer på produktionsanläggningar i Gislaved, Tenhult och Vetlanda har ännu inte 

verkställts bland annat på grund av otydliga signaler från drivmedelsmarknaden.

Idag saknas följande beslut som i andra län och kommuner ger goda förutsättningar:
1. Jönköpings länstrafik (JLT) saknar politiska beslut att de ska prioritera biogas som 

drivmedel. I Trafikförsörjningsprogrammet ställs enbart krav på ”förnybara 
drivmedel”. I praktiken innebär det att biodiesel som HVO och RME blir det bränsle 
som väljs av operatörer.

2. Region Jönköpings län och flera kommuner saknar beslut om prioritering av biogas 
som drivmedel och vid fordonsinköp av ägda eller leasade fordon.

3. Region Jönköpings län och flera kommuner saknar beslut om prioritering av biogas 
som drivmedel vid upphandlingar av transporter och tjänster med inbäddade 
transporter.

4. Det saknas en regional strategi och färdplan för hur biogasen ska utvecklas i länet. 
5. Det saknas permanenta samverkansytor för aktörerna även om det sedan 2015 funnit i 

projektform via Energikontor Norra Småland.
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6.2 Gemensamt policybeslut
6.2.1 Alternativ 1a. Antagande av inriktningsbeslut

Som en del av arbetet med förstudien ”Biogasproduktion och användning i länet” 
(RJL2016/3123) togs ett förslag till inriktningsbeslut (bilaga 4) fram till Kommunalt forum 
våren 2017. Kommunalt forum uttalade sig positivt till inriktningsbeslutet och valde att vidare 
utreda utökade samverkansmöjligheter med den utredning som ni läser nu. 

Inriktningsbeslutet innehåller åtaganden som ska säkerställa att beslut på politisk och 
tjänstemannanivå i kommuner och region ska bidra till att ”stort scenario” för produktion och 
marknad i Jönköpings län uppnås. Åtaganden är inte kvantifierade och det finns inga krav på 
återrapportering av utvecklingen till Kommunalt forum. Sedan inriktningsbeslutet 
presenterades har ett flertal offentliga transportupphandlingar gjorts där det saknats 
prioritering av biogas och där utfallet har stor inverkan på marknad och infrastruktur för 
biogas.

Inriktningsbeslut
 att Länstrafiken ställer om regiontrafiken till att i möjligaste mån köras på biogas 

med start juni 2020.
 att Länstrafiken fortsätter att utveckla stadstrafiken i Jönköping med förnybara 

bränslen där el och biogas är huvudalternativ, med trafikstart juni 2021.

 att Länstrafiken, om möjlighet ges, använder biogas vid val av hybridfordon.
 att Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län, i möjligaste mån 

prioriterar gasfordon för interna och upphandlade transporter som sker i regionens 
eller kommunernas regi.

 att en arbetsgrupp med producenter, Jönköpings länstrafik och kommunerna 
bildas för att utreda hur biogasproduktionen kan utvecklas i samband med ökad 
efterfrågan.

 att kommunerna verkar för införande samt ökad insamling av matavfall som 
råvara till biogasproduktion i Jönköpings län.

 att de kommuner som idag har egen biogasproduktion, men som idag inte 
uppgraderar biogasen för fordonsdrift, ser över möjligheterna att investera i 
uppgraderingsanläggningar, enskilt eller i samverkan.

 att den etablering av gastankningsinfrastruktur som sker för kollektivtrafiken även 
utformas för publik tankning.

 att den fordonsgas som används består av 100 procent biogas. Grön gasprincipen 
(tredjepartscertifierad) kan användas för stationer utmed svenska gasnätet.

 att berörda organisationer uppdaterar resepolicyer, hållbarhetsprogram, 
inköpspolicyer och liknande i enlighet med ovanstående.

 Samtliga alternativ förutsätter tillgång på tekniska lösningar och drivmedel.
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6.2.2 Alternativ 1b. Införande av överenskommelse 

Med alternativ 1b föreslås en avtalsliknande överenskommelse med åtta tydliga åtaganden 
som bygger på det tidigare beskrivna alternativet med ”inriktningsbeslut”. Syftet att binda 
aktörerna närmare till åtagandet görs här för att öka sannolikheten att ”stort scenario” uppnås. 

Avtalsparter i överenskommelsen är var och en av länets kommuner och Region Jönköpings 
län. I överenskommelsen fastslås åtaganden kring insamling av råvara samt användning av 
biogas, framförallt kring fordonsanskaffning och upphandlade transporttjänster. Förslag som 
framkommit vid samråden är att åtgärderna återrapporteras till Kommunalt forum och att de 
läggs in i redan existerande åtgärdsplaner på regional nivå. 

Förslag till överenskommelse

Åtaganden för Region Jönköpings län

Åtagande I 
Region Jönköpings län ger direktiv om att prioritera biogas som drivmedel i kommande 
kollektivtrafikupphandlingar med ett årligt volymåtagande på minst 
36 GWh biogas, samt:

att JLT utifrån befintliga förutsättningar fördelar åtagandet i prioritetsordning: 1) 
regionbusstrafik, 2) snabbare stadstrafik, 3) långsammare stadstrafik
att stadstrafiken i Jönköping utvecklas med förnybara bränslen där el och biogas är 
huvudalternativ
att prioritera biogas vid val av hybridfordon

Åtagandet gäller för regiontrafik med planerad trafikstart juni 2020 och stadstrafik i 
Jönköping med planerad trafikstart juni 2021.

Åtaganden för både Region Jönköpings län och länets kommuner

Åtagande II
Region Jönköpings län verkar för att ny biogastankinfrastruktur för regiontrafik görs 
tillgänglig för publik användning. Berörda kommuner i Jönköpings län prioriterar skyndsamt 
beredning av platser som lämpar sig för tankning av både bussar och publika fordon.

Åtagande III
Region Jönköpings län och länets kommuner prioriterar gasfordon för egna och leasade 
fordon. 
Målvärdet är 50 procent inom fem år efter införande av lokal tankinfrastruktur 
Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras

Åtagande IV
Den fordonsgas som används består av 100 procent biogas. 
Grön gas-principen accepteras för stationer utmed svenska gasnätet.
Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras
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Åtagande V
Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län prioriterar gasfordon och biogas för 
upphandlade transporter genom krav eller mervärden i upphandling. Samtliga parter 
uppdaterar riktlinjer för inköp och upphandlingar i enlighet med detta.

Åtagande VI
Länets kommuner som idag har egen biogasproduktion, och som inte uppgraderar biogasen 
till fordonsgas, ser över möjligheterna att investera i uppgraderingsanläggningar.

Åtagande VII
Region Jönköpings län och länets kommuner uppdaterar styrande riktlinjer och liknande i 
enlighet med ovanstående.
Region Jönköpings län och länets kommuner återrapporterar årligen status för respektive 
åtagande till Kommunalt forum.

Åtaganden för länets kommuner

Åtagande VIII
Länets kommuner säkerställer insamling av matavfall som råvara till biogasproduktion i 
Jönköpings län samt att avstånd till behandlingsanläggning förs in som en påverkansfaktor i 
upphandlingar av hantering av organiskt avfall – som gör att anbud med korta avstånd 
gynnas.

Regionalt samverkansnätverk
Ett regionalt samverkansnätverk med producenter, Jönköpings länstrafik, kommunerna, 
Region Jönköpings län och andra berörda intressenter bildas.

Generell förutsättning
Samtliga åtaganden förutsätter tillgång på tekniska lösningar och drivmedel.
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6.3 Fördjupad regional samverkan
6.3.1 Alternativ 2a. Regionalt samverkansnätverk
I detta alternativ bildas ett regionalt samverkansnätverk med producenter, Jönköpings 
länstrafik, kommunerna, Region Jönköpings län och andra berörda intressenter. Syftet är att 
förstärka den regionala samverkan för att säkerställa ökad biogasproduktion som utvecklas i 
samklang med ökad efterfrågan i Jönköpings län. Ett samverkansnätverk kan startas upp 
snabbt och fungera stödjande till de alternativ som nämns i 1a och 1b. 

Redan idag finns ett nätverk av aktörer på området som drivs i projektform av Energikontor 
Norra Småland. Detta kan fortsätta med antingen fast finansiering eller stöd via ny långsiktig 
projektfinansiering.

6.3.2 Alternativ 2b. Gemensam regional samverkansorganisation
I detta alternativ till fördjupad samverkan ”binds” de ingående aktörerna i biogaskedjan upp 
inom ramen för en gemensam organisation. 

Som nav i systemet bildas en ekonomisk förening. Denna förening skapas för att reglera och 
styra de mekanismer i form av åtaganden, förmåner och erbjudanden som medlemskapet i 
föreningen medför. Medlemmar i den ekonomiska föreningen blir Region Jönköpings län, 
länets kommuner (var för sig) samt producenter och distributörer av biogas (var för sig). Hur 
externa organisationer kan knytas till en ekonomisk förening där kommunerna och regionen 
ingår behöver utredas vidare. Detsamma gäller riktlinjer för att släppa in nya producenter.

En ekonomisk förening är per definition en organisation vars mål är att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen. Andelarna i en ekonomisk förening går inte att sälja till utomstående. 
Man är således skyddad mot oönskade förändringar i ”ägarstrukturen” på annat sätt än i ett 
aktiebolag. Föreningen behöver bara ha minimal organisation och kan administreras via 
någon av medlemmarna. 

Förutom de åtaganden som kommunerna och regionen har enligt alternativ 1a eller 1b så 
säkras biogasproducenternas roll avseende omhändertagande av råvara (substrat) och 
produktion av biogas samt möjligen även distributörernas roll (tankinfrastrukturen). 

Åtaganden bekräftas via avtal mellan respektive medlem och den ekonomiska föreningen. 

Man bör utreda om det är möjligt och lämpligt att föreningen köper/säljer råvara (substrat) 
rent tekniskt genom att medlemmarnas inbördes ekonomiska transaktioner passerar 
föreningen. Samma sak gäller försäljningen av den biogas som förbrukas av medlemmarna 
(och Länstrafikens bussentreprenörer). 

Genom medlemskap i den ekonomiska föreningen samt genom avtal och den ekonomiska 
samordningen kan möjligen ett s.k. ”in-house”-förhållande anses föreligga. 
Upphandlingsförfaranden när det gäller råvara eller biogas skulle då inte bli aktuella. 

Inom ramen för detta alternativ bör man tydliggöra hur prissättningen på biogas ska fungera. 
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6.3.3 Alternativ 2c. Gemensamt samverkansbolag
I detta alternativ ges största möjliga kontroll över hela kedjan från insamling till användning 
av biogas genom att även ha kontroll över produktionen av biogas. Om ägarskap (helt eller 
delvis) av produktionsanläggning ska övervägas behöver vissa saker beaktas eller utredas. Det 
finns flera biogasanläggningar i länet med olika ägarstrukturer samt att nya aktörer kan 
tillkomma. Det innebär att frågan om ett nytt samägt bolag blir komplicerad. Vem eller vilka 
som skulle vara parter i ett samägt bolag behöver klarläggas. Utredningsgruppen har uppfattat 
att intresset för detta alternativ är svagt och att processen att bilda det kan ta upp till två år.

7. Diskussion
Möjligheterna att använda biogas som drivmedel inom framtidens transportsektor är goda 
samtidigt som även elektrifiering, andra biodrivmedel och ett transporteffektivt samhälle 
kommer vara viktiga faktorer för att minska sektorns klimatpåverkan.

Nollalternativet (punkt 6.1) visar att stora investeringar inom biogas har hållits tillbaka i 
Jönköpings län och att en avsaknad på tydlig vilja och riktlinjer inom regional och kommunal 
politik varit bidragande orsak till detta. Omvärldsanalysen visar att andra regioner i Sverige 
gått före och utvecklar biogassektorn för att ha god regional tillgång på ett hållbart drivmedel 
och för att det gynnar den regionala ekonomin och sysselsättningen. Möjligheterna till stora 
investeringsstöd i sektorn är mycket gynnsamma både nationellt och inom EU. Signaler finns 
att biogas seglar upp som en del av EUs tänk kring energisäkerhet. 

Samtidigt finns stora osäkerheter kring framtida skattesubventionssystem och regelverk, inte 
bara för biogas utan även andra förnybara drivmedel. Tillgången på HVO-diesel, som inte är 
baserad på palmoljeprodukter, kan komma att bli begränsad och fortsatt satsning regionalt 
ökar riskerna samtidigt som det kollektiva i värsta fall utestänger mindre aktörer från ett 
förnybart drivmedel. Det är svårt att se klart bortom 2020 även om det bör anses som troligt 
att EU och Sverige vill gynna icke fossila och hållbara drivmedel - särskilt de som är baserade 
på organiskt avfall vilket mycket av dagens biogas är.

För att nå ”stort scenario” avseende efterfrågan och användningen av biogas måste det 
beslutas om tydliga regionala och kommunala riktlinjer för kollektivtrafik, fordonsflottor och 
transportupphandlingar. Med ökad efterfrågan möjliggörs utökad infrastruktur och 
produktion. Kan region och kommun samverka, framförallt i länets mindre kommuner, finns 
möjlighet till investeringar i ny tankinfrastruktur för biogas. Vilket ger alla parter - även 
invånare och näringsliv möjlighet att köra fossilfritt.

Input från alla de samråd som genomförts tyder på att det är bråttom. Att det inte är nya långa 
utredningar som efterfrågas och de former för fördjupad samverkan som kräver djupare 
analyser inte är efterfrågade – varken av politiker eller tjänstemän. Åtminstone inte på kort 
sikt. 
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8. Slutsats 
Utredningen föreslår att Kommunalt Forum skyndsamt inleder en process för att införa 
överenskommelsen (1b) i länets kommuner och hos Region Jönköpings län och att den 
behöver bli klar redan våren 2018. Samtidigt bör förutsättningar för att starta upp ett regionalt 
samverkansnätverk (2a) ges. 

Om Länstrafiken har för avsikt att söka EU-stöd eller lån bör den processen startas upp 
omgående.
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9. Bilagor
Bilaga 1 Hantering av biogasfrågan

Bilaga 2 Förstudie ”Biogasproduktion och användning i länet”

Bilaga 3 Uppdragsbeskrivning: inriktning på det fortsatta arbetet med 
biogas

Bilaga 4 Förslag till inriktningsbeslut

Bilaga 5 Synpunkter från samråd



     

2018-01-24     

Förvaltningsnamn

     

Hantering av Biogasfrågan i Jönköpings län
Hösten 2016 Kommunalt forum tillsätter en tjänstemannagrupp för att ta fram 

underlag om biogasens förutsättningar i länet.
En politisk styrgrupp bildas.

Sep 2016 En rapport i form av en förstudie färdigställs. Rapporten innehåller 
bl. a. beskrivningar av efterfrågan och produktion av biogas i länet.

Feb 2017 Rapporten sammanfattas i ett förslag till inriktningsbeslut som 
presenteras av tjänstemannagruppen.

April 2017 Styrgruppen sammanfattar sin bedömning. Kommunalt forum 
beslutar om fortsatt utredning via en arbetsgrupp. Utgångspunkter i 
arbetet ska vara: 
- Förstudiens förslag till inriktningsbeslut.
- Efterfrågan och användning av biogas enligt det som beskrivs som 
”stort scenario”.

Hösten 2017 Arbetsgruppen har samråd med producenter, kommuner m fl och 
färdigställer utredningen.
Utredningen innehåller bl a:
- Fördjupad analys av biogas-frågan
- Olika alternativ till regional samverkan
- Förslag till överenskommelse mellan 14 parter (varje kommun i 
länet och Region Jönköpings län).

Dec 2017 Arbetsgruppens utredning samt förslag till fortsatt beslutsprocess 
presenteras på Kommunalt forum. Kommunalt forum beslutar om att 
rekommendera respektive kommun och Region Jönköpings län att 
fatta beslut i enlighet med utredningens förslag samt att underteckna 
överenskommelsen.

Dec 2017 – Respektive kommun och Region Jönköpings län förankrar 
utredningens slutsatser och förslag inom sina organisationer.

Jan-Feb 2018Respektive kommun och Region Jönköpings län hanterar sina 
interna beslutsprocesser. 
Efter sammanställning av protokollsutdrag undertecknas 
överenskommelsen av en representant från var och en av de 14 
parterna.
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Regionledningskontoret Telefon: 036-324001 Organisationsuppgifter  

Kansli E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 

Box 1024 Hemsida: rjl.se Orgnr: 232100-0057 

551 11  Jönköping     

     

   

   

Rune Backlund 
 

 
Kommunalt forum 

Inriktning av det fortsatta arbetet med 
biogas 

Bakgrund 
Kommunalt forum tillsatte hösten 2016 en tjänstemannagrupp och en politisk 
styrgrupp bestående av representanter för kommunerna och regionen för att ta 
fram underlag om biogasens förutsättningar i Jönköpings län. 
I arbetet har en rapport med fakta tagits fram och som bygger på insamling av 
underlag från länets kommuner, region Jönköpings län, länstrafiken samt länets 
två större producenter av biogas. Rapporten visar på att det finns goda möjligheter 
att öka produktionen av biogas regionalt om efterfrågan ökar. Lokalt och regionalt 
producerad och använd biogas bidrar direkt till att uppnå antagna miljö- och 
klimatmål. 
Tjänstemannagruppen har utifrån utredningsunderlaget lämnat förslag till den 
politiska styrgruppen på ett inriktningsbeslut omfattande tio punkter som berör 
kommunernas och regions verksamhet. Punkterna omfattar åtgärder som ökar 
efterfrågan och tillgången av biogas för fordonsdrift. 
 

Styrgruppens bedömning 
Lokalt och regionalt använd och producerad biogas bidrar till att uppnå fastställda 
miljö- och klimatmål i Jönköpings län. Det är därför angeläget att marknaden för 
biogas utvecklas och ersätter fossila bränslen i ökad omfattning. Förutsättningar 
för detta finns som framgår av det underlag som tagit fram. 
Styrgruppen har tagit del av tjänstemannagruppens förslag till inriktningsbeslut 
och ställer sig i stora drag bakom föreslagna åtgärder. Insamling av råvara, 
produktion av biogas och marknaden/efterfrågan på biogas hänger samman och 
behöver ses och hanteras i ett sammanhang. En fördjupad samverkan mellan 
länets samtliga kommuner och regionen är en förutsättning för framgång i det 
fortsatta arbetet med frågan. 
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Ett antal viktiga frågeställningar återstår dock som berör såväl former för 
samverkan, produktion och tankningsinfrastruktur samt ekonomiska 
förutsättningar. Dessa behöver belysas och utredas närmare. Styrgruppen delar 
därför tjänstemannagruppens uppfattning och förslag om att bilda en gemensam 
arbetsgrupp. 
 

Styrgruppens förslag 
att en arbetsgrupp med producenter av biogas i länet, Eon, Jönköpings länstrafik, 
länets kommuner och regionen bildas med uppgift att närmare utreda 
förutsättningarna för ökad produktion och användning av biogas i länet. 
 
att arbetsgruppen arbete utgår ifrån tjänstemannagruppens förslag till 
inriktningsbeslut och det som i utredningen benämns som ”stort scenario” 
avseende efterfrågan och användningen av biogas. Arbetsgruppen ska lämna 
förslag på former för samverkan, produktion och tankningsinfrastruktur samt 
belysa ekonomin för en ökad produktion/användning av biogas. Gruppen ska 
också beskriva möjligheterna till externa stöd och bidrag samt hur biogasen kan 
komma påverkas av ev. aviserade beslut på nationell/Eu nivå. 
 
att ingående parter i arbetsgruppen står för sina egna omkostnader och bidrar med 
den   kompentens som behövs för att genomföra uppdraget. Regionen ansvarar för 
att hålla samman arbetet. 
 
Arbetet bedrivs skyndsamt och avrapporteras till Kommunalt forum före 2017 års 
utgång. 
 
Jönköping 2017-04-28 
 
 
 
Rune Backlund   Stefan Gustafsson 
Regionråd/Ordf. TIM  Kommunstyrelsens ordförande 
   Sävsjö 
 
 
Ann-Marie Nilsson  Niclas Palmgren  
Kommunstyrelsens ordförande Kommunalråd/KS 1:e vice ordförande  
Jönköping   Gislaved 
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Jönköpings Länstrafik 
Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör 

 
 

 
 

Förslag till inriktningsbeslut avseende 
biogas 

 
 

Bakgrund 
Kommunalt forum gav under hösten 2016 ett utredningsuppdrag till Jönköpings 
länstrafik tillsammans med Energikontor Norra Småland som syftade till att ta 
fram underlag för att skapa en bild av utvecklingen av biogasproduktion och 
biogasanvändning i Jönköpings län. Utredningsgruppen arbetade med fakta- 
insamling från länets kommuner, Länstrafiken, Region Jönköpings län samt länets 
två producenter av fordonsgas. 
Rapporten färdigställdes under september och har presenterats internt inom 
Region Jönköpings län och ligger till grund för detta förslag till inriktningsbeslut 
för Kommunalt forum och som sedan skall hanteras av Region Jönköpings län 
samt kommunerna i Jönköpings län. 

 
Utredningen visar bland annat att: 
• Det finns goda möjligheter att öka produktionen av biogas regionalt om 

efterfrågan ökar. För att möta efterfrågan vid eventuella max-scenarier krävs 
nya anläggningar alternativt import av biogas från andra regioner. 

• Tillgången på substrat till biogasanläggningarna är avgörande för kon- 
kurrenskraftig produktion av biogas. Därför är alla former av avfalls- 
samarbeten bra ur ett regionalt perspektiv. 

• Regional efterfrågan på biogas måste öka så att det som produceras här inte 
behöver exporteras. 

• De flesta kommuner har miljömål kopplade till tankstationer för biogas eller 
att förändra fordonsflottans klimatpåverkan. 

• Det finns linjer för regiontrafik samt även snabbare tätortstrafik som skulle 
kunna köras på biogas. Detta möjliggör också utvecklad tankinfrastruktur. 

• I framtiden kan finnas möjligheter för avsättning av biogas för framställning 
av vätgas. 

• Idag finns god tillgång på fordon för gasdrift vilket bedöms finnas även i 
framtiden. 

 
 
 
 

Jönköpings Länstrafik Telefon: 010-241 55 00 Organisationsuppgifter 

 E-post: lanstrafiken@jlt.se Bankgiro:  5216-2849 
Box 372 Hemsida: jlt.se Orgnr: 232100-0057 
551 15 Jönköping    

mailto:lanstrafiken@jlt.se


2017-02-22 

 

 
 
 
 
 
 

Lokalt och regionalt producerad och använd biogas bidrar direkt till att uppnå ett 
flertal lokala, regionala och nationella miljö- och klimatmål. Därför är det viktigt 
att marknaden för biogas utvecklas och ersätter fossila bränslen. 
Länstrafiken är idag och i den närmaste framtiden den enskilt viktigaste kunden 
för biogas och har därför stora möjligheter att påverka grundförutsättningarna för 
efterfrågan. 
Jönköpings läns klimatråds mål om fossilfria fordonsflottor 2020 bland råds- 
medlemmarna, samt regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 
2030 bidrar också till en ökad efterfrågan på fossilfria alternativ, såsom biogas. 
Nära fördubblad efterfrågan. 

 
Nedan följer ett flertal olika att-satser, som var och en är en viktig del för att öka 
efterfrågan på biogas i Jönköpings län. Vid implementering av inriktnings- 
beslutets alla delar i Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län, 
beräknas detta att leda till att vi går från dagens läge mot det som i utredningen 
benämns som ”stort scenario”, avseende efterfrågan och användning av biogas. 
Detta motsvarar nästan en fördubbling, från 44,9 till 79 GWh. 

Förslag till beslut 
Mot bakgrund av den utredning som Jönköpings länstrafik tillsammans med 
Energikontor Norra Småland och kommunala representanter har genomfört på 
uppdrag av Kommunalt forum, föreslår vi att Kommunalt forum ställer sig bakom 
förslaget och föreslår Region Jönköpings län och länets kommuner att anta 
inriktningsbeslutet och därmed verka för: 

 
• att Länstrafiken ställer om regiontrafiken till att i möjligaste mån köras på 

biogas med start juni 2020. 
 

• att Länstrafiken fortsätter att utveckla stadstrafiken i Jönköping med 
förnyelsebara bränslen där el och biogas är huvudalternativ, med trafikstart 
juni 2019 alternativt juni 2021. 

 
• att länstrafiken, om möjlighet ges, använder biogas vid val av hybridfordon. 

 
• att Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län, i möjligaste 

mån prioriterar gasfordon för interna och upphandlade transporter som sker 
i regionens eller kommunernas regi. 

 
• att en arbetsgrupp med producenter, Jönköpings länstrafik och kommunerna 

bildas för att utreda hur biogasproduktionen kan utvecklas i samband med 
ökad efterfrågan. 

 
• att kommunerna verkar för införande samt ökad insamling av matavfall som 

råvara till biogasproduktion i Jönköpings län. 
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• att de kommuner som idag har egen biogasproduktion, men som idag inte 
uppgraderar biogasen för fordonsdrift, ser över möjligheterna att investera i 
uppgraderingsanläggningar, enskilt eller i samverkan. 

 
• att den etablering av gastankningsinfrastruktur som sker för 

kollektivtrafiken även utformas för publik tankning. 
 

• att den fordonsgas som används består av 100 procent biogas. Grön gas- 
principen (tredjepartscertifierad) kan användas för stationer utmed svenska 
gasnätet. 

 
• att berörda organisationer uppdaterar resepolicyer, hållbarhetsprogram, 

inköpspolicyer och liknande i enlighet med ovanstående. 
 

Samtliga alternativ förutsätter tillgång på tekniska lösningar och drivmedel. 
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1. Syfte och mål
Med anledning av att det finns ett behov av att klarlägga det nuvarande och framtida behovet 
av biogas för fordonsdrift inom Jönköpings län har en enklare faktainsamling från länets 
kommuner, Länstrafiken, Region Jönköpings län samt länets två producenter av fordonsgas 
gjorts.  

Målet är att kunna ge en bild av hur utvecklingen av efterfrågan och tillgång kan te sig över 
en tioårsperiod.  

2. Metod
Jönköpings länstrafik har i samverkan med Energikontor Norra Småland tagit fram underlaget 
till rapporten. 

Ett antal frågor har ställts till länets kommuner och redovisas i rapporten. Av länets tretton 
kommuner har svar inkommit från samtliga. Frågor har även ställts till de två bolag som idag 
producerar fordonsgas i Jönköpings län. De inkomna svaren har summerats och presenteras i 
rapporten. Siffror och kalkyler har faktakollats mot bl.a. Scania bussar, Processkontroll och 
Fordonsgas Sverige m.fl. Vi har valt att konvertera alla mängder av gas till kilogram (kg) 
enligt Biogas 1 Nm3 = 0,75 kg =9,7 kWh Biogas 1 kg = 13 kWh Naturgas 1 Nm3 = 0,83 kg  
samt anger energimängd i gigawattimmar (GWH) då dessa används i branschen för olika 
jämförelser idag. Vi har sålunda tagit bort referenser till normalkubikmeter (Nm3) då denna 
inte används lika ofta längre och att det blir rörigt för läsaren. 

Vissa summeringar är ungefärliga och bedömningar. Mindre felmarginaler kan finnas med då 
olika aktörer kan använda olika sätt att räkna. Våra kontroller visar att det stämmer väl även 
om det inte är exakt, vilket inte heller varit ambitionen med rapporten. 
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3. Efterfrågan av biogas i Jönköpings län

3.1 Länets kommuners efterfrågan idag och framtida möjligheter 

Ett antal frågor har ställts till länets kommuner och redovisas i rapporten. Av länets tretton 
kommuner har svar inkommit från samtliga. 

Används fordonsgas i någon utsträckning idag i någon av kommunens 
verksamheter? 

Ja Vetlanda, Sävsjö, Gislaved, Jönköping, Värnamo, Nässjö och Gnosjö 
Nej Tranås, Mullsjö, Habo, Vaggeryd, Eksjö, och Aneby 

Hur många fordon och vilka fordonstyper körs med fordonsgas? 

Kommun Personbil Buss 9-22 Buss >22 Liten lastbil 
<3,5 ton 

Lastbil 

Vetlanda 1 
Gislaved 33 9 
Jönköping 297 173 9 
Värnamo 35 5 
Sävsjö 15 
Gnosjö 17 2 
Nässjö 17 13 2 

Totalt 415 202 11 

Hur stor mängd fordonsgas förbrukas årligen av kommunens och där till 
knutna verksamheters fordon? 

Kommun Förbrukning (kg) Energimängd 
Vetlanda ? 
Gislaved 16 500 

Jönköping 225 000 
Värnamo 52 500 

Sävsjö 11 300 
Gnosjö 9 700 
Nässjö 37 500 

Totalt 352 400 kg 4,58 GWh 
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Beräknas denna mängd att öka eller minska sett fem respektive tio år framåt? 

Samtliga kommuner uppger att en ökning av antalet gasdrivna fordon är sannolik över en 
tioårsperiod. Detta är dock beroende av utbudet av bilmodeller och att den politiska 
viljeinriktningen står fast. 

Öka Sävsjö, Vetlanda, Gislaved, Jönköping, Nässjö, Gnosjö och Värnamo 

Finns planer på att köpa in gasdrivna fordon om sådana finns tillgängliga sett 
över en tioårsperiod? 
I samtliga kommuner med tillgång till gastankning finns planer på att fortsätta med inköp av 
gasbilar.   

Om din kommun saknar gastankställe, skulle en tankstation innebära att 
kommunen skaffar sig gasdrivna fordon till sin verksamhet?  
Samtliga svarande kommuner utan tillgång till gastankning uppger att det finns planer på 
inköp av gasbilar såvida en etablering av tankställe för gas blir av.  

Kan kommunen tänka sig att ställa krav på att upphandlade tjänster så som 
skolskjutsar och renhållning skall köras på biogas om tankställe finns eller 
kommer att finnas i kommunen? 
9 av 13 svar ger ett tydligt ja på frågan. Två menar att de kommer ställa krav på förnyelsebart 
bränsle utan att specificera vilket bränsle. Två kommuner svarar att det är oklart huruvida 
sådana krav kan komma att ställas.  

Har kommunen ett eget uppsatt klimatmål avseende fossilfritt bränsle för 
kommunens och där till knutna verksamheters fordon? 
Kommunerna har mycket olika målsättningar och skiljer sig i ambitionsnivå vad gäller sina 
fordonsflottor. Från att vara helt fossiloberoende vad gäller fordonsflotta år 2020 till att bara 
ange att användningen av fossilbaserat bränsle skall minska. Endast en kommun pekar 
specifikt ut andelen biogas som skall användas (Gislaved 33 % av gasanvändningen). 
Samtliga kommuner har dock krav på bränsleval ur förnyelsebarhetsaspekten. 

Finns politiska beslut som styr val av bränsle i kommunernas verksamhet och i 
så fall vilket bränsle? 
I sju av kommunerna finns en uttalad styrning av val av bränsle, i tre av kommunerna finns 
ingen sådan styrning och i två av kommunerna bedöms detta vara oklart. I en kommun finns 
styrning mot ”alternativa bränslen” utan specifikation av vilken typ. 

Finns någon övrig användning av biogas i kommunen, exempelvis för 
energiproduktion? 
I fem av kommunerna används biogas (egenproducerad) till företrädesvis uppvärmning, 
elproduktion planeras i något fall. Fem av kommunerna saknar annan användning av biogas. 
Tre av kommunerna har lämnat oklara svar på frågeställningen. 
En sammanställning av länets biogasproduktion finns i rapporten. 
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3.2 Länstrafikens efterfrågan idag och framtida möjligheter 
Länstrafiken har idag (2016) 30 st gasdrivna ledbussar som trafikerar stadstrafiken i 
Jönköping. Dessa bussar förbrukade under 2015 totalt 1 208 000 kg fordonsgas (15,7 GWh). 
Av denna volym utgjorde ca 71 % av biogas (829 800 kg/10,8 GWh) och resterande 29 % var 
fossilbaserad naturgas (342 000 kg/4,45 GWh). I de framtida upphandlingarna av 
stadstrafiken och regionbusstrafiken (bägge upphandlingarna börjar förberedas under 2017 
med trafikstart runt 2020) ställs krav på fossilfrihet år 2025 då detta är en målsättning 
fastslagen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Även ett krav på ökad 
energieffektivitet per personkilometer ställer krav på fordonsflottan. 

Stadstrafiken i Jönköping 
Fordonsflottan för stadstrafik kan sägas bestå av tre busstyper: 

Busstyp Drivmedel Antal Körsträcka (2015) 
Ledbussar Gasdrivna 30 st 2 461 000 km 
Stadsbussar 3-axliga HVO/RME/dieseldrivna 24 st 1 852 000 km 
Stadsbussar 2-axliga HVO/RME/dieseldrivna 47 st 2 718 000 km 

En kommande upphandling tar höjd för utbyggd trafik då dagens fordonsflotta inte räcker till 
för kommande behov men volymerna ovan ger ändå en fingervisning om bränsleåtgången vid 
gasdrift med nuvarande trafikvolym.  

Nedanstående antagande bygger på att busstyperna förbrukar biogas som nedan beskrivet. 
Busstyp Sträcka x förbrukning Förbrukning 

fordonsgas (kg) 
Energimängd 

Ledbussar 2 461 000 km x 0,7 m3 1 292 000 16,8 
Stadsbussar 3-axliga 1 852 000 km x 0,6 m3 833 400 10,9 
Stadsbussar 2-axliga 2 718 000 km x 0,45 m3 917 300 11,9 

Totalt 3 043 000 kg 39,6 GWh 

Regionbusstrafiken – exempel på framtida potential 
Regionbusstrafiken är uppdelad på 13 olika depåer i länet (och någon utanför) med varierande 
antal fordon från två till 20 stationerade bussar. Totalt handlar det om ca 140 bussar i 
systemet. Förbränningsmotorer är som mest energieffektiva under snabb trafik med få stopp 
till skillnad från el och hybrider som är mer energieffektiva i stadstrafik. Regionbussar har 
visat sig mer energieffektiva än stadsbussar när det gäller att välja gas som drivmedel. Detta 
gör att ett alternativ för avsättning av biogas kan vara att förse ett antal depåer med utrustning 
för gastankning. Dessa kan även göras tillgängliga för publik tankning och därmed sprida 
tankinfrastruktur till fler kommuner.  
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Regionlinjer med god potential (kan finnas fler) 
Linjer som är relativt långa med få stopp är mer lämpliga ur energieffektivitetssynpunkt. 
Nedan listas ett antal linjer med stationeringsort, kilometeruppskattning samt antal 
dimensionerande bussar. Detta är bara 16 av totalt 140 regionbussar så det kan finnas 
potential för fler linjer som kan vara lämpliga för fordonsgas. 

Linje Depå Fordon Kilometer Bränsleförbrukning* Energimängd 
101 Gränna 4 700 000 210 000 kg 
101 Habo 4 700 000 210 000 kg 
132 Gislaved 2 320 000 72 000 kg 
136 Gnosjö 1 160 000 36 000 kg 
141 Sävsjö 2 260 000 58 500 kg 
301 Vetlanda 3 300 000 67 500 kg 
Totalt 16 2 440 000 654 000 8,5 GWh 

*0,3 m3/km (0,23 kg/km) biogas för linjerna 132-301. Linje 101 har uppskattad förbrukning
0,4 m3/km (0,3 kg/km) pga linjens karaktär med många start och stopp. Förbrukningssiffrorna 
bygger på uppgifter från Energigas Sverige: Sammanställning: Gasfordons energieffektivitet 
2013. 

• Gränna och Habo saknar tankställe på orten idag men linje 101 har stor
energiförbrukning och det finns en relativ närhet till gasproduktion.

• Gislaved, Gnosjö och Sävsjö är orter med gas i fast nät eller med egen gasproduktion.
• Vetlanda har relativt nära till gasproduktionen i Sävsjö.

Serviceresor 
Idag  (2016) finns 50 fordon som kör på biogas. Fordonstyp är personbil alt Klass 4 (VW 
Caddy) fördelade på följande trafikföretag: 

Trafikföretag Stationeringsort Antal fordon 
Taxi Jönköping AB Jönköping 33 
Taxi Tidaholm AB Jönköping, Habo, Mullsjö 4 

Sandarna Transporter AB Jönköping 5 
Tranås Taxi HB Tranås 1 

Nässjö Taxi Ek.för Nässjö 6 
Värnamo Taxi AB Värnamo 1 

Serviceresors drivmedelsförbrukning 2015 
Drivmedel Förbrukning (kg) Energimängd 

Biogas 321 200 
Naturgas             43 800 
Totalt 365 000 kg 4,75 GWh 
Antal fordon 2015: 43 
Enligt avtal till 2020 ska 65 % av drivmedelsförbrukningen för personbilar plus VW Caddy 
vara fossilfri. Ett fordon som kör för Serviceresor kör ca 5000 mil/år.  
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Frågor inför framtiden: 
• Kommer fordonstillverkarna att erbjuda biogasfordon som når upp till våra krav i framtiden?
• Serviceresor behöver tankställen i hela länet, minst ett i varje kommun. I dag finns

problem med tankställen. Man får tanka med kunden i fordonet vilket inte är omtyckt.

Bussregistrerat fordon finns på Visingsö. 

3.3 Region Jönköpings läns organisations efterfrågan 

Antal fordon och fordonstyper som körs med fordonsgas 

Placeringsort för gasfordonen är framförallt Jönköping. Värt att notera är att Region 
Jönköpings län placerat sig som femte bästa region i Sverige 2015, i analysen från 
Miljöfordonsdiagnosen. Fordonsflottan ligger mycket tung på etanolfordon (ca 71 % under 
2015). Eftersom utbudet av etanolbilar ser ut att försvinna (Dagens industri) är det troligt att 
de kommer att behöva andra typer av miljöfordon för att ersätta etanolen, där gasfordon är en 
möjlig kandidat. Andra regioner och kommuner som rankats högt i Miljöfordonsdiagnosen 
har hög andel gasfordon. För de tio bästa kommunerna är andelen 60,4 % gasfordon och för 
de fem bästa landstingen är andelen 51,3 % gasfordon. 

Region Jönköpings 
län 

Totalt 
antal 

fordon 

Gasfordon 
(antal) 

Gasfordon 
(%) 

Mängd 
gas (kg) 

Energimängd 
(GWh) 

Personbilar 358 39 10,9 % 
Lite lastbil <3,5 ton 60 16 26,7 % 
Tung lastbil 1 0 0 % 
Traktor 37 0 0 % 
Specialfordon 33 Uppgifter 

saknas 
Summa 489 55 ca 11,2 % 8 405 -

13 150 kg 
0,1-0,2 

Källa: (http://www.miljofordonsdiagnos.se, 2015) Varav: EON 1188 kg FGS: 7217 kg. 
Osannolikt att RJL använder så lite. Troligen saknas data för lätta  lastbilar. 

Annan statistik från Bilreda anger följande tankvolymer för RJL 2015 

Bensin Diesel Etanol Fordonsgas 
62 659 143 728 108 102 17 542 m3 (13 150 kg) 

Region Jönköpings län har möjlighet att bidra till att skapa underlag för nya tankstationer ute i 
länet, framförallt på sjukhusorterna med Eksjö som idag saknar tankstation och för ytterligare 
utbyggnad i Värnamo och Jönköping. Även vårdcentralorter har potential att bidra till 
underlag för nya tankstationer i tex Vetlanda och Tranås m.fl. 

Vilka kommuner kommer att ha tankställen?•

http://www.di.se/artiklar/2016/3/14/bilbranschen-sagar-regeringens-etanolrea/
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3.4 Sammanfattning kommuner och RJL 

Dagens fordonsbaserade (2015 års siffror) gasefterfrågan exklusive privatbilister och privata 
företags bilar och lastbilars efterfrågan av fordonsgas:  

Organisation Förbrukning 2015 (kg) Energimängd (GWh) 
JLT 1 208 000 15,7 

JLT serviceresor 365 000 4,8 
Kommunerna 352 400 4,6 

Regionen 13 150 0,2 
Totalt 1 938 550 kg 25,3 GWh 

3.5 Efterfrågan i Jönköpings län för alla sektorer 
Länets kommuner och Region Jönköpings län använder minst cirka1 940 000 kg av en total 
försäljning på cirka 3 400 000 kg under 2015. Det innebär att övriga sektorer använder cirka 1 
500 000 kg fordonsgas. 

Vi bedömer att privatpersoner förbrukar 500 000 kg. Siffran är en bedömning baserad på att 
det finns cirka 700 privatägda gasbilar som vi räknar att de kör i snitt 1250 mil/år. Därefter 
tillfaller resterande 1 000 000 kg fordongas på övriga sektorer.  

Till övriga sektorer räknas privat näringsliv, övriga offentliga myndigheter samt 
genomresande. Jönköping är viktig genomfartsort för privatpersoner och företagare som kör 
på gas. Vissa transportbolag som t.ex. Bring kör regiontransporter på fordonsgas. 
Taxinäringens privata körningar (ej samhällsupphandlade körningar) ingår också här. 
Reglerna på Swedavia för taxiköer på Landvetter ger nu företräde för gasfordon samt 
helelfordon. 

Sektor Förbrukning 
kg 

GWh 

Länets kommuner, JLT & RJL 1 940 000 25,2 
Privatpersoner 500 000 6,5 
Övriga sektorer: privat näringsliv, övriga offentliga 
myndigheter & genomresande 

1 000 000 13 

Totalt 3 440 000 kg 44,7 GWh 
Allt är inte biogas, även naturgas 
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4. Biogasproduktion i Jönköpings län

4.1 Biogasproduktion i länet 
I Jönköpings län finns tolv biogasanläggningar, varav två deponigasanläggningar. Den totala 
biogasproduktionen år 2014 var 55,4 GWh (Biogasportalen). År 2015 uppgraderades 35 GWh 
av biogasen till fordonsgas, vilket är nödvändigt för att köra fordon på biogas.  

I Jönköpings län finns idag två producenter av fordonsgas för transporter. Dessa är Sävsjö 
biogas AB och Jönköping energi biogas AB. Sävsjö biogas AB ägs av Göteborg energi samt 
Vrigstad Fjärrvärme. Jönköping energi biogas AB ägs av Jönköpings kommun (Rådhus AB) 
via Jönköpings Energi. 

Kommun Anläggningstyp Uppgradering till 
fordonsgas 

Eksjö Avloppsrening 
Gislaved Avloppsrening 

Habo (privat) Gårdsbiogasanläggning 
Jönköping - Huskvarna Avloppsrening Ja 

Jönköping - Simsholmen Avloppsrening Ja 
Jönköping Deponi 
Jönköping Samrötning Ja 

Nässjö Avloppsrening 
Sävsjö Samrötning Ja 
Tranås Avloppsrening 

Vetlanda Deponi 
Värnamo Avloppsrening 

Potentialen för biogasproduktion i Jönköpings län bedöms vara runt 300 GWh om allt 
matavfall och gödsel från djurproduktion tas tillvara. Källa: Energi- och klimatstrategin, 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Det har funnits planer på fler anläggningar bland annat i Gislaved och i Vetlanda. I Gislaved 
finns bolaget Reftele Biogas AB. Enligt uppgift är Region Jönköpings län delägare kopplat till 
Lantbruksgymnasiet Stora Segerstad. Satsningen har enligt muntlig uppgift pausats på grund 
av osäkert marknadsläge och därmed lönsamhet för projektet. Även i Vetlandaområdet ska 
det finnas en grupp lantbrukare som haft planer att satsa på biogasproduktion. 

4.2 Biogasdistribution i Jönköpings län 
I Jönköpings län finns åtta tankstationer för fordonsgas. Jönköping har tre tankstationer och 
det är också här den största länsmarknaden finns då Jönköpings kommun har 49% gasfordon 
samt många andra aktörer som också använder gasfordon. 
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Kommun Företag Placering Typ av 
fordonsgas 

100 % biogas -
produkt? 

Gislaved E.ON Stegvägen 2 CNG Ja- Biogas100 
Gnosjö E.ON Långgatan 1 CNG Ja- Biogas100 

Jönköping FordonsGas Sverige Herkulesvägen CNG Ja- Grön100 
Jönköping FordonsGas Sverige Kraftgatan 11/ 

Finnvedens 
lastvagnar 

CNG/LBG Ja- Grön100 

Jönköping FordonsGas Sverige Vasavägen 1 CNG Ja- Grön100 
Nässjö FordonsGas Sverige Gamlarp 

industriområde 
CNG Ja- Grön100 

Sävsjö FordonsGas Sverige Alehögvägen 2 CNG Ja- Grön100 
Värnamo E.ON Bredasten CNG Ja- Biogas100 

Det saknas därmed tankstationer i Habo, Mullsjö, Vaggeryd, Vetlanda, Eksjö, Aneby och 
Tranås. Flera av dessa orter bedöms bli intressanta för tankstationsutbyggnad om de lokala 
parterna går ihop med både egna fordon och i transportupphandlingar. Kommun och Region 
Jönköpings län kan tillsammans med det lokala näringslivet skapa förutsättningar. Just nu 
arbetar Energikontor Norra Småland med Vetlanda kommun som pilotkommun inom 
projektet Kraftsamling biogas II. 

Investeringsstödet Klimatklivet från naturvårdsverket, som gäller fram till 2020, ger mycket 
goda möjligheter till 50 % investeringsstöd just för tankstationer för biogas då det är en 
kostnadseffektiv åtgärd för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. 

4.3 Gasnät i Jönköpings län 

Swedegas äger och driver gasnätet som sträcker sig från Dragör 
till Stenungsund och leder upp till Gislaved, via Gnosjö i 
Jönköpings län. Swedegas verkar för att 30 procent av energin i 
deras system år 2030 ska vara förnybar. År 2050 ska 100 procent 
vara förnybar. Detta har Swedegas skrivit en överenskommelse 
om -  Green Gas Commitment - tillsammans med andra 
europeiska nätoperatörer. 

https://www.swedegas.se/aktuellt/100%20procent%20fornybar%
20gas%20i%20svenska%20gasnatet%202050 

De första stegen mot visionen är konkretiserade för det svenska 
stamnätet. Under det närmaste året kommer 
biogasanläggningarna GoBiGas i Göteborg och Jordberga i Skåne 
börja mata in biogas på stamnätet. Swedegas har också samlat 
energibranschens aktörer för att gemensamt verka för att få till en 
provanläggning för Power to Gas i Sverige. 

https://www.swedegas.se/aktuellt/100%20procent%20fornybar%20gas%20i%20svenska%20gasnatet%202050
https://www.swedegas.se/aktuellt/100%20procent%20fornybar%20gas%20i%20svenska%20gasnatet%202050
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4.4 Biogasproducenternas syn på nuläget och önskvärd framtid 

I Jönköpings län finns idag två producenter av fordonsgas för transporter. Dessa är Sävsjö 
biogas AB och Jönköping energi biogas AB. Vi har ställt ett antal frågor om dagens 
produktion och framtida potential som besvaras i rubrikerna ned. Sävsjö biogas AB ägs av 
Göteborg energi samt Vrigstad Fjärrvärme. Jönköping energi biogas AB ägs av Jönköpings 
kommun (Rådhus AB) via Jönköpings Energi (se bilaga 1 för kompletta svar). 

Satsningarna på biogas i Jönköpings län har gjorts med en tro och förhoppning om en mer 
lokal och regional användning. Idag ser det dock annorlunda ut. Sävsjö biogas exporterar den 
största andelen av sin produktion till andra delar av landet, Jönköping Energi har på grund av 
bland annat låga priser på fossila drivmedel och relativt höga priser på behandling av 
matavfall istället för att öka produktionen, tvingats arbeta för att minimera förlusterna. 

Gemensamt för båda aktörerna är att man ser en möjlig tillväxt på biogasmarknaden, men att 
det finns faktorer som i dagsläget försvårar den utvecklingen. Jönköping Energi pekar bland 
annat på behovet av tydliga politiska förutsättningar i fråga om mål och regelverk som 
möjliggör långsiktig planering och investeringar. En långsiktig avsättning för biogasen är det 
enskilt viktigaste för en sådan utveckling och i det fallet är kollektivtrafiken den viktigaste 
kunden vilket kräver, enligt Jönköping Energi, en politisk vilja som styr den utvecklingen. 

I övrigt nämns utökat, regionalt matavfallssamarbete för en mer stabil substratmarknad och 
större ekonomiska möjligheter i investeringar i effektiva produktionsprocesser. 
Sammantaget ser producenterna att det finns möjligheter för biogasen i länet, men att det 
krävs politisk vilja på flera områden, såväl lokalt som regionalt och nationellt. 

4.5 Dagens produktion och framtida maxproduktion 
I länet produceras idag biogas motsvarande 35 GWh på de två anläggningarna som 
uppgraderar till fordonsgas. Utan investeringar är den möjliga maxproduktionen på båda 
anläggningarna idag 46 GWh. Med vissa investeringar på anläggningen i Sävsjö är en 
fördubbling möjlig och den totala produktionen ökar till 53 GWh om Jönköping energi 
samtidigt kör på max. Om Jönköping Energi Biogas bygger ny anläggning samt att Sävsjö 
gör ytterligare investeringar så ligger den totala maxproduktionen för dagens två 
fordonsgasproducenter på 72 GWh. 

2016 års 
produktion 

Idag möjlig 
maxproduktion 

Med investeringar Med fler 
investeringar 

35 GWh 46 GWh 53 GWh 72 GWh 

Vid ett gynnsamt marknadsläge med en ökad efterfrågan på biogas anger Sävsjö 
biogas/Göteborg energi att ytterligare investeringar skulle kunna vara möjliga vilket skulle 
öka den totala maxproduktionen i länet ytterligare. Sävsjös anläggning skulle i sådana fall bli 
länets största eftersom Jönköping Energi inte siktar på utökad kapacitet utöver den tidigare 
angivna. 
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4.6 Hit levereras länets biogas idag 

Göteborg Energi 
Biogas levereras lokalt i Sävsjö till FordonsGas Sverige som har en tankstation i Sävsjö. 
Biogas levereras dessutom till E.ON som tar biogasen till tankstationer för biogas. På grund 
av bristande lokal efterfrågan transporteras biogasen utanför länet. De långa transporterna 
påverkar transportkostnaderna vilket innebär att kundens (E.ONs) betalningsförmåga för 
biogasen minskar. 

Jönköping energi 
Den långsiktiga förutsägbarheten i efterfrågan som är viktig för att bedöma verksamhetens 
långsiktiga förutsättningar finns framförallt i avsättningen till kollektivtrafiken och 
kommunens (TK) fordon. 

Kund Andel (%) 

Keolis AB 57 
Tekniska kontoret - avfall 6,8 
Fordonsgas Sverige AB 21,8 
Simsholmenmacken i Jönköping  (via Fordonsgas Sverige) 18,4 
Energikontorets kommentar: Totalsumman blir något högre än hundra procent, vilket vi 
bedömer är ett resultat av att de köper in naturgas, vilket stökar till procenten. Dock stämmer 
uppgifterna väl med kontroller av länstrafikens gasanvändning. 

4.7 Biogasens prisutveckling 

Dagens pris på fordonsgas styrs av priset på fossila bränslen. Så länge den kopplingen finns 
kommer prisbilden inte påverkas nämnvärt enligt båda aktörerna. Prisutvecklingen på biogas 
närmaste åren antas dock bli svagt stigande. På längre sikt blir det svårare med antaganden. 
Eventuella framtida stödsystem kan minska priset, men samtidigt kan en ökad efterfrågan 
också öka priset. 

4.8 Producenteras behov för säkrad produktion 

Större efterfrågan, långsiktig avsättning samt politisk styrning är tre avgörande incitament för 
att länets aktörer ska kunna säkra produktionen, särskilt på sikt. Här menar man att länets 
offentliga aktörer, som regionen och kommunerna, aktivt måste styra upphandlingar och egna 
fordon mot fordonsgas. Nationella beslut om stödsystem anses också viktigt. 
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5. Gasfordonsmarknaden
Finns det fordon som går på fordonsgas i framtiden? 
Alla signaler tyder på det. Energikontor Norra Småland har genomfört omfattande 
omvärldsbevakning sedan projektet Kraftsamling biogas II startade 2015. Intresset för 
metangas som drivmedel växer på flera marknader i världen av flera skäl. Flera länder har god 
tillgång på naturgas som trots sitt fossila ursprung ger mindre klimat och miljöpåverkan än 
bensin och diesel. Särskilt är detta märkbart i länder som har stora problem med luftmiljön i 
städer. Då är fordon som drivs av metangas en av få tillgängliga lösningar. I nord Amerika 
växer marknaden för tunga fordon som kör på flytande naturgas. Både Indien och Kina har 
satsningar på fordon som går på metangas. Många länder i Europa bygger ut sin 
tankinfrastruktur bl.a. Frankrike, Holland, Belgien, Tjeckien, Danmark och Tyskland. Italien 
är redan en stor marknad. Flera länder satsar både på komprimerad gas (CNG) och flytande 
gas (LNG/LBG). Samtidigt växer satsningar på biogas (som även kallas 
biometan/biomethane/bio-CNG/CBG) in på dessa marknader. Flera av dessa länder har 
omfattande gasnät och biogasen blandas in där. USA har stora satsningar på 
biogasproduktion.  

Audi satsar på att använda överskottsenergi från sol och vindkraftverk till att göra energigaser 
som förs in på gasnätet. I Audis livscykelanalyser har en A3 som kör på e-gas (metangas) 
likvärdig klimatpåverkan som en batteriebil. Detta är i drift idag och Audi lanserar under 
2016 både A4 och A5 som gasfordon. Bilföretagen ser att det finns fler marknader än Sverige 
och det blir då intressantare att utveckla bra gasfordon. 

I Japan satsar Toyota på att göra vätgas från biogas producerat av slam från 
avloppsreningsverk, vilket sedan ska driva deras bränslecellsbilar. En utveckling som även är 
en möjlig vidarutveckling för Sveriges biogassatsning. Energikontoret har lyft upp detta vid 
två seminarier i länet under 2016. 

Personbilar – se bilaga för detaljerad info 
Idag finns cirka 40 modeller på den europeiska marknaden från flera stora märken såsom 
Volvo, Volkswagen, Fiat, Seat, Audi, Opel, Skoda, Lancia, Mercedes. Opel Ampera finns 
som gashybrid. 

Lätta lastbilar– se bilaga för detaljerad info 
Lätta lastbilar finns från Fiat, Iveco, Mercedes, Opel och Volkswagen. 

Lastbilar – se bilaga för detaljerad info 
Lastbilar finns från Renault, Scania, Volvo, Iveco samt Mercedes-Benz. Troligen finns även 
flera amerikanska leverantörer då gasmarknaden för tunga transporter växer starkt. 

Bussar– se bilaga för detaljerad info 
Bussar finns från Iveco bus, MAN, Mercedes, Scania, Solaris, Solbus, Van Hool, Vectia. Här 
finns även gashybridbussar.  Energikontoret har bäst kunskap om Scanias nya regionbuss för 
biogas som har 75 mils räckvidd, är tystare än dieselbussar och till en merkostnad på bara 150 
000 kr per buss. Skillnaderna till dieselbussarna har minskat betydligt. De nya euro-6 
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motorerna har kommit ikapp dieselmotorerna och är idag mycket effektivare än tidigare euro-
4 och euro-5 motorer som vi har tidigare erfarenhet av i Sverige. Malmöexpressen har även 
gashybridbussar för stadstrafik.  

Den enda tillverkare som vi känner till som inte har biogasbussar och istället satsat på 
dieselbussar samt elbatteri/hybridbussar är Volvo bussar. Det ska ses som ett undantag av de 
kända gasbusstillverkarna. Även busstilverkarna ser att världens bussmarknader är 
intresserade av gas, men självfallet även andra drivlinor som elbatteribussar samt hybrider. 
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6. Diskussion
Framtid 

Idag Stort scenario Max scenario Min scenario 

Efterfrågekalkyl Förbr. kg GWh Förbr. kg GWh Förbr. kg GWh Förbr. kg GWh 

Länets kommuner,  
JLT & RJL     1 938 550         25,2          3 574 500         46,5           7 403 400    96,2             730 550    9,5    

JLT ledbussar     1 208 000         -                  -             1 292 000    16,8         -      -      

JLT stadsbussar 2axl           833 400         10,8               833 400    10,8         -      -      

JLT stadsbussar 3axl           917 300         11,9               917 300    11,9         -      -      

JLT regionbuss           654 000            8,5           2 616 000    34,0         -      -      

JLT serviceresor         365 000              365 000            4,7               547 500    7,1             365 000    4,7    

Kommunerna         352 400              704 800            9,2           1 057 200    13,7             352 400    4,6    

Regionen            13 150    0,2            100 000            1,3               140 000    1,8                13 150    0,2    

Privatpersoner         500 000            6,5          1 000 000         13,0           1 500 000    19,5             500 000    6,5    

Övr. sektorer: 
privat näringsliv, 
övr. off. myndigh. 
& genomresande     1 000 000         13,0          1 500 000         19,5           2 000 000    26,0         1 000 000    13,0    

Totalt     3 438 550         44,9          6 074 500         79,0        10 903 400         141,7         2 230 550    29,0    

Framtid 

Idag Stort scenario Max scenario Min scenario   

Produktionskalkyl Prod. kg GWh Prod. kg GWh Produktion kg GWh Produktion kg GWh 

Jönköpings energi  
biogas - samrötning     1 125 000    15 20        2 000 000    27 

Jönköpings energi  
biogas - VA gas         530 000    7           530 000    7            530 000    7          530 000    7 

Sävsjö biogas 13 26 38 13 

Nya anläggningar 0 0 0 

Totalt 35 53 72 20 

Stort  
scenario Rimlig bedöming. Snabba tätortsbussar samt viss 

regiontrafik. Fördubbling av kommunernas och 
privatpersoners efterfrågan, viss ökning av övriga 
sektorer. Regionen ökar mycket för att kompensera 
etanolfordon 

Idag max 

Produktionskalkyl Prod. kg GWh 

Jönköpings energi  
biogas - samrötning 2185000 20 

Max  
scenario 

Låg sannolikhet. All kollektivtrafik på biogas. 
Tripplad efterfrågan hos privatpersoner och 
dubbling av övriga sektorer. Kommunerna ökar  
mycket för fossilfri fordonsflotta. Jönköpings energi  

biogas - VA gas 530000 7 

Sävsjö biogas 19 

Nya anläggningar 0 
Min  
scenario 

Möjligt. Om Jönköping lägger ned sin anläggning 
helt samt att regionen lämnar biogasen till samtliga 
bussar. 

Totalt 46 
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7. Slutsats
Det finns goda möjligheter att öka produktionen av biogas regionalt om efterfrågan ökar. För 
eventuella max scenarier så krävs även nya anläggningar alternativt import av biogas från 
andra regioner. Producenterna i länet efterfrågar framförallt regional politisk vilja och 
långsiktighet för att våga göra investeringar i sina anläggningar. Tillgången på substrat till 
biogasanläggningarna är avgörande för konkurrenskraftig produktion av biogas. Därför är alla 
former av avfallsamarbeten regionalt bra, särskilt om det innebär att mer matavfall samlas in 
till biogasproduktion.  

Idag importeras biogas från Lidköping men också naturgas från andra platser till Jönköpings 
kommun medan Sävsjö biogas exporterar sin biogas. Här finns behov av, och goda 
möjligheter, att öka den inhemska efterfrågan så att det som produceras här inte behöver 
exporteras. 

De flesta kommuner har miljömål kopplade till tankstationer för biogas eller att förändra 
fordonsflottans klimatpåverkan. Tillgången till tankning lokalt är en gemensam nämnare för 
de kommuner och landsting i Sverige som ligger främst när det gäller låga klimatutsläpp från 
fordonsparker. 

Länstrafiken har identifierat linjer för regiontrafik samt även snabbare tätortstrafik som skulle 
kunna köras på biogas. Infrastrukturen för tankning av regionlinjerna kan användas för att 
sprida infrastrukturen regionalt till kommuner som idag saknar tankmöjligheter för 
personbilar. 

Stomlinjerna i Jönköping har inte diskuterats i denna rapport. Där finns större konflikter med 
elektrifiering och hybridisering så där har inga antaganden gjorts i dagsläget. Väljer man 
hybrider i någon omfattning så finns även gashybrider, vilket gör att biogas inte måste 
uteslutas vid tankar om elektrifiering. I framtiden kan också finnas möjligheter för avsättning 
av biogasen för framställning av vätgas. 

Idag finns god tillgång på fordon för gasdrift vilket bedöms finnas även inom överskådlig tid. 
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Bilaga 1 

1. Hur ser ni biogasproducenter i länet på nuläget och önskvärd framtid?

Göteborg Energi 
I dagsläget finns förutsättning att producera betydlig mer biogas i länet bara den lokala efterfrågan 
kommer igång. Större andelen av den biogas som produceras i Sävsjö i dag exporteras från regionen. 
När Sävsjö Biogas projekterade och uppförde biogasanläggningen var förhoppningen att merparten 
biogasen som tillverkades skulle användas regionalt. Vår förhoppning är att den lokala efterfrågan av 
biogas ökas så att biogasen kan användas i ett lokalt kretslopp. En lokal användning skulle öka 
miljönyttan av biogasen samt stärka ekonomin för Sävsjö Biogas genom bättre pris till 
biogasanläggningen tack vare lägre transportkostnader. 

Jönköping Energi 
Biogasen har möjliggjort en klimatsmart kollektivtrafik på de bärande stomlinjerna i stadstrafiken, 
med låga utsläpp av hälsopåverkande ämnen i stadsmiljön. Även andra verksamheter har relativt stora 
flottor av biogasfordon.  Verksamheten präglas av hög leveranssäkerhet och etablerad teknik i fordon 
och för distribution, vilket ger låga tekniska risker på kundsidan.  I nuläget är verksamheten starkt 
ekonomiskt pressad och riskerar att läggas ner.  I ljuset av detta har prioriteten i verksamheten ändrats 
från att successivt öka produktionen av biogas till att minimera de ekonomiska förlusterna, vilket har 
medfört att tillväxten av andelen biogas i bränslemixen har stannat upp. Låga oljepriser, vilka indirekt 
styr marknadspriset på gas, samt prispress på behandling av matavfall trycker ner intäkterna. I 
kombination med en resurskrävande produktionsprocess är det svårt att få ekonomin i balans. 
Otydliga långsiktiga politiska förutsättningar (mål, regelverk etc). både på nationell och regional nivå 
går det svårt att planera långsiktigt och att investera. 
En långsiktig avsättning för biogasen är den viktigaste planeringsförutsättningen för verksamheten. 
Kollektivtrafiken är den viktigaste kunden , den som kan ge en förutsägbar efterfrågan och som det 
även finns en politisk rådighet över på regional nivå. Övrig avsättning tillkommer men är mer 
svårförutsedd och svårare att påverka lokalt/regionalt. 
En ökad tillgång till substrat genom att insamlingssystem för matavfall byggs ut i fler kommuner är en 
annan viktig faktor. Här bör kommuner kunna samverka för att skapa en rationell logistik och effektiv 
användning av anläggningstillgångar. För en substratmarknad som har en prisnivå som fungerar 
långsiktigt för producenterna behövs även att det inte byggs fler produktionsanläggningar än vad 
marknaden tål utifrån tillgången till substrat.  
Det finns också behov av effektivare produktionsprocesser, vilket kräver investeringsmedel, som i sin 
tur kräver långsiktighet i förutsättningarna. Biogasbranschen är ung och det sker en teknikutveckling 
och teknisk mognad över tid. Kunskapen om hur man bygger rationella lösningar är helt annan idag än 
för 10-15 år sedan. Rötning av matavfall och återföring av näringsämnen till jordbruket bör vara en 
självklar del av en cirkulär ekonomi. Mycket talar i sak för biogas. Vi behöver ta hand om avfallet, 
fordonssektorn är den största utmaningen för att nå klimatmålen och näringsämnen behöver återföras 
till jordbruket. Tillgången till certifierad biogödsel begränsar möjligheten att utveckla den ekologiska 
livsmedelsproduktionen för att möta kundernas efterfrågan. 
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2 & 3. Hur ser ni på produktion idag? Möjlig maxproduktion idag? 
Maxproduktion om 5 år, 10 år. Ta även med alternativet för en ny 
rötningsanläggning i Jönköping. 

Göteborg Energi 
Produktionen idag är ca 1,32 miljoner Nm3/år vilket motsvarar ca 13 GWh/år. Möjlig maxproduktion 
1,9 miljoner Nm3/år, 19 GWh/år. Med viss investering kan den mängden fördubblas.  
Se ovan. Om marknaden växer kan biogasanläggningen investering i en kapacitetsökning för att 
dubbla produktionen. Om vi skulle veta att efterfrågan av biogas skulle vara större än detta om 10 år 
skulle Sävsjö Biogas ägare kunna göra ytterligare investeringar för att kunna öka produktionen av 
biogas ytterligare. 

Jönköping Energi  
2015 producerades 1655 ton biogas motsvarande ca 22 GWh. Maxproduktionen med hänsyn till 
nuvarande begränsning i uppgraderingskapacitet är ca 2000 ton biogas motsvarande ca 27 GWh 
(inklusive VA-gas 530 ton).  
Planeringen för att eventuellt bygga ny produktionskapacitet i Jönköping har fokuserats på att i första 
hand få ner produktionskostnaderna, inte att utöka kapaciteten. Produktionen är beroende på tillgången 
till substrat till rätt pris vilken är en begränsande faktor. Den anläggning som har studerats i en 
förstudie kan producera runt 2000 ton (27 GWh) biogas per år utöver den biogas som produceras från 
VA-slam, i dagsläget ca 530 ton per år (ca 7 GWh), vilket ger en total produktion på cirka 2530 ton 
eller 34 GWh. 

4. Vart levererar ni er biogas idag, vilka är era kunder? Andelar och
påverkan på affärsmodellen. 

Göteborg Energi 
Biogas levereras lokalt i Sävsjö till FordonsGas Sverige som har en tankstation i Sävsjö. Biogas 
levereras dessutom till E.ON som tar biogasen till tankstationer för biogas. På grund av bristande lokal 
efterfrågan transporteras biogasen utanför länet. De långa transporterna påverkar transportkostnaderna 
vilket innebär att kundens (E.ONs) betalningsförmåga för biogasen minskar. 

Jönköping Energi 
Den långsiktiga förutsägbarheten i efterfrågan som är viktig för att bedöma verksamhetens långsiktiga 
förutsättningar finns framförallt i avsättningen till kollektivtrafiken och kommunens (TK) fordon. 
Kund  Andel (%) 
Keolis 57 
TK avfall 6,8 
Fordonsgas Sverige 21,8 
Simsholmenmacken 
(via Fordonsgas 
Sverige)             

18,4 

5. Antaganden om prisbild/prisutveckling – nu, 5 år, 10 år?

Göteborg Energi 
Eftersom biogasen främst ersätter diesel utgår priset främst från det skattade dieselpriset. Jag har 
bifogat hur prisutvecklingen för Brent oljan enligt pristerminerna kommer att utveckla sig de närmaste 
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fem åren. Här är dock inte skatten inlagd men kurvan är svagt stigande. Viktiga delar för 
prisutvecklingen är vilka stödsystem som införs på statlig nivå samt vilka ekonomiska värden 
regionala och lokala offentliga aktörer sätter på ett lokalproducerat hållbart bränsle. Bild 

Jönköping Energi 
Vi har i våra kalkyler ett antagande om att gaspriset på fem års sikt ligger på ungefär samma nivå som 
idag, men korrigerat den allmänna prisutvecklingen. Verksamheten behöver periodvis också kunna 
tåla även lägre priser på en volatil marknad. Priset på 10 års sikt är ännu mer svårt att bedöma. Givet 
att efterfrågan på hållbara bränslen bör öka i kombination med att tillgången är begränsad så kan det 
indikera högre priser på sikt. I princip har dock den som använder biogasen idag hittills inte behov 
betala för det mervärde som biogasen ger för miljön, utan bränslet har prissatts likvärdigt med sin 
fossila motsvarighet. Kostnaden har i stället tagits ut i producentledet.  

6. Vad behöver ni producenter för att säkra er produktion?

Göteborg Energi 
För att biogasen skall kunna öka i länet behöver producenter ha en marknad som är större än 
produktionen av biogas i länet. För att vi producenter skall våga utveckla vår biogasproduktion genom 
att teckna avtal om att ta hand om avfall i regionen samt att investera i vår biogasproduktion behöver 
vi ha klara, långsiktiga och tydliga politiska mål om att öka efterfrågan av biogas. Dessa mål behöver 
brytas ned till verksamheter så att de får genomslag i tjänstemannabeslut. Det är oerhört viktigt att 
man i regionen tar ett eget ansvar att styra de transporter man själv kan styra över så att de använder 
den biogas som produceras i länet. Vi behöver veta att man i regionen ser att användning av biogas 
som en prioriterad del för att kunna få till det lokala kretsloppet samt den cirkulära ekonomin där vi 
återanvänder de resurser vi har i regionen och återför näringsämnen till lantbruket. 

Jönköping Energi 
Sammanfattningsvis ett regionalt politiskt ansvarstagande uttryckt ibland annat mål och policys osv., 
samordning utifrån en cirkulär resurshushållning där de olika intressenterna i systemet (insamling, 
produktion, kollektivtrafik etc.) utifrån det egna ansvaret arbetar för gemensamma mål och med en 
helhetssyn. Långsiktiga stabila avtal för gasleveranser och substrat är en första nyckelfaktor för en 
långsiktig satsning på biogas. Långsiktiga nationella spelregler är också viktigt. 
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CNG & LNG Stations in Europe

Some facts about the CNG / LNG
infrastructure in Europe

913Germany 1

1101Italy 3

173Austria 0

55Belgium 2

45Spain 17

163Sweden 6

147Netherlands 17

43France 2

105Bulgaria 0

8U.K. 9

108Czech Republic 0

136Switzerland 1

Public stations
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All information in this brochure has been provided by the manufacturers of the vehicles shown or from the information 
available on their official websites.
Photo credits: Shutterstock, LC3 Logistics, CNG Fuels, Primagaz, main OEMs.
Fuel cost per 100 km based on 1,10 €/Kg (H-Gas) (average European price).

NGVA Europe is the European stakeholder that promotes the use of natural gas 
and renewable methane as a fuel mainly in vehicles and ships.

It serves as a platform for the industry involved in the production and distribution 
of vehicles and natural gas. It defends their interests to European decision 
makers, to create accurate standards, fair regulations and equal market 
conditions. NGVA Europe creates networks with interested stakeholders to reach 
consensus on positions and actions. It also collects, records and communicates 
reliable facts and significant developments in the natural gas vehicle market.

It was founded in 2008 and has more than 140 members from 40 countries.

The catalogue offers a comprehensive overview of the current vehicles available, 
from light to medium and heavy duty, for both private and professional use. 
Smaller and lighter NGV’s are similar in price to an equivalent diesel version. The 
slightly higher price for a bigger and heavier vehicle will be recovered within a 
relatively short time.



Natural Gas Vehicles in Europe

What is a Natural Gas Vehicle, (NGV) ? 

Natural Gas Vehicles use Compressed 
Natural Gas (CNG) or Liquefied Natural 
Gas (LNG).  Natural Gas Vehicles emit 
less CO2 and less pollutants, compared 
to petrol or diesel vehicles. Natural Gas 
Vehicles should not be confused with such 
powered by propane (LPG), which is a 
fundamentally different fuel.

Where can I fill my car?

Depending on the country, an extensive 
network of refueling points is already 
available and increasing. Cars equipped 
to use CNG also drive on petrol. An 
increasing number of stations are also 
available for LNG, mainly used by trucks.

And…is it safe?

Using and refueling a Natural Gas Vehicle 
is as safe as any other car, but also easier 
and cleaner to handle. The refueling 
nozzle simply clicks onto the receptacle 
on the vehicle and you are ready to start 
filling. When the cylinder for the gas is full, 
the dispenser automatically shuts off.

Driving an NGV is  not 

different to a petrol  or 

diesel  car,  but  it  is  c leaner, 

more ec onomical  and better 

for  the environment.

What is natural gas?

Natural gas consists mainly of methane
and is either fossil in origin or produced
from renewable sources: Biomethane and 
synthetic natural gas (SNG). Natural gas 
and renewable methane can be mixed in 
any rate, up to 100%. Renewable methane 
is already blended with natural gas in 
many European countries, so the fuel for 
your vehicle may already contain gas from 
a renewable source.

What are the benefits of driving a Natural 
Gas Vehicle?

Driving on natural gas is safe, clean and 
more economical than petrol and diesel.
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Passenger Cars

Fiat
Punto Natural Power

Max. output, kW (hp) 51 (70)

Fuel costs per 100 km 4,62 €

Fuel consumption per 100 km. 4,2 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 13.352 €

Fuel tank, CNG (petrol) 13 kg (45 lt.)

CO2 emission 115 g/km

Range, CNG (petrol) 310 km (715 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Audi
A3 Sportback g-tron

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 3,63 €

Fuel consumption per 100 km. 3,3-3,6 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 26.450 €

Fuel tank, CNG (petrol) 14,4 kg (50 lt.)

CO2 emission 88-92 g/km

Range, CNG (petrol) 420 km (960 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Audi
A4 Avant g-tron

Max. output, kW (hp) 125 (170)

Fuel costs per 100 km 4 €

Fuel consumption per 100 km. 4 kg

Basic price Germany (incl. VAT) N/A

Fuel tank, CNG (petrol) 19 kg

CO2 emission 100 g/km

Range, CNG (petrol) 500 km (450 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Fiat
Qubo Natural Power

Max. output, kW (hp) 51 (70)

Fuel costs per 100 km 4,73 €

Fuel consumption per 100 km. 4,3 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 14.213 €

Fuel tank, CNG (petrol) 13 kg (45 lt.)

CO2 emission 119 g/km

Range, CNG (petrol) 300 km (660 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Fiat
500 L Natural Power

Max. output, kW (hp) 59 (80)

Fuel costs per 100 km 4,29 €

Fuel consumption per 100 km. 3,9 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 15.730 €

Fuel tank, CNG (petrol) 14 kg (50 lt.)

CO2 emission 105 g/km

Range, CNG (petrol) 340 km (843 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Fiat
Panda Natural Power

Max. output, kW (hp) 59 (80)

Fuel costs per 100 km 3,41 €

Fuel consumption per 100 km. 3,1 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 12.122 €

Fuel tank, CNG (petrol) 12 kg (35 lt.)

CO2 emission 85 g/km

Range, CNG (petrol) 350 km (760 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 
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Passenger Cars

Lancia
Ypsilon Ecochic CNG

Max. output, kW (hp) 59 (80)

Fuel costs per 100 km 3,41 €

Fuel consumption per 100 km. 3,9 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 13,107 €

Fuel tank, CNG (petrol) 12 kg (35 lt.)

CO2 emission 86 g/km

Range, CNG (petrol) 350 km (760 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Opel
Zafira Tourer 1.6 CNG Turbo

Max. output, kW (hp) 110 (150)

Fuel costs per 100 km 5,17 €

Fuel consumption per 100 km. 4,7-5,1 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 26.500 €

Fuel tank, CNG (petrol) 25 kg (15 lt.)

CO2 emission 129-139 g/km

Range, CNG (petrol) 510 km (150 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Mercedes-Benz
B-Class B 200 NGD

Max. output, kW (hp) 115 (156)

Fuel costs per 100 km 4,62 €

Fuel consumption per 100 km. 4,2 kg

Basic price Germany (incl. VAT)       32.903 €

Fuel tank, CNG (petrol) 21 kg (12 lt.)

CO2 emission 115 g/km 

Range, CNG (petrol) 475 km (200 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Seat
Mii Ecofuel

Max. output, kW (hp) 50 (68)

Fuel costs per 100 km 3,19 €

Fuel consumption per 100 km. 2,9 kg

Basic price Spain (incl. VAT) 12.550 €

Fuel tank, CNG (petrol) 11 kg (10 lt.)

CO2 emission 79 g/km

Range, CNG (petrol) 380 km (220 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Fiat
500 L Living Natural Power

Max. output, kW (hp) 59 (80)

Fuel costs per 100 km 4,29 €

Fuel consumption per 100 km. 3,9 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 17.697 €

Fuel tank, CNG (petrol) 14 kg (50 lt.)

CO2 emission 105 g/km

Range, CNG (petrol) 359 km (843 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Seat
Leon TGI

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 3,85 €

Fuel consumption per 100 km. 3,5-3,6 kg

Basic price Spain (incl. VAT) 23.140 €

Fuel tank, CNG (petrol) 15 kg (50 lt.)

CO2 emission 96 g/km

Range, CNG (petrol) 420 km (940 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 



Passenger Cars
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Seat
Leon ST TGI

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 3,85 €

Fuel consumption per 100 km. 3,6 kg

Basic price Spain (incl. VAT) 24.140 €

Fuel tank, CNG (petrol) 15 kg (50 lt.)

CO2 emission 96 g/km

Range, CNG (petrol) 420 km (940 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Volkswagen
eco up!

Max. output, kW (hp) 50 (68)

Fuel costs per 100 km 3,19 €

Fuel consumption per 100 km. 2,9 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 12.950 €

Fuel tank, CNG (petrol) 11 kg (10 lt.)

CO2 emission 79 g/km

Range, CNG (petrol) 380 km (220 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Volkswagen
load up!

Max. output, kW (hp) 50 (68)

Fuel costs per 100 km 3,19 €

Fuel consumption per 100 km. 2,9 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 13.950 €

Fuel tank, CNG (petrol) 12 kg (10 lt.)

CO2 emission 80 g/km

Range, CNG (petrol) 381 km (220 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Skoda
Citigo G-TEC

Max. output, kW (hp) 50 (68)

Fuel costs per 100 km 2,88 €

Fuel consumption per 100 km. 2,9 kg

Basic price Austria (incl. VAT) 12.390 €

Fuel tank, CNG (petrol) 11 kg (10 lt.)

CO2 emission 79 g/km

Range, CNG (petrol) 380 km (220 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 3,48 €

Fuel consumption per 100 km. 3,5 kg

Basic price Austria (incl. VAT) 23.200 €

Fuel tank, CNG (petrol) 15 kg (50 lt.)

CO2 emission 94 g/km

Range, CNG (petrol) 410 km (920 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Skoda Octavia
G-TEC  (6 g.m. / 7 g.a.)

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 3,48 €

Fuel consumption per 100 km. 3,5 kg

Basic price Austria (incl. VAT) 24.120 €

Fuel tank, CNG (petrol) 15 kg (50 lt.)

CO2 emission 96 g/km

Range, CNG (petrol) 410 km (920 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Skoda Octavia
Combi G-TEC  (6 g.m. / 7 g.a.)
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Volvo
V60 Bi-fuel (delayed OEM)

Max. output, kW (hp) 180 (245)

Fuel costs per 100 km 4,73 €

Fuel consumption per 100 km. 4,3 kg

Basic price Sweden (incl. VAT)  36.874 € 

Fuel tank, CNG (petrol) 16 kg (67,5 lt.)

CO2 emission 116 g/km

Range, CNG (petrol) 400 km (1.000 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Volkswagen
Golf TGI

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 3,85 €

Fuel consumption per 100 km. 3,4 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 23.825 €

Fuel tank, CNG (petrol) 15 kg (50 lt.)

CO2 emission 92-94 g/km 

Range, CNG (petrol) 400 km (940 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Volkswagen
Golf TGI Variant

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 3,85 €

Fuel consumption per 100 km. 3,4 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 24.850 €

Fuel tank, CNG (petrol) 15 kg (50 lt.)

CO2 emission 92-94 g/km 

Range, CNG (petrol) 401 km (940 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Volkswagen Caddy
Passenger Maxi TGI manual & DSG

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 6,73/4,95 €

Fuel consumption per 100 km. 4,3/4,5 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 25.341 €

Fuel tank, CNG (petrol) 37 kg (13 lt.)

CO2 emission 116/122 g/km

Range, CNG (petrol) 860/822 km (150/130 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Volkswagen Caddy
Passenger TGI manual & DSG

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 4,51/4,84 €

Fuel consumption per 100 km. 4,1-4,4 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 23.425 €

Fuel tank, CNG (petrol) 26 kg (13 lt.)

CO2 emission 112/120 g/km

Range, CNG (petrol) 634/591 km (150/130 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 
25.513 €

27.429 €

Several OEMs
announced new

CNG models coming
into the market

for 2017

Several OEMs
announced new

CNG models coming
into the market

for 2017
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Fiat
Panda Van

Max. output, kW (hp) 59 (80)

Fuel costs per 100 km N/A

Fuel consumption per 100 km. 3,0 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 12.380 €

Fuel tank, CNG (petrol) 12 kg (50 lt.)

CO2 emission 85 g/km 

Range, CNG (petrol) 400 km (778 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Fiat
Doblò Natural Power

Max. output, kW (hp) 88 (120)

Fuel costs per 100 km 5,39 €

Fuel consumption per 100 km. 4,9 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 18.189 €

Fuel tank, CNG (petrol) 16 kg (22 lt.)

CO2 emission 134 g/km

Range, CNG (petrol) 330km (300 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Basic price Italy (excl. VAT) 17.200 €

Fiat
Doblò Cargo Natural Power

Max. output, kW (hp) 88 (120)

Fuel costs per 100 km 5,39 €

Fuel consumption per 100 km. 4,9 kg

Fuel tank, CNG (petrol) 16 kg (22 lt.)

CO2 emission 134 g/km

Range, CNG (petrol) 330-450 (300) km

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Fiat
Fiorino Natural Power

Max. output, kW (hp) 51 (70)

Fuel costs per 100 km 4,73 €

Fuel consumption per 100 km. 4,4 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 14.930 €

Fuel tank, CNG (petrol) 13 kg (45 lt.)

CO2 emission 119 g/km

Range, CNG (petrol) 300 km (660 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Running on CNG can be 50% more economical than petrol
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Volkswagen Caddy
Panel Maxi TGI & Automatic

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 6,27 €

Fuel consumption per 100 km. 4,1/4,3 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 24.895 €

Fuel tank, CNG (petrol) 36/32 kg (13 lt.)

CO2 emission 112-116 / 122 g/km

Range, CNG (petrol) 803/760 km (200/120 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Opel
Combo 1.4 CNG Turbo

Max. output, kW (hp) 88 (120)

Fuel costs per 100 km 5,39 €

Fuel consumption per 100 km. 4,9/5 kg

Basic price Germany (incl. VAT)  24.800 €

Fuel tank, CNG (petrol) 16,15 kg (22 lt.)

CO2 emission 134-138 g/km

Range, CNG (petrol) 325 km (+300 km petrol)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Opel
Combo Cargo 1.4 CNG Turbo

Max. output, kW (hp) 88 (120)

Fuel costs per 100 km 5,39 €

Fuel consumption per 100 km. 4,9/5 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 22.978 €

Fuel tank, CNG (petrol) 22,1 kg (22 lt.)

CO2 emission 134-138 g/km

Range, CNG (petrol) 450 km (300 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Volkswagen Caddy
Panel TGI & Automatic

Max. output, kW (hp) 81 (110)

Fuel costs per 100 km 4,51 €

Fuel consumption per 100 km. 4,0/4,1 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 22.979 €

Fuel tank, CNG (petrol) 25 kg (13 lt.)

CO2 emission 109-112 / 119-120 g/km

Range, CNG (petrol) 630/610 km (200/120 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 
25.002 € 26.918 €

Natural gas technolgy
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Iveco
Daily Natural Power

Max. output, kW (hp) 100 (136)

Fuel costs per 100 km n/a

Fuel consumption per 100 km. 8,9 kg

Basic price (incl. VAT) n/a

Fuel tank, CNG (petrol) 39 kg (14 lt.)

CO2 emission 245 g/km

Range, CNG (petrol) 440 km (100 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Fiat
Ducato Cargo Natural Power

Max. output, kW (hp) 100 (136)

Fuel costs per 100 km 9,46 €

Fuel consumption per 100 km. 8,6 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 32.800 €

Fuel tank, CNG (petrol) 36 kg (15 lt.)

CO2 emission 234 g/km

Range, CNG (petrol) 410 km (100 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Fiat
Ducato Panorama

Max. output, kW (hp) 100 (136)

Fuel costs per 100 km 9,46 €

Fuel consumption per 100 km. 8,6 kg

Basic price Italy (excl. VAT) 38.150 €

Fuel tank, CNG (petrol) 36 kg

CO2 emission 234 g/km

Range, CNG (petrol) 410 km (100 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Mercedes-Benz Sprinter 
NGT Panel/Group Van (2-9 seats)

Max. output, kW (hp) 115 (156)

Fuel costs per 100 km 8,25-9,02 €

Fuel consumption per 100 km. 7,5-8,2 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 46.445 €

Fuel tank, CNG (petrol) 19-32 kg (15/100 lt.)

CO2 emission 202-224 g/km

Range, CNG (petrol) 250-430 (120-810) km

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Mercedes-Benz Sprinter 
NGT Pickup Van (w/double cabin)

Max. output, kW (hp) 115 (156)

Fuel costs per 100 km 8,25-9,02 €

Fuel consumption per 100 km. 7,5-8,2 kg

Basic price Germany (incl. VAT) 46.457 €

Fuel tank, CNG (petrol) 19-45 kg (15/100 lt.)

CO2 emission 202-224 g/km

Range, CNG (petrol) 250-550 (120-810) km

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 

Iveco
Daily Cabinato Natural Power

Max. output, kW (hp) 100 (136)

Fuel costs per 100 km n/a

Fuel consumption per 100 km. 8,9 kg

Basic price (incl. VAT) n/a

Fuel tank, CNG (petrol) 39 kg (14 lt.)

CO2 emission 245 g/km

Range, CNG (petrol) 440 km (100 km)

Cz. Rep. (incl. VAT) 441.900 Kč = 16.044 € 
51.146 €
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Iveco  Stralis Hi Road LNG

Max. output, kW (hp) 243 (330)

LNG tank (CNG) 185 kg (42 kg)

Many large fleets in Europe are committed to natural gas.

Iveco  Stralis Hi Road CNG

Max. output, kW (hp) 243 (330)

CNG tank 198 kg (1320 lt.)

Iveco  Eurocargo Natural Power 12 - 16 Ton

Max. output, kW (hp) 150 (204)

CNG tank 81 kg (480 lt.)

Mercedes-Benz  Econic NGT

Max. output, kW (hp) 222 (302)

CNG tank 90 kg / option 105 kg
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LNG, perfect fuel for heavy duty transport

* 2x4 (8 pc) CNG tanks, total of 160 m3 = approx. 117 kilo of gas. 
(160 m3 divided by EU average fuel station kilo 1.37)

Scania  P/G 280/340 CNG

Max. output, kW (hp) 205 (280) / 250 (340)

CNG tank 100 kg (composite tanks) 130 kg (steel tanks)

Volvo  FE CNG

Max. output, kW (hp) 235 (320)

CNG tank 90 kg - 120 kg*

Scania  P/G 280/340 LNG

Max. output, kW (hp) 205 (280 / 250 (340)

LNG tank 190 kg (one tank) 310 kg (double tanks)

Renault  D Wide CNG

Max. output, kW (hp) 235 (320)

CNG tank 90 kg - 120 kg*
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Iveco Bus  Daily Citys CNG
(also available in intercity version)

MAN  Lion` s city CNG

Max. output, kW (hp) 100 (136)

Max. output, kW (hp) 200 (272) - 228 (310)

CNG tank 42 kg

CNG tank 188-289 kg 

Scania  Interlink LD CNG

Max. output, kW (hp) 206 (280) or 235 (320)

CNG tank 200 kg

Scania  Citywide LE/LF CNG

Max. output, kW (hp) 206 (280) or 235 (320)

CNG tank 200-290 kg

Iveco Bus  Urbanway CNG
(also available Crealis CNG)

Max. output, kW (hp) 213-243 (290-330)

CNG tank 200-230 kg 

Mercedes  Citaro (G) NGT

Max. output, kW (hp) 222 (302)

CNG tank 160-320 kg



Buses

/14   |   NGVA Europe   for sustainable mobility

* Hybrid (CNG-Electric)

Solaris  Urbino 12/15/18 CNG Solbus  Solcity CNG

Solbus  Solcity LNG Solbus  Solcity 18 LNG

Vectia  Veris.12.CNG *Van Hool  A 330 / A 360 CNG

Max. output, kW (hp) 235 (320)

Max. output, kW (hp) 235 (320) Max. output, kW (hp) 235 (320)

Max. output, kW (hp) 180 (240)Max. output, kW (hp) n/a

CNG tank 205-274 kg

LNG tank (Cryogenic) 356-508 dm3 LNG tank (Cryogenic) 356-508 dm3

CNG tank n/aCNG tank n/a

Max. output, kW (hp) 235 (320)

CNG tank 365 kg 
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Förvaltningsnamn

     

Samråd om biogasutredningen
Sammanställning av inspel, kommentarer och åsikter från berörda parter i 
länet

En del i utredningen om förutsättningarna för ökad produktion och användning 
av biogas i Jönköpings län

Under perioden 26 oktober till 9 november genomförde utredningen fem samråd 
för att presentera och diskutera utredningen och dess förslag, samt göra det 
möjligt med inspel från branschföreträdare och andra som berörs av resultatet av 
utredningen, som länets kommuner och Region Jönköpings län genomför. 
Deltagarna presenteras nedan. 

Kommenterar, åsikter och inspel presenteras under ett flertal rubriker, och förs in i 
utredningen om så är möjligt.

Deltagare: Carlos Pettersson, Energikontor Norra Småland, Jonas Ekström, 
Energikontor Norra Småland, Lars Wallström, Regionledningskontoret, Region 
Jönköpings län, Erik Andersson, Jönköpings länstrafik, Veronika Johansson, 
miljöstrateg, Sävsjö kommun, Mats Palmérus, Jönköping Energi, Bengt-Göran 
Eriksson, Gislaveds kommun, Hanna von Bahr, Fordonsgas Sverige, Maria 
Cannerborg, miljöchef, Region Jönköpings län, Lars-Erik Andersson, SÅM, Petra 
Bosson, E.ON, Johan Eskengren, JES AB, Johan Zackrisson, E.ON, Anders 
Bernberg, miljö- och klimatstrateg, Vetlanda kommun, Carl Odelberg, Njudung 
energi, Stefan Wennerström, OX2, Ulf Persson, June avfall
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Produktionsanläggningar
Biogödsel viktig att komma ihåg eftersom den är viktig för en 
produktionsanläggnings ekonomi.

Att transportera gas längre sträckor är dyrt och påverkar lönsamheten mycket. 
Producenter vill inte frakta det, utan sälja det där det produceras.

Risk att ingen biogasproduktion i Jönköping kommer att finnas om inte regionen 
ställer tydliga krav i sina upphandlingar. Då ökar riskerna. 

Viktigt att det är tydligt att produktionen i Jönköping utvecklas nu och inte att den 
läggs i malpåse i väntan på att olika utredningar ska bli klara ang 
samverkansmöjligheter.

Avfallssamarbeten, insamling och substratfrågor 
Tillgången på substrat (matavfall) i länet ökar pga de avfallssamarbeten som 
startats i länet, SÅM, June och höglandet. Det finns ett behov av att hitta ett 
koncept för ett sammanhängande system. Insamling råvara > Produktion > 
Distribution > Användning

SÅM har beslutat att matavfallet skall gå så lokalt som möjligt, samt att det skall 
bli fordonsgas, men det kan bli svårt att avtala fram att matavfallet skall gå till 
biogasproduktion i länet.

Avfallsbolagen får betala för att bli av med matavfallet. Denna del innebär cirka 
30 procent av biogasproducenteras intäkter. Här finns det möjligheter att kräva att 
avfallet ska gå till biogasproduktion, men inte geografiska krav om det omfattas 
av LOU. Möjligen kan korta transporter ges ett mervärde i upphandling. 

Att begränsa det geografiska området till länet kan försvåra arbetet, då det finns 
gränsöverskridande samarbeten. Det behövs förståelse för att vissa har andra 
samarbeten i angränsande kommuner och att substrat levereras över 
länsgränserna. Resultatet blir ändå hyfsat närproducerad gas. 

Kommunerna har ansvar för kommuninvånarnas avfall, men hur kan man öka 
insamlingen från regionen, restauranger och matproducenter? Här finns 
möjligheter att öka tillgången på substrat.

Viktigt att kommunerna använder samma system, särskilt June och GGVV 
(SÅM).

Regionens och Länstrafikens roll och möjligheter
Region Jönköpings län har en viktig roll för att styra i kedjan när marknaden inte 
fungerar, särskilt vad gäller efterfrågan på biogas. Det finns en möjlig risk för ett 
moment 22, då JLT vill att produktionen svarar upp mot efterfrågan/planer, och 
produktionen vill att JLT svarar upp på efterfrågesidan. Det kan upplevas som 
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svårt och kan innebära att infrastrukturen kommer på efterkälken. Om påverkan 
på kedjan ska ske är det enklare om alla är i off regi, eftersom det då kan styras 
politiskt. 

JLT har planer på att elektrifiera stadstrafiken. Om elfordon ej finns tillgängliga 
vid avtalsperiodens start är det viktigt att säkerställa att gasbussar används om 
tekniken ej finns på plats. 

Regionala åtgärdsprogrammet är kopplat till de nationella miljömålen. Kan man 
väva in biogasfrågorna i åtgärdsprogrammen kan man få större tyngd bakom 
kraven.

Vid upphandling av kollektivtrafik på gas, är det viktigt att se till att det blir 100 
procent biogas. Om en leverantör inte har möjlighet att leverera det måste det 
finnas avtalsmässigt utrymme att komplettera från annan leverantör.

JLT ska ut med SIU i mars/april. Då bör det vara klart med hur man tänker sig 
fordonsteknikfrågan. Kan vara bra att beskriva ett scenario om regionen satsar på 
gas, och ett om inte. Det är intressant att se hur entreprenörer reagerar på frågan 
om gas blir ett krav. Det ger också politiken möjlighet att se skillnaden på 
konsekvenser om man kör på gas eller inte, men också möjlighet att hoppa av om 
det skulle visa sig mycket dyrare. Ytterst måste politikerna säga att de är 
angelägna att få avsättning för gas i våra (länets) anläggningar. 

För JLT är det fossilfritt som gäller, även om man tittar mer och mer på utsläpp av 
nox och partiklar. 

JLT kan inte upphandla trafik, och entreprenörer skaffa bussar, för att sedan 
hamna i en situation där det inte finns gas. Här måste det säkerställas, kanske med 
avtal, att det finns bränsle. JLT har ansvar gentemot kunderna och behöver 
garantier för gasleveranser ut till depåerna.

Det är viktigt att regionen fattar beslut och pekar med hela handen vilken riktning 
man ska gå. Just nu finns det en uppfattning om att olika aktörer passar på 
varandra och undrar vem som ska göra nästa drag.

Det är inte uteslutet att JLT kan köra på gas i stadstrafiken. Men frågan kring 
elektrifiering handlar om att komma åt problem med buller, partiklar och nox. När 
det gäller drivmedel är JLT tveksamma till att lägga alla ägg i samma korg. 
Framgångsfaktorn ur deras synvinkel är en blandning av olika drivmedel. 
Utgångspunkten är rätt fordon i rätt sammanhang. 

Kommunernas roll och möjligheter
Kommunerna, som en samlad aktör, är viktig. Om kommunerna ska göra något på 
efterfrågesidan, krävs att regionen gör något. Flera väntar på utredningen och 
inriktningsbeslutet innan man väljer att investera.
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Kommuner efterfrågar stöd när det gäller upphandling och dialog med potentiella 
leverantörer. Även utbildning för de som inte kört gasfordon tidigare kan behövas. 
Här kan energikontoret vara behjälpligt. 

Frågan om vem som äger frågan om val av fordon och uppföljning om målen 
uppfylls i verksamheter är viktig. Det behövs många gånger en tydlig delegation 
för att öka möjligheterna att välja rätt. Exempelvis kan signering av chef vara bra 
om någon skall välja något annat än gasfordon. Leasingbolaget har inte mandat att 
säga ifrån och släpper igenom diesel. På flera håll har kommunerna tagit beslut 
om vad som får väljas, som Kungsbacka och Jönköping, men det kräver också rätt 
hen på rätt plats, då personligt tyckande kan ha stor inverkan på besluten. Kan 
vara bra att få in detta i policydokument. 

Kan klimatfondssystem i kommuner vara drivande för omställning avseende 
fordon och transporter?

Ur ett kommunalt perspektiv hjälper ett gemensamt beslut (om att satsa på biogas) 
hjälper politiken att ta ett ”obekvämt” beslut. Allt som gör att politiken känner sig 
trygg i det är bra. Om regionen beslutar om biogasinriktning är det troligt att 
kommunerna följer efter. Samstämmighet gynnar processen. Kommunernas 
fordonsparker skiljer sig åt. Vissa äger, andra leasar. Kan behövas beslut på andra 
nivåer för att förändra det. 

Det kan vara aktuellt att utreda möjligheter kring gasdrift på båttrafiken till 
Visingsö.

Fordonsgasleverantörer
Tredjepartscertifierad gas kan i viss mån utesluta leverantörer. 

Det finns ett värde i att använda lokal/regional gas. Lokal/regional utveckling 
gynnas, högsta möjliga klimatnytta blir möjlig. Grön gas-principen ökar troligen 
förutsättningarna för lokal/regional gas. Gasen är dyr att transportera därför ökar 
möjligheterna om det finns en stor, lokal efterfrågan.

Övriga aktörers roll och möjligheter
Klimatrådet
Klimatrådet är en organisation, liksom Kommunalt Forum, som saknar 
beslutsmandat men som ändå har en viss tyngd och som brukar följas.

Klimatrådets beslut kan ha bäring på resultatet då länsstyrelsens mål ofta blir 
åtgärder som ska implementeras i kommunerna. Länsstyrelsen kan således vara 
pådrivande om en kommun ska satsa på biogasbilar. Ingen nackdel om 
Klimatrådet ställer sig bakom målen.

Beslut i klimatrådet att medlemmarna ska ha fossilfria fordonsflottor 2020. Frågan 
har inte aktualiserats, men är på g upp på dagordningen. Alla 53 organisationer 
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äger sin egen plan, men behöver ett systematiskt arbete kring frågorna. Detta kan 
bli en förstärkning av det som sägs i inriktningsbeslutet.

Tunga transporter
Stockarydsterminalen är strategiskt viktig för Sävsjö kommun. Ett stort antal 
lastbilar kommer dit för att lasta om till tåg. Förslag på att bjuda in till möte med 
berörda åkerier om omställning till gas.

Den tunga trafiken är ej inräknad i stort scenario i utredningen, men det krävs inte 
många lastbilar för att en station med flytande gas ska gå runt. Om efterfrågan 
från den tunga trafiken ökar kan kapaciteten vid tankstationen öka genom att 
installera en extra kompressor. Exempel på detta finns. Inför en sådan förändring 
bör samtal föras med fordonsgasleverantören för att kunna möta behovet i tid. 

Stor chans att tunga transporter kommer att ta stor del av tillgänglig biogas 
framöver och att kollektivtrafiken går miste om gasen som drivmedel om man inte 
är med nu. Behovsanalys och riskanalys.

Upphandling - generella inspel
Hur ser det ut, juridiskt, när det gäller möjligheterna att åstadkomma en kedja, 
med bränsleförsörjning i ett internt system, och kan det bli möjligt att undvika att 
upphandla det? Hur kan vi få kedjan, den cirkulära ekonomin att fungera?

Det är intressant att ta med energifrågan som en beredskapsfråga/ 
totalförsvarsfråga. Det kan vara ett sätt att göra undantag i upphandlingar av 
fordonsbränsle och därmed kunna garantera att lokal/regional gas används. Kan 
vara värt att lyfta frågan, exempelvis med länsstyrelsens beredskapsdirektör. 
Energitrygghet kan bli en del i utredningen.

Vid upphandling av SAM-resor/serviceresor är det viktigt att ställa krav på gas för 
att öka volymerna och skapa marknad för en tankstation. En taxibil motsvarar 
omkring 10 vanliga personbilar i fråga om gasförbrukning.
 
Se över kravställningen i upphandlingar för att se till att det blir fokus på gas även 
i inbäddade transporter.

Fordon och teknik
Avfallsfordon utsätts för många start och stopp. Det är/har varit olika kvalitet på 
biogasen vilket påverkade insprutningen, som många gånger havererade. Oklart 
om det problemet kvarstår. Åsikten är att biogasmotorerna är mogna nu.

Okunskap om gasfordon gör det svårare att införa det i organisationer. Tekniken 
har historiskt varit problematisk för privatpersoner. De som är insatta i fordon vet 
detta och är skeptiska. Måste vara intresserad av miljö för att våga köpa gasbil. 
Kan vara förklaring att det är trögt.
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Upphandling i regionen, dåligt andrahandsvärde på gas ger dåligt pris på gasbilar. 
Försämrade incitament för verksamheter att välja gas. Dåliga anbud. Kräver 
aktiva beslut, vi tar det ändå.

Brist på gasfordon, små bussar till skolskjuts. Men stora och tunga fordon finns, 
även PB.

Klimatklivet har förändrats, man kan söka för merkostnad för fordon.

Hybridteknik, gas/el, är bra.

Tankinfrastruktur – allmänt
Fordonsgasleverantörer drivs av volym för att få till infrastruktur. Därför är det 
viktigt att göra rätt analyser, skapa rätt förutsättningar för att infrastrukturen skall 
byggas ut. Dessa berörs i allmänhet under andra punkter i denna sammanställning, 
som upphandling mm.

Kollektivtrafiken är viktig för att bygga basefterfrågan, kommunen bygger på med 
bland annat renhållningsfordon. I olika nivåer kan bygga bas för att ta beslut om 
att investera i infrastruktur. Det är bättre med tre depåer med 15 bussar än fler 
depåer med färre bussar. Det krävs troligen mer än bara regional kollektivtrafik 
för att skapa bas för tankinfrastruktursatsningar. Här är det viktigt att sträva efter 
regional samordning, och hitta rätt i distributionsleden. 

Om bussar snabbtankar kan det bli problem för publik tankning. Det kan dock 
lösas ganska enkelt med att gasleverantören hänger på en ytterligare dispenser 
dedikerad för publik tankning, vilket i sammanhanget är en förhållandevis liten 
investering. 

Tankstationens placering är viktig. Placering på industriområden och andra 
undanskymda platser skapar en känsla av otrygghet, vilket i sin tur minskar 
benägenheten att tanka där. Ur marknadsperspektiv saknas dessa delar i 
utredningen och bör på något sätt infogas i utredningen.

JLT äger inte depåfrågan ute i länet och det är inte säkert att nuvarande 
bussentreprenör vill sälja sin depå om det blir ett skifte efter upphandling. En ny 
entreprenör måste ordna en ny. Kommunerna är därför viktiga för att hänvisa ny 
mark, såväl för publika tankstationer som för depåer för busstrafik. Kommunerna 
är intresserade av att hitta platser för infrastrukturen.

”Mobil” tankinfrastruktur blir vanligare. Dessa kan ganska enkelt flyttas om 
marknaden sviktar. Detta kan vara alternativ i områden där marknaden är mer 
osäker. 
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Kommunikation och marknadsföring
Sopbilar, lämnar in avfall, och tankar det som de har lämnat in, det är så det bör 
marknadsföras.

Hur kan vi arbeta för att motverka myterna kring biogas? Det är många aspekter 
som spelar in när man ska ta beslut. Om det upplevs svårt eller farligt att tanka 
blir det svårare. Man förstår sig på två hål i väggen, men med gas är det 
annorlunda.

Hur kan vi förklara värdekedjan för att skapa förståelse för biogasens viktiga roll? 
Visst arbete sker redan hos energikontoret, men kan utökas.

Drivmedelskonkurrens
HVO kan slå tillbaka i marknadsföring. En genväg med begränsad miljönytta. 
Fortfarande kvar i dieselproblematiken, och är en bristvara. Koppling till 
kvävepartiklar. RME funkar inte i Euro6 motorer. Problem med filter då det finns 
mer sådana och teknik i dem. 

Risk att det blir dyrare att hålla kvar i HVO än att satsa på biogas. Förnybara 
drivmedel är begränsade tillgångar och viktigt att de används där de gör mest 
nytta, ex att använda biodiesel i befintlig fordonsflotta som inte kan bytas direkt. 
När nya bussar och fordon köps in ska man inte använda biodiesel utan andra 
förnybara drivmedel. Viktigt att kollektivtrafiken tänker varumärkesmässigt och 
är hållbara på riktigt. 

Inspel på scenarierna
Generellt
Nivåerna anger miniminivåer. Kan självklart bli mer i verkligheten.

A-alternativet kan ske på kort sikt, B-alternativen kräver utredning.

Positivt om det blir en regionfråga, och inte en konkurrenssituation mellan 
kommuner. 

Viktigt med ett forum för samverkan med alla olika aktörer. Kan vara otillräckligt 
med endast ett strategiskt inriktningsbeslut. Det finns en punkt i förslaget till 
inriktningsbeslut, men det kan finnas vinst med att förtydliga den delen. En viktig 
del är ansvaret för uppföljning. Ett eventuellt projekt som har biogasen som en del 
skulle kunna vara den uppföljande parten och/eller arbeta för att den funktionen 
inrättas i regionen. Ett annat alternativ skulle kunna vara att B1 skulle kunna vara 
ett samordningsförbund med uppföljningsansvar.

Kan inriktningsbeslut vara bättre än avtal? Avtal kanske gör att parterna inte vågar 
avtala höga volymer eller omfattande insatser. Då kanske A-alternativet kan bli 
mer offensivt, man når högre nivåer, för att man vågar, och resultaten blir bättre 
och bättre. 
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Viktigt att regionen och kommunerna ser inriktningsbeslut och avtal som en 
möjlighet och inte ett ok. 

Noll
Detta alternativ är inte aktuellt för någon av de medverkande parterna.

A
Det behövs stuns i inriktningsbeslutet som skapar verkstad och handlingsplaner, 
möjligen mer skarpa krav i beslutet som säger mer än endast ”sträva efter”. 
Frågorna behöver hela tiden aktualiseras, och att det finns en handlingsplan som 
visar hur vi ligger till i förhållande till vad vi åtagits oss. 

Det finns behov av att agera snabbt och därmed välja alternativ A men också 
samtidigt påbörja utredning av B-alternativen. Efter att inriktningsbeslut antagits 
bör handlingsplaner från kommunerna och regionen krävas in för hur de konkret 
ska nå målen. Här är det viktigt att vi har koll på upphandlingarna i kommuner 
och region.

A-alternativet kan vara väldigt viktigt för kommuner som idag inte använder 
biogas. Där kan detta alternativ ha stor påverkan. Den svaga länken är den 
personliga faktorn, där en tjänsteman kan motverka om det inte stämmer med sig 
egen agenda. Alternativet kan innehålla delar som inte passar alla aktörer, men det 
bör finnas utrymme att kunna välja de delar som fungerar för dem, bara det blir 
mer biogas. 

Viss tveksamhet finns kring om det räcker med en policy. Behöver vi öka 
kravställningen kring gas? 

B
B-alternativen är mer på idéstadiet, och kräver mer utredning och mycket arbete 
för att komma fram med några konkreta förslag. Förslagen är juridiskt svårare och 
behöver också noggrant specificeras vilka som kan vara med och inte.

Ju mer fördjupat samarbete, desto större konsekvenser kan det få för 
kommunerna, särskilt de mindre med mindre bolag. En uppdelning av de redan 
små organisationerna kan få konsekvenser och det finns risk för suboptimering.

Länets kommuner har i olika omfattning påbörjat avfallssamarbeten - June, SÅM 
och höglandet. Osäkerhet kring hur dessa samarbeten påverkas av ett fördjupat 
samarbete i avtalsform mellan kommuner och regionen.

Avtal är mer skarpt än policy/inriktning i fråga om kraven på vad man åtar sig. 
Dock finns en nackdel i att det blir svårare att få med sig alla parter, och att det då 
finns en risk att inget händer.
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Möjlighet att införa ekonomiska incitament vad gäller kravuppfyllselse, möjligen 
som bot och bonus.

Det finns exempel på anläggningar som drivs via gemensamt bolag, som 
Vårgårda. Fungerar som produktionskollektiv. 
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§22 Remiss - Grön Handlingsplan 2018-2022
Diarienummer: RJL 2017/3070

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Länsstyrelsen.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över Grön 
handlingsplan 2018-2022. Handlingsplanen är resultatet av ett 
samordnat genomförande av Länsstyrelsens uppdrag att ta fram 
regionala åtgärdsprogram för miljömålen, handlingsplan för grön 
infrastruktur och åtgärder för nå friluftsmålen.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12
 Förslag till yttrande daterat 2018-02-27
 Remiss - Grön handlingsplan 2018-2022

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Grön handlingsplan 2018-2022
Förslag till beslut
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Länsstyrelsen

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över Grön handlingsplan 
2018-2022. Handlingsplanen är resultatet av ett samordnat genomförande av 
Länsstyrelsens uppdrag att ta fram regionala åtgärdsprogram för miljömålen, 
handlingsplan för grön infrastruktur och åtgärder för nå friluftsmålen.

Information i ärendet
De miljökvalitetsmål som främst berörs är Myllrande våtmarker, Levande skogar, 
Ett rikt odlingslandskap sam Ett rikt växt- och djurliv. 
Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för 
växter och djur och till människors välbefinnande. I Friluftsmålen är 
allemansrätten en grund för att stödja människors rättigheter att vistas i natur och 
kulturmiljöer.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12
 Förslag till yttrande daterat 2018-02-27
 Remiss - Grön handlingsplan 2018-2022

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör
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Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
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Länsstyrelsen
     
           

Yttrande över Grön handlingsplan 2018-
2022
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över Grön handlingsplan 
2018-2022.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ställer sig positiv till innehållet i handlingsplanen men har 
vissa synpunkter på de åtgärder där Region Jönköpings län finns med som en 
aktör.

Synpunkter på förslaget
Synpunkter på åtgärdsdelen:
I avsnittet ”Utvecklingen på landsbygden – Vart är vi på väg” vill vi framhålla 
Region Jönköpings läns roll i flera av de frågor som tas upp här. Det handlar t.ex. 
om service och kommunikationer inkl. bredband och här bör Region Jönköpings 
län involveras. 

Inom området ”Tillgängliggör friluftsliv och friluftsområden” vill Region 
Jönköpings län nämna att arbete pågår men här nämns inte Region Jönköpings län 
som en aktör. I samverkan med andra aktörer genomför Region Jönköpings län 
aktiviteter för multifunktionella förskolegårdar, utveckling av utomhusmiljön på 
skolgårdar för nya målgrupper och ämnesområden samt förbättrar 
förutsättningarna för fler målgrupper att nyttja idrotts- och fritidsanläggningarna 
utifrån mångfald, jämställdhet och jämlikhetsperspektiv.

God bebyggd miljö
För åtgärden nr 6 ”Hälsoekonomi och friluftsliv” genomför Region Jönköpings 
län åtgärden men föreslår en ny skrivning under genomförande:
Region Jönköpings län och Jönköpings University tar upp friluftsliv som ett 
område inom det länsnätverk för hälsoekonomi som ska skapas inom ramen för 
strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län.
a) Belysa valda områden för hälsoekonomiska analyser inom friluftsområdet i 
skapat nätverk för hälsoekonomin.
b) Sprida resultatet till fler samhällsaktörer t.ex. kommunerna och Länsstyrelsen.
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Ett rikt växt- och djurliv
I åtgärden ”Information om medel att söka” nr 8b ser Region Jönköpings län att 
det är envärdefull insats, men då Region Jönköpings län inte arbetar med frågan 
på det sättet har Region Jönköpings län svårt att bidra med konkreta exempel.  

I åtgärden ”Information om medel att söka” nr 8c erbjuds plats på 
utvecklingswebben. Projektutlysningar informeras om enligt gällande rutiner.  

I åtgärden ”Information om medel att söka” nr 8d. Frågan om samordningstjänst 
har inte diskuterats på ledningsnivå med Region Jönköpings län och är i nuläget 
inte aktuell i Region Jönköpings läns regi.

Åtgärden om ”Grön infrastruktur i strukturbilder” nr 11 kommer Region 
Jönköpings län att genomföra.

Åtgärden ”Öka kunskapen om allemansrätten” 14e är inte ett uppdrag för Region 
Jönköpings län.

Åtgärden ”Att anordna tematräffar inom natur- och kulturturism” 15 ser Region 
Jönköpings län som en uppgift för Smålands Turism.

Bilaga: Åtgärdsförslag kommenterade

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund 
Ordförande i nämnden för trafik, 
infrastuktur och miljö

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör



Remissinstans: 

Om flera aktörer anges som ansvariga för en åtgärd föreslås ibland en huvudansvarig aktör, som då är markerad med en stjärna.
Aktörer som föreslås vara ansvarig för genomförandet fyller i kolumn D (ja/nej) och kan lämna kommentarer i E.

Nr,
sida Åtgärdsnamn Ansvarig för genomförande

Vi avser att genomföra
åtgärden/delta i genomförandet
av åtgärden (välj Ja, Nej eller Ej
relevant i rullistan) Kommentar

Levande sjöar och vattendrag

1 Vandringshinder för fisk och utter i det
kommunala vägnätet Kommunerna

2 Implementera den regionala strategin för
bevarande av värdefulla vatten Länsstyrelsen

Myllrande våtmarker

1 Utdikad torvmark – kartläggning och åtgärder Länsstyrelsen

Levande skogar

1 Kontinuitetsskogsbruk Biosfärsområde Östra
vätterbranterna

2 Hänsyn till friluftslivet i kommunala
skogsbruksplaner Kommunerna

3 Öka andelen lövskogar på kommunägd mark Kommunerna

4 Viltstammar i balans

a) LRF*, Skogsstyrelsen,
Jägarförbundet och Länsstyrelsen

b) Skogsstyrelsen*,
Jägarförbundet och Länsstyrelsen



5 Dialog om de skogliga målbilderna för god
miljöhänsyn Södra skogsägarna*

6 Utbildning för markägare om alternativa
skogsbruksmetoder Skogsstyrelsen

Ett rikt odlingslandskap

1 Utvecklingen på landsbygden – Vart är vi på
väg? Länsstyrelsen Ja Här bör även Region

Jönköpings län involveras

2 Uppsökande rådgivning för att öka arealen
naturbetesmark Länsstyrelsen

God bebyggd miljö
1 Ekosystemtjänster för företag Länsstyrelsen

2 Ekosystemtjänster för kommunala bostadsbolag Kommunala bostadsbolag

3
Utbildningar om planering och skötsel av
kommunernas  ruderatmarker, gräsytor och
andra stadsmarker

a) Länsstyrelsen

b) Kommunerna

4 Utbildning och vägledning om Grön infrastruktur i
planeringsprocessen Länsstyrelsen

5 Tillgängliggör friluftsliv och friluftsområden för fler

a) b) Länsstyrelsen

c) Kommunerna*, Länsstyrelsen,
HSO

d) Kommunerna Ja Även Region Jönköpings län
är med i detta arbete

Nr,
sida Åtgärdsnamn Ansvarig för genomförande

Vi avser att genomföra
åtgärden/delta i genomförandet
av åtgärden (välj Ja, Nej eller Ej
relevant i rullistan) Kommentar



6 Hälsoekonomi och friluftsliv Region Jönköpings län Ja Ny text föreslås där också JU
ingår

Ett rikt växt- och djurliv

1
Tvärsektoriella forum för gröna infrastrukturfrågor
inom kommunerna ”Så blir din kommun en bra
GI-kommun”

Kommunerna

2 Guide om ekosystemtjänster Länsstyrelsen

3 Inspiration till intresseorganisationer om
naturvårdsåtgärder Länsstyrelsen

4 Tackbrev för insatser i landskapet Länsstyrelsen

5 Invasiva främmande arter på land och vatten Länsstyrelsen

6 Frihuggning av skyddsvärda träd
Sveaskog, kommunerna, Svenska
kyrkan (Skara, Linköpings och
Växjö stift)

7 Natur- och kulturvärden i landskapsperspektiv Länsstyrelsen* och
Skogsstyrelsen

8 Information om medel att söka

a) Länsstyrelsen

b) Länsstyrelsen*, Region
Jönköpings län, Skogsstyrelsen Nej Vi har inga sådana exempel
c) Länsstyrelsen, Region
Jönköpings län, Kommunerna,
Smålands turism

Ja
Hänvisa till andra instanser
kan vi göra och informera om
något är på gång

d) Region Jönköpings län Nej
Frågan är inte behandlad av
ledningen

Nr,
sida Åtgärdsnamn Ansvarig för genomförande

Vi avser att genomföra
åtgärden/delta i genomförandet
av åtgärden (välj Ja, Nej eller Ej
relevant i rullistan) Kommentar



9 Använda framtagna kunskapsunderlag som
prioriteringsunderlag i naturvårdsarbetet

a) Länsstyrelsen

b) Länsstyrelsen, kommunerna,
Skogsstyrelsen, Trafikverket,
Södra, LRF,
Hushållningssällskapet,
Föreningen Biosfärsområdet Östra
Vätterbranterna

10 Karaktärisering av landsskapsstrukturer Länsstyrelsen

11 Grön infrastruktur i regionala strukturbilder Region Jönköpings län Ja

12 Främja barn och ungas tillgång till friluftsliv Kommunerna

13 Se över hur föreskrifterna inom befintliga
naturreservat påverkar friluftslivet Länsstyrelsen

14 Öka kunskapen om allemansrätten

a) Länsstyrelsen

b) Länsstyrelsen

c) Länsstyrelsen
d) Jägarförbundet, Smålands
turism
e) Skogsstyrelsen, Regionen,
kommunerna, LRF, Södra
skogsägarna, Jägarförbundet samt
Smålands turism

Nej Ingår inte i Region Jönköpings
läns uppgifter

f) Kommunerna

15 Anordna tematräffar inom natur- och kulturturism Smålands turism*, Länsstyrelsen,
Region Jönköpings län Nej Är inte en uppgift för Region

Jönköpings län

16 Organisation och ansvar för ett utvecklat friluftsliv Kommunerna

Nr,
sida Åtgärdsnamn Ansvarig för genomförande

Vi avser att genomföra
åtgärden/delta i genomförandet
av åtgärden (välj Ja, Nej eller Ej
relevant i rullistan) Kommentar



17 Genomför friluftsaktiviteter riktade mot barn och
ungdomar

a-c) Kommunerna

d) Kommunerna, Länsstyrelsen

18 Kartläggning av socialt viktiga naturområden
a) Länsstyrelsen

b) Kommunerna

Nr,
sida Åtgärdsnamn Ansvarig för genomförande

Vi avser att genomföra
åtgärden/delta i genomförandet
av åtgärden (välj Ja, Nej eller Ej
relevant i rullistan) Kommentar



Remissinstans: 

Fråga 2.  Finns det andra åtgärder (egna eller från idélistan) utöver de som ingår i remissen som bör ha högre prioritet och ingå i programmet?
Det finns ett begränsat utrymme att i nuläget lyfta in helt nya åtgärder i programmet, men det är möjligt och förslag är välkomna.

Vilket miljökvalitetsmål bidrar åtgärden till? Sätt kryss.

Åtgärd
Eventuellt program/dokument
som åtgärden ingår i

Levande
sjöar och
vattendrag

Myllrande
våtmarker

Levande
skogar

Ett rikt
odlingsandskap

God
bebyggd
miljö

Fråga 3. Är det några åtgärder som inte ger tillräcklig effekt och därför bör utgå ur programmet? (del 5)



Fråga 4.       Är förslagen av värdetrakter rimliga? Saknas något område? Bör några områden tas bort? (del 3)

Fråga 5.      Är rätt insatsområden utpekade? Är de utpekade insatsområdena de stora frågorna i länet som gör att vi idag inte når hela vägen fram med att nå miljömålen? (del 4)

Fråga 6.    Hur kan vägledningsdelen utvecklas så att den ännu mer underlättar arbetet med grön infrastruktur och miljömålen? Vad saknas? (del 4)



Övriga synpunkter



Ett rikt
växt och
djurliv

Fråga 2.  Finns det andra åtgärder (egna eller från idélistan) utöver de som ingår i remissen som bör ha högre prioritet och ingå i programmet?
Det finns ett begränsat utrymme att i nuläget lyfta in helt nya åtgärder i programmet, men det är möjligt och förslag är välkomna.



Fråga 5.      Är rätt insatsområden utpekade? Är de utpekade insatsområdena de stora frågorna i länet som gör att vi idag inte når hela vägen fram med att nå miljömålen? (del 4)



Ja
Nej
Ej relevant
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Inledning 
Handlingsplanen är ett underlag för dig som arbetar för att nå miljömålen, friluftslivsmålen och en 

grön infrastruktur. Planen består av fem olika delar; (1) den här sammanfattningen, (2) en 

uppdragsbeskrivning, (3) en nulägesbeskrivning, (4) insatser och vägledning samt (5) ett 

åtgärdsprogram. Beroende på yrkesroll, mandat och handlingsmöjlighet kommer olika delar att vara 

olika relevanta.  

 

Ett uppdrag som Länsstyrelsen arbetat med under många år är att verka för att 

miljökvalitetsmålen nås, bland annat genom att utveckla, samordna och genomföra regionala 

åtgärdsprogram med bred förankring i länet. Två nyare uppdrag är dels ett om att leda det regionala 

arbetet med att förverkliga regeringens friluftspolitik och dels ett om att ta fram en handlingsplan 

för grön infrastruktur. Då både friluftsliv och grön infrastruktur ingår som delar av miljömålen, 

och är nödvändiga att arbeta med för att nå målen, så är detta tre uppdrag som ligger nära varandra. 

I detta arbete har därför de tre uppdragen samordnats i en gemensam grön handlingsplan.  

Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att bidra till att nå miljökvalitetsmålen genom att markägare, entreprenörer, 

intresseorganisationer, kommuner och myndigheter tillsammans arbetar mot gemensamt uppställda 

mål. Åtgärderna ska styras dit de behövs mest, där skötsel och restaurering skapar ett för arter och 

livsmiljöer mer ändamålsenligt landskap än dagens, med god tillgång på nyckelfaktorer. För 

miljömålsarbetet och friluftsuppdraget finns nationellt framtagna mål, medan målen för arbetet med 

grön infrastruktur är regionalt framtagna och sammanfaller med de som togs fram för 

landskapsstrategin för biologisk mångfald. 

 

Den gröna handlingsplanen ska vara 

 ett ramverk för landskapsplanering av offentliga naturvårdsinsatser 

 underlag för landskapsplanering i brukande och hållbara förvaltning av mark och vatten 

och som kunskapsunderlag för samråd och samverkan mellan olika aktörer 

 underlag för fysisk planering och prövning 

 

 

 

Läs mer om uppdraget med Grön handlingsplan i  remissen del 2: Uppdragsbeskrivning. 

Grön 
handlingsp

lan

Grön 
infrastruktur

Miljömål

Friluftsliv
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Åtgärdsprogrammet Djurens och växternas miljömål  
Denna handlingsplan tar vid efter det tidigare åtgärdsprogrammet Djurens och växternas miljömål 

2012–2016. De mål som omfattas av programmet är Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt 

odlingslandskap samt Ett rikt växt-och djurliv. Ytterligare miljömål som berörs av handlingsplanen 

är Levande sjöar och vattendrag samt God bebyggd miljö, där vissa delar ingår i samordningen med 

grön infrastruktur.  

Friluftsliv – naturvårdens sociala dimension  
Länsstyrelsen har i uppdrag att leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens 

friluftspolitik där allemansrätten är en grund för friluftslivet, för att stödja människors rättigheter att 

vistas i natur och kulturmiljöer. Olika slags rekreation och friluftsliv ställer också krav på 

förutsättningarna i landskapet. Det gäller inte minst för möjligheterna till rekreation nära den egna 

bostaden. 

Grön infrastruktur stärker landskapets ekologiska värden 
Uppdraget att ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur innebär att samla pågående 

naturvårdsarbete och stärka ekosystemen så de kan behålla och utveckla sin funktionalitet. Detta 

både genom åtgärder som stärker värdekärnor och genom att knyta ihop landskapet, så att olika 

värden hänger samman. Arbetet med grön infrastruktur är ett viktigt verktyg för att arbeta med 

olika aspekter av landskapets ekologiska värden ur ett helhetsperspektiv och ger förutsättningar för 

en hållbar utveckling och för människors välbefinnande. 

Läsanvisning för Grön handlingsplan 
 

 
 
 
Uppdragsbeskrivningen i del två tar upp hur och varför handlingsplanen är framtagen, mål och syfte med den, samt vilka 

delar som ingår. Nulägesbeskrivningarna i del tre över bland annat värden, hot och påverkansfaktorer inom de olika 

naturtyperna är tänkta att stötta er i ert arbete.  Kartorna ger översiktliga inriktningar över var länets naturvärden finns och var 

vi har högre koncentrationer av naturvärden (värdekärnskluster och större värdetrakter). I nuläget är kartorna 

länsövergripande. För ett konkret, lokalt åtgärdsarbete behöver fördjupade analyser göras i mindre geografiska områden än 

länet. Detta ges exempel på under insatsområden i del fyra, där även en vägledning finns som visar hur handlingsplanen är 

tänkt att användas. Åtgärdsprogrammet 2018–2022 i del fem innehåller åtgärder som syftar till att skapa möjliga lösningar 

och ge konkreta förslag på vad som behöver göras för att lösa en del av länets miljöproblem.  

 

3. Nulägesbeskrivning 

1. Sammanfattning 

4. Insatser och vägledning 5. Åtgärdsprogram 2018–2022 

Åtgärder för:  

• Levande sjöar & 

vattendrag 

• Myllrande våtmarker 

• Levande skogar 

• Ett rikt odlingslandskap 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

 

 

• Det strategiska 

arbetet 

• Insatsområden 

• Lista över åtgärder 

• Vägledning för 

genomförande 

 

• Länets fysiska 

förutsättningar 

• Skyddade områden 

• Utmaningar 

• Kartläggning av 

viktiga strukturer 

• Nulägesanalys för 

varje naturtyp och 

värdetraktskartor 

• Bristanalys 

• Syfte och avgränsning 

• Uppdrag 

• Mål 

• Koppling till andra 

strategier 

• Tidplan 

• Användningsområde 

och status 

• Framtagandeprocessen 

• Erfarenheter & reflektion 

 

2. Uppdragsbeskrivning 
 

GRÖN HANDLINGSPLAN 
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Nulägesbeskrivning 
Arbetsflödet med att ta fram en handlingsplan följer nedanstående figur. Genom att först titta på 

nuläget kan sedan en bristanalys göras som tar fram olika insatsområden, där mer fokus behöver 

läggas för att nå större effekt i miljöarbetet. Därefter kan åtgärdsförslag som ingår i dessa 

insatsområden formuleras. På så sätt ökar chansen att åtgärderna blir relevanta och effektfulla.  

 

 

Fysiska förutsättningar och skyddade områden 
Landskapet i Jönköpings län präglas av tydliga skillnader mellan länets olika delar. En stor del av 

länets yta täcks av skog. De västra delarna kännetecknas av vidsträckta, öppna högmossar. 

Odlingslandskapet har sin största utbredning i Vätterbygden, kring de stora sjöarna och de östra 

delarna av länet, där det finns relativt stor andel ytor med hög biologisk mångfald. Den varierade 
naturen i länet erbjuder goda förutsättningar för friluftsliv i olika former. Skyddade områden 

kan sägas utgöra en grund i arbetet med grön infrastruktur, då de fungerar som värdekärnor i 

landskapet. Idag är 2,5 % av länets yta skyddat som nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde 

eller biotopskyddsområde. Till detta tillkommer arealer med Natura 2000-områden (som till viss del 

överlappar en del med formellt skyddade områden), fornvårdsområden, kulturreservat och frivilliga 

avsättningar.  

Främsta utmaningarna idag och i framtiden 
Den generella hotbilden mot biologisk mångfald i länet är delad enligt punkterna nedan. 

Utvecklingen som beskrivs har pågått under lång tid, men tempot i förändringen har påskyndats 

framförallt i samband med ekonomiska och tekniska förändringar inom jordbruket och en 

tilltagande urbanisering. 

 

 Det finns en påverkan på landskapet i samband med exploatering, där naturmark tas i 

anspråk för bostads-, industri- och infrastrukturbyggen. Dessutom sker en ökad 

igenväxning och igenplantering av odlingslandskapet där naturbetesmarker och 

slåttermarker överges i takt med en ökad urbanisering.  

 Det mer genombrukade skogslandskapet gör att tillgången på naturvärden minskar, trots 

en ökad hänsyn. Granens utbredning ökar i landskapet i takt med att markägarna 

återbeskogar tidigare talldominerade skogar med gran. Ofta sker det på grund av ett hårt 

viltbetestryck, som även leder till svårigheter för flera lövträdsarter att etablera sig och 

utvecklas till träd. 

 Den vattenhållande förmågan i landskapet har minskat rejält, bland annat till följd 
av att våtmarker successivt utdikats och omvandlats till odlingsmark eller 
skogsmark de senaste århundradena. Dräneringen av landskapet påverkar 
samhällets förmåga att hantera översvämningar och torka.  

 Transportinfrastrukturen skär igenom alla landskapstyper och skapar en annorlunda typ av 

fragmentering än exempelvis kalhyggen eller åkrar. Vägar med tillhörande konstruktioner 

samt dammar och vattenkraftverk skapar barriärer på land och i vatten som hotar arters 

fortlevnad och därmed den biologiska mångfalden. 

Nuläges-
beskrivning 
 

Bristanalys 
(Miradi) 
 

Insats- 
områden 
 

Åtgärder 
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 I planeringen för framtiden är det även viktigt att ta hänsyn till att vi kommer få ett 

förändrat klimat. Klimatförändringarna kommer till exempel att ge negativa effekter på 

natur- och kulturmiljöns värden. Indirekt kommer åtgärder för att hantera effekterna av 

klimatförändringarna också kunna innebära ingrepp eller annan påverkan på natur- och 

kulturmiljövärden. Mycket av de omställningar som behöver göras, går att göras i 

kombination med insatser för att stärka den gröna infrastrukturen. 

 För att framgångsrikt kunna arbeta med att bevara och stärka den gröna infrastrukturen i 

landskapet behövs tydliga mål och en ansvarsfördelning som accepteras av berörda 

aktörer. Det finns en rad hinder som gör att detta är svårt att uppnå, exempelvis otillräcklig 

dialog, svårigheter i samordningen, bristande finansiering och polarisering mellan olika 

intressen.  

 

Läs mer i remissen del 3: Nulägesbeskrivning 

Kartor över värdetrakter 
För respektive miljömål har det identifierats vad som bör klassas som värdekärnor. En värdekärna 

är ett område där det finns högre naturvärden än i omgivande marker. Värdekärnorna har ritats upp 

på en karta och med hjälp av en GIS-analys grupperats till större områden, där det finns ett 

motiverat ekologiskt utbyte. Dessa kallas för värdenätverk. Områden som har särskilt höga 

tätheter av ett visst slags värdekärna i ett landskapsperspektiv kallas värdetrakter. Det betyder inte 

att allt i en värdetrakt håller höga naturvärden. Att ett område pekats ut som värdetrakt, betyder i 

praktiken att området är extra intressant att prioritera insatser och åtgärder till jämfört med övriga 

landskapet. Varken framtagna värdetraktskartor eller åtgärder är bindande utan utgör underlag som 

får sin verkan genom de planförslag, ställningstaganden, agerande och villkor som beslutas inom 

olika verksamheter.  

 

Figur 1. Karta över identifierade värdetrakter i Jönköpings län.  
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Levande sjöar & vattendrag: Måttlig status med stor potential  
De högsta naturvärdena i 

vattenförekomsterna i länet finns i de 

vatten som är minst påverkade av mänsklig 

aktivitet, då denna orsakat problem som 

försurning, övergödning, förgiftning eller 

försämrade fysiska förutsättningar för 

vattenlevande arter. Endast 35% av 

vattenförekomsterna når god ekologisk 

status, vilket är en förutsättning för att 

kunna få en grön infrastruktur även i sjöar 

och vattendrag. Vattenmiljöerna och deras 

kantzoner har ett särskilt värde ur grön 

infrastruktursynpunkt då de dels 

tillhandahåller viktiga ekosystemtjänster 

och dels för att avrinningsområdena skapar 

en (blå)grön infrastruktur med 

spridningsvägar i landskapet. Dessutom har 

vattenmiljöer en oerhört social funktion, 

inte minst i rekreationssyfte, exempelvis 

för både bad och fiske.  

Figur 1. Karta över områden med höga värden för vattendrag & sjöar.   

 

God ekologisk status innebär att de strukturer, funktioner och livsmiljöer finns på plats som krävs för ett 

fungerande vattenekosystem som kan hantera förändringar.  

Myllrande våtmarker: Igenväxande vildmark 
Jönköpings län relativt mycket våtmark 

kvar jämfört med andra län sedan de 

dikades ut till förmån för skogs- och 

jordbruksmark. 12% av länets yta utgörs av 

våtmark, varav en stor yta består av 

högmossar. I länet bedrivs ett aktivt arbete 

med att återställa och nyanlägga våtmarker 

för att bevara deras höga värden och 

ekosystemtjänster. För den gröna 

infrastrukturen har länets våtmarker även 

en internationellt viktig funktion som 

rastlokal för många flyttfåglar. Eftersom 

våtmarker karaktäriseras mer av orördhet 

och vildmark än till exempel ett skogs- eller 

jordbruksområde kan de ha ett större värde 

som tätortsnära natur vad gäller rekreation, 

pedagogik och som kontrast till 

stadsmiljön.  

 

Figur 2. Karta över områden med höga värden för våtmarker.  
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Levande skogar: Hänsynstagande ger förutsättningar till en 

grön infrastruktur   
I länet avverkas 1-2 % av den 

produktiva skogsmarken varje år. 

För att detta ska ske på ett hållbart 

sätt krävs ett helhetstänk i arbetet, 

samt ökad kunskap om var det finns 

värden för att kunna ta hänsyn till 

dessa. I nyckelbiotoperna finns 

många rödlistade arter, även om 

varje art endast påträffas i ett fåtal, 

vilket ställer höga krav på en grön 

infrastruktur med liknande 

livsmiljöer i närområdet där varje 

biotoptyp måste ses separat. Den 

hänsyn som tas på varje 

avverkningsobjekt har störst positiv 

påverkan i skogen och är en viktig 

del för att nå en fungerande grön 

infrastruktur. Skogen har också en 

stor social funktion, där närskogar, 

friluftsskogar, uppehållsplatser samt 

stigar och leder spelar stor roll.              Figur 3. Karta över områden med höga värden för skogen.  

Ett rikt odlingslandskap: Lönsamhet ger förutsättningar  

till ett öppet landskap   
Det småbrutna landskapet skapar 
förutsättningar för ett rikt 
odlingslandskap. Jordbruksstöden 
leder till att markerna sköts och 
bidrar till att tillståndet för 
jordbruksmarken överlag är bra, i alla 
fall ur produktionssynpunkt. Sett till 
biologisk mångfald är de funktionella 
markerna få och utspridda i länet, 
ofta med stora avstånd från varandra 
där omkringliggande 
markanvändning utgör barriärer för 
spridning. Indikationer finns på att 
utvecklingen på betesmarkskvaliteten 
minskar och att odlingslandskapet är 
relativt otillgängligt för ett rörligt 
friluftsliv.  
 
 

 

 

                 Figur 4. Karta över områden med höga värden för odlingslandskapet 
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God bebyggd miljö: En avvägning mellan olika intressen  
I takt med att befolkningen ökar, både i Sverige och i länet, breder städerna ut sig allt mer. Det 

råder bostadsbrist i länets samtliga kommuner och trycket är högt. Förtätning av städer är bra ur 

flera perspektiv, men ställer krav på platsens lämplighet och väl genomarbetade planer. 

Samhällsplaneringen kan användas som verktyg för att skapa spridningsstråk mellan värdekärnor, 

vilket ställer krav på att kommunerna har ekologisk kompetens. Trots god kunskap prioriteras ofta 

andra politiska satsningar över den gröna infrastrukturen. Positivt är emellertid att allt fler invånare 

bor inom cykelavstånd till grönområden.  

Ett rikt växt-och djurliv: En överblick över livsmiljöer i landskapet  
Inom miljömålet lyfts landskapsperspektivet för att få en översikt över de olika naturtyperna. I ett 
småbrutet landskap där olika livsmiljöer hänger ihop inom inte allt för stora avstånd trivs många 
arter som är beroende av flera livsmiljöer. Detta kräver höga krav på en välfungerande grön 
infrastruktur. Många arter är också anpassade till miljöer med naturkatastrof-liknande störningar, 
något vi idag finner i områden med mycket mänsklig påverkan, såsom skjutfält, grustäkter eller 
industritomter. I övrigt har många störningar eliminerats då skogs- och gräsbränder bekämpas och 
vattendrag styrs av dammar och kontrollerade översvämningar, vilket gjort att många arter hotas av 
utrotning. 

Målavvägningar – hur står sig handlingsplanen gentemot 

andra intressen? 
Arbetet för att stärka biologisk mångfald kan ibland behöva vägas mot andra samhällsintressen och 

mål. För många av miljökvalitetsmålen gäller att åtgärder måste vägas mot eller integreras i 

verksamheter som jord- eller skogsbruk, energiproduktion eller exploatering i form av byggnader 

och vägar. För vattenarbetet kan detta vara särskilt aktuellt i förhållande till kulturmiljövärden och 

torvtäkt, vilket även gäller för våtmarker. Dessutom kan friluftslivet på våtmarker vara känsligt för 

högt uppstickande artificiella föremål som master och vindkraftverk då känslan av orördhet 

förstörs.  

 

Just skogen är en av landets främsta naturresurser och förväntas spela en central roll för övergången 

till en biobaserad ekonomi där träbaserade råvaror kan ersätta fossila ämnen. En stor utmaning är 

att både ta tillvara det virke skogen producerar, säkerställa den biologiska mångfalden och utveckla 

skogen för rekreation och turism. Dessutom är det kraftiga viltbete som orsakas av klövvilt ett stort 

problem då föryngringen av tall och tillväxten av lövträd försvåras samtidigt som jakt är en viktig 

sysselsättning och fritidsaktivitet för många människor.  

 

Inom tätorterna sker en ständig utveckling och många intressen ska samsas, vilket kan göra det 

svårt att få överblick och prioritera mellan olika intressen. Samtidigt som byggnationer av bostäder, 

industrier med arbetsplatser, kollektivtrafik och förtätningar av staden ofta hamnar i konflikt 

gentemot grön infrastruktur, finns även flera samhällsintressen som kan uppfyllas och stärkas av en 

fungerande grön infrastruktur.  

 

Läs mer i remissen del 3: Nulägesbeskrivning 
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Insatser och vägledning 

Ett strategiskt och långsiktigt arbete 
För att främja den biologiska mångfalden, bidra till miljömålen och åstadkomma en 

sammanhängande grön infrastruktur i Jönköpings län krävs ett helhetsperspektiv, där många 

aspekter är viktiga. För att arbeta strategiskt och långsiktigt är det viktigt med samverkan och 

dialog, både mellan och inom myndigheter, markägare, företagare och offentlig verksamhet 

eftersom många berörs av frågorna. Det är även viktigt att öka kunskapen samt använda det 

kunskapsmaterial som finns för att säkerställa att rätt prioriteringar görs. Samhällsplanering och 

fysisk planering kan styra översiktligt hur landskapet ska användas och kan på så sätt bidra till den 

biologiska mångfalden, grönområden och grön infrastruktur. Att skapa möjligheter att vistas i 

naturen är viktigt för att förbättra människors välbefinnande. Samtidigt som det bidrar till 

folkhälsan kan det också leda till ökad kunskap om naturmiljön och ekosystemtjänsterna.  

Insatsområden 
Ett antal tematiska insatsområden har identifierats som extra betydelsefulla i det kommande arbetet 

(läs mer i del 4). Insatsområdena ringar in större övergripande frågor medan åtgärderna (del 5) är 

mer konkreta och anger vad utpekade aktörer ska göra inom programperioden 2018–2022. I 

dagsläget finns inga färdiga svar kring exakt hur arbetet ska fortlöpa, men det är områden där en 

dialog och samverkan bör fortsätta med berörda aktörer för att driva processen framåt. 

 Grön infrastruktur i brukade och exploaterade områden 

 Granens utbredning på bekostnad av andra trädslag 

 Viltstam i balans 

 Odlingslandskapets strukturförändring 

 Tidigare miljöskulder 

 Ekologiskt funktionella kantzoner med omgivande landskap 

 Invasiva arter 

 Friluftsliv och ekoturism 

 Grön infrastruktur på lokalnivå 

 Utvecklade av underlag och arbetssätt 

Vägledning för genomförande 
Handlingsplanen har inte någon självständig juridisk verkan och är inte i sig bindande utan utgör 

planeringsunderlag som får sin verkan genom olika aktörers avvägningar och agerande i prövning 

och planering.  

Arbetet med att nå miljömålen och en grön infrastruktur är ett långsiktigt arbete. För att 
kunna göra konkreta åtgärder, behöver de översiktliga planerna fördjupas lokalt, i syfte att 
komma fram till de bästa åtgärderna på rätt ställe. Den gröna handlingsplanen är bland 
annat tänkt att användas som underlag i den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen, 
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i infrastrukturplanering samt vid prövning enligt miljöbalken. De delar i handlingsplanen 
som i första hand är relevanta för samhällsplanering kan läsas mer om i rapportdel 4. 
Samtliga dessa delar syftar till att ge en ökad förståelse för vad grön infrastruktur är och 
varför den måste beaktas i fysisk planering. För att väva in den gröna infrastrukturen i 
samhällsplaneringsprocessen, är det viktigt att tänka helhetsperspektiv och 
landskapsperspektiv och lyfta blicken över gränsen för det område som ska planeras. 

Samhällsplanering och grön infrastruktur kan även arbeta tillsammans i 
klimatanpassningen. Exempel på detta är att avlasta värmestrålande ytor genom 
plantering av träd och buskar, eller att arbeta med funktionella kantzoner längs vattendrag i 
områden med risk för översvämning.  
 

Även i naturvårdsarbetet är kartunderlagen och metoderna i handlingsplanen tänkta att användas 

som underlag, särskilt inom områdesskydd, åtgärdsprogram för hotade arter och för rådgivning till 

markägare. I första hand bör aktörer arbeta med habitatkvalité inom värdekärnor och värdetrakter, i 

andra hand konnektivitet mellan värdekärnor. Syftet är att optimera och effektivisera insatser så att 

rätt insats görs på rätt plats i landskapet. Åtgärder ska planeras inom nätverk och system som så 

långt det är möjligt säkrar ekologisk resiliens och samband i landskapet.  

 

Dessutom kan handlingsplanen användas som underlag för jord- och skogsbrukets planering. 

Värdetrakter bör beaktas vid nyproduktion och revidering av skogsbruksplaner, vid val av 

skötselåtgärder, till exempel föryngringsmetod, trädslag med mera. Om fastigheten i fråga ligger i en 

lövvärdetrakt vore det önskvärt om rådgivningen och inriktningen på exempelvis frivilliga 

avsättningar riktas mot lövvärden. Motsvarande gäller för andra värdetrakter. Det är viktigt att 

berörda aktörer har kännedom om syfte och mål med värdetrakter för att kunna bidra med 

åtgärder.  

 

Läs mer i del 4: Insatser och vägledning 

 

Åtgärder 
En förutsättning för att nå målen regionalt är en bred samverkan mellan myndigheter, kommuner, 

organisationer, näringsliv och medborgare. Därför har åtgärderna tagits fram av arbetsgrupper med 

en bred representation från olika aktörer i länet. Alla åtgärdsidéer som har kommit upp under 

arbetets gång har inte prioriterats utan ligger kvar som idéer som kan lyftas upp när tiden är mogen. 

Av idéerna har 35 åtgärder tagits fram, som involverar minst 13 aktörer. Det är inte ovanligt att en 

och samma åtgärd är knuten till flera olika aktörer. Länsstyrelsen är genomförare för flest åtgärder, 

23 stycken, medan kommunerna ansvarar för 13 åtgärder. Åtgärderna bidrar till en ökad 

måluppfyllelse för både miljökvalitetsmål och friluftsmål samt bidrar till att förbättra den gröna 

infrastrukturen.  

 

Trots åtgärderna bedöms det som svårt att uppnå miljökvalitetsmålen och grön infrastruktur i länet. 

Orsakerna är många, men den största är att länets aktörer saknar rådighet att förändra strukturer i 

samhället som måste till för att målen på sikt ska kunna nås.   

 

Läs mer i remissen del 5: Åtgärdsprogram 2018–2022. 
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Nr Åtgärdsnamn Förslag på ansvarig för genomförande 

Levande sjöar och vattendrag 

1 Vandringshinder för fisk och utter i det 

kommunala vägnätet 

Kommunerna 

2 Implementera den regionala strategin för 

bevarande av värdefulla vatten 

Länsstyrelsen 

Myllrande våtmarker 

1 Utdikad torvmark – kartläggning och åtgärder Länsstyrelsen 

Levande skogar 

1  Kontinuitetsskogsbruk  Biosfärområde Östra Vätterbranterna 

2 Hänsyn till friluftslivet i kommunala 

skogsbruksplaner 

Kommunerna 

3 Öka andelen lövskogar på kommunägd mark Kommunerna 

4 Viltstammar i balans a) LRF*, Skogsstyrelsen, Jägarförbundet och 

Länsstyrelsen 

b) Skogsstyrelsen*, Jägarförbundet och 

Länsstyrelsen 

5 Dialog om de skogliga målbilderna för god 

miljöhänsyn 

Södra skogsägarna* 

6 Utbildning för markägare om alternativa 

skogsbruksmetoder 

Skogsstyrelsen 

Ett rikt odlingslandskap 

1 Utvecklingen på landsbygden – Vart är vi på 

väg?  

Länsstyrelsen 

2 Uppsökande rådgivning för att öka arealen 

naturbetesmark 

Länsstyrelsen 

God bebyggd miljö 

1 Ekosystemtjänster för företag Länsstyrelsen 

2 Ekosystemtjänster för kommunala bostadsbolag Kommunala bostadsbolag 

3 Utbildningar om planering och skötsel av 

kommunernas  ruderatmarker, gräsytor och 

andra stadsmarker 

a) Länsstyrelsen 

b) Kommunerna 

4 Utbildning och vägledning om Grön infrastruktur i 

planeringsprocessen  

Länsstyrelsen 

5 Tillgängliggör friluftsliv och friluftsområden för fler a) b) Länsstyrelsen 

c) Kommunerna*, Länsstyrelsen, 

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan 

(HSO)  

d) Kommunerna 

6 Hälsoekonomi och friluftsliv Region Jönköpings län  
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Nr Åtgärdsnamn Förslag på ansvarig för genomförande 

Ett rikt växt och djurliv 

1 Tvärsektoriella forum för gröna infrastrukturfrågor 

inom kommunerna ”Så blir din kommun en bra 

GI-kommun” 

Kommunerna 

2 Guide om ekosystemtjänster Länsstyrelsen 

3 Inspiration till intresseorganisationer om 

naturvårdsåtgärder 

Länsstyrelsen 

4 Tackbrev för insatser i landskapet Länsstyrelsen 

5 Invasiva främmande arter på land och vatten Länsstyrelsen 

6 Frihuggning av skyddsvärda träd Sveaskog, kommunerna 

7 Natur- och kulturvärden i landskapsperspektiv Länsstyrelsen* och Skogsstyrelsen 

8 Information om medel att söka  a)Länsstyrelsen 

b) Länsstyrelsen*, Region Jönköpings län, 

Skogsstyrelsen 

c) Länsstyrelsen, Region Jönköpings län, 

Kommunerna, Smålands turism 

d) Region Jönköpings län 

9 Använda framtagna kunskapsunderlag som 

prioriteringsunderlag i naturvårdsarbetet 

a) Länsstyrelsen 

b) Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Trafikverket, 

Södra, LRF, Hushållningssällskapet, 

Föreningen Biosfärsområdet Östra 

Vätterbranterna 

10 Karaktärisering av landsskapsstrukturer Länsstyrelsen 

11 Grön infrastruktur i regionala strukturbilder Region Jönköpings län 

12 Främja barn och ungas tillgång till friluftsliv Kommunerna 

13 Se över hur föreskrifterna inom befintliga 

naturreservat påverkar friluftslivet  

Länsstyrelsen 

14 Öka kunskapen om allemansrätten a) Länsstyrelsen 

b) Länsstyrelsen 

c) Länsstyrelsen 

d) Jägarförbundet och Smålands turism 

e) Skogsstyrelsen, Regionen, kommunerna, 

LRF, Södra skogsägarna, Jägarförbundet 

samt Smålands turism 

f) Kommunerna 

15 Anordna tematräffar inom natur- och kulturturism Smålands turism*, Länsstyrelsen, Region 

Jönköpings län  

16 Organisation och ansvar för ett utvecklat friluftsliv Kommunerna 

17 Genomför friluftsaktiviteter riktade mot barn och 

ungdomar 

a-c) Kommunerna 

d) Kommunerna, Länsstyrelsen 

18 Kartläggning av socialt viktiga naturområden a) Länsstyrelsen 

b) Kommunerna 
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 Sammanfattning 
Detta är del två i den gröna handlingsplanen och beskriver uppdragen som ligger till grund 
för planen samt hur processen för att fram den har gått till. I planen har tre olika uppdrag 
med nära kopplingar till varandra samordnats: 1) Uppdraget att ta fram åtgärdsprogram för 
miljömålen, 2) uppdraget om handlingsplan för Grön infrastruktur 3) Friluftslivsuppdraget.  
Dessa uppdrag och hur de hänger ihop beskrivs kort.  
 
Syftet med arbetet med planen är att nå uppställda mål, analysera nuläget för att kunna styra 
åtgärder dit de behövs mest, där skötsel och restaurering skapar ett för arter och livsmiljöer 
mer ändamålsenligt landskap än dagens. 
 
Under arbetets gång har flera samverkansgrupper använts för att ta fram underlag och 
förslag på åtgärder, samt att förankra dessa.   

 Introduktion 
Hållbar utveckling är ett övergripande politiskt mål, som bland annat syftar till att nästa 
generation ska få ta över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. För att nå dit 
krävs arbete på både global och lokal nivå. Arbetet med miljömålen, tillsammans med 
miljölagstiftningen, är några av verktygen för att nå dit. Begreppet hållbar utveckling 
innefattar både ekologisk, ekonomisk och social dimension. Den tvärsektoriella 
dimensionen aktualiseras genom de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030. 
 
Biologisk mångfald är en grundförutsättning för mänsklig överlevnad. Naturen ger 
samhället produkter och tjänster som bidrar till välfärd och livskvalitet. För en fungerande 
mångfald, krävs en grön infrastruktur som ger landskapsekologiska samband. Grön 
infrastruktur är även en grund för att uppnå många av miljömålen och bidra till möjligheter 
för ett rikt friluftsliv.  

Denna rapport är en del av Grön handlingsplan för Jönköpings län, som är framtagen i 
samverkan med länets aktörer. Handlingsplanen är resultatet av ett samordnat 
genomförande av Länsstyrelsens uppdrag att ta fram 1) regionala åtgärdsprogram för 
miljökvalitetsmålen, 2) handlingsplan för grön infrastruktur och 3) åtgärder för att nå 
friluftsmålen.  
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Handlingsplanen är indelad i fem delar: 

• Sammanfattning (del 1) – Vad innehåller planen och hur ska den läsas? 

• Uppdragsbeskrivning (del 2) – Varför en grön handlingsplan? 

• Nulägesbeskrivning med fokus på grön infrastruktur (del 3) – Var finns gröna värden 
och vilka är hoten?  

• Insatser för Grön infrastruktur (del 4) – Vad behöver jobbas vidare med och hur kan 
handlingsplanen användas?  

• Åtgärder för Grön infrastruktur, Friluftsliv och Djurens och växternas miljömål 
(del 5) – Vem ska göra vad 2018-2022?  

 
GRÖN HANDLINGSPLAN 

 

Grön 
handlings-

plan

Grön 
infrastruktur

Miljömål

Friluftsliv
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 Läsanvisning 
Denna rapport är en del av Grön handlingsplan för Jönköpings län, som är framtagen i 
samverkan med länets aktörer. Handlingsplanen är resultatet av ett samordnat 
genomförande av Länsstyrelsens uppdrag att ta fram 1) regionala åtgärdsprogram för 
miljökvalitetsmålen, 2) handlingsplan för grön infrastruktur och 3) åtgärder för att nå 
friluftsmålen.  

 
Handlingsplanen består av fem olika delar; sammanfattning (del 1), 
uppdragsbeskrivning (del 2), nulägesbeskrivning (del 3), insatser och vägledning (del 
4) och åtgärder (del 5). Beroende på yrkesroll, mandat och handlingsmöjlighet kommer 
olika delar att vara olika relevanta. 
 
Genom att läsa generella nulägesbeskrivningar (del 2) över värde, hot, påverkansfaktorer, 
befintliga bevarandeinsatser och ekosystemtjänster, kommer förhoppningsvis en del av er 
att få tips och inspiration för att gå vidare i ert arbete genom att på ett enklare sätt kunna 
sätta ord på problem och frågeställningar som rör er. 
 
För andra kommer de framtagna kartorna (del 2) att vara det mest värdefulla. Kartorna ger 
översiktliga inriktningar över var länets naturvärden finns och var vi har högre 
koncentrationer av naturvärden (värdekärnskluster och större värdetrakter). De visar också 
var det mellan områden med höga naturvärden finns områden med rätt eller likvärdigt 
habitat, områden som idag dock inte håller högsta naturvärde. Det är inte tänkt att alla 
dessa stödhabitat på sikt ska bli värdekärnor, men de är viktiga områden för att stärka eller 
kanske på sikt bygga ihop värdekärnor. I nuläget är kartorna länsövergripande. För ett 
konkret, lokalt åtgärdsarbete behöver det göras fördjupade analyser i mindre geografiska 
områden. Exempel på hur sådana lokala analyser kan göras, ges i del 3 (Insatser och 
vägledning). 
 
För en del kommer åtgärderna (del 4) vara det viktiga. Här har vi försökt fokusera på det 
som brister idag och skapa förslag på möjliga lösningar. De är sammantaget naturligtvis 
långt från lösningen på länets miljöproblem, men de är i alla fall ett steg på rätt väg. 
Åtgärderna ger konkreta förslag på vad som behöver göras för dig som har möjlighet att 
praktiskt påverka den fysiska miljön.  
 
Handlingsplanen är ingen A-B-C-bok eller manual för en snabblösning, utan ett underlag 
för dig som vill arbeta mer med att nå miljömålen och skapa hållbara ekosystem. Mer kring 
hur vi tänker i detta finns i del 5, så går vi vidare. 

 Syfte och avgränsning 
Syftet med den gröna handlingsplanen är att bidra till att nå miljökvalitetsmålen genom att 
markägare, entreprenörer, intresseorganisationer, kommuner och myndigheter tillsammans 
arbetar mot gemensamt uppställda mål (regionalt och lokalt). 
 
Det planeringsunderlag tas fram som underlättar arbetet med att stärka den gröna 
infrastrukturen i samhällsplanering, inom näringen och för naturvården. Åtgärder styrs dit 
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de behövs mest, där skötsel och restaurering skapar ett för arter och livsmiljöer mer 
ändamålsenligt landskap än dagens, med god tillgång på nyckelfaktorer. 

 
Den gröna handlingsplanen kan vara 

• ett ramverk för landskapsplanering av offentliga naturvårdsinsatser 
o underlag för att prioritera placering, tidshorisont och utformning av 

formellt skydd 
o underlag för åtgärdsprogram och naturvårdsprojekt 

• underlag för landskapsplanering i brukande och hållbara förvaltning av mark och 
vatten och som kunskapsunderlag för samråd och samverkan mellan olika aktörer 

o prioriteringsunderlag för förvaltning och prioritering av enskilda markägare, 
till exempel genom underlag för att prioritera frivilliga avsättningar 

o utformning av ekonomiska styrmedel och ersättningssystem 

• underlag för fysisk planering och prövning 
o undvika att göra skada i olika prövningssammanhang 
o underlag för MKB 
o underlag för olika samråd, till exempel 12:6-samråd 
o underlag för beslut om ekologisk kompensation 
o underlag för detalj- och översiktsplaner 

 
Arbetet har avgränsats geografiskt till Jönköpings län. Detta är en utmaning då det för att få 
en fungerande grön infrastruktur är viktigt att det geografiska perspektivet inte avgränsas av 
administrativa gränser utan tillåts följa såväl naturliga och biologiska som kulturella och 
ekonomiska strukturer i landskapet. Genom att samverka med grannlän kring ett 
gemensamt analysarbete där det har varit möjligt, anser vi oss ha avhjälpt utmaningen. 
 
Arbetsgruppernas uppdrag avgränsades så att åtgärderna främst ska vara inom eftersatta 
områden, länsövergripande och inom områden där samordning är viktigt för att uppnå 
resultat. 

 Uppdrag 
Länsstyrelsens verksamhet bestäms genom instruktioner från riksdagen eller uppdrag från 
regeringen som stakar ut vad som ska göras. Några uppdrag är ettåriga medan flera löper 
över längre perioder. Ett uppdrag som funnits med under många år är att verka för att 
miljökvalitetsmålen nås, bland annat genom att vid behov föreslå åtgärder. Två nyare 
uppdrag är dels ett om att leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens 
friluftspolitik och dels ett om att ta fram en handlingsplan för grön infrastruktur. Då både 
friluftsliv och grön infrastruktur ingår som delar av miljömålen och är nödvändiga att 
arbeta med för att nå målen, så är detta tre uppdrag som ligger nära varandra. I detta arbete 
har därför de tre uppdragen samordnats. 
 
Trots en ambition att förenkla genom att samordna flera uppdrag finns det även många 
andra uppdrag och mål som knyter an till samma område, men som inte lika tydligt pekas 
ut. Några exempel är kulturmiljömålen, folkhälsomålen och inte minst de globala 
hållbarhetsmålen Agenda 2030. 
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 Uppdraget om miljömålsåtgärder 
Länsstyrelsen har i uppdrag att utveckla, samordna och genomföra regionala 
åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen (www.miljömål.se). I detta arbete bjuds berörda aktörer in till 
diskussion om vad som behöver göras för att vi ska nå målen. Utifrån diskussionerna 
sammanställs och förankras åtgärder. Länsstyrelsen håller samman arbetet under 
framtagandeprocessen medan ansvaret för genomförandet av åtgärderna är spritt på olika 
myndigheter, organisationer, företag med flera. 
 
I Jönköpings län har arbetet med åtgärdsprogram delats in i fyra olika teman; Djurens och 
växternas miljömål, Hälsans miljömål, Vattnets miljömål samt Minskad klimatpåverkan. 
Dessutom finns ett åtgärdsprogram för klimatanpassning, Anpassning till ett förändrat 
klimat. Programmen löper i fem år och ersätts med nya enligt tidplanen i Figur 1.  
 

 

Figur 1. Tidplan för Jönköpings läns regionala åtgärdsprogram för miljömålen och klimatanpassning.  

 
Detta program/denna handlingsplan tar vid efter det tidigare åtgärdsprogrammet Djurens 
och växternas miljömål 2012-2016. De mål som omfattades av det programmet och som är 
de som stått i fokus även i detta är Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap samt Ett rikt växt- och djurliv. I och med att arbetet samordnas med 
uppdraget om grön infrastruktur berörs även Levande sjöar och vattendrag samt God 
bebyggd miljö av denna plan.  
 
Slutuppföljningen av åtgärdsprogrammet Djurens och växternas miljömål 2012-2016, som 
innehöll 55 delåtgärder, visar att 40 av åtgärderna genomfördes helt eller till mer än hälften 
medan 13 stycken bara påbörjades och två inte ens kom så långt. Se mer i Figur 2. 
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Figur 2. Slutuppföljning av åtgärdsprogrammet för Djurens och växternas miljömål 2012 – 2016.  

 Uppdraget om friluftsliv 
Friluftsliv ger naturvården en tydlig social dimension och Länsstyrelsen har via 
regleringsbrevet ett uppdrag att leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens 
friluftspolitik där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Friluftsliv har också en tydlig 
koppling till flera andra områden, till exempel kulturmiljövård, arbetet för regional tillväxt, 
landsbygdsutveckling, jord- och skogsbruk, folkhälsa och utbildning samt forskning. Inom 
ramen för uppdraget ska Länsstyrelsen särskilt ha en god samverkan mellan länsstyrelserna, 
Skogsstyrelsen, kommunerna och andra berörda aktörer. Arbetet med rekreationsvärden i 
tätortsnära natur- och kulturmiljöer ska också stärkas och insatser genomföras så att 
friluftsmålen får ett ökat genomslag i bland annat samhällsplanering, utvecklings- och 
tillväxtarbete samt naturvårdsarbete. 

 Uppdraget om grön infrastruktur 
Uppdraget att arbeta med grön infrastruktur handlar om att förstärka landskapets 
ekologiska värden. Uppdraget att ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur innebär att 
samla pågående naturvårdsarbete och stärka ekosystemen så de kan behålla och utveckla sin  
funktionalitet. Detta både genom åtgärder som stärker värdekärnor och genom att knyta 
ihop landskapet, så att arter, både vanliga och sällsynta, kan nå varandra. Arbetet med grön 
infrastruktur är ett viktigt verktyg för att arbeta med olika aspekter av landskapets 
ekologiska värden ur ett helhetsperspektiv. De insatser som görs, blir också viktiga som 
klimatanpassningsåtgärder. 
 
Landskapets ekosystem är till stora delar beroende av de naturförutsättningar som ges till 
exempel i form av berggrund, jordarter, topografi, klimat och hydrologi. Mycket av den 
gröna infrastrukturen är knutna till de naturgivna förutsättningarna som vattendrag, åsar, 
skuror med mera. Men förutsättningarna för den gröna infrastrukturen och för olika 
ekologiska relationer är också tydligt knutna till landskapets kulturhistoria. Människans 
bruk av landskapet har, särskilt i det äldre jordbrukslandskapet, bidragit till att främja och 
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förstärka den biologiska mångfalden. Värdekärnorna återfinns i flera fall i markslag och 
landskapstyper som formats och upprätthålls genom människans bruk. På ett likartat sätt är 
landskapet och de strukturer som binder samman de olika värdekärnorna till stor del 
knutna till det mänskliga bruket av landskapet, till exempel alléer, vägrenar eller fältgränser.   
 
Idag är en stor utmaning att länets värdekärnor är för små och ligger för långt ifrån 
varandra, också det som en effekt av människans bruk av landskapet, men en negativ 
effekt. Internationellt sett har Sverige lovat att skydda 15 – 20 % av land- och 
vattenarealen. 
 
I vårt län, når vi bara upp till 2,5 % strikt skyddad natur (naturreservat, nationalpark, 
biotopskydd och naturvårdsområden). Knappt 2 % av den produktiva skogen i Småland 
har ett formellt skydd, dvs naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal, för att bevara 
den biologiska mångfalden. Utöver det skyddar certifierade skogsägare frivilligt ytterligare 
minst 5 procent av sin produktiva skogsmark för naturvård. I Småland finns också stora 
områden av skogbevuxna impediment där skogsvårdslagen i stort sett förbjuder ett aktivt 
skogsbruk.. Till det ska läggas den vardagliga hänsyn som tas i samband med skogliga 
avverkningar samt alla skogliga impediment som är undantagna från skogsbruk.  
 
Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har under 2016-2017 revidera den nationella strategin 
för formellt skydd av skog. Etappmålet för miljömålet Levande skogar innebär att 150 000 
hektar skogsmark ska skyddas fram till 2020 har tagits fram. För Jönköpings län innebär det 
att 1785 ha ska skyddas mellan 2016 och 2020. Av upptäckta nyckelbiotoper i Småland har 
knappt 40 % idag ett formellt skydd . Funktionella ekosystem, till exempel i de utpekade 
värdekärnorna är också beroende av vardagslandskapets sociala och ekologiska relationer.  
 

 

Figur 3. Grön infrastruktur handlar om att identifiera värdekärnorna i landskapet – de röda pusselbitarna – och 

hitta spridningsstråk där emellan – de ljusgröna pusselbitarna. Illustration av Marit Hedlund. I bilden 

symboliserar de gula pusselbitarna landskapet som helhet, det som även kallas vardagslandskap, ett område 

där det finns natur, men där naturvärdena inte är lika höga som i värdetrakter eller värdekärnor. De 

mörkgröna pusselbitarna är områden som kallas värdetrakter och är landskapsavsnitt som har en högre 

täthet av värdekärnor än omgivande vardagslandskap. 
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Uppdraget är ett regleringsbrevsuppdrag. I uppdragstexten framgår att handlingsplanerna 
ska: 

• identifiera landskapets biotoper, strukturer, element och naturområden i land- 
och vattenmiljön inklusive i tätortsnära områden som tillsammans skapar ett 
ekologiskt sammanhang och som utgör förutsättningen för att bevara 
landskapets biologiska mångfald och främja ekosystemtjänster,  

• redovisa lämpliga bevarandeinsatser som hänsyn, skydd, skötsel och 
restaureringsinsatser, som bl.a. kan utgöra grund för prövningsverksamhet och 
fysisk planering 

• samarbeta med berörda landskapsaktörer inom exempelvis skogsbruk, 
jordbruk och fiske, samt 

• involvera det civila samhället i arbetet. 

• Målsättningen är att handlingsplanerna ska vara etablerade 2018. Vid 
genomförande av uppdraget ska effekterna av ett förändrat klimat beaktas.  

 
Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) den 1 oktober 
2018. 

 Mål 
Den gröna handlingsplanen ska bidra till att nå Sveriges och Jönköpings läns miljömål, de 
nationella målen för friluftspolitiken samt mål för grön infrastruktur. För grön infrastruktur 
saknas det nationellt framtagna mål. En del av uppdraget med att arbeta med en regional 
handlingsplan, har därför varit att ta fram gemensamma mål för de regionala aktörerna.  

 Miljömål 
Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål och ett övergripande 
generationsmål. Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att de stora 
miljöproblemen ska vara lösta till år 2020 (år 2050 för Begränsad klimatpåverkan). Men 
naturen behöver tid för att återhämta sig och i flera fall kommer vi inte hinna nå den 
önskvärda miljökvaliteten, även om stora insatser görs. Det är ändå viktigt att se till att alla 
förutsättningar finns för att målen ska kunna nås så snart som möjligt och att 
återhämtningen påbörjas. 
 
Miljömålssystemet består av tre sorters mål: 

• Generationsmålet anger den allmänna inriktningen på miljöarbetet och lyder: "Det 
övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser". Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa 
miljöproblemen ska nås inom en generation. 

• Miljökvalitetsmålen beskriver den kvalitet vi vill att miljön ska ha år 2020. Till varje mål 
finns ett antal preciseringar som förtydligar vad miljökvalitetsmålet innebär. 
Preciseringarna är viktiga som vägledning för arbetet med miljökvalitetsmålen och vid 
uppföljningen av om de nås. 



GRÖN HANDLINGSLPLAN – DEL 2, UPPDRAGSBESKRIVNING  

REMISS 

 

12 

• Etappmålen är mer inriktade på åtgärder istället för att beskriva miljötillståndet. 
Etappmålen är inte uppdelade per miljökvalitetsmål. De flesta etappmål riktar sig till 
nationella myndigheter. Etappmålen beslutas i olika omgångar och har olika målår. 

 
Miljömålen innebär att man använder ett brett perspektiv på kulturmiljövärden och 
ekologiska värden i landskapet som helhet. Skyddet av enskilda värden av olika slag ger 
viktiga förutsättningar för miljömålsarbetet samtidigt som utpekandet av enskilda platser, 
ytor och landskapsavsnitt inte motsvarar miljömålens helhetsperspektiv. Miljömålen 
sträcker sig bortom de avgränsade värden som har ett direkt skydd i svensk plan- och 
miljölagstiftning. Miljömålen fyller därför en viktig funktion för att öka förutsättningarna 
för syftet med lagstiftningen.  
 
Den gröna handlingsplanen syftar till att miljömålen ska nås i Jönköpings län. De miljömål 
som omfattas av den gröna handlingsplanen syftar till att nå ett rikt odlingslandskap, 
levande skogar, myllrande våtmarker, ett rikt växt- och djurliv, levande sjöar och vattendrag 
samt en god bebyggd miljö. 
 
Arbetet för miljömålen, inklusive nulägesbeskrivningar, finns på miljömålsportalen: 
www.miljomal.se 

 Friluftsmål 
Det övergripande målet för friluftslivspolitiken är att med allemansrätten som grund stödja 
människors möjligheter att vistas i natur- och kulturmiljöer och utöva friluftsliv. 
 
Rik tillgång till natur- och kulturmiljöer, individers intresse och ideella organisationers 
engagemang är viktigt för människors möjlighet till friluftsliv. Olika slags rekreation och 
friluftsliv ställer också skilda krav på förutsättningarna i landskapet. Det gäller inte minst 
för möjligheterna till rekreation nära den egna bostaden. Det är utgångspunkten för de tio 
mål för friluftspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012 Friluftsmålen är ett 
stöd för friluftslivets aktörer och ska vara uppnådda år 2020. De handlar om att utveckla 
och bedriva åtgärder för att förutsättningarna till friluftsutövandet ska förbättras. Vart och 
ett av de tio målen har olika ingångar i detta övergripande syfte. Samordningsansvaret för 
friluftslivsmålen är spritt på ett antal olika myndigheter; Naturvårdsverket, Boverket, 
Skogsstyrelsen, Skolverket, Tillväxtverket och Folkhälsomyndigheten. 
 
Friluftsmålen är en komplettering av de preciseringar om friluftsliv som finns i flera av 
miljökvalitetsmålen. Av Sveriges 16 miljökvalitetsmål innehåller 8 stycken även mål om 
friluftslivet.1  

 Mål för grön infrastruktur i Jönköpings län 
Det regionala övergripande målet för arbetet med grön infrastruktur är det samma som 
togs fram för landskapsstrategin för biologisk mångfald2. Dessa kopplades till tre spår och 
är: 

                                                 
1 Regeringens skrivelse 2012/13:51 Mål för friluftspolitiken 
2 Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2014:8 

http://www.miljomal.se/
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• Hejdad förlust av biologisk mångfald med en ökad mängd nyckelfaktorer i en 
fungerande grön infrastruktur. Spåret riktas mot en grön infrastruktur och 
ekologisk hållbarhet. 

• Livskraftiga ekosystem och ekosystemtjänster utvecklas, förvaltas och nyttjas 
hållbart. Spåret riktas mot fungerande ekosystemtjänster och ekonomisk hållbarhet. 

• Tätortsnära natur- och kulturmiljöer nyttjas av människor på ett hållbart sätt och 
bidrar samtidigt till en god folkhälsa. Spåret riktas mot ett aktivt friluftsliv och 
tätortsnära natur av god kvalitet, social hållbarhet. 

 
Utöver de övergripande målen har fyra detaljerade mål arbetats fram. Dessa redogörs för 
nedan. 

4.3.1 Grön infrastruktur bidrar till hållbar utveckling 
• Att arbeta med grön infrastruktur innebär att vi stärker den biologiska mångfalden och 

säkrar ekosystemtjänster. Vi minskar länets sårbarhet genom att knyta ihop landskapet. 

• För att klara framtidens klimat- och hållbarhetsutmatningar behöver vi ökad kunskap 
hos alla som verkar i landskapet.  

• Det krävs ett ökat engagemang och en förståelse för att allting hänger ihop. Förutom 
ekologiska relationer handlar det därför även om att förstå de sociala och ekonomiska 
relationerna för hur landskapet brukas. 

4.3.2 Grön infrastruktur bidrar till ekologisk hållbarhet 
Målet formuleras som: Hejdad förlust av biologisk mångfald med en ökad mängd 
nyckelfaktorer i en fungerande grön infrastruktur. 
 
Det innebär att bevara biologisk mångfald genom  

• Livskraftigare populationer av vanliga och ovanliga arter. 

• Fria spridningsvägar för växter och djur. 

• Begränsa främmande invasiva arters förekomst och utbredning. 

 

Ett klimatanpassat landskap genom 

• Ta beslut som tar hänsyn till dagens och framtidens klimatutmaningar. 

• Åtgärder för att stärka landskapets förmåga att tåla klimatförändringar. 

• Ökad förståelse för biologisk mångfald. 

4.3.3 Ekosystemtjänster bidrar till ekonomisk hållbarhet   
Målet formuleras som: Livskraftiga ekosystem och ekosystemtjänster utvecklas, förvaltas 
och nyttjas hållbart. 
 
Det innebär fungerande ekosystemtjänster genom 

• Ta beslut som är ekosystemtjänstsäkrade. 

• Åtgärder för att stärka ekosystemtjänster. 
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Det innebär att alla som verkar i landskapet förstår vikten av grön infrastruktur 

• Sprida kunskap om vad ekosystemtjänster är. 

• Kunskap om hållbart brukande. 

4.3.4 Friluftsliv och tätortsnära natur bidrar till social 

hållbarhet 
Målet formuleras som: Tätortsnära natur- och kulturmiljöer nyttjas av människor på ett 
hållbart sätt och bidrar samtidigt till en god folkhälsa. 
 
Det innebär att bryta isoleringen och knyta ihop landskapet genom 

• Ta tillvara vardagslandskapets natur- och kulturmiljövärden. 

• Naturupplevelser tillgängliga för alla. 

• Kunskap om den gröna infrastrukturens betydelse för friluftsliv och folkhälsa. 

 Målbilder för landskapet  
Genomförandet av programmet bör leda till en ökad förståelse för hur olika funktioner och 
egenskaper samverkar i det vardagliga landskapet, i staden och på landsbygden genom ett 
ökat landskapsperspektiv i både planerings- och åtgärdsarbete.  
 

• Utvecklingen av stadens gröna infrastruktur kommer innebära ett ökat inslag av 
såväl gräsmarksytor som buskar och träd i stadslandskapet. Detta kommer även 
innebära att historiska grönstrukturer kan rekonstrueras och stärkas för att tillvarata 
och utveckla befintliga värden. 

• Ökad tillgänglighet till tätortsnära natur genom en mångfald av miljöer och 
transportsätt. Olika gruppers räckvidd har ökat genom ökad tillgång till 
kollektivtrafik samt cykel och gångvägar. Förutsättningarna för att röra sig i och 
uppleva natur- och kulturvärden har ökat genom information på olika språk och i 
olika media samt genom åtgärder som främjar fysisk tillgänglighet inom och i 
anslutning till rekreationsområden.   

• Planering och utformning av tillkommande infrastruktur tar regelmässigt hänsyn till 
och anpassas till den gröna infrastrukturens förutsättningar. Åtgärder vidtas i 
samband med utbyggnad för att bibehålla och utveckla konnektivitet såväl ur ett 
biologiskt som ur ett mänskligt perspektiv.  

• I skogen har en god miljöhänsyn uppnåtts genom skogsnäringens målbilder3. De 
nationella målen för skydd av skog, andra landytor och vatten är uppnådda4.  

                                                 
3 https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/ 
4 Regeringsbeslut M2014/593/Nm ”Med insatser inom ramen för grön infrastruktur, tillsammans med insatser för formellt skydd, 

frivilliga avsättningar m.m., bör målet om 20 procent av Sveriges land- och sötvattensareal kunna nås till 2020. Det finns ett 

nära samband mellan olika typer av insatser vilket betyder att om exempelvis arealmålet om frivilliga avsättningar inte nås så 

kan det kompenseras med andra effektiva områdesbaserade skyddsåtgärder (t.ex. insatser inom ramen för grön infrastruktur) 

som också är väl integrerade i omgivande landskap.”). 
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• I odlingslandskapet råder en balans mellan ekologi och produktion. I länet når upp 
till minst 200 ha friska, torra gräsmarker och 140 grova ekar i relevanta 
landskapsavsnitt. 

• Våtmarkerna i länet har restaurerats och bidrar inte längre till ett klimatgasutsläpp 

 Koppling till internationella, nationella 

och regionala strategier och planer  
Arbetet med djurens och växterna miljömål, friluftsliv och grön infrastruktur kan, och bör, 
kopplas till en lång rad internationella, nationella, regionala och lokala planer och strategier.  

• Den europeiska landskapskonventionen  

• Agenda 2030  

• Kulturmiljömålen  

• Regional livsmedelsstrategi:  

• Regional skogsstrategi  

• Klimatmål och mål om att bli ett plusenergilän  

• Landskapsstrategi för biologisk mångfald  

• Strategi och handlingsplan för fritidsfiske och fisketurism i Jönköpings län 
2020 

• Regionens hållbarhetsprogram 

• Vattenförvaltningen 

• Handlingsplan för landsbygdsprogrammet 

• Biosfärprogram för Östra Vätterbranterna 

• Översiktsplaner 

 Tidplan för genomförande 
Länsstyrelsen ansvarar för framtagandeprocessen av handlingsplanen. Remissen pågår från 
1 november 2017 till och med 9 februari 2018. Därefter arbetar Länsstyrelsen in 
förändringar i dokumentet till följd av remissvaren samt sammanställer de inkomna 
remissvaren. Planen väntas bli antagen i juni 2018.  
 
I handlingsplanen har en lång rad åtgärder föreslagits. Åtgärderna ska genomföras inom en 
period på fyra och ett halvt år, juli 2018-december 2022. Till detta kommer en lista över 
åtgärdsidéer, som är att se som en idébank som kan plockas fram vid behov beroende på 
vad som ska göras och i vilket område. För dessa finns inget bestämt slutdatum. 
 
Länsstyrelsens avsikt är att under kommande år fortsätta samverkansarbetet kring 
värdekartor och insatsområden med berörda aktörer. 
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 Handlingsplanens 

användningsområde och status 
Handlingsplanen är främst tänkt att användas som 

• Underlag för det regionala åtgärdsarbetet inom ramen för berörda miljömål (se 
mer i del 5). 

• Underlag för samhällsplanering och miljökonsekvensbeskrivningar (se mer i del 
4). 

• Underlag för näringslivet, framför allt för jord- och skogsbruk vid till exempel 
skogsbruksplanläggning så att planläggningen beaktar landskapsperspektivet (se mer 
i del 4 och 5). 

• Underlag för val och prioritering av naturvårdsinsatser (se mer i 
nulägesbeskrivningen (del 3), de prioriterade insatsområdena (del 4), åtgärderna (del 
5) och åtgärdsidéer (bilaga i del 5). 

• Underlag för planering av friluftslivsåtgärder (se mer i åtgärderna i rapportdel 5). 
 
Handlingsplanernas genomslag i beslutsprocesser kommer till stor del att avgöras av 
kvaliteten på underlagen, graden av förankring, samt hur länsstyrelsen själv förhåller sig till 
planerna i olika planerings- och prövningsprocesser. 
 

• Planens nulägesbeskrivning kan ligga till grund för fördjupade analyser och 
bedömningar som sker i prövnings och planeringsprocessen 

• Länsstyrelsen kan formulera insatsområden med åtgärder 

• Planen kan ligga till grund för utpekanden eller skydd av områden i miljöbalken, 
exempelvis rörande riksintresse för naturvård, ekologisk särskilda områden, stora 
opåverkade områden, regionala intressen för naturvård och friluftsliv eller något av 
de olika områdesskydd som kan inrättas med stöd av 7 kap MB 

 
Varken framtagna kartor (värdetrakter) eller åtgärder är bindande utan utgör underlag som 
får sin verkan genom de planförslag, ställningstaganden, agerande och villkor som beslutas 
inom olika verksamheter.  
 
De prioriteringar och utpekanden som sker i arbetet påverkar inte markägares 
grundläggande skyldigheter och rättigheter. De åtgärder som blir aktuella att göras (utöver 
gällande lagstiftning) för de kartlagda värdena och föreslagna insatsområdena avgörs i 
slutändan av markägare och rättighetsinnehavare. 

 Framtagandeprocessen 
Arbetet har riktats mot tre delar; underlag, information och förankring samt åtgärder.  
 
Samverkansprocessen inleddes med att samtliga berörda grupper (rådande forum,  
referensgrupp och arbetsgrupper) gjorde en målbildsövning. Uppgiften var att, utifrån den 
organisation som man representerade, identifiera målen med arbetet, vilka utmaningar som 
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finns för länet att nå en grön infrastruktur samt vilka möjligheter som faktiskt finns. 
Utmaningarna har omformulerats till åtgärdsförslag och möjligheterna har gett oss 
inriktningar på vad vi bör bygga vidare på. Då alla åtgärder inte kan göras samtidigt, har vi 
inledningsvis valt att fokusera på de åtgärdsidéer som deltagarna i arbetsgrupperna tyckt 
varit viktigast. Dessa lägger vi nu fram i föreliggande rapport som åtgärder. I del 4 finns 
dessa beskrivna under det miljömål de huvudsakligen berör. 
 
En stor del av arbetet har varit att ta fram nulägesbeskrivningar och kartunderlag med 
förslag på värdetrakter för de olika miljömålen och tillhörande naturtyper. Mer om detta 
finns i del 3 (nulägesbeskrivning).Underlagen består av en nulägesanalys av länets 
värdekärnor, möjliga värdetrakter och spridningslänkar och -zoner.  
 
Information och inledande förankring har framför allt skett genom arbetsgrupperna, 
kommunbesök, träffar med skogsnäringen och genom presentationer i olika sammanhang. 
Mer om detta finns beskrivet i avsnitt 8.1. Ytterligare förankring görs genom en remiss till 
berörda aktörer. 

 Samverkan 
Arbetet med att ta fram den gröna handlingsplanen har till stor del drivits som en 
samverkansprocess, där dialog med andra aktörer på kommunal och regional nivå varit 
central.  
 
Arbetet har samordnats från Länsstyrelsen, genom samordningsfunktionen för grön 
infrastruktur och miljömålssekretariatet. I båda grupperna finns en bred representation från 
Länsstyrelsens alla avdelningar. 

Arbetet har kopplats till det redan befintliga Samverkansråd för biologisk mångfald, 
som fungerar som rådande forum. I samverkansrådet finns representanter som verkar på 
regional nivå; Skogsstyrelsen, Trafikverket, Regionen, Jönköpings läns museum, kommun 
(Jönköping och Nässjö), LRF, Södra skogsägarna, Naturskyddsföreningen, biosfärområde 
Östra Vätterbranterna och Länsstyrelsen. 

Som styrgrupp finns Länsstyrelsens ledningsgrupp Styrmek, se Bilaga 2. Deltagare i styr-, 
referens- och arbetsgrupper. 

Till hjälp i arbetet med målformulering, prioriteringar och åtgärdsförslag har det funnits tre 
arbetsgrupper som i förhållande till miljömålen arbetat tvärsektoriellt. Målet har varit att ta 
fram gemensamma åtgärdsförslag som bidrar till att nå miljömålen, stärker friluftslivet och 
ger funktionella ekosystem.  
 
I arbetsgrupperna har det funnits en bred representation av regionala aktörer. Den breda 
representationen syftar bland annat till att programmet ska bli väl förankrat bland länets 
aktörer. Därigenom skapas samordningsvinster och bättre effektivitet i arbetet för att nå 
målen. Deltagarna har kommit från Länsstyrelsen i Jönköpings län, Skogsstyrelsen, 
Trafikverket, Friluftsfrämjandet, Biosfärområdesföreningen Östra Vätterbranterna, Svenska 
Jägareförbundet, Svenska golfförbundet, Södra skogsägarna, Svenska kraftnät, Region 
Jönköpings län, Smålands turism, LRF, samt sju av länets 13 kommuner. 
 
De tre arbetsgrupperna och deras respektive områden har varit 
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• Arbetsgruppen Grön infrastruktur och ekosystemtjänster. Gruppen har främst 
fokuserat på att få en fungerande grön infrastruktur som bidrar till de 
ekosystemtjänster som naturen levererar.  

• Arbetsgruppen Tätortsnatur och friluftsliv. Gruppen har främst fokuserat på 
användandet av den tätortsnära naturen och hur vi kan arbeta för att stärka natur- 
och friluftslivsintresset i länet. 

• Arbetsgruppen Levande landskap. Gruppen har främst fokuserat på ett aktivt 
brukande av landskapet som samsas med ekologiska värden. I centrum står de 
enskilda jord- och skogsbrukarna som lever helt eller delvis av det som landskapet 
ger. 

 

 

Figur 4. Organisationsschema för framtagandeprocessen. I arbetet har handlingsplanerna och revideringen 

av miljömålsarbetet drivits av GI-samordning och miljömålssekretariatet. Till hjälp i arbetet med målformulering 

(GI), prioriteringar (GI) och åtgärdsförslag (GI+MM) har det funnits tre arbetsgrupper. 

Utöver ovan nämnda organisation har arbetet med handlingsplanen även diskuterats eller 
informerats om i större forum, så som  

• Tankesmedja för friluftsliv (tema grön infrastruktur) 

• Workshop för miljömålssamordnare för att diskutera framtagna åtgärdsförslag.  

• Information för klimatanpassningssamordnare,  
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• Diskussioner med samhällsplanerare (information på den årliga höstkonferensen, 
samt specifika träffar med Jönköpings, Vetlanda och Värnamo kommuner) 

• Föredrag på Jönköpings kommuns ”Miljöfika”,  

• Ekosystemtjänstseminarium 

• Naturforum. 

• Enkät till länets kommuner.  

 Bristanalys 
Med hjälp av programvaran Miradi har en kartläggning av gjorts av hot, indirekta hot och 
möjliga lösningar för fyra naturtyper (vatten, skog, odlingslandskap och våtmark). Arbetet 
har skett i tvärsektoriella grupper. Vi ser att Miradi har stor potential för att prioritera rätt i 
framtida insatser och vi ser därför att vi vill fortsätta använda Miradi som ett verktyg i 
processen med grön infrastrukturarbetet. 

 Erfarenheter och reflektion 

Upplägget med en bred förankringsinsats har varit givande men tidskrävande. 

Under arbetets gång har både tidplanen och riktlinjerna för GI-arbetet ändrats. Om dessa  
förutsättningar varit kända från början hade den regionala processen för att ta fram den 
gröna handlingsplanen sett något annorlunda ut. Mer tid hade kunnat läggas på en initial 
kartläggning och bristanalys för att sedan arbeta fram och prioritera insatsområden och 
därefter föreslå åtgärder med tydlig koppling till insatsområdena. Med den ettåriga tidplan 
som gällde från början fick arbetet med de olika delarna istället ske mer eller mindre 
parallellt och kopplingen mellan åtgärdsförslag och insatsbehov skulle därför behöva 
fördjupas ännu mer framöver.  

 

Då allt fler myndigheter går mot ettårsbudgetar och har svårt att lova åtagande och 
engagemang över lång tid bör det övervägas om handlingsplaner och åtgärdsprogram borde 
ha kortare giltlighetstider och vara mindre statiska.   

 

I den gröna handlingsplanen har inte alla obligatoriska uppgifter i riktlinjerna för grön 
infrastruktur besvarats. Riktlinjernas önskemål på innehåll har uppfattats som digert och 
prioriteringar har varit nödvändiga. I länets arbete har fokus legat på kartunderlag, 
värdekärnor och värdetrakter till naturtyperna skog, vatten, våtmark och gräsmark. För 
många av de baskartor som riktlinjerna kräver, hänvisar vi till ett kommande nationellt 
webbgis. 

 

Enkäten till kommunerna gav sammanfattningsvis att det på de flesta kommunerna finns 
kompetens men saknas tid för att arbeta med grön infrastruktur på en strategisk 



GRÖN HANDLINGSLPLAN – DEL 2, UPPDRAGSBESKRIVNING  

REMISS 

 

20 

övergripande nivå. Många efterfrågar en plattform för kommunövergripande frågor och en 
gemensam strategi inom Grön infrastruktur-arbetet. Alla svarar att det behövs GIS-
underlag. Det är många kommuner som har grönstrukturplaner redan idag. Nu behöver vi 
ta det ett steg längre och tänka grönstruktur även utanför tätorten och knyta ihop 
landskapet. 
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Bilaga 1. Ordlista och definitioner 
Grön infrastruktur: Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande 
livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Med nätverk avses de 
fysiska relationer och egenskaper som tillsammans ger förutsättningar för landskapets olika 
ekosystemtjänster. Grön infrastruktur är ofta tydligt kopplat till bruket av landskapet. 
 
Ekosystemtjänst: Tjänst eller nytta som naturen ger oss, ofta utan att vi reflekterar över 
det, eller värdesätter det. Exempel på ekosystemtjänster är rekreation, naturturism, arter 
som bidrar till pollinering, produktion av råvaror som kan användas till mat, vatten, 
material i byggnation, bränsle, vattenrening, ren luft och buffring av 
klimatförändringseffekter. 
 
Inägomark: Jordbruksmark som inhägnats för att hålla vilda djur såsom älg och ren ute, 
eller ibland tamboskap som släppts fri på skogen. Inägor kunde bestå av åkrar, slåtterängar 
och trädgårdsland.  
 
Kulturmiljö: Hela den av människors verksamheter och aktiviteter präglade miljön. 
Begreppet kulturmiljö kan även användas för avgränsade platser eller miljöer med en 
sammanhållen karaktär eller funktion. 
 
Kulturmiljömål: Nationella mål för statliga myndigheter i syfte att komplettera 
miljökvalitetsmålen. 
 
Landskap: Ett rumsligt fysiskt sammanhang och en produkt av olika historiska sociala och 
ekologiska processer inom ett område. De flesta samtida landskap har formats i samverkan 
mellan natur och kultur.  
 
Livsmiljö: Den miljö arter förekommer i. I föreliggande handlingsplan avses främst  
naturtyp eller markslag. Även människan har en livsmiljö. 
 
Miljömål: Miljö, naturmiljö och kulturmiljö 
 
Naturbetesmark: Naturbetesmark är inget begrepp som vi användes i jordbruksstöden. I 
grön handlingsplan avses okultiverad betesmark (det vill säga mark som inte såtts in, 

harvats eller gödlats) så som hagmark, ljunghedar, alvarmarker och strandbeten.  Det finns 
också värden i gamla små åkrar som ligger som permanent bete idag, med höga värden 
knutna till träd, buskar och kulturlämningar även om fältskiktet är trivialt.  
 
Naturmiljö: Platser, landskap eller rumsliga samband som i hög utsträckning präglas av 
ekologiska relationer samt geologiska och klimatmässiga förutsättningar. Naturmiljöer kan 
även omfatta miljöer med en tydlig mänsklig påverkan. Begreppet kan även avse områden 
som skyddas för sina naturvärden.  
 
Rödlistad art: är en klassificering av arter efter en bedömning av deras utdöenderisk. 
Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas 
eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation. 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Art
https://sv.wikipedia.org/wiki/Utd%C3%B6d
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Spridningszon: Område runt en värdekärna inom vilket en eller flera fokusarter har stor 
sannolikhet att kunna röra sig (~räckvidd för arters spridningsförmåga). Varierar mellan 
arter och system.  
 
Spridningslänk: Ett område som utifrån arters spridningsförmåga fungerar som en 
sammanbindning mellan värdekärnor. 
 
Typiska arter inom Natura 2000: Arter framtagna som är karakteristiska för en viss 
naturtyp. 
 
Utägomark: Utägomark är allt utanför åker, ängsmark och tomten. Före skiftesreformerna 
låg gårdarna samlade kring en bytomt. Kring bytomten låg åkrar och ängar inhägnade så att 
djuren inte kom åt grödorna, detta var inägomark. Därutanför låg utägan med skog, myr, 
hedlandskap, ohägnade gräsmarker och allt annat som inte kunde brukas som åker eller 
användas för att samla vinterfoder. På utmarken betade djuren och vaktades av vallpojkar 
och flickor. 
 
Vardagslandskap: Den vanligaste typen av landskap. Innehåller inga större mängder av 
värdekärnor, men är ändå viktigt eftersom det ofta är här som spridningslänkar eller 
spridningszoner finns. 
 
Värdeelement: Element med positiv betydelse för biologisk mångfald, som beskriver 
ekologiska kvalitéer som utgör förutsättningarna för fungerande ekosystem, till exempel 
arter, sammansättning av arter, artkomplex, livsmiljöer/habitat och funktioner. Detta är 
den minsta byggstenen i arbetet med grön infrastruktur som utgör basen för att identifiera 
värdekärnor.  
 
Värdekärna: Ett sammanhängande naturområde som bedöms ha höga naturvärden i form 
av befintligt naturtillstånd. En värdekärna har normalt en påtaglig förekomst av 
värdeelement som skapar förutsättningar för höga naturvärden och en rik biologisk 
mångfald. Värdekärna är huvudenheten för att definiera kvalitativa miljöer i landskapet i 
arbetet med grön infrastruktur. 
 
Värdenätverk: Nätverk av värdekärnor med lämpliga livsmiljöer för en viss art eller 
artgrupp, vilka bildar ekologiska länkar genom överlappande spridningszoner. 
Värdenätverken har värdeelementen som grund och spridningsbiologiska kopplingar är 
starkare inom än utanför nätverket. 
 
Värdetrakt: Ett landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden. En 
värdetrakt har väsentligt högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv, inklusive viktiga 
biologiska strukturer, funktioner och processer än vad som finns i omgivande landskap. 
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Sammanfattning 
Detta är del tre i den gröna handlingsplanen och beskriver nuläget för grön infrastruktur i 
länet. Analyserna som är gjorda utgår från Naturvårdsverkets riktlinjer för 
länsstyrelseuppdraget för grön infrastruktur.  
 
Den generella hotbilden mot biologisk mångfald i länet är delad. Dels finns en påverkan på 
landskapet i samband med exploatering, där naturmark tas i anspråk för bostads-, industri- 
och infrastrukturbyggen. Dels sker det en ökad igenväxning och igenplantering av 
odlingslandskapet där naturbetesmarker och slåttermarker överges i takt med en ökad 
urbanisering. I skogslandskapet gör ett mer genombrukat skogslandskap att tillgången på 
naturvärden minskar, trots en ökad hänsyn., 
 
För respektive miljömål har det identifierats vad som bör klassas som värdekärnor. En 
värdekärna är ett område där det finns högre naturvärden än i omgivande marker. 
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 Introduktion 
Hållbar utveckling är ett övergripande politiskt mål, som syftar till att nästa generation ska 
få ta över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. För att nå dit krävs arbete på 
både global och lokal nivå. 
 
Biologisk mångfald är en grundförutsättning för mänsklig överlevnad. Naturen ger 
samhället produkter och tjänster som bidrar till välfärd och livskvalitet. För en fungerande 
mångfald, krävs en grön infrastruktur som ger landskapsekologiska samband. Grön 
infrastruktur är även en grund för att uppnå många av miljömålen och bidra till möjligheter 
för ett rikt friluftsliv.  

Denna rapport är en del av Grön handlingsplan för Jönköpings län, som är framtagen i 
samverkan med länets aktörer. Handlingsplanen är resultatet av ett samordnat 
genomförande av Länsstyrelsens uppdrag att ta fram 1) regionala åtgärdsprogram för 
miljökvalitetsmålen, 2) handlingsplan för grön infrastruktur och 3) åtgärder för att nå 
friluftsmålen.  
 

 
 
Handlingsplanen är indelad i fem delar: 

• Sammanfattning (del 1) – Vad innehåller planen och hur ska den läsas? 

• Uppdragsbeskrivning (del 2) – Varför en grön handlingsplan? 

• Nulägesbeskrivning med fokus på grön infrastruktur (del 3) – Var finns gröna 
värden och vilka är hoten?  

• Insatser för Grön infrastruktur (del 4) – Vad behövs jobbas vidare med och hur kan 
handlingsplanen användas?  

• Åtgärder för Grön infrastruktur, Friluftsliv och Djurens och växternas miljömål 
(del 5) – Vem ska göra vad 2018-2022?  

 
 

Grön 
handlings-

plan

Grön 
infrastruktur

Miljömål

Friluftsliv
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Analyserna i denna del utgår från Naturvårdsverkets riktlinjer för länsstyrelseuppdraget för 
grön infrastruktur.  

 Läsanvisning 
Nulägesbeskrivningen inleds i kapitel 2 med övergripande förutsättningar för Jönköpings 
län. I kap 3 – 9 presenteras framtagna underlag så som beskrivningar och kartor av värden, 
befintliga skydd, hot, ekosystemtjänster och utmaningar för respektive miljömål.  
 
Kartorna ger översiktliga inriktningar över var länets naturvärden finns och var det finns 
högre koncentrationer av naturvärden (värdekärnskluster och större värdetrakter). De visar 
också var det mellan områdena med höga naturvärden finns områden med rätt eller 
likvärdigt habitat, områden som idag dock inte håller högsta naturvärde. I nuläget är 
kartorna länsövergripande. För ett konkret, lokalt åtgärdsarbete behöver det göras 
fördjupade analyser i mindre geografiska områden. Exempel på hur sådana lokala analyser 
kan göras, ges i del 4 (insatser och vägledning). 
 

3. Nulägesbeskrivning 

1. Sammanfattning 

4. Insatser och vägledning 5. Åtgärdsprogram 2018–2022 

Åtgärder för:  

• Levande sjöar & 

vattendrag 

• Myllrande våtmarker 

• Levande skogar 

• Ett rikt 

odlingslandskap 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och 

djurliv 

 

 

• Det strategiska 

arbetet 

• Insatsområden 

• Lista över åtgärder 

• Vägledning för 

genomförande 

 

• Länets fysiska 

förutsättningar 

• Skyddade områden 

• Utmaningar 

• Kartläggning av 

viktiga strukturer 

• Nulägesanalys för 
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 Länets fysiska förutsättningar 

 
Figur 1. En översiktsbild av markanvändningen i Jönköpings län. Stora ytor är skogsklädda, men länets västra 

delar kännetecknas även av vidsträckta, öppna högmossar. Odlingslandskapet har sin största utbredning i 

vätterbygden, kring de stora sjöarna i söder och de östra delarna av länet. © Lantmäteriet 

 

Landskapet i Jönköpings län präglas av tydliga skillnader mellan länets olika delar. 
Grunddragen i det regionala landskapet och skillnaderna mellan länets olika delar kan till 
stora delar förklaras med utgångspunkt i agrarlandskapets topografiska, näringsmässiga och 
ekonomiska förutsättningar före den agrara revolutionen och industrialiseringen (jfr 
Vestbö-Franzén 2005). Utvecklingen under 1800- och 1900-talet har sedan bidragit till att 
förstärka kontrasterna mellan olika delar i länet. Mekaniseringen av jord- och skogsbruket 
under senare delen av 1900-talet är en viktig förklaring men också ekonomiska och 
näringspolitiska förändringar till följd av en ökad globalisering har haft stor betydelse. 

Landskapet omkring Vättersänkan har med tiden kommit att präglas av en hög 
uppodlingsgrad men också av en ökad urban bebyggelse. Västra länsdelen präglades före 
den agrara revolutionen av olika former av utmarksnäringar  (Skogsbruk, torvhantering, 
järnbruk) med relativt liten andel inägomark. I takt med att utmarken i allt högre grad har 
beskogats har åker, äng och betesmarker i allt högre grad kommit att framstå som isolerade 
öar. Östra länsbyggden har ur ett historiskt perspektiv präglats av ett relativt utvecklat 
jordbruk som också legat till grund för ett relativt bärkraftigt, men småskaligt jordbruk 
under 1800- och 1900-talet. På lokal nivå har detta också inneburit ökade förutsättningar 
för en bibehållen markanvändning. Detta har inneburit att landskapet har en äldre karaktär 
och relativ stor andel ytor med hög biologisk mångfald. Större sammanhängande 
jordbrukslandskap återfinns också i den sydvästra delen av länet. 
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Den kulturhistoriska bakgrunden är en viktig förutsättning för att förstå olika aspekter av 
miljömålen, men ger också förutsättningar för arbetet med de friluftspolitiska målen och 
arbetet med grön infrastruktur.  

Den varierade naturen i länet erbjuder goda förutsättningar för friluftsliv i olika former. 
Det finns 148 naturreservat i länet och 1 nationalpark, Store Mosse. Fritidsfiske är populärt 
i såväl Vättern som de mindre sjöarna runt om i länet och det finns en mängd 
vandringsleder. En del av dem är anpassade för att vara tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning. 

För övriga grundläggande uppgifter om länet så som beskrivningar och kartor över länets 
naturgivna förutsättningar, huvudsakliga markslag och vattentyper, befolkning/bebyggelse 
och mark- och vattenanvändning, befolkningsmängd fördelat per kommun, beskrivningar 
av transportinfrastruktur (huvudsakligt väg- och järnvägsnät), kraftledningsnät och 
huvudsakliga bygder/kulturlandskap och mark- och vattenanvändningshistoria hänvisas till 
det nationella webbgiset,. WEBBGISET ÄR UNDER UPPBYGGNAD OCH KOMMER 
TYVÄRR INTE ATT VARA TILLGÄNGLIGT UNDER REMISSTIDEN. 

 Landskapets karaktär  
Jönköpings läns museum har på uppdrag av Länsstyrelsen genomfört en 
landskapskaraktärisering med utgångspunkt i analyser av utvecklingen i länet ur ett 
agrarhistoriskt perspektiv. 
 
Arbetet med karaktäriseringen syftar till en kvalitativ indelning av landskapet i Jönköpings 
län i olika delområden, eller typbygder med utgångspunkt i en analys av i första hand 
ekonomiska förhållanden från ca 1700 till nutid. Karaktäriseringen av landskapet ger en 
möjlighet att fånga upp gemensamma nämnare avseende det lokala landskapets 
organisation inom ett område. Dagens landskap utgör en produkt av dess fysiska 
förutsättningar och pågående ekonomiska, sociala och fysiska processer. Tidigare processer 
har i olika utsträckning bidragit till att forma landskapet och avtrycken av tidigare 
förhållanden en inte obetydlig del av förutsättningarna för efterföljande landskapet. Vid 
sidan av landskapets fysiska förhållanden påverkas utvecklingen i landskapet även av sociala 
strukturer, till exempel markägande eller ekonomiska relationer mellan olika aktörer.   
 
Fram till första hälften av 1800-talet har bruket av landskapet präglats av det förindustriella 
jordbrukets förutsättningar i fråga om energianvändning och näringsbalans. 
Markanvändningen har därför till stora delar styrts av naturgeografiska förutsättningar så 
som geologi, hydrologi och topografi. Investeringar av arbete över lång tid, till exempel 
röjning av odlingsmark, uppbyggnaden av hägnader och annan infrastruktur, har då varit 
avgörande för att höja markens avkastning.  
 
Produktionsförmågan ökade avsevärt i och med den agrara revolutionen. De lokala fysiska 
förutsättningarna var fortfarande av avgörande betydelse men ökad mekanisering, 
konstgödsel och senare även motorisering gav tillsammans med införandet av nya grödor 
förändrande förutsättningar för bruket av landskapet. Parallellt med de agrartekniska 
förändringarna genomgick även samhället i övrigt betydande förändringar. I och med 
utvecklingen av en mer integrerad marknad för varor och tjänster. Jordbruksreformerna 
under 1800-talet resulterade i ett mer individualiserat markägande samtidigt som en allt 
större andel av befolkningen fick sitt uppehälle genom lönearbete. Med tiden kom en allt 
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större andel av befolkningen även att få sin direkta utkomst inom andra sektorer än 
jordbruket.  
 
Den ekonomiska och sociala utvecklingen från och med mitten av 1800-talet påverkade 
också markanvändningens organisation. Den rumsliga utbredningen av olika odlingssystem 
och markanvändningsformer återspeglar fortfarande till stor del naturgeografins 
förutsättningar. Skillnaderna mellan olika naturgeografiskt betingade miljöer har även varit 
en viktig del i utnyttjandet av landskapet. Inom de olika bygderna finns därför också tydliga 
och i flera fall typiska lokala variationer, som över tid givit upphov till återkommande drag i 
fråga om till exempel lokaliseringen av jordbruksmark.  Bygderna är därför inte homogena 
utan kan i flera fall uppvisa stora variationer mellan olika former av markanvändning. En 
typ av bygd kan därför också förekomma i olika delar av länet oberoende av varandra. 

 Befintliga skyddade områden 

Skyddade områden kan sägas utgöra en grund i arbetet med grön infrastruktur, då de i 
många fall kan fungera som värdekärnor. Idag är 2.5 % av länets yta skyddad som 
nationalpark, natur- och kulturreservat, naturvårdsområden och biotopskydd. Till detta 
tillkommer arealer med Natura 2000-områden (som till viss del överlappar en del med 
formellt skyddade områden), naturvårdsavtal, fornvårdsområden och frivilliga avsättningar.  
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Figur 2. Skyddade områden i Jönköpings län. 

I arbetet med grön infrastruktur har det identifierats värdekärnor. Av dessa är 61 % 
skyddade idag. 
 
Tabell 1. Areal värdekärnor och andel skyddade värdekärnor.  

Värdekärna Area total (ha) Area Skyddad (ha) Andel skyddad (%) 

Odling 7131 1873 26 

Vatten 96945 57733 60 

Våtmark 25659 20165 79 

Lövsuccee 26250 2041 8 

Area total (ha) 155985 81813 52 

 

Figur 3. Av de framtagna värdekärnorna för GI är 61 % skyddade (grön). En stor andel av de oskyddade 

värdekärnorna är värdefulla vatten.  
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 Främsta utmaningarna - idag och i framtiden  
Den generella hotbilden mot biologisk mångfald i länet är delad. Dels finns en påverkan på 
landskapet i samband med exploatering, där naturmark tas i anspråk för bostads-, industri- 
och infrastrukturbyggen. Dels sker det en ökad igenväxning och igenplantering av 
odlingslandskapet där naturbetesmarker och slåttermarker överges i takt med en ökad 
urbanisering. I skogslandskapet gör ett mer genombrukat skogslandskap att tillgången på 
naturvärden minskar, trots en ökad hänsyn. Det sker idag en ”förgraning” i landskapet i 
takt med att markägarna återbeskogar tidigare talldominerade skogar med gran. Ofta sker 
det på grund av ett hårt viltbetestryck som även leder till svårigheter för flera lövträdsarter 
såsom rönn, asp, sälg och ek att etablera sig och utvecklas till träd. 
 

Som framgår av den övergripande karaktäriseringen ovan är detta en utveckling som pågått 
under lång tid. Däremot har tempot i förändringen påskyndats framförallt i samband med 
ekonomiska och tekniska förändringar inom jordbruket och en tilltagande urbanisering.  

 Urbanisering 
I Sverige och även Jönköpings län är trenden ett allt mer urbaniserat samhälle. Ett sätt att 
visa detta är genom ett förvaltningsindex framtaget av Statistiska centralbyrån (Figur 4). 
Kartan kan sägas visa ett index över områden med en högre sannolikhet för kommande 
exploatering, baserat på en rad olika parametrar som taxeringsvärde och in/utflyttning till 
området. Ju rödare det är på kartan, desto större ”rörelse” är det i området, det vill säga det 
byggs mer, eller attraktiviteten har ökat genom att fastighetsvärdet har gått upp och det 
finns en ökad sannolikhet för exploatering i framtiden. Här blir det ju naturligtvis väldigt 
spännande att försöka vara steget före och tänka att det kanske framför allt är i de röda 
områdena som vi behöver se över arbetet med naturvärdesfrågan, om det är områden som 
vi behöver lyfta för naturvårdsavtal eller liknande naturvårdsinsatser. Kartan visar i nuläget 
inga andra faktorer än just rörelse på bostadsmarknaden. Det finns ju en lång rad andra 
omständigheter som påverkar hur en framtida exploatering kommer se ut, till exempel 
höghastighetsbanan som enligt plan kommer skära genom länet.  
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Figur 4. Förvaltningsindex framtaget av Statistiska centralbyrån (SCB). Kartan kan sägas visa ett index över 

områden med en högre sannolikhet för kommande exploatering, baserat på en rad olika parametrar. Ju 

rödare det är på kartan, desto större ”rörelse” är det i området, det vill säga det byggs mer, eller 

attraktiviteten har ökat genom att fastighetsvärdet har gått upp och det finns en högre sannolikhet för 

exploatering i framtiden.  
 
Ett av de stora hoten idag mot ekosystemen och ekosystemtjänster som rekreation och 
återhämtning, är utbredningen av bullerstörda områden. Vid sidan av påverkan på till 
exempel ekosystem inverkar buller ofta också negativt på kulturmiljöns och friluftslivets 
värden. För att på sikt kunna värna om de ostörda områdena, har Länsstyrelsen gjort en 
kartläggning.   
 
Bulleranalysen omfattar bullerkällor ned till 35 dB. Spridningsavstånden för buller, tar 
hänsyn till bullerutbredning och vegetation. Tanken med underlaget är att visa på vilka 
områden som idag är relativt opåverkade av buller och försöka få dem att fortsätta vara så 
även framöver. Detta för att värna både känsliga ekologiska samband, men även möjlighet 
till rekreation och avkoppling. 
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Figur 5. Ostörda områden i Jönköpings län. Ju vitare, desto tystare.  

 Granens utbredning och igenväxning  
Skogsstyrelsen gör med jämna mellanrum en prognos över skogsbrukets framtid. 2015 togs 
SKA15 fram (Figur 6). Andelen yngre planterad granskog kommer att öka, vilket gör att 
omgivande mark (vardagslandskapet) runt värdekärnorna i skogen blir allt svårare att 
överbrygga. Självföryngringen av gran som produktionsskogarna genererar bidrar till att 
öka takten.  
 
I Jönköpings län kommer andelen granskog öka markant med rådande skogsbruk. 
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Figur 6. Andelen granskog för åren 1960, 2010, 2060 och 2110. Kartan för 1960 bygger på data från 

Riksskogstaxeringen, medeltal för åren 1958 – 1962. Kartorna för övriga år bygger på scenariot dagens 

skogsbruk. Kartproduktion från Skogsstyrelsen, Eriksson m.fl.  

 

I projektet Lövsucce togs det fram olika framtidsscenario kring lövskogens utveckling beroende på om 

skogsbruket fortsätter som idag eller om lövet gynnas vid skogsbruksåtgärder. I kartan nedan (
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Figur 7) visas scenariot där modelleringen är att gynna lövträden lite mer vid gallring och 
röjning samt ersätta avverkade lövträd med lövträd, vilket enligt prognosen ger 25 % mer 
lövträd i landskapet om 100 år. Dessutom till en försumbar ekonomisk förlust. 

 



GRÖN HANDLINGSPLAN – DEL 3, NULÄGESBESKRIVNING 

REMISS 

______________________________________________________________________________________________ 

 18 

 

Figur 7. I projektet lövsuccé har tre olika framtidsscenario tagits fram för lövskogarnas utveckling beroende på 

skogsbrukets insatser.  

  



GRÖN HANDLINGSPLAN – DEL 3, NULÄGESBESKRIVNING 

REMISS 

______________________________________________________________________________________________ 

 19 

 Dränering av landskapet  
Under senaste århundradena har våtmarker successivt utdikats och omvandlats till 
odlingsmark eller skogsmark, i länet har över 30 % försvunnit totalt sett från år 1885 till 
2000 och i de östra delarna är det i vissa områden så mycket som över 75 % av 
våtmarksarealen som är borta. Landskapets vattenhållande förmåga har också minskat 
genom att sjöar sänkts. Enligt SMHI genomfördes 133 sjöföretag (antingen torrläggning 
eller sänkning) i Jönköpings län huvudsakligen under perioden 1880-1950 (Svenskt 
Vattenarkiv 1995), detta utgör cirka 7% av antalet sjöar i länet. Även idag pågår 
torrläggning av landskapet, framförallt genom att vi hårdgör landskapet med asfalt, hus och 
betong. Hårdgjorda ytor påverkar den vattenhållande förmågan genom att nederbörd inte 
längre kan infiltreras i marken utan strömmar bort som ytavrinning. Samtidigt har många 
vattendrag rensats och rätats för att snabbare leda bort vattnet i landskapet. 
 
Detta har lett till att den vattenhållande förmågan i landskapet har minskat rejält, vilket 
bland annat påverkar samhällets förmåga att hantera översvämningar och torka. 
 

 
Figur 8. Våtmarksförluster i Jönköpings län mellan 1885 och 2000. Förluster i antal hektar per 

delavrinningsområde mellan generalstabskartans våtmarker (1885) och marktäckedata (2000). Ju rödare färg 

i kartan, desto större förluster har skett. Kartan hämtad från Hassel 2007. 
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 Barriärer på land och i vatten 
Transportinfrastrukturen skär igenom alla landskapstyper och skapar en annorlunda typ av 
fragmentering än exempelvis kalhyggen eller åkrar. Vägar och järnvägar med deras 
konstruktioner (exempelvis viltstängsel, vägräcken, vägtrummor, höga bankar och djupa 
skärningar, trösklar i markytan och i vattendrag) utgör permanenta barriärer som bildar 
sammanhängande nätverk i landskapet. Vägar och järnvägar kan i den bemärkelsen utgöra 
definitiva hinder för arter både på land och i vatten.  
 
För vattenlevande organismer finns dessutom hundratals dammar och vattenkraftverk som 
utgör definitiva vandringshinder. Hinder som stänger organismerna ute från deras naturliga 
livs-, lek- och uppväxtområden.  
 
Olika typer av permanenta barriärer är på så vis ett hot mot djurarters fortlevnad och 
därmed den biologiska mångfalden.  

 

Figur 9. Vandringshinder i sjöar och vattendrag samt större vägar med viltstängsel.  
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4.4.1 Långsiktiga planer för trafikinfrastrukturen 
Trafikverkets håller på att ta fram ett förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-
2029 (remissversion 2017). Förslaget innebär stora satsningar på skyddsåtgärder (i ny och 
befintligt trafikinfrastruktur) för att skydda eller stärka dricksvattentillgångar, och natur- 
och kulturvärden. Landskapsperspektivet lyfts också i dessa sammanhang. Samtidigt är det 
oundvikligen så att de satsningar på utbyggnader i transportsystemet som planeras kommer 
att leda till en ökad fragmentering av landskapet. 
 

Exempel - åtgärdsvalsstudier för höghastighetsbana, Trafikverket 
I de framtida planerna för trafikinfrastrukturen finns den så kallade höghastighetsbanan 
med. I arbetet med utredning av en höghastighetsbana, har Trafikverket tagit fram 
åtgärdsvalsstudier för sträckorna Linköping – Borås och Jönköping – Malmö. För berörda 
geografiska avsnitt, har det gjorts en översiktlig landskapskaraktärsanalys avseende natur, 
kultur och socioekonomiska aspekter. För ytterligare beskrivningar av respektive 
karaktärsområde, hänvisas till Trafikverkets arbete1. 
 

 

Figur 10. Karaktärsområden enligt Trafikverkets åtgärdsvalsstudie, framtagen i arbetet med  

höghastighetsbanan mellan Linköping – Borås. Kartproduktion Trafikverket. 

 

                                                 
1 Trafikverket, Rapporter och underlag för åtgärdsvalsstudie, sträckorna Linköping – Borås och Jönköping – Malmö. 

Förhandskopia 20170215 

http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/nygenerationjarnvag/projekt-och-atgardsvalsstudier-inom-en-ny-

generation-jarnvag/atgardsvalsstudie-strackan-linkoping-boras/rapporter-och-underlagfor-atgardsvalsstudie-linkoping-boras/ 

 

http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/nygenerationjarnvag/projekt-och-atgardsvalsstudier-inom-en-ny-

generation-jarnvag/atgardsvalsstudie-strackan-jonkoping--malmo/ 

 

http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/nygenerationjarnvag/projekt-och-atgardsvalsstudier-inom-en-ny-generation-jarnvag/atgardsvalsstudie-strackan-linkoping-boras/rapporter-och-underlagfor-atgardsvalsstudie-linkoping-boras/
http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/nygenerationjarnvag/projekt-och-atgardsvalsstudier-inom-en-ny-generation-jarnvag/atgardsvalsstudie-strackan-linkoping-boras/rapporter-och-underlagfor-atgardsvalsstudie-linkoping-boras/
http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/nygenerationjarnvag/projekt-och-atgardsvalsstudier-inom-en-ny-generation-jarnvag/atgardsvalsstudie-strackan-jonkoping--malmo/
http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/nygenerationjarnvag/projekt-och-atgardsvalsstudier-inom-en-ny-generation-jarnvag/atgardsvalsstudie-strackan-jonkoping--malmo/
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Figur 11. Landskapskaraktärer över sträckan Taberg/Tenhult till Värnamo, framtagen i arbetet med 

höghastighetsbanan. Kartproduktion Trafikverket. 

 Klimatförändring 
När man planerar för framtiden, är det viktigt att även ta hänsyn till att vi kommer få ett 
förändrat klimat. Vissa arter kommer att gynnas, medan andra är förlorare och problem 
med invasiva arter kommer sannolikt att öka. Klimatförändringarna kommer till exempel få 
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negativa effekter på natur- och kulturmiljöns värden samtidigt som tillväxten i skogen kan 
förväntas öka. Ökade nederbördsmängder och längre torrperioder leder till förändrade 
grund- och ytvattennivåer som kommer förändra förutsättningarna för att olika värden ska 
kunna bevaras. Indirekt kommer åtgärder för att hantera effekterna av 
klimatförändringarna också kunna innebära ingrepp eller annan påverkan på natur- och 
kulturmiljövärden. Även samhället behöver ställa om ur ett rent beredskapsperspektiv. 
Mycket av de omställningar som behöver göras, går att göras i kombination med insatser 
för att stärka den gröna infrastrukturen. Att planera för grön infrastruktur är att anpassa 
samhället till ett förändrat klimat. Ett exempel på en sådan åtgärd är trädplantering. Träd 
ger t ex skugga och hindrar erosion vid kraftiga regn. Gröna tak är ett annat exempel som 
har kylande effekt och som också är estetiskt tilltalande, inte minst i tätbebyggda områden. 
Det är viktigt att planera så att vi skyddar dels samhället och dels landsbygden från de 
effekter som klimatförändringarna medför. Våtmarker är ett viktigt exempel på 
fördröjningsmagasin som skyddar landsbygden från översvämningar. 
 

Observerat 1961-1990  Beräknat 2069-2098 

 
Figur 12. Temperaturen (medelvärden av högsta årsmedeltemperaturen) för Jönköpings län beräknas öka 

med knappt 5°C till slutet av seklet jämfört med perioden 1961-1990 enligt scenario RCP8,5. 

 Otydlig målbild och ansvarsfördelning 
För att framgångsrikt kunna arbeta med att bevara och stärka den gröna infrastrukturen i 
landskapet behöver både målen och ansvarsfördelningen vara tydliga och accepterade av 
berörda aktörer. Det finns en rad hinder som gör att detta är svårt att uppnå. Som exempel 
kan nämnas:  

• Komplexiteten i frågan ger bristande helhetssyn,  

• Otillräcklig dialog mellan aktörer i landskapet, 

• Svårigheter att samordna arbetet över administrativa gränser,  

• Otillräckliga juridiska och ekonomiska styrmedel,   

• Brister i branschansvar,  

• Bristande finansiering av åtgärder - bristande samhällsekonomiska resurser,  
• I vissa fall kunskapsbrist,  

• Polarisering mellan olika intressen 
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 Kartläggning av viktiga strukturer 
Ett av grunduppdragen i arbetet med att ta fram en handlingsplan för grön infrastruktur, är 
att ta fram sammanvägt kartmaterial över naturvärden och en potentiell grön infrastruktur. 
De framtagna kartorna bygger på en samlad kunskap om länets natur- och kulturvärden. 
En synteskarta finns för varje naturtyp, och hittas under respektive miljömålsbeskrivning 
och hittas under rubriken ”Karta över värdekärnor, värdetrakter och stödhabitat med 
spridningszoner”. På en översiktlig planeringsnivå kan dessa kartor troligtvis ersätta flera av 
de befintliga naturvårdsunderlagen.  
 
För respektive miljömål har det identifierats vad som bör klassas som värdekärnor. En 
värdekärna är ett område där det finns högre naturvärden än i omgivande marker. 
Värdekärnorna har ritats upp på en karta och med hjälp av en GIS-analys grupperats till 
större områden, där det finns ett motiverat ekologiskt utbyte, som vi kallar värdenätverk. 
Områden som har särskilt höga tätheter av ett visst slags värdekärna (djur- och växtliv 
inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer eller kulturmiljövärden) i 
ett landskapsperspektiv kallas värdetrakter. Det betyder inte att allt i en värdetrakt håller 
höga värden.  
 
Handlingsplanerna utgör planeringsunderlag. Detta innebär att planerna inte har någon 
självständig juridisk verkan, och att de därför endast kan påverka markanvändningen 
indirekt via olika aktörers avvägningar och agerande i prövning och planering. 
 
Mellan värdekärnorna har vi försökt att även identifiera stödhabitat som kan utgöra 
viktiga spridningslänkar. Stödhabitat är marker, områden eller enstaka objekt (som ett 
skyddsvärt träd eller en damm) som kan fungera som viktiga förbindelsemöjligheter för 
arter mellan värdekärnorna. Här finns ”rätt” naturtyp, men kanske inte med riktigt så höga 
värden att det kan räknas som en värdekärna. Man brukar även använda begreppet 
vardagslandskap. I spridningslänkarna är det lämpligt att göra åtgärder för att ytterligare 
stärka den gröna infrastrukturen. 
 
Här visas en sammanvägning av alla naturtypers föreslagna värdetrakter.  
 



GRÖN HANDLINGSPLAN – DEL 3, NULÄGESBESKRIVNING 

REMISS 

______________________________________________________________________________________________ 

 25 

 
Figur 13. Kartan ovan visar samtliga identifierade värdekärnor oavsett naturtyp i Jönköpings län. Varje 

värdekärna är grå. Ju mörkare nyans i kartan, desto fler värden sammanfaller på samma yta.  

 
Mer om hur GIS-analysen tagits fram finns i bilaga med rubriknummer 0. Kartmaterialet 
finns uppdelat per naturtyp och presenteras tillsammans med nulägesbeskrivningarna 
nedan.  
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 Levande sjöar och vattendrag  
Miljökvalitetsmål: Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras 
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 
 
Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och förväntas inte kunna nås med befintliga och 
beslutade styrmedel och åtgärder. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i 
miljön. 

 

  
 

Jönköpings län är rikt på sjöar och vattendrag och de är en viktig del av landskapet ur 
många aspekter. Vatten har använts av människan sedan urminnes tider för transport, 
energi, som livsmedel, till vardagssysslor i hushållet m.m. Men det är också centralt för vår 
upplevelse, vatten uppfattas generellt som ett positivt inslag i landskapsbilden. För det vilda 
livet i naturen är vatten förstås livsnödvändigt och många är de arter som är helt bundna till 
vattnet och som påverkas direkt och ibland fatalt av människans handlingar. 

Alla vatten i Jönköpings län är påverkade av mänsklig aktivitet. Påverkan har orsakat olika 
problem såsom försurning, övergödning, förgiftning eller sämre fysiska förutsättningar för 
limniska djur och växter, men den har åt andra hållet också skapat kulturlämningar som är 
värda att bevara. 

Vart sjätte år görs en statusklassning inom arbetet med EUs ramdirektiv för vatten, ett 
arbete som i Sverige benämns vattenförvaltningen. Den senaste statusklassning gjordes 
2013 och enligt den har 35 procent av länets vatten god ekologisk status och 58 procent 
måttlig ekologisk status. Flera projekt drivs eller har drivits för att förbättra dessa siffror. 
Det kan handla om avsänkning av dammar, att bygga omlöp, anlägga kantzoner med mer. 
För ett bra genomförande av dessa och liknande åtgärder krävs ett gott samarbete mellan 
företrädare för kultur och för fiske samt också energifrågan, något som vi i länet är bra på.  
 
Inom kulturmiljöarbetet drivs flera projekt som involverar Jönköpings län. Bland annat 
handlar det om kartläggning av kulturlämningar längs vattendrag som har inneburit att 
kunskapen om vilka lämningar som finns har höjts markant. Efter ett par intensiva år har 
dock takten avstannat på grund av minskade resurser. 
  
Sjöar och vattendrag är starkt förknippade med friluftsliv i olika former. De nyttjas för bad, 
paddling, fiske med mera. Länsstyrelsens uppdrag att jobba med friluftslivsfrågor har i länet 
förvaltats bland annat genom ett projekt ihop med Sportfiskarna. Friluftslivet hänger också 
tätt samman med bestämmelserna om strandskydd och hur dessa hanteras. 
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I statusklassningen från 2013 är det ingen vattenförekomst i länet som uppnår god kemisk 
status. Detta beror på de höga halter av kvicksilver som finns i vår miljö. Bortser man från 
kvicksilver är det 4% av vattenförekomsterna som inte uppnår god kemisk status.  

Status för kvicksilver baseras på ett gränsvärde i fisk (0,02 mg/kg), som inte får överskridas. 
Detta gränsvärde är framtaget för att skydda fiskätande predatorer t.ex. örnar och uttrar, 
vars föda enbart består av fisk. För att uppskatta risker för människa vid konsumtion av 
fisk innehållande kvicksilver har den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, 
EFSA, tagit fram ett hälsobaserat gränsvärde som baseras på intag av fisk och kroppsvikt. 
För en person som väger 70 kg och äter fisk en gång per vecka ska fisken inte innehålla 
mer än 0,45 mg kvicksilver/kg (beräknat på en portionsstorlek på 2 hg fisk). Denna halt 
överskrids endast i fåtal sjöar i länet. Detta innebär att riskerna vid konsumtion av fisk från 
länet är i de flesta fall små, men kvinnor i barnafödande ålder och barn ska inte äta insjöfisk 
oftare än 2-3 gånger per år. Livsmedelsverkets kostråd för konsumtion av fisk bör alltid 
följas. 

Ett annat vattenkvalitetsproblem som uppmärksammats mycket är mikroplaster. Här har 
mätningar i Vättern visat att halterna är högre än i Östersjön. Fortsatta studier ska visa vilka 
källorna är och utifrån resultatet ska om möjligt riktade insatser göras för att åtgärda 
problemet. 

 Värde för biologisk mångfald 
Sjöar och vattendrag med sina strandmiljöer skapar livsmiljö och spridningskorridorer för 
både vatten- och landlevande arter. På grund av mänsklig påverkan är naturliga och 
opåverkade vattenmiljöer i dagsläget få till antalet. Det finns dock sjöar och vattendrag som 
lämnats relativt opåverkade, och det är framförallt i dessa vi finner de höga naturvärdena, 
med goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. 
 
I Jönköpings län finns 2152 sjöar med en total yta på cirka 3030 kvadratkilometer (enligt 
sjöregistret). Den totala rinnsträckan av länets vattendrag uppgår till hela 475 mil (enligt 
vattendragsregistret). Totalt har 182 objekt (65 sjöar, 88 vattendrag och delar av vattendrag) 
pekats ut som nationellt eller regionalt värdefulla ur natursynpunkt. Exkluderas Vättern 
(som inklusive delarna utanför länet utgör 60 % av den totala sjöarealen) är 61 % av sjöytan 
i Jönköpings län utpekad som värdefull ur natursynpunkt. Av vattendragssträckan i länet 
har 80 mil (17 %) pekats ut som värdefullt ur natursynpunkt.  
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Figur 14. Värdefulla vatten för Natur i Jönköpings län. De utpekade områdena utgörs av vattendrag eller 

vattensystem av nationellt eller regionalt värde med avseende på naturmiljö. 

 
53 av Sveriges 244 rödlistade vattenlevande arter förekommer i Jönköpings län. Av dessa 
bedöms 10 vara akut eller starkt hotade (https://artfakta.artdatabanken.se/). Enligt 
Sveriges rapportering av bevarandestatusen för arter och naturtyper i habitatdirektivet är 
det (på biogeografisk nivå) en otillfredsställande utveckling för större och mindre 
vattendrag och näringsfattiga sjöar (ävjestrandsjöar och näringsfattiga slättsjöar). För 
kransalgssjöar och naturligt näringsrika sjöar är statusen otillfredsställande, men situationen 
bedöms som stabil (Artdatabanken 2014 alt  Wenche, E. 2014).  
 
Vattenmiljöerna och deras kantzoner har ett särskilt värde ur grön infrastruktursynpunkt då 
de dels tillhandahåller en rad viktiga ekosystemtjänster (se avsnitt 6.2) och dels för att 
avrinningsområdena med sina sjöar, vattendrag, egentliga våtmarker och tillfälliga 
vattenområden och svämplan på ett väldigt tydligt sätt skapar en (blå)grön infrastruktur 
med spridningsvägar i landskapet.  

6.1.1 Hur står sig vattenmiljöerna i Jönköpings län i ett 

nationellt perspektiv?  
Det underlag som i dagsläget finns att tillgå för att jämföra hur vattenmiljöerna i länet står 
sig i ett nationellt perspektiv är just nationellt värdefulla vatten. Sådana sjöar och vattendrag 

https://artfakta.artdatabanken.se/
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är utpekade i hela Sverige och vid en jämförelse med övriga län ser man att antalet 
nationellt värdefulla vatten i Jönköping är relativt högt (Figur 15).  

 

Figur 15. Antal områden per län med vattendrag eller vattensystem av nationellt- respektive nationellt särskilt- 

värde med avseende på naturmiljö (Naturvårdsverket 2007).  

 Ekosystemtjänster 
Vattnets ekosystem innefattar ekonomiskt viktiga försörjande tjänster såsom produktion 
av livsmedel genom fisk och skaldjur och råvaror som dricksvatten samt industrivatten. 
Vattnet förser oss också med energi genom vattenkraftverk, kvarnhjul, sågar med mera. 
Vattenanknutna miljöer är även viktiga för rekreation och friluftsliv, till exempel för 
fritidsfisket. Vattnets kulturella ekosystemtjänster är i flera fall även tydligt kopplade till 
kulturmiljövärden.    
 
I ett fungerande ekosystem står vattnet för omsättning av näringsämnen (kväve och fosfor). 
I sjöar sker primärproduktion av växtplankton och alger utifrån solljus och näringsämnen 
(fotosyntesen). I vattenekosystemen finns hela näringsvävens dynamik – från 
uppbyggnaden av näringskedjan i och med att växtplankton bildas till att döda djur och 
växter bryts ner.  
 
I vattnet finns en hög biologisk mångfald genom en stor rikedom av växter, djur och 
andra organismer på alla nivåer med gott om genetiska resurser. I ett fungerande 
ekosystem, sker en biologisk reglering, där en organism reglerar överflödet av en annan 
och upprätthåller balansen mellan olika arter. Här finns också en stor variation av olika 
livsmiljöer som är förutsättningarna för att en art ska utvecklas och fortleva, till exempel 
lek- och uppväxtområden för fisk. Sammantaget leder detta till att öka vattnets resiliens. 
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Vattnet bidrar även till reglerande ekosystemtjänster då sediment binds genom vegetation 
och på så vis motverkar risken för erosion. Överskott av kväve och fosfor kan omsättas 
av organismer, inte minst musslor, och bidrar på så vis till en minskad övergödning. 
Miljöfarliga ämnen kan brytas ner eller lagras i sediment, vilket gör att miljögifterna 
temporärt inte längre omsätts i ekosystemet.  
 
Vattnet är för många en stor källa till rekreation genom exempelvis bad, båtsport, 
sportfiske och fågelskådning. Vid vatten kan stora skönhetsupplevelser fås och tystnad 
åtnjutas. Vatten är även en stor inspirationskälla för konst, litteratur, musik, film och 
reklam. Vatten används frekvent inom vetenskap och utbildning, både genom 
miljöstudier för alla åldrar men även som forskningsmaterial och underlag till muséer och 
akvarier. Historiskt sett bär vattnet på ett stort kulturarv då många tidigare bosättningar 
finns vid vatten liksom kvarn och sågmiljöer. Vattnet har även ett stort naturarv, då den 
etiska omsorgen från förfäder förs vidare till kommande generationer.  

6.2.1 Områden med särskild betydelse för sociala 

funktioner 
Vatten och vattenmiljöer har en oerhört stor social funktion, och bidrar på flera sätt till 
folkhälsomålen. Vattenmiljöer nyttjas för aktivt friluftsliv, såsom bad, kanoting och fiske 
och miljöerna i sig bidrar också till lugn och ro för själen. Trots att vatten är en så viktig del 
av människans sociala liv, är det inte helt lätt att kartera detta. En vattenkarta över samtliga 
vattenförekomster i länet, ger på ett sätt en bild över var vattnet har betydelse för sociala 
värden. I kartan nedan har vi dock valt att specificera detta till badplatser och värdefulla 
vatten för fiske, för att visa några exempel över värdefulla sociala funktioner.  

 

Figur 16. Karta med badplatser och värdefulla vatten för fiske. Kartan visar några exempel på vattnets 

värdefulla sociala funktioner. 
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 Hot, påverkanstryck och hinder för grön 

infrastruktur 

Försämrade livsmiljöer… 

God ekologisk status i våra vatten är en förutsättning för att kunna få en grön infrastruktur2 
i sjöar och vattendrag. God ekologisk status innebär att de strukturer, funktioner och 
livsmiljöer finns på plats som krävs för ett fungerande och resilient vattenekosystem.  Den 
statusklassning som görs vart sjätte år inom vattenförvaltingen ger oss en bra bild av hur 
dessa förutsättningar ser ut. Vid senaste klassningen konstaterades att 65% av 
vattenförekomsterna inte når målet med God ekologisk status (Figur 17). Det är uppenbart 
att livsmiljöerna i våra sjöar och vattendrag inte är tillräckligt bra.  
 

 

Figur 17. Ekologisk status i sjöar och vattendrag i Jönköpings län (VISS 2017-05-03, www.viss.lansstyrelsen.se)  

 

…framförallt på grund av fysisk påverkan… 
Mänskliga aktiviteter har i stor omfattning medfört en omfattande fysisk påverkan på våra 
sjöar och vattendrag vilket lett till kraftigt förändrade (och för många negativt) livsmiljöer 
för många vattenlevande arter. Exempel på denna fysiska påverkan är vattenreglering, 
vandringshinder (dammar, vägtrummor med mera), rensning och rätning av vattendrag, 
och utfyllnad av både sjöar och vattendrag. Denna påverkan har skett både i äldre och i 
modern tid och den har lett till nya förutsättningar för vattenlevande djur och växter. I en 

                                                 
2 Observera att vi inte skiljer på olika typer utav naturinfrastruktur. Ibland förekommer det att den gröna infrastrukturen delas 

upp i grön för land, blå för vatten och brun för sandmiljöer och så vidare. I denna handlingsplan innefattar grön infrastruktur 

allt. 

Hög ekologisk status

God ekologisk status 

Måttlig ekologisk status

Otillfredsställande ekologisk status

Dålig ekologisk status

¯

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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del fall har de anpassat sig till de nya tillstånden men i andra fall är påverkan av sådant slag 
att den hindrar djurens och växternas fortlevnad.   
 
Pågående markanvändning  i form av jordbruk, skogsbruk, trafikinfrastruktur och annan 
exploatering kan, om inte rätt hänsyn tas skapa nya barriärer både i och intill vattendrag 
och sjöar, och medföra brist på ekologiskt funktionella kantzoner längs våra vatten.   
 
Att den fysiska påverkan är omfattande i sjöar och vattendrag i Jönköpings län kan ses i 
Figur 18 som visar länets drygt 1000 artificiella vandringshinder och i Figur 19 som visar 
sjöar och vattendrag som är fysiskt påverkade genom rensning, omgrävning eller påverkad 
närmiljö. 

  

Figur 18. Punkterna visar dammar och andra 

vandringshinder i Jönköpings län (Nationella 

biotopkarteringsdatabasen) 

Figur 19. Röd färg visar sjöar och vattendrag som är 

fysiskt påverkade genom rensning, omgrävning 

och/eller påverkad närmiljö (statusklassning 2013, 

www.viss.lansstyrelsen.se ) 

 

…men även på grund av försämrad vattenkvalitet 
Dålig vattenkvalitet kan också innebära försämrade livsmiljöer för naturligt förekommande 
arter. Vid omfattande påverkan kan rent av kemiska barriärer för biologin uppstå på grund 
av de ogynnsamma förhållanden som en starkt påverkad vattenkemi kan innebära. Utsläpp 
från miljöfarlig verksamhet, bristfällig hantering av avloppsvatten, nedfall av försurande 
ämnen och historisk påverkan i form av förorenad mark och grundvatten kan på så sätt 
också vara ett hot mot den gröna infrastrukturen.  
 

Bristande vattenhållande förmåga  

Vattenlandskapet har genom historien radikalt förändrats genom att såväl jordbruks- som 
skogslandskapet successivt har torrlagts. Våtmarker har dikats ut och omvandlats till 
odlingsmark eller skogsmark. I Jönköpings län har över 30 % av våtmarksarealen 
försvunnit totalt sett från år 1885 till 2000, i de östra delarna är det så mycket som över 75 
% borta på visa platser (Hassel 2007). En följd av utdikningarna är extremt snabb avrinning 
och översvämningar nedströms, vilket  även påverkar klimatanpassningsförmågan. 
Landskapets vattenhållande förmåga har också minskat genom att sjöar sänkts, 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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huvudsakligen för att vinna jordbruksmark. Den intensivaste sjösänkningsperioden varade 
från 1880-talet och fram till 1930-talet. Sjösänkningarna trappades därefter av till dess de 
upphörde så gott som helt på 1950-talet. Enligt SMHI genomfördes 133 sjöföretag 
(antingen torrläggning eller sänkning) i Jönköpings län (SMHI 1995), detta utgör 7% av 
antalet sjöar i länet (Svenskt Vattenarkiv, SVAR).   
 
Även idag pågår torrläggning av landskapet, framförallt genom att vi hårdgör landskapet 
med asfalt, hus och betong. Hårdgjorda ytor påverkar den vattenhållande förmågan genom 
att nederbörd inte längre kan infiltreras i marken utan strömmar bort som ytavrinning.  

Klimatförändring 

De pågående klimatförändringarna kan potentiellt innebära stora konsekvenser i 
vattenekosystemen. Den biologiska mångfalden och ekosystemen i sötvattensmiljöer 
kommer sannolikt att påverkas bland annat av en förändrad vattenkvalitet, en ökad 
övergödning och ett försämrat ljusklimat. Minskande vårfloder och högre vinterflöden kan 
medföra att strandnära våtmarkers utbredning minskar. Frekvensen av islyft minskar vilket 
minskar mekanisk påverkan på vass. Mer vass kan missgynna den biologiska mångfalden i 
många sjöars strandekosystem och ökar behoven av skötselåtgärder framförallt i grunda 
sjöar. Vattenbrist sommartid, direkt eller genom ökat bevattningsbehov, kan leda till 
utarmning av ekosystem i vattendrag. Högre vattenflöden vintertid ökar slamtransporten 
vilket bland annat påverkar reproduktionen hos vissa fisk- och bottenlevande arter. 
(Länsstyrelsen meddelande 2011:34).  

 
För människans del kan de höga och låga flödena få stor påverkan. Vid höga flöden 
finns risk för utslagning av viktiga samhällsfunktioner om flödena inte kan dämpas utan 
orsakar översvämningar. Åt andra hållet kan långa perioder av låga flöden leda till allvarlig 
vattenbrist (Länsstyrelsen meddelande 2011:34). 

Invasiva främmande arter  

I Jönköpings län är problemet med invasiva arter knutna till vatten i dagsläget inte så stort 
som i många andra län tack vare länets läge i inlandet. För att nya arter ska kunna etablera 
sig i våra sjöar och vattendrag krävs ofta introduktion med mänsklig hjälp. Trots detta 
förekommer problem. Det rör sig då just om att arter har flyttats eller släppts ut i sjöar och 
vattendrag, medvetet eller omedvetet. Det kan exempelvis handla om dumpning av 
exotiska växter från akvarier och dammar, eller att parasiter och andra smittor sprids via 
kanoter och fiskeredskap (Länsstyrelsen meddelande 2016:34). 
 
Introduktionen av nordamerikansk signalkräfta är kanske det mest kända exemplet på vilka 
konsekvenser en främmande art kan få på inhemska arter. Signalkräftan är smittbärare av 
kräftpest, varför illegala utsättningar av signalkräfta fortfarande utgör det främsta hotet mot 
den inhemska flodkräftan. 

Överutnyttjande av vattenresursen  

Överutnyttjande av vatten i form av ett överuttag av vatten som resurs (dricksvatten, 
industrivatten och bevattning) kan innebära ett hot mot både ekosystemen och vårt 
dricksvattenbehov.  
 
Den pågående klimatförändringen, med förväntat lägre flöden sommartid, kan komma att 
förstärka den risken och ökade vattenuttag kan då bli ett reellt hot mot biologin i våra 
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vatten. Många vattenuttagsdomar är gamla och baseras på den tidens flöden vilket kan 
innebära en risk för överuttag om flödesförhållandena förändras i ett framtida klimat. Det 
sker även många enskilda vattenuttag vilka inte är tillståndspliktiga. Behovet av sådana uttag 
kommer också öka med torrare somrar. I och med att dessa uttag inte är tillståndspliktiga 
innebär det att myndigheterna har dålig koll på hur många det finns och hur mycket vatten 
de tar. 

 Befintliga bevarandeinsatser  

Åtgärdsprogram, planer, strategier med mera  
Åtgärdsarbete i vatten har i och med EUs ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) 
formaliserats genom juridiskt bindande miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Arbetet 
med ramdirektivet kallas i Sverige förvattenförvaltningen. Vattenförvaltningens nya 
åtgärdsprogram beslutades i december 2016 (för Jönköpings län gäller Förvaltningsplan 
2016-2021, Södra Östersjöns Vattendistrikt del 4 och Förvaltningsplan 2016-2021, 
Västerhavets Vattendistrikt del 4) och tanken är att de 58 åtgärderna som är bindande för 
utpekade myndigheter och kommuner ska leda till genomförandet av fysiska åtgärder. Flera 
av åtgärderna kommer att bidra till målen för grön infrastruktur. Enligt 
vattenförvaltningens åtgärdsprogram är det till stor del genom tillämpning av miljöbalken 
(tillsyn och prövning)  och plan- och bygglagen (fysisk planering) som åtgärder och 
bevarandeinsatser ska komma till stånd. Det gäller dock inte för åtgärder i jordbruket där 
det enligt åtgärdsprogrammen är kompetensutveckling och rådgivning inom 
landsbygdsprogrammet som ska leda till genomförande av åtgärder. 
 
I Jönköpings län tas tematiska åtgärdsprogram för miljömålen fram. I november 2016 
fastställdes åtgärdsprogrammet ”Vattnets miljömål 2017-2021” (Länsstyrelsen 2016:34) där 
sex åtgärder har direkt koppling till grön infrastruktur.  
 
Det finns även andra nationella och internationella åtaganden som styr åtgärdsarbetet i 
vatten och som har mer eller mindre tydlig koppling till grön infrastruktur, exempelvis Art- 
och habitatdirektivet, Badvattendirektivet, Översvämningsdirektivet, 
Dricksvattendirektivet, Nationell förvaltningsplan för ål, Nationella åtgärdsprogram för 
hotade arter med mera. Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar 
som är till för att utveckla landsbygden. I programmet är miljö, hållbar utveckling och 
innovation är prioriterat.  

Skydd av vatten  
Övergripande mål med skydd av vatten är att bevara (eller genom restaurering nå) väl 
fungerande och naturliga vattenekosystem. Fokus är på de vatten som har de högsta 
naturvärdena, dvs de som inom miljömålet Levande sjöar och vattendrag pekats ut som 
nationellt särskilt värdefulla eller nationellt värdefulla.  
 
Inom Jönköpings län är det huvudsakliga behovet av skydd (av naturvärden i vatten) 
kopplat till att åstadkomma och bevara ekologiskt funktionella kantzoner. Restaurering av 
livsmiljöer i vattnet och skapande av fria vandringsvägar är också av högsta vikt men det 
arbetet kan till stor del ske utan krav på skydd även om det självklart också hanteras inom 
skyddet. Ny exploatering av vattenmiljöer som kan hota naturvärden regleras på ett ofta 
tillräckligt vis via Miljöbalken. 
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Utifrån nämnda förutsättningar hamnar fokus på de ekologiskt funktionella kantzonerna. 
Med ekologiskt funktionell kantzon avses ”en på platsen tillräckligt bred kantzon för att 
skapa goda ekologiska förhållanden i vatten, på stranden och i en fastmarkszon för att 
medge att arter beroende av närhet till ytvatten kan fortleva.” Skydd handlar därför om en 
strävan efter att sköta kantzonerna/anpassa skogsbruket på ett sånt sätt att de utvecklar de 
ekologiska funktioner som vattnen behöver. Skötselbehovet är vanligen stort. Skyddet kan 
ses som ett verktyg för att möjliggöra önskad skötsel. Många faktorer spelar in för att nå 
framgång varför val av skyddsform bör vara flexibelt och anpassat för varje unikt område. 
 
Limniska miljöer förekommer i ca 60% av länets naturreservat (genomgång gjord 2013). I 
en tredjedel av reservaten finns vissa-höga limniska naturvärden. I 20 naturreservat, totalt 
12 vattendrag (två reservat/etapper i ett och samma vattendrag) och sju sjöar, har 
naturvärdena i vatten ett fullgott skydd (vattenvärdena har fått fullt genomslag i syfte, 
skäl/motiv, föreskrifter, avgränsning). Skydd av vatten har intensifierats på senare år. 
 
Totalt har 68 vattenområden pekats ut som de mest värdefulla i länet, i behov av skydd och 
som alltså ska bevaras långsiktigt. Av dessa har ca hälften, 21 sjöar och 11 vattendrag (totalt 
ca 16 mil vattendrag), givits skydd samt pågår arbete (delvis skyddade i nuläget) i 16 
vattendrag. Miljömålet vad avser skydd av sjöar anses uppfyllt medan ytterligare 36 
vattendrag (totalt ca 26 mil) behöver skydd. 
 
För att effektivisera arbetet med skydd av vatten har en strategi tagits fram för långsiktigt 
bevarande av värdefulla vatten. Metoden går ut på att tillsammans med markägarna ta fram 
skötselplaner och aktivt genomföra dessa i syfte att få ekologiskt funktionella kantzoner 
utmed de mest värdefulla vattendragen. I samma anda har ett framgångsrikt arbete 
bedrivits tillsammans med Sveaskog , där vattenvårdsavtal skrivits för bevarande och 
återskapande av ekologiskt funktionella kantzoner. Arbetet har hittills tillämpats utmed 
Nissan med biflöden på Sveaskogs marker men ytterligare ett par icke-privata markägare 
har visat intresse att delta. Metoden testas nu också i pilotvattendrag med privata 
markägare. Ett fortsatt arbete med olika skyddsformer är viktigt för att bevara de mest 
värdefulla vattnen. 

Faktiska åtgärder i vatten 
Åtgärder för att återställa vattendrag och sjöar rent fysiskt har framförallt genomförts i 
länets nationellt och regionalt särskilt värdefulla vatten, samt i en del kalkade vatten. Arbete 
har gjorts och pågår i flera vattendrag med i vissa fall avsänkning av dammar och i andra 
fall byggande av fiskvägar förbi kraftverk och dammar. Att lösa finansieringen av fiskvägar 
är oftast komplicerat och det handlar om höga kostnader. Under senare år har det juridiska 
verktyget alltmer lyfts fram för att kunna säkerställa att principen om att förorenaren ska 
betala gäller. Det finns ett förslag på ny vattenlagstiftning med en Nationell plan för 
prövning av i första hand elkraftsproducerande vattenverksamheter. Om den nya 
lagstiftningen genomförs kommer den, i kombination med egeninitierad tillsyn blir allt 
viktigare för att få till åtgärder framöver. 
 
Det genomförs även biotopvårdande åtgärder för att i viss mån återställa vattendragens 
morfologi. De genomförda åtgärderna finns i den nationella databasen Åtgärder i Vatten 
(ÅiV, se Figur 20) och syns även i VISS (Vatteninformationssystem Sverige).  
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Figur 20 Genomförda (blå) och påbörjade (gröna) åtgärder i nationella databasen Åtgärder i Vatten. 

Åtgärderna omfattar framförallt fiskvägar och biotopvårdande insatser, men även återintroduktion av 

exempelvis flodkräftor eller mört.  

 
Anläggande och restaurering av våtmarker är av stor betydelse även för sjöar och 
vattendrag (läs mer om dessa insatser i våtmarkskapitlet, avsnitt 7.3) 
 
Utöver denna typ av fysiska restaureringsåtgärder genomförs även åtgärder för att 
säkerställa eller förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. Till exempel bedrivs med 
statliga bidrag omfattande kalkningsverksamhet, och efterbehandling av förorenad mark 
och vatten. Lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA) mot övergödning har också genomförts av 
flera kommuner i länet.   

 

Tabell 2 Exempel på var man kan hitta uppgifter om genomförda åtgärder i och intill vatten 

Åtgärder mot fysisk påverkan 

(fria vandringsvägar och 

restaurering) 

Åtgärder i vatten www.atgarderivatten.se   

Våtmarker  SMHIs vattenweb https://vattenwebb.smhi.se/wetlands/  

Skydd av vatten (natur och 

dricksvatten) 

VIC Natur http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/  

Kalkning  Nationella kalkdatabasen,  

https://kalkdatabasen.lansstyrelsen.se/  

Efterbehandling av förorenade 

områden  

Åtgärder finns i EBH-stödet, är synliggjorda i www.viss.lansstyrelsen.se  

Miljöstöd 

landsbygdsprogrammet 

Åtgärder synliggjorda i www.viss.lansstyrelsen.se  

LOVA Finns i Havs- och Vattenmyndighetens databas PROKAT 

https://projektkatalog.havochvatten.se/db04p01/f?p=108:1:::::  

 

http://www.atgarderivatten.se/
https://vattenwebb.smhi.se/wetlands/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://kalkdatabasen.lansstyrelsen.se/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
https://projektkatalog.havochvatten.se/db04p01/f?p=108:1
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Samlad åtgärdsplan Vatten (SÅV) – ett sätt att prioritera 
Åtgärdsbehovet i våra vatten är stort och för att få fart på åtgärdsgenomförandet är 
prioritering nödvändig. Länsstyrelsen i Jönköpings län har under 2015 och 2016 tagit fram 
en Samlad Åtgärdsplan för Vatten (SÅV). Syftet med SÅV är att samla alla åtgärder som rör 
vatten på ett ställe och prioritera mellan olika åtgärder och geografiska områden (se Figur 
21). Materialet är tänkt att vara underlag för alla som arbetar med vattenåtgärder. 
Åtgärdsplanen finns i en databas, som kommer att uppdateras löpande, och resultatet är 
tillgängliggjort på webbplatsen www.samladatgardsplanvatten.se.   
 

 

Figur 21. Exempel på priortering av åtgärder i SÅV (Samlad Åtgärdsplan Vatten). Kartan visar åtgärder vid 

vandringshinder (kan till exempel vara avsänkning av en damm eller byggande av en fiskväg). Ju större grå 

cirkel desto högre prioritet har åtgärden.   

 Karta över värdekärnor, värdetrakter och 

stödhabitat med spridningszoner 
För att få fram länets värdekärnor, värdetrakter och spridningslänkar, har det  inledningsvis 
gjort en GIS-analys. Hur analysen gått till, redovisas i bilaga Bilaga 1. Metodbeskrivning – 
så här gjordes GIS-analyserna, kapitel 0. 
 
Som värdekärnor har vi valt att klassa de sjöar och vattendrag som är utpekade som 
nationellt eller regionalt värdefulla vatten, och områden med en viss täthet av limniska 
nyckelbiotoper.  

http://www.samladatgardsplanvatten.se/
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Denna visas i Figur 22. Värdekärnor för vatten i Jönköpings län, tillsammans med utpekade 
prioritetsområden i SÅV (Samlad åtgärdsplan vatten).Figur 22. Mer om hur prioriteringarna 
för SÅV är gjorda, finns i avsnitt Samlad åtgärdsplan Vatten (SÅV) – ett sätt att prioritera 0 
på sidan 37. 
 

 

Figur 22. Värdekärnor för vatten i Jönköpings län, tillsammans med utpekade prioritetsområden i SÅV (Samlad 

åtgärdsplan vatten).  

 
Framtaget förslag på värdetrakter i vatten baseras på avrinningsområden och som 
utgångspunkt har de högts prioriterade områdena i Samlad Åtgärdsplan vatten användas. 
(se mer i  Samlad åtgärdsplan Vatten (SÅV) – ett sätt att prioritera i avsnitt 0.).  

 Målkonflikter  
Arbetet för att stärka biologisk mångfald kan ibland hamna i målkonflikter med andra 
samhällsintressen och mål. För vattenarbetet, kan detta vara särskilt aktuellt i förhållande 
till: 

• Energiproduktion 

• Livsmedelsförsörjning 

• Bostadsbyggande, Höghastighetsbana annan exploatering 

• Jord- och skogsbruk 

• Torvtäkt 

• Industrialisering 

• Kulturmiljövärden 

• Friluftsliv 
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• Behov av recipientutrymme för samhälle och industri 

 Utmaningar för en grön infrastruktur 
De största utmaningarna för en grön infrastruktur i vatten är främst: 

• Försämrade livsmiljöer på grund av  

o fragmentering 

o brist på strukturer 

o påverkan på flöde 

o brist på ekologiskt funktionella kantzoner  

o dålig vattenkvalitet (övergödning, miljögifter, försurning) 

• Överutnyttjande av vatten i form av ett överuttag av vatten som resurs 
(dricksvatten, industrivatten) men även ett överutnyttjande som recipient.  

• Klimatförändringens effekt på vattenekosystemen  

• Bristande tillgänglighet till vattenmiljöerna 

• Bristande helhetssyn och kommunikation 

 
Det vi framför allt behöver jobba vidare med i vårt län är: 

• Vandringshinder (framför allt dammar och vattenkraftverk)- behov av fria 
vandringsvägar   

• Naturliga svämplan och ekologiskt funktionella kantzoner  

• Förbättrad vattenkvalitet 

• Hantera klimatförändringen  

• Bevara och stärka vattnets ekosystemtjänster 
 

Vi ser också andra viktiga frågeställningar som vi inte kan lösa regionalt. Dessa är: 

• Bristande lagstiftning 

• Behov av stöd/metod för att värdera och avväga olika intressen 

• Ökat branschansvar 

• Samhällsekonomiska resurser – vem ska betala? 
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 Myllrande våtmarker 
Miljökvalitetsmål: Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet 
ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 
 
Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och bedöms inte kunna nås med befintliga och 
beslutade styrmedel och åtgärder. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i 
miljön. 

  
 
Våtmarker är ett oerhört vitt begrepp och innefattar allt från små, anlagda dammar med 
öppen vattenspegel, via kärr av olika slag till vidsträckta högmossar. Våtmarker är 
värdefulla ur många aspekter. Först och främst är de hemvist för en unik grupp djur och 
växter som behöver de speciella betingelser som en våtmark kan erbjuda. Sen bidrar de 
också till rening och fördröjning av vatten i landskapet och nyttjas därtill ofta för friluftsliv 
på olika sätt. Våtmarkernas betydelse för Jönköpings län kan exemplifieras med att länets 
enda nationalpark är just en mosse, Store mosse. 
 
Totalt sett är länet rikt på våtmarker, cirka 12 procent av ytan utgörs av våtmarker. Stora 
ytor består av högmossar, men till våtmarkerna räknas också många olika slags kärr, 
dammar och våta slåttermarker intill vattendrag. Ytan av våtmarker var betydligt större 
innan de började dikas ut i syfte att åstadkomma ny jordbruksmark samt höja produktionen 
på åkrar och i skog. Nu bedrivs istället ett aktivt arbete med att återställa och även 
nyanlägga våtmarker för att bevara deras värden och ekosystemtjänster. Många nya eller 
restaurerade våtmarker har finansierats genom landsbygdsprogrammet, men insatser görs 
också i särskilda projekt. Torvtäkter som restaureras tillbaka till växande högmossar har 
även den positiva effekten att det minskar de klimatpåverkande utsläppen. 
 
De gräs- och starrbärande våtmarkernas kultur- och naturvärde är i hög grad beroende av 
att de fortsätter att slås. De ängslador som användes för att förvara ängshöet är också en 
del av kulturarvet. Inventering och restaurering av ängslador i länet har gjorts för att bevara 
dem för framtiden. 
 
Även om resurserna och arbetstakten i våtmarksarbetet ökar kommer det bli svårt att hejda 
det största hotet som är igenväxning. Igenväxningen är en följd av framför allt dikning, 
kvävenedfall och upphörd eller dålig hävd. Många av de före detta slåttermaderna betas 
enbart numera, vilket ger för dålig hävd jämfört med tidigare när de även slåttrades.  
 
Dessutom måste aktörerna inom jord- och skogsbruk ta bättre hänsyn till våtmarkerna vid 
sin verksamhet. 
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Figur 23. Vårmarker i Jönköpings län. Framför allt länets västra delar är våtmarksrikt. 

 Värde för biologisk mångfald 
Våtmarkers värde för den biologiska mångfalden härrör framför allt från att de är viktiga 
som livsmiljöer för direkt våtmarksberoende arter och fyller en viktig funktion som 
spridningskorridor. Många av länets mossar är utpekade inom Natura 2000-nätverket och 
tre av de största mossarna är även Ramsar-områden på grund av deras betydelse som 
rastlokaler för våtmarksfåglar när de flyttar mellan övervintringen i Afrika/Sydeuropa och 
häckningsplatserna i norra Skandinavien och Ryssland. 

 
I Jönköpings län är 89 våtmarksarter rödlistade varav 36 stycken är hotade1. Enligt Sveriges 
rapportering till EU är det en otillfredsställande utveckling för högmossar, rikkärr och 
öppna mossar och kärr i den boreala zonen2. Enligt riksskogstaxeringen har arealen 
sumpskogar, utanför skyddade områden, haft en nedåtgående trend i länet sedan mitten på 
1990-talet3. 

 
Prioriterade arter finns utspridda över hela länet med en viss koncentration till de östra 
delarna. I väster finns de stora högmossarna, vilka i sig är unika. 
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Länets våtmarker har ännu mer karaktär av ”orördhet” och ”vildmark” än till exempel ett 
skogs- eller jordbruksområde. Därför kan en våtmark ha ett större värde som tätortsnära 
natur vad gäller rekreation, pedagogik och som kontrast till stadsmiljön. Våtmarker kan 
därmed bidra till att lösa problem med stress, rekreation, undervisning mm. 

7.1.1 Hur står sig våtmarkerna i Jönköpings i ett 

nationellt perspektiv? 
För att vara i södra halvan av Sverige har Jönköpings län fortfarande relativt mycket 
våtmarker kvar, inte minst i form av stora högmossar. Dessa är inte bara värdefulla ur ett 
nationellt perspektiv utan också i ett internationellt sammanhang. 

 Hot, påverkanstryck och hinder för grön 

infrastruktur 
De största hoten mot våtmarker i Jönköpings län är fragmentering, exploatering, dränering 
och igenväxning. Diken på och i kring våtmarker bidrar i många fall till att fortsatt 
dränering av våtmarkerna. En dikad våtmark, särskilt på organogena jordar, läcker 
växthusgaser, vilket kanske inte är ett stort problem för våtmarken i sig, men ett hot mot 
planeten som måste åtgärdas. På många håll har dräneringen i kombination med ökat 
kvävenedfall och avsaknad av hävd gjort att våtmarkerna växer igen. Även det 
kulturhistoriska värdet kan försvinna när våtmarker dräneras. Kvar kan tex en ängslada bli 
men den tas ur sitt sammanhang. 
 
Våtmarker har historiskt sett och även i modern tid har prioriterats ner till förmån för 
exploatering av olika slag och jord- och skogsbruk. 
 
För den gröna infrastrukturen har länets våtmarker en internationellt viktig funktion som 
rastlokal för många flyttfåglar. Samtidigt är fågellivet i länets våtmarker i sin tur beroende 
av att övriga Europa klarar att behålla och öka sina arealer våtmarker för de fåglar som 
behöver en kedja av rastplatser på lagom avstånd för sin migration under 
häckningssäsongen. Förstörda rastlokaler utanför länet/landet är inget vi kan råda över, 
men som ändå får stor påverkan på länets fågelliv. 
 
Framöver väntar vi oss att kommande klimatförändring kommer att påverka våtmarkerna. 
Ett torrare klimat kan göra att vitmosstillväxten avstannar, vilket kan leda till problem för 
länets stora högmossar. Våtmarker över lag förväntas få en större betydelse framöver 
genom sin vattenhushållande och flödesdämpande funktion. 
 
Problem med invasiva arter är också något som kan komma att öka framöver, genom att 
ett varmare klimat möjliggör överlevnad av arter i vårt län som inte klarar sig nu. 
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7.2.1 Satellitbaserad övervakning av våtmarker 

Figur 24. Förändringsanalys av våtmarker (VMI och våtmarksareabaserad). Röd = våtmarker där en stor andel 

av våtmarksarealen blev analyserad som visade en hög grad av förändring (i.e. igenväxning). Orange = 

våtmarker där antingen en mindre stor yta kunde analyseras och har visat en genomsnittlig eller låg 

förändring eller där en väldigt liten yta av våtmarken har analyserats men har visat en stor grad av 

förändring. Grön = våtmarker utan större förändringar 

 
Inom miljöövervakningen pågår en satellitbaserad övervakning av våtmarker. Syftet är att 
upptäcka förändringar, framför allt kopplat till igenväxning av våtmarker. Resultaten för 
länet är alldeles nya och kommer fortsätta att bearbetas, men visar på en överlag låg 
förändring. På vissa platser är den dock måttlig eller till och med hög och inkludera även ett 
fåtal våtmarker av högsta naturvärde klassen. 

 Befintliga bevarandeinsatser 
Arbetet med att bevara våtmarkers värde och säkerställa deras ekosystemfunktion pågår. I 
Myrskyddsplanen listas de mest värdefulla våtmarkerna och syftet är att ge ett 
representativt urval av landets allra mest värdefulla myrar ett långsiktigt skydd. För 
livsmiljön rikkärr finns ett åtgärdsprogram som beskriver hot och förslag på åtgärder för att 
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förbättra förutsättningarna. Sedan början av 2000-talet har det satsats stora resurser på 
anläggande av nya våtmarker och igenläggning av diken på myrmarker.  
 
Arbete pågår med våtmarker på flera sätt.  

• Skyddsarbete, där våtmarker i Myrskyddsplanen prioriteras för områdesskydd.  

• Inom Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), där rikkärr är en prioriterad 
naturtyp att arbeta med. Här sker arbetet främst genom röjningar och hävd av 
kärren. 

• Anläggande av våtmarker, främst med syfte att öka den biologiska mångfalden 
generellt i ett område, men även för att fungera som näringsfällor. 

• Under åren 2010 – 2015 drevs det av EU finansierade Lifeprojektet Life to 
Ad(d)mire, som framgångsrikt arbetade med att lägga igen diken och restaurera  
hydrologiskt påverkade myrar inom Natura2000-områden.  

 

 
Figur 25. Anlagda våtmarker med miljöersättning.  



GRÖN HANDLINGSPLAN – DEL 3, NULÄGESBESKRIVNING 

REMISS 

______________________________________________________________________________________________ 

 45 

 Ekosystemtjänster  
Olika typer av våtmarker uppfyller olika ekosystemtjänster. Naturliga våtmarker fungerar 
bland annat som biologiska filter och strategiskt placerade anlagda våtmarker med rätt 
utformning kan fungera som naturliga reningsverk genom sin förmåga att filtrera och hålla 
kvar näringsämnen och tungmetaller.  
 
Våtmarkerna har även en viktig funktion att fylla i de stora miljö- och klimatproblem som 
vi står inför. Höga flöden och översvämningar kan dämpas genom att våtmarkerna har en 
vattenhushållande och flödesreglerande funktion. Områden som tillåts översvämmas 
med jämna mellanrum är viktiga inte bara ur ett samhällsperspektiv för att dämpa stora 
flöden, utan även för den biologiska mångfalden. När vatten tillåts stanna upp i olika typer 
av våtmarker ökar också grundvattenbildningen, vilket motverkar låga grundvattennivåer. 
Många arter bland både växter och djur trivs på de näringsrika madmarkerna och i de mer 
näringsfattiga myrarna hittar vi lite mer nischade arter. En kartering över lämpliga områden 
att återskapa för att ta hand om vattenmassor, finns till exempel i länets skyfallskartering 
(exempel ges i figur 23 i del 4, handlingsplan) och i kartläggningen av var det tidigare 
funnits våtmarker som nu är utdikade (se mer i rapport ”Från GIS-skikt till våtmark, 
Länsstyrelsens rapport nr. 2007:41) 
 
Myrarna är även viktiga för arter i kringliggande ekosystem och för rastande flyttfåglar. 
Flera arter som i övriga Europa betraktas som hotade eller försvunna har sina sista starka 
fästen i de svenska myrarna.  
 
Våtmarker har även ett kulturhistoriskt värde i och med att de använts som slåttermader, 
för att utvinna myrmalm till järnframställning och som husbehovstäkter för bränntorv. De 
är värdefulla miljöer som kan ha spår kvar efter skogsvägar, stigar, byggnader/ husgrunder 
med mera och spår i form av ett biologiskt kulturarv. De kan rymma många värdefulla 
historiska föremål eftersom nedbrytningen går långsamt i våtmarker.  
 
Många mossar används flitigt av naturbesökare, både fågelskådare och vandrare eller 
skidåkare som vill uppleva en naturligt tyst, storslagen miljö.  

7.4.1 Områden med särskild betydelse för sociala 

funktioner  
I Jönköpings län är många av våra stora högmossar uppskattade turistmål. Vi har även 
många fågelsjöar med omgivande våtmarker som är uppskattade av ornitologer. 
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Figur 26. Våtmarker har en viktig social funktion som rekreationmöjligheter. Kartan ovan visar länets fågeltorn 

och vandringsleder på våtmarker.  

 Karta över värdekärnor, värdetrakter och 

stödhabitat med spridningszoner 
För att få fram länets värdekärnor, värdetrakter och stödhabitat med spridningslänkar och 
har vi inledningsvis gjort en GIS-analys. Hur analysen gått till, redovisas i bilaga 0.  
 
Som baskarta, har naturvårdsverkets KNAS-karta använts. Till värdekärnor har räknats 
områden som finns med i myrskyddsplanen, naturreservat, Natura 2000-områden och 
rikkärr. Även områden som finns med i våtmarksinventeringen har på vissa platser räknats 
som värdekärna, om det finns en ansvarsart eller en för Natura 2000-nätverket typisk art 
registrerad på området (Figur 27).  
 
Värdenätverken utgörs av en buffert runt varje värdekärna på 500 meter. I de fall då 
buffertzonerna går in i varandra, blir värdenätverken på så vis större. Förslag till 
värdetrakterna baseras på täthetsanalys på 3 km bestående av minst 5 % värdekärnor. 
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I nuläget är våtmarksmiljöer i form av stränder/strandängar eller grunda sjöar inte med 
bland värdekärnorna. 
 

 

Figur 27. Värdekärnor (röda), värdenätverk (gröna), värdetrakter (svart gräns) och stödhabitat (gula, kan 

innebära spridningszoner eller spridningslänkar) för våtmarker i Jönköpings län. 

 
Som komplement till värdetraktskartan, har det även tagits fram en karta över var länets 
ansvarsarter knutna till våtmarker finns. Den visas i Figur 28. 
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Figur 28. Ansvarsarter knutna till våtmarksmiljöer.  

 Målkonflikter 
Målkonflikterna för arbetet med att stärka den biologiska mångfalden i våtmarker i 
förhållande till andra samhällsintressen har framför allt varit att de dikas ut eller tas bort till 
förmån för annan verksamhet, så som jordbruksmark, virkesproduktion, torvtäkt eller 
exploatering i form av vägar eller byggnader. Våtmarker har också ur ett 
folkhälsoperspektiv ibland klassats som ”mygghål”. 
 
I takt med att klimatförändringarnas effekter blir allt mer påtagliga, har intresset för 
våtmarkers funktion som vattenmagasin/flödesdämpare och biologiska reningsverk allt 
mer uppmärksammats. 
 
På grund av sin öppenhet och vida horisont är friluftslivsutövare som söker en känsla av 
”orördhet” eller ”vildmark” särskilt utsatta för störning från högt uppstickande artificiella 
föremål, som master och vindkraftverk. 
 
Många våtmarker har även används (och används fortfarande) som dumpningsplatser för 
diverse olika saker. 

 Utmaningar för en grön infrastruktur  
• Det är svårt att återskapa myrar mellan befintliga för att stärka den gröna 

infrastrukturen mellan myrarna. 
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• Anlägga nya våtmarker som passar in i en infrastruktur med nya, restaurerade och 
befintliga våtmarker. 

• Jönköpings läns myrar hänger för fåglars nätverk ihop med ett stor internationell 
grön infrastruktur och vi har därför ett mycket stort ansvar att värna de myrar vi 
fortfarande har kvar.  

• Då det inte finns någon uttalad ”våtmarksmyndighet” hamnar frågor som rör 
våtmarker lätt mellan stolarna, vilket leder till att det det blir ”ingens ansvar” att ta 
hand om våtmarkerna. I nuläget är det ett oklart gränssnitt mellan Naturvårdsverket 
och Havs- och vattenmyndigheten. 
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 Levande skogar 
Miljökvalitetsmål: Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala 
värden värnas. 
 
Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och bedöms inte kunna nås med befintliga och 
beslutade styrmedel och åtgärder. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i 
miljön. 

 

  
 
I Jönköping finns cirka 700 000 hektar produktiv skogsmark, varav cirka 1-2 % avverkas 
årligen. För att klara miljömålet behövs att en förbättrad hänsyn tas till natur- och 
kulturmiljövärden samt friluftslivet i samband med skogliga åtgärder. Hänsyn är lika viktig 
att ta vid alla skogliga aktiviteter som markberedning, plantering, röjning, gallring och 
slutavverkning. För har man inte tagit rätt hänsyn i början av kedjan, blir möjligheterna 
mindre längre fram. Antalet påverkade och skadade fornlämningar i samband med 
skogsbruksåtgärder måste minska.  
 
För att nå en ökad effekt av naturvårdsåtgärder, krävs ett mer helhetstänk i arbetet, på 
landskapsnivå, som gynnas av samverkan mellan skogliga aktörer. Att försöka knyta 
samman vardagslandkapet med generell hänsyn, hänsyn tagna genom certifiering och 
frivilliga avsättningar mellan områdesskydd som nationalparker, naturreservat, skogliga 
biotopskydd, naturvårdsavtal och Natura 2000. 
 
Det finns också behov av att öka kunskapen om var natur- och kulturvärdena i skogen 
finns och vilka miljöer som kräver naturvårdande skötsel samt att speciellt värna om 
skyddsvärda biotoper, skyddszoner och brynmiljöer. Dessutom finns behov av att man 
förhindrar körskador och erosion i samband med terrängkörning med 
avverkningsmaskiner.  
 
Skogens kulturmiljöer består av lämningar både från förhistorisk och historisk tid. Vid 
sidan av förhistoriska gravar och boplatslämningar dels av spår efter tidigare bebyggelse 
och markanvändning, till exempel torpgrunder och fossil åkermark men också lämningar 
efter andra verksamheter som tjärframställning, kolning och järnproduktion. Lämningarna, 
framförallt röjningsrösen, täcker i flera fall stora arealer även om det också finns tydliga 
skillnader mellan olika delar av länet. Kulturmiljöns värden i skogen bidrar ofta till skogens 
rekreationsvärden och fyller ofta en identitetsskapande funktion. Detta gäller inte minst 
yngre lämningar från historisk tid.  
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Skogssektorns gemensamma målbilder3  för god miljöhänsyn ger vägledning om hur 
miljöhänsyn bör tas vid skogsbruksåtgärder, i första hand i produktionsskog s.k. generell 
hänsyn. Målbilderna för god miljöhänsyn ger en ökad samsyn och tydlighet och behövs för 
att tillsammans med formellt skydd och frivilliga avsättningar bidra till att miljömålen kan 
nås. Målbilderna för god miljöhänsyn ska användas som grund för utbildning, rådgivning 
och uppföljning.   
 
Som alternativ till kalhyggesbruk, finns även hyggesfria skogsbruksmetoder. Dessa lämpar 
sig i t.ex. tätortsnära skogar och skogar som har naturvärden knutna till lång 
trädkontinuitet. Hänsynen kan vara knutna till både natur-, kultur- och sociala värden. 

 Värde för biologisk mångfald i skogen 
Över hälften av länets yta är täckt av skog. Det är en fantastisk resurs för den gröna 
infrastrukturen och som livsmiljöer och spridningskorridorer för skogens arter. Samtidigt 
används i stort sett all skog som produktionsskog, vilket medför stora arealer med likåldriga 
och artfattiga skogar. Även historiskt är länets skogar intensivt brukade och har ofta 
använts för skogsbete. Av äldre dokumentation framgår att länet var nästan skoglöst i 
mitten av 1800-talet. Vissa skogar är svårare att bruka och lämnas därför ofta orörda, till 
exempel brantskogar och sumpskogar. Att skogarna är svåra att bruka medför att de har en 
längre kontinuitet än rena produktionsskogar och de har oftast en hög artrikedom då 
arterna har haft tid att etableras. Även ädellövskogar är väldigt artrika och har många 
viktiga substrat för den lövskogsanknutna floran och faunan.  
 
I länet har det de senaste åren tagits fram en lång rad intressanta underlag som har bäring 
på skogens gröna infrastruktur och biologisk mångfald. 

8.1.1 Barrskogslandskapets gröna infrastruktur, med 

tjäder som modellart 
I Jönköpings län har vi med hjälp av konsult Brockman-geomatics tagit fram en metod för 
att få fram tjäderlämpliga marker. Analysen visar värdefulla områden i barrskogen 
(talldominerade marker med inslag av våtmark) och ger en bild av den gröna 
infrastrukturen för dessa marker. Resultat finns som GIS-skikt för åren 1985, 1999 och 
2011. Förhoppningsvis ska en ny analys genomföras 2018. 

                                                 
3 Skogsstyrelsen.se/myndigheten/skog-och-miljo/tillstandet-i-skogen/tillstandet-i-skogen 
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Figur 29. Förändringar i skogslandskapets gröna infrastruktur avseende talldominerade marker med inslag av 

våtmark. Ju rödare, desto mer funktionellt habitat. De blå prickarna indikerar tjäderspel. Grafisk produktion: 

Marielle Gustafsson 

 

 

Figur 30. Lämlpliga tjäderhabitat i Jönköpings län 2011. Ju rödare, desto mer funktionellt habitat. 
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8.1.2 Lövsuccé 
Ett skogsbruk som visar en större hänsyn ökar förutsättningarna för att det blir mer död 
ved och gamla lövträd i skogarna. Länsstyrelsen arbetar tillsammans med en rad andra 
organisationer (Skogsstyrelsen, Södra, LRF, SLU och Biosfärföreningen Östra 
vätterbranterna ) för att öka andelen lövskog i skogslandskapet genom projektet Lövsuccé.  
 
I arbetet har det tagits fram GIS-skikt som visar den gröna infrastrukturen av lövskogar i 
en del av Jönköpings län, Östra Vätterbranterna. Skiktet visar även olika successionsstadier 
och ger oss en bild av var vi kan arbeta med att förstärka med löv för att binda samman de 
äldre lövområdena. Underlaget är till exempel ett bra planerings- och prioriteringsunderlag 
för Skogsstyrelsens arbete med landsbygdsprogrammets skogliga stöd. 
 

 

Figur 31. Analys över lämpliga områden att utveckla andel lövskog inom Biosfärområde Östra 

Vätterbranterna. 
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 Hot, påverkanstryck och hinder för grön 

infrastruktur 

8.2.1 Arter 
Skogen hyser en mycket stor del av Sveriges arter, även vad beträffar hotade arter. 
Skogsstyrelsens genomgång av den biologiska mångfalden i nyckelbiotoper4 visar att 
nyckelbiotoper innehåller betydligt fler signalarter och rödlistade arter än vad som tidigare 
var känt. Dessvärre påträffas varje art bara ytterst få gånger inom ett inventeringsområde 
och de flesta arter bara i ett fåtal av alla nyckelbiotoper. Olika nyckelbiotoper går alltså inte 
att likställas eller ses som en enhet. Ur ett artperspektiv, ställer detta höga krav på en grön 
infrastruktur med liknande livsmiljöer i närområdet där varje biotoptyp måste ses separat. 
Det är viktigt att kunskap om vilka områden som behöver sparas och tas hänsyn till oavsett 
om det är kända eller okända områden med höga naturvärden finns hos de som behöver 
den. Här behöver utbildningsinsatser på flera olika nivåer. 

8.2.2 Skogsbruk 
Samtidigt som skogen är viktig för den biologiska mångfalden, är den en viktig resurs för 
virkesproduktion. Den svenska skogen har, om man jämför internationellt sett, få trädslag 
och ännu färre som har stort ekonomiskt värde.  Den svenska modellen innebär att 
föryngringsytor skapas, men att variation i ålder med mera uppstår på landskapsnivå. Idag 
råder det brist på lövsågverk, vilket kan minska intresset för lövskogsskötsel och på sikt 
påverka mängden lövskog i landskapet. 

8.2.3 Viltbete 
I länet finns ett högt viltbetestryck. Viltets påverkan på skogen gör att viltstammarna måste 
anpassas till foderproduktionen. Arter som rönn. asp, sälg och ek (RASE) behöver finnas i 
tillräcklig mängd dels som foder för viltet, då djuren föredrar dessa framför tall, men även 
att dessa arter får växa upp till fullvuxna träd. En alltför ensidig skogsproduktion, där valet 
av trädslag inte styrs av de naturgivna förhållandena utan av t.ex. betestrycket av klövvilt, 
medför att tall missgynna på bekostnad av gran. Att plantera gran på tallmark ger inte bara 
sämre virkesproduktion utan missgynnar organismer som lever på tall, minskar den 
biologiska mångfalden, förändrar landskapet och minskar skogsbrukets möjligheter till 
klimatanpassning. Ensartade och likåldriga bestånd kan ha sämre förmåga att motstå 
stormar, bränder och insektsangrepp. 
 
ÄBIN-inventeringarna (= ÄlgBetesINventering) för 2015 och 2016 visar att i Jönköpings 
län har 65 % av tallmarkerna föryngrats med gran. Inventeringsresultaten visar också att i 
Jönköpings län är i genomsnitt 55 % av tallarna oskadade. I vissa områden är andelen lägre, 
d.v.s. skadenivån är ännu högre. Detta ska jämföras med att skogsbruket har som mål att 
minst 7 av 10 tallar ska vara oskadade vid fem meters höjd. Skadenivåerna i länet ligger 
alltså över vad som är acceptabelt.   
  

                                                 
4 Wijk, 2017 
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Figur 32. Resultat av ÄBIN (Älgbetesinventering) för 2015 och 2016 visar på att Jönköpings län överlag har ett 

för högt viltbetestryck. 

8.2.4 Klimat 
Klimatet med mildare vintrar utan snö och tjäle ökar risken för körskador och erosion i 
samband med avverkningar. Man bör undvika överfarter av vattendrag utan ordentliga 
broar eller körning i fuktigare mark utan risbäddar. Felaktiga dikesrensningar med transport 
av slam, kan påverka vattnet och vattenlevande organismer negativt. Slam kan täcka 
lekbottnar för fisk och bestånd av stormusslor i vattendraget. Då kan även tungmetaller 
som kvicksilver fällas ut i vattnet. Det är viktigt är att undvika att köra med avverknings- 
och markberedningsmaskiner för nära vattendrag och våtmarker. Det är också viktigt att 
spara träd (främst lövträd) och buskar i kantzoner med varierande bredd. Träden ger 
skugga, tillför död ved och föda till de vattenlevande organismerna i form av löv, barr och 
småkryp. Rötterna håller kvar strandkanten och minskar risken för erosion. Vid mildare 
vintrar och mer nederbörd i form av regn ökar behovet av en vattenhållande effekt i 
landskapet i form av meandrande vattendrag, våtmarker och högmossar. 

8.2.5 Exploatering 
Ytterligare ett hot är ny infrastruktur i form av nya skogsbilvägar, vägar och järnvägar. 
Klokt planerat och med rätt skötsel kan dock en grön infrastruktur skapas på båda sidor av 
vägen. Förtätningen i tätorter och expansion av de samma, gör att de socialt viktiga 
tätortsnära skogarna allt för ofta får stryka på foten. 

 Befintliga bevarandeinsatser 

8.3.1 Generell hänsyn och frivilliga avsättningar 
Den insats som har störst påverkan i skogen och en oerhört viktig pusselbit för att nå en 
fungerande grön infrastruktur, är den hänsyn som tas på varje avverkningsobjekt  
 
Genom att rätt hänsynsåtgärder vidtas, där blicken lyfts från den enskilda fastigheten till att 
även innefatta omkringliggande landskaps behov, kan mycket av den gröna infrastrukturens 
basbehov åstadkommas utan större insatser. De gemensamma målbilder för en god 
miljöhänsyn som skogssektorn tagit fram utgör en viktig plattform. 
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Detta är dock något som måste ske på lokal nivå i dialog mellan markägare, 
virkesuppköpare och rådgivare. 
 

 
Figur 33. Skärmsklipp från ”Skyddadskog.nu”. Svarta markeringar visar frivilliga avsättningar från Sveaskog, 

Statens fastighetsverk och Svenska kyrkan. 

8.3.2 Strategi för formellt skydd av skog 
Länsstyrelsen i Jönköpings län tog 2006 tillsammans med Skogsstyrelsen fram en 
länsstrategi för formellt skydd av skog, där syftet är att skydda värdekärnor i skogen. 
Områden med höga naturvärden på beståndsnivå samt områden som genom storlek eller 
belägenhet i värdetrakt har goda förutsättningar att bibehålla sina naturvärden prioriteras.  
 
Värdetrakterna är utpekade då de har högre koncentrationer av värdekärnor än 
omkringliggande landskap. Det är inte framtaget någon speciell strategi för hur områdena 
ska skötas, annat än att i den generella hänsynen skapa spridningskorridorer mellan 
värdekärnorna – något som sker från fall till fall och avverkning till avverkning. 
 
I Jönköpings län har 14 geografiska områden utsetts till värdetrakter. Tillsammans utgör de 
ca 14 % av länets skogsmarksareal och består av skogstyperna ädellövskog, triviallövskog 
och lövblandad barrskog, barrblandskog och granskog samt tallskog. Arbetet med att utse 
värdetrakter har utgått från befintligt kunskapsunderlag, bland annat Skogsstyrelsens 
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nyckelbiotopsinventering, hotartsförekomst och satellitdata över länets skogar. I arbetet har 
ett antal skogstyper ansetts som särskilt prioriterade. Det är framför allt skogstyper som 
Sverige har ett internationellt ansvar för samt skogstyper som bedöms vara 
underrepresenterade i redan formellt skyddad skog. 
 
Knappt 2 % av den produktiva skogen i Småland har ett formellt skydd, dvs naturreservat, 
biotopskydd eller naturvårdsavtal, för att bevara den biologiska mångfalden. Utöver det 
skyddar certifierade skogsägare frivilligt ytterligare minst 5 procent av sin produktiva 
skogsmark för naturvård. I Småland finns också stora områden av skogbevuxna 
impediment där skogsvårdslagen i stort sett förbjuder ett aktivt skogsbruk.. Till det ska 
läggas den vardagliga hänsyn som tas i samband med skogliga avverkningar samt alla 
skogliga impediment som är undantagna från skogsbruk. Skogsstyrelsen och 
Naturvårdsverket har under 2016-2017 reviderat den nationella strategin för formellt skydd 
av skog (en regionalisering för länet väntas bli klar 2018). Ny länsvis areal-fördelning av 
etappmålet om att skydda 150 000 hektar skogsmark till 2020 har tagits fram. I Jönköpings 
län ska 1785 ha skyddas mellan 2016 och 2020. Av upptäckta nyckelbiotoper har knappt 40 
% i Småland idag ett formellt skydd. 
 
Både Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och kommunerna arbetar med att aktivt skydda 
värdefull skog genom formella skydd som naturreservat och biotopskydd. Det finns även 
andra verktyg som naturvårdsavtal, statliga stöd för ädellöv och Nokås samt 
rådgivningsinsatser. 

8.3.3 Regional skogsstrategi (smålandsstrategin) 
Småland är Sveriges främsta skogsregion när det gäller omsättning, förädlingsvärde och 
sysselsättning. Skogen är viktig för Småland. Den bidrar med både ekonomisk tillväxt, 
arbetstillfällen och viktiga ekosystemtjänster. Sjuttio procent av regionens markyta täcks av 
skog, tillväxten är hög och vi har områden med helt unika naturmiljöer. Förutom 
produktionsvärden, naturvärden och möjligheten till rekreation har skogen också en viktig 
roll i omställningen till en biobaserad ekonomi och för att minska klimatpåverkan. Mot den 
bakgrunden har nu flera regionala aktörer med koppling till skog och regional utveckling 
bestämt sig för att gemensamt ta fram en strategi och en handlingsplan för utveckling av 
skogens olika värden.  
 
Strategin ska bidra till en utveckling där företagande med koppling till skogens resurser 
stärks och där fler av skogens värden nyttjas på ett hållbart sätt. Den ska tydliggöra skogens 
roll för Smålands utveckling och synliggöra skogens värden idag och i framtiden.  
 
Den regionala skogsstrategin ska leda till förbättringar när det gäller ekonomi, 
sysselsättning, miljö och klimat, jämställdhet och integration. Diskussioner och analys av 
nuläge, potentialer, problem och behov har gett sex förslag till strategier för att nå 
förbättringar inom de utpekade områdena.  

8.3.4 Strategi för naturvårdsbränning i skog - eldskäl 
Eftersom den naturliga påverkan av bränder i skogslandskapet minskat sedan 1700-talet är 
många brandgynnade arter5 idag sällsynta eller akut hotade. Under projektnamnet Eldskäl 

                                                 
5 Till exempel brandnäva, mosippa, sandödla, raggbock och många taggsvampar 
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samarbetade ett flertal länsstyrelser i Östra Sverige kring naturvårdsbränningsfrågor. Med 
en gemensam bränningsstrategi, där målet är att skog på rätt plats ska brinna i rätt tid på ett 
säkert och kostnadseffektivt sätt, ges förutsättningar att i ett landskapsperspektiv ta hänsyn 
till brandgynnade arters behov av en grön infrastruktur. Under perioden 2015 – 2019 
samverkar 14 länsstyrelser, däribland Jönköpings län, i ett av EU finansierat Life-projekt 
benämnt Life Taiga. Projektet syftar till att öka och bevara den biologiska mångfalden i den 
västra taigan. 
 
I kartan i Figur 34 framgår det att det råder stor brist på potentiella skyddade områden att 
bränna i förhållande till behovet. 

 

Figur 34. Kartbild över bränningslandskap, potentiella bränningsområden och brister. Som framgår av kartan 

är det ofta flera mil mellan de platser där bränning inom skyddade områden bedöms som möjlig (röda) trots 

att det finns skyddade områden emellan (mörkblå). Åtminstone för mer svårspridda arter kan avstånden 

mellan de potentiella bränningsobjekten vara kritisk. Det finns också ett större område i det för brandgynnade 

arter viktiga gränslandet mellan Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län där det nästan helt saknas 

naturreservat. Kartproduktion: Projekt Eldskäl. 
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8.3.5 Skogliga naturvärdesregioner för södra Sverige, 

framtaget av Södra skogsägarna 
För att bättre kunna prioritera naturvårdsinsatserna utifrån ett landskapsperspektiv, 
genomförde Södra skogsägarna under åren 1999 – 2003 projektet Skogliga 
naturvärdesregioner för södra Sverige som ett samarbete mellan Skogsforsk och Södra. 
Arbetet är ett stöddokument vid naturvårdsprioriteringar  vid skogbruksplanläggning, 
områdesskydd och generell hänsyn. Naturvärdesregionerna är 15 totalt, varav 8 (1 – 8) 
framför allt berör Jönköpings län. Naturvärdesregionerna är indelade efter naturgivna 
förutsättningar. För beskrivningarna av naturvärdesregionerna, hänvisas till Södras arbete6. 
 
De som berör Jönköpings län är (med prioriterade biotoper inom parantes): 

1. Norra Götalands barrskogsbygd (grandominerad skog, tallskog på hällmark, 
tallskog på övrig torr samt frisk/fuktig mark, tallsumpskog, barr-lövblandskog, 
lövskog, ekskog på bergmark) 

2. Östergötlands slättbygd (ekskog på torr, frisk, fuktig mark i hagmarksmiljö, primär 
lövblandskog vid vattenanknutna miljöer, sekundär lövblandskog i hagmarksmiljö, 
ädla lövträd i kulturmiljöer, spridda ädla lövträd utanför skogsmarken) 

3. Vätterns branter och sluttningar (tallskog på hällmark, barrblandskog på torr, frisk, 
fuktig mark i bergbrant och rasbrant eller ravin, särskilt på kalkrik mark, 
alsumpskog vid vattenanknutna miljöer, ekskog på bergsmark, primär lövblandskog 
i bergbrant, rasbrant eller ravin, primär-sekundär lövblandskog i hagmarks- eller 
lövängsmiljöer, sekundär lövblandskog i hagmarks- eller lövängsmiljöer, bäckar) 

4. Östra Götalands sprickdals- och eklandskap (tallskog på hällmark, barr-
lövblandskog på torr, frisk, fuktig mark i hällmarks- rasbrants eller bergbrantsmiljö, 
aspskog i bergbrant, ekskog i bergbrant-, hagmarks- och lövängsmiljö, primär-
sekundär lövblandskog på torr, frisk, fuktig mark i hagmarksmiljö, skogar med 
pågående och äldre brandpåverkan, spridda, ädla lövträd utanför skogsmarken, 
bäckar, källpåverkade miljöer) 

5. Östra Götalands brandregion (tallskog på hällmark, barrblandskog på torr, frisk och 
fuktig mark med pågående betespåverkan, barr-lövblandskog vid vattenanknutna 
miljöer, alsumpskog, primär-sekundär lövblandskog på torr, frisk och fuktig mark i 
hagmarksmiljö, skogar med pågående och äldre brandpåverkan, spridda ädla lövträd 
utanför skogsmarken) 

6. Götalands högland (gransumpskog, tallsumpskog, barrblandskog på torr, frisk och 
fuktig mark, barr-lövblandskog på torr, frisk och fuktig mark, aspskog på torr, frisk 
och fuktig mark, björkskog på torr, frisk och fuktig mark, primär-sekundär 
lövblandskog i hagmarksmiljöer, bäckar, källpåverkade miljöer) 

7. Det sjörika södra Götaland (barrdominerad barr-lövblandsumpskog, alsumpskog, 
bokskog på torr, frisk och fuktig mar, ekskog på torr, frisk, fuktig mark och i 
hagmarksmiljö, primär-sekundär lövblandskog i lövängsmiljö, skogar med pågående 
och äldre brandpåverkan, spridda ädla lövträd utanför skogsmarken, källpåverkade 
miljöer, bäckar) 

8. Centrala Västsveriges sprickdalslandskap och myrrika områden (gransumpskog, 
barr-lövblandsumpskog (särskilt i sprickdalar), alsumpskog, bokskog på torr och 
frisk mark, ekskog på bergmark, ekskog på torr, frisk och fuktig mark, primär-
sekundär lövblandskog i hagmarksmiljö, källpåverkade miljöer, bäckar) 

                                                 
6 Aulén 2014 
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Figur 35. Skogliga naturvärdesregioner för södra Sverige. Framtagna av Södra skogsägarna för att vara till 

hjälp i arbetet med naturvårdsprioriteringar vid skogsbruksplanläggning, områdesskydd och generell hänsyn.   

 Ekosystemtjänster 
Skogens ekosystem innefattar ekonomiskt viktiga försörjande tjänster såsom produktion 
av pappersmassa, textilmaterial, möbelvirke, byggmaterial, energiråvara med mera. Det 
virke som skogen producerar är grunden för en av Sveriges främsta exportnäringar. 
Produkter från skogen kan ersätta produkter baserade på fossila ämnen och därigenom 
motverka klimatförändringarna. Dessutom förser skogslandskapet oss med vilt, svamp 
och bär.  
 
Skogen ger oss många kulturella tjänster och är en arena för t.ex. ridning cykling, 
skidåkning och vandring samt platser för lek eller rekreation, bland annat med 
utgångspunkt i skogens kulturhistoriska lämningar. Kunskapen kring skogens betydelse för 
vår mentala hälsa ökar allt mer. En stor del av vår gemensamma kulturskatt är dessutom 
sprungen ur skogens rika associationsvärld, i Jönköpings län inte minst genom konstnären 
John Bauer.  
 
Då vårt län till stor del består av skog påverkar skogens brukande givetvis till mycket stor 
del luftens, vattnets och markens kvaliteter genom dess fotosyntes och luftrening, 
erosionskontroll och jordbildning, samt vattenreglering och vattenrening. Skogen 
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fungerar som en koldioxidsänka och en flerskiktad blandskog har en viktig funktion för 
klimatanpassning. Dagens högproducerande produktionsskogar av gran, anlagda med 
förädlade plantor, borde dock rimligen ha en än mer markförsurande effekt än tidigare, 
speciellt som skördandet intensifieras med kortare omloppstider. Mycket ekosystemtjänster 
finns att vinna om skogsbruket har förmåga att förändra inriktning. 

 Områden med särskild betydelse för sociala 

funktioner 
Skogen har, utöver värden för biologisk mångfald och ekonomi, även en stor social 
funktion. I skogsnäringens arbete med målbilder, listar man fyra områden som mer viktiga 
för den sociala upplevelsen. För mer läsning, hänvisas till skogsstyrelsens webbsida, där 
även nedanstående beskrivningar är hämtade. 

8.5.1 Närskogar 
Med närskogar avses den för människor närmsta, mest tillgängliga och nyttjade skogen. 
Närskogar ligger exempelvis i anslutning till skolor, förskolor och vårdinstitutioner  
friluftsanläggningar och turistattraktioner, tätorter, småorter och fritidshusområden. Lokala 
förutsättningar bestämmer närskogens geografiska utsträckning. Det varierar hur långt in i 
större skogar närskogar sträcker sig men 200-300 meter in i skogen kan användas som 
riktmärke. 
 
Närskogen har stor betydelse för människors livsmiljö, lekmiljö och naturvistelse. Dess 
värden är ofta lokalt unika eftersom likvärdiga miljöer med motsvarande tillgänglighet ofta 
saknas. I närskogar är uppehållsplatser, stigar och leder viktiga komponenter. 
 
Attraktiva närskogar lockar alla åldrar till besök och erbjuder goda möjligheter för lek, 
rekreation och naturupplevelser. 

8.5.2 Friluftsskogar 
Med friluftsskogar avses för friluftsliv och rekreation allmänt nyttjade skogsområden som 
inte är närskogar. Friluftsskogar kan exempelvis vara områden med hög tillgänglighet,  
stignät, spår och leder, uppehållsplatser och friluftsanordningar, besöksattraktioner och 
utflyktsmål, attraktiva landskap med specifika natur- och kulturmiljöer, ovanliga eller 
särskilt goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation, allmänt kända, utpekade och 
populära friluftsområden och skogar med stor potential att utveckla höga värden för 
friluftsliv och rekreation. 
 
Attraktiva friluftsskogar är en förutsättning för många friluftsaktiviteter. Beroende på 
nyttjandet och de naturliga förutsättningarna varierar friluftsvärdena mellan och inom 
friluftsskogar. Uppehållsplatser, stigar och leder utgör viktiga komponenter i friluftsskogar. 
Friluftsskogar ligger ofta i anslutning till närskogar. 

 
Attraktiva friluftsskogar lockar till ett varierat och aktivt friluftsliv samt erbjuder varaktigt 
tillgång till skog med höga upplevelsevärden. 
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8.5.3 Uppehållsplatser 
Med uppehållsplatser avses punkter där människor brukar vistas eller stanna till. 
Uppehållsplatser finns i eller i anslutning till skog, exempelvis utsiktsplatser, rastplatser, 
grillplatser, badplatser och lekmiljöer. 
 
Uppehållsplatser är naturliga mötesplatser och målpunkter under skogsbesök och annan 
utevistelse. De bildas där upplevelserna eller förutsättningar för aktiviteter är som bäst. 
Uppehållsplatser finns i all skog och utgör viktiga komponenter i närskogar och 
friluftsskogar. 

 
Attraktiva uppehållsplatser lockar till vistelse och är trivsamma och funktionella för 
ändamålet. 

8.5.4 Stigar och leder 
Med stigar och leder avses alla typer av rörelsestråk som nyttjas för friluftsliv och 
rekreation. Exempel på rörelsestråk är skogsstigar, gång- och cykelvägar, motions- och 
skidspår, vandringsleder, kanotleder och skoterleder. 
 
Stigar och leder har stor betydelse för tillgänglighet och framkomlighet i skogen. Efter 
dessa stråk sker det mest frekventa nyttjandet. Stigar och leder finns i all skog och utgör 
viktiga komponenter i närskogar och friluftsskogar. Stigar och leder kan också ha 
kulturhistoriska värden. 

 
Bra stigar och leder lockar till rörelse, är lätt framkomliga samt erbjuder varierade och 
attraktiva upplevelser. 

 Karta över värdekärnor, värdetrakter och 

stödhabitat med spridningszoner 
Arbetet med att ta fram en värdekärns- och värdetraktskarta (”GI-karta”) för länet har varit 
klurig. Då det skiljer mycket på till exempel en blöt gransumpskog och en frisk 
ädellövsskog i behov av skötsel, åtgärder och artsammansättning, har den framtagna 
länsmetodiken för att ta fram värdetrakter inte fungerat. Det har helt enkelt inte funnits 
tillräckligt fint differentierat underlag för att säkerställa var i länet vi har olika skogstyper 
för att kunna göra storskaliga GIS-analyser på ett bra sätt.  
 
För lövskogsvärden i stort sett samma metodik som projektet Lövsuccé använts för att få 
fram områden rika på lövträd. Som förslag till värdetrakter har det gjorts ytterligare en 
täthetsanalys för att visuellt visa på områden med högre tätheter av lövskog. 
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Figur 36. Analysen lövsuccé på länsnivå. 

 

Som värdekärnor för lövskog räknas områden med höga tätheter av lövskog (minst 35 % 
äldre lövskog). Värdenätverken är buffrade värdekärnor om 500 meter. Som stödhabitat 
räknas övriga områden med minst 25 % lövskog. 
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Figur 37. Lövskogsvärden. Röda områden är landskapsavsnitt med höga tätheter av lövskog (minst 35 % äldre 

lövskog). Värdenätverken (gröna) är buffrade värdekärnor om 500 meter. Som stödhabitat räknas övriga 

områden med minst 25 % lövskog. 

 
Samtidigt som arbetet med att ta fram värdetrakter inom grön infrastruktur, pågår ett 
regionalt arbete att revidera de värdetrakter som togs fram som prioriteringsunderlag för 
skydd av skog. Revideringen kommer göras i nära samarbete med skogsnäringen. Med stor 
sannolikhet kommer dessa värdetrakter innefatta samma typer av värden som är viktiga för 
grön infrastruktur. I väntan på den revideringen, är förslaget till värdetrakter för skog en 
sammanslagning av de tidigare framtagna värdetrakterna för prioritering av skydd av skog 
med senare tillägg (framför allt områden kopplade till träd i odlingslandskapet, Säbysjön-
Noen och Ralången-Knutstorp) och de nyligen framtagna värdetrakterna för lövskog. Som 
ett underlag kommer även länets ansvarsarter7 (Figur 38) att användas där nya värdetrakter 
kan komma att tas fram i områden där vi har höga tätheter av prioriterade arter. 
 

                                                 
7 Arter som Jönköpings län kan sägas ha lite extra ansvar för. Dessa togs fram i arbetet med länets landskapsstrategi, se mer i 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 2013. 
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Figur 38. Ansvarsarter för skog. 

 

Figur 39. Förslag till värdetrakter för skog. 
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 Målkonflikter i förhållande till andra 

samhällsintressen och mål 
Det finns en rad målkonflikter som rör brukandet av skogen. Skogen är en av landets 
främsta naturresurser som bidrar till att försörja skogsindustrin med virkesråvara för 
produktion av bland annat sågade trävaror och pappersmassa. Skogen förväntas också 
spela en central roll för övergången till en biobaserad ekonomi där träbaserade råvaror kan 
ersätta fossila ämnen. Samtidigt rymmer skogen stora naturvärden och ett stort antal arter 
knutna till skogen är rödlistade. Skogen är också en källa för rekreation för många 
människor och bidrar till att utveckla turismen. En av de stora utmaningarna är att både ta 
tillvara det virke skogen producerar, säkerställa den biologiska mångfalden och utveckla 
skogen för rekreation och turism. Ytterligare en utmaning ligger på det ekonomiska planet 
där dagens ekonomiska värde inte gynnar en ökad lövandel, mer trädslagsvariation, 
solöppnare trädmiljöer och längre skogskontinuitet. 
 
Ett av de största problemen är det kraftiga viltbete som orsakas av klövvilt. Skadorna är 
betydande och försvårar föryngring av tall och hindrar flera lövträdsarter att nå mogen 
ålder. Klövviltet orsakar också många trafikolyckor. Samtidigt är jakt en viktig 
sysselsättning och fritidsaktivitet för många människor. Även här handlar det om att hitta 
en balans mellan betestryck och fodertillgång för att nå en viltstam i balans. 
 
Mer lövbestånd kan i viss mån bidra till ett mindre eldfängt landskap jämfört med 
barrbestånd. Det är rimligt att tro att temperaturstegringen kommer att leda till fler 
skogsbränder. Planerade lövbarriärer utmed vägar/samhällen med mera skulle bidra till 
både grön infrastruktur och säkrare släckinsatser med mera.   

 Utmaningar för en grön infrastruktur 
• Ett ståndortsanpassat skogsbruk med rätt trädslag på rätt plats. Utmaningen är att 

bryta förgraningen till förmån för andra trädslag och att långsiktigt endast 
återbeskoga med gran där det är klimatmässigt funktionellt.  

• Ökad andel alternativa skogsbruksmetoder till trakthyggesbruk. 

• Öka andelen naturvårdsbränningar i bränningslandskapet även utanför skyddade 
områden. 

• Fria avsättningar – används de på rätt sätt? 

• Rätt hänsyn och skötsel vid olika åtgärder. 

• Funktionella hyggen, utformade i ett landskapsperspektiv 

• Informations- och kommunikationsfråga. Att alla drar åt samma håll. 

• Öka användningen av lokalt producerat trä i både byggnation och konsumtion. 

• En balans mellan viltbetning och fodertillgång, så att det bli möjligt att föryngra 
skogsmarken med lämpligt trädslag. Överväga plantering på landskapsnivå så att 
områden inte blir för små. 

• Minska åldersglappet. 

• Skogsbruket måste ta ansvar för sin försurande påverkan. 
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 Ett rikt odlingslandskap 
Miljökvalitetsmål: Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk 
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 
 
Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och bedöms inte kunna nås med befintliga och 
beslutade styrmedel och åtgärder. Utvecklingen i miljön är negativ. 

 

  
 
Det småbrutna odlingslandskapet är ett av Smålands karaktärsdrag. Landskapet 
kännetecknas av naturbetesmarker, små åkrar och många stenlämningar i form av till 
exempel odlingsrösen och stenmurar. I Jönköpings län finns mycket av detta kvar vilket 
skapar förutsättningar för ett rikt odlingslandskap. Åkermarkens tillstånd är överlag bra ur 
produktionssynpunkt. Vall är den helt dominerande grödan. Arealen naturbetesmarker i 
länet som det söks miljöersättning för har legat på en relativt jämn nivå strax under 40 000 
hektar sedan år 2000 (www.miljömål.se). Att odlingslandskapet i Jönköpings län har 
bevarats relativt väl är till stor del tack vare den stora mängden fritidsjordbruk i länet samt 
jordbruksstöden som ger ersättning för att mark sköts. Utvecklingen är ändå oroande ur 
flera aspekter. 
 
De förseningar som varit i införandet av det senaste landsbygdsprogrammet (2014-2020) 
och som lett till att projekt- och företagsstöd, startstöd och miljöinvesteringar inte kunnat 
handläggas och att utbetalningar av jordbruksstöden har fördröjts har inverkat negativt. 
Situationen har omintetgjort eller i alla fall försenat många investeringar och projekt. 
 
Kvaliteten på betesmarkerna är ett frågetecken men det finns indikationer på att 
utvecklingen är negativ. En av dem är rödlistan från år 2015 där antalet rödlistade arter 
knutna till odlingslandskapet har ökat jämfört med år 2010 (ArtDatabanken, 2015). Trots 
relativt mycket betesdjur i länet är de för få för att all betesmark ska ha god hävd och just 
igenväxning är något som pekas ut i rödlistan som ett av de största hoten mot den 
biologiska mångfalden. När lantbruksföretagen blir större men färre förändras 
koncentrationen av betesdjur, vilket kan vara en orsak till försämrad skötsel av 
betesmarkerna. Jordbruksverkets analyser visar också att det råder brist på betesdjur i vårt 
område. Positivt är det stora intresset för restaureringsstöd vilket visar att det finns en vilja 
att hålla odlingslandskapet öppet. Den kostnadsfria rådgivning som Länsstyrelsen erbjuder 
dessa och andra lantbrukare är viktig för att ta tillvara engagemanget i bygderna. 
 
Tätt förknippat med odlingslandskapets biologiska mångfald är fågellivet. Sånglärkan, 
svalorna och storspoven är klassiska exempel som många känner igen. Enligt den rapport 
som tagits fram över trender för fåglar i Hallands, Jönköping, Kalmar och Kronobergs län 
under 2002-2014 (Länsstyrelsen, 2016) går det bättre för vissa arter knutna till 
jordbrukslandskapet medan det går sämre för andra. Ladusvalan är en art som visar positiv 
utveckling i vår region medan staren minskar. Ett index över utvecklingen för vanliga 

http://www.miljömål.se/
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jordbruksfåglar visar ingen tydlig trend i vårt område men svagt nedåt för landet som 
helhet. 
 
I det steniga Småland är rösen och stenmurar vanliga inslag i landskapsbilden. Deras 
värden, både kulturhistoriska och biologiska, är beroende av att de ligger i öppna marker 
och hålls fria från igenväxning. Hur statusen är för dessa kulturelement finns inga bra 
uppgifter om, men det är givetvis negativt för dem att i det landsbygdsprogram som 
började gälla år 2014 har miljöersättningen för skötsel av kulturmiljöer, samt andra stöd till 
insatser för kulturmiljön, försvunnit. I september samma år kom dessutom nya 
bestämmelser som ger ökade möjligheter till dispens från det generella biotopskyddet som 
omfattar flera kulturlämningar. Av ansökningar som inkommit efter lagändringen hänvisar 
lite mer än hälften till de nya dispensmöjligheterna. 
 
Genom avel och förädling har de djur som föds upp och de växter som odlas utvecklats till 
att först och främst ge hög avkastning. Idag är jordbruket uppbyggt kring ett fåtal raser och 
sorter. Detta gör det sårbart och det är därför viktigt att bevara gamla, mer ursprungliga, 
raser och sorter som en buffert med en bredd av egenskaper som kan komma visa sig vara 
värdefulla. Inte minst med tanke på riskerna för ökat tryck av olika sjukdomar och parasiter 
i klimatförändringarnas spår. Detta område kan utvecklas betydligt för att skapa en stabil 
bas med en mångfald bland husdjursraser och kulturväxter. 
 
Nära en fjärdedel av länets jordbruksföretagare är över 65 år vilket är oroande för den 
framtida skötseln. Förhoppningsvis kan stödet till unga lantbrukare ge skjuts åt intresserade 
yngre personer som vill driva lantbruk men centralt för att bibehålla ett aktivt jordbruk är 
att skapa en ökad lönsamhet. Att höja lantbrukarens status och på olika sätt uppmuntra de 
som aktivt sköter landskapet är också viktigt. Ett sätt är att välja småländskt kött från 
naturbetesdjur istället för importerat kött. Inte minst den offentliga sektorn kan göra en 
insats här genom att upphandla närproducerad mat. 
 
Odlingslandskapet upplevs av de flesta som ett tilltalande landskap. På flera sätt är det 
emellertid inte så tillgängligt för ett rörligt friluftsliv, till exempel på grund av stängsel utan 
genomgångar och osäkerhet kring att vistas bland betesdjur. Insatser som kan göras är dels 
fysiska såsom stättor över staket, vandringsleder förbi åkrar och så vidare och dels 
kunskapshöjande. Genom att öka kunskapen om lantbrukarens förutsättningar och hur 
man ska bete sig bland betesdjur kan viljan att vistas i markerna på ett varsamt sätt öka, 
vilket i sin tur ökar respekten för det arbete som lantbrukaren bedriver. 

 Gräsmarker 
Jönköpings län klassas traditionellt som ett skogs- och myrlän. Dock finns det områden 
som är riktigt fina som hör till odlingslandskapet. I länet har vi goda jordart- och 
klimatförutsättningar för att odla vall. Mjölk- och köttproducenter bidrar till att hålla 
markerna öppna och landskapet levande. 
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Figur 40. Ängs- och betesmarker finns spritt över hela länet, men koncentrerat framför allt kring Vättern och i 

de östra delarna. 

9.1.1 Värde för biologisk mångfald 
Ängar och naturbetesmarker med en lång kontinuitet av hävd är två av de mest artrika 
naturmiljöerna i landskapet. Blomrika marker gynnar pollinatörer. Olika strukturer, inte 
bara i markslag, utan även i form av till exempel stenmurar, odlingsrösen, ängslador med 
mera, i landskapet ger variation och ett högt rekreationsvärde. Inte att förglömma bidrar 
även odlingslandskapet till ekosystemtjänsterna foder- och livsmedelsproduktion, vilket 
ibland kan ställas i konflikt till utvecklandet av biologisk mångfald. 
 
För att bevara en stor artrikedom och höga kulturhistoriska värden bör dessa marker 
prioriteras vid bevarandeåtgärder. De marker i odlingslandskapet som idag utgör naturliga 
fodermarker och ängar är endast en spillra av den areal som fanns i bondesamhället. Idag 
motsvarar ängsmarken endast en promille av den yta som fanns i början av 1900-talet 
(Naturvårdsverket 1997). Samtidigt ser vi att de hävdade marker som finns kvar i 
landskapet tappat många av de substrat som är viktiga för bevarandet av vår biologiska 
mångfald, till exempel blomrikedom och ytstörda markpartier.  
 
Odlingslandskapet i Jönköpings län återspeglar ur ett kulturhistoriskt perspektiv flera 
regionala särdrag som till stor del också delas med motsvarande områden på sydsvenska 
höglandet. Kulturreservatet Åsens by utgör ett för länet tydligt exempel som också har ett 
stort värde ur ett nationellt perspektiv. I länet finns även flera exempel på riksintressen för 
kulturmiljövården som pekats ut på grundval av odlingslandskapets värden. Riksintressena 
omfattar som regel både bebyggelse och markanvändning.  
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De högsta värdena i länet finns i dag knutna till eklandskapet runt Adelöv, Linderås och 
Säby, Skiröbygden och i biosfärområde Östra Vätterbranterna.  De höga värdena är 
framförallt knutna till trädskiktet medan det i fältskiktet är tämligen trivialt. Detta beror på  
att naturbetesmarkerna kultiverats (gödslats) för att öka mjölkproduktionen. Rester av 
betesmark/äng med genuin flora är små. Områden med höga floravärden finns till exempel 
kring Tröjebo, S. Kulhult Bratteborg och ner mot Vaggeryd eller Svenshult/Flatered. 

9.1.1.1 LEVANDE EKOSYSTEM I FRAMTIDEN (BRIFUNK OCH LEIF) 
Den dominerande orsaken till förlust av arter är att deras livsmiljö försvinner och att de 
kvarvarande miljöerna fragmenteras genom uppdelning i små mer eller mindre isolerade 
områden. Odlingsytornas form påverkas också av en ökad rationalisering till exempel 
genom borttagande av odlingshinder eller igenläggning av småytor och flikar.  
 
För norra Götaland har en metod8 använts för att beräkna ett så kallat tröskelvärde för 
olika arters överlevnad för sex olika biotoper. Tröskelvärdena är den minsta gräns (areal 
eller antal) av ett visst habitat som krävs för att vi ska ha funktionella ekosystem som 
levererar de ekosystem vi behöver. Inom en yta på 25 km2, har det beräknats att det per 
biotop behövs 
 

• 140 ekar med en diameter över 100 cm (Figur 41) 

• 200 ha torra, friska gräsmarker.  

• 250 träd av ask, alm eller lönn (Figur 43)  

• 160 ha funktionella hällmarkstorrängar. 

• 600 ha hällmarkstallskog. 

• 150 ha bryn och mosaikmarker. 
 
Översatt till en karta, blir det som för ekar i Figur 41. Här visas att områdena där vi idag 
har ett funktionellt eklandskap är få. Dessa blir extra viktiga att värna om, då 
flerhundraåriga grova ekar är en viktig livsmiljö för många arter  

                                                 
8 Andersson L m.fl. 2015 
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Figur 41. Funktionella eklandskap i Jönköpings län. Gröna områden når upp till tröskelvärdena med avseende 

på antal grova ekar (över 100 cm i diameter) inom en yta på 25 km2. 
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Figur 42. Funktionella gräsmarker i biosfärområde Östra Vätterbranterna. I området når vi på inga platser upp 

till tröskelvärdena (200 ha torra, friska gräsmarker inom en yta på 25 km2) för att nå ett fungerande ekosystem 

för torra, friska gräsmarker. Dock finns områden som är nära att nå gränsvärdet om ytterligare insatser görs.  
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Figur 43. Funktionella ask-alm-lönn i Jönköpings län. I länet når vi på inga platser upp till tröskelvärdena (250 

träd av ask, alm eller lönn inom en yta på 25 km2) för ett funktionellt ekosystem. Dock finns områden som är 

nära att nå gränsvärdet om ytterligare insatser görs.  
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9.1.1.2 KRAFTLEDNINGSGATOR OCH VÄGKANTER SOM SPRIDNINGSKORRIDORER 

 
Figur 44. Kraftledningsgator är en viktig spridningskorridor för gräsmarksarter. I kartan ovan visas ledningar 

tillhörande Svenska kraftnät och EON och de biologiska värden som är funna i och i närheten av 

kraftledningsgatorna.  

 
Infrastrukturmiljöer som kraftledningsgator och vägkanter kan ha stor betydelse för 
bevarandet och spridningen av arter knutna till framförallt odlingslandskapet. De fungerar 
som komplement till traditionella livsmiljöer (till exempel betesmarker och ängar), men kan 
även utgöra huvudbiotop om den ursprungliga miljön försvunnit eller kraftigt försämrats. 
Kraftledningsgatorna och vägarna bidrar också till att skapa korridorer och en grön 
infrastruktur mellan lämpliga habitat. 
 
Det är den regelbundna skötseln av kraftledningsgatorna och vägarna som skapat och 
bibehållit de öppna miljöer som påminner om de traditionella livsmiljöerna. Det viktigaste 
arbetet med naturvårdande skötsel i kraftledningsgator och vägar är att bevara och utveckla 
de befintliga värdena, men även nyanläggning av habitat och strukturer är viktiga för att 
skapa möjliga spridningskorridorer. Skötseln anpassas till de arter man vill gynna och kan 
innebära allt från ren hänsyn till tidsbestämd slåtter eller framskrapning av sandblottor. 
 
För att minska barriäreffekterna av framför allt väg- och järnvägsinfrastrukturen, kan så 
kallade ekodukter skapas. En ekodukt är en passage som möjliggör för framför allt djur att 
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ta sig över eller under vägbanan. Ett strategiskt arbete med att bygga ekodukter vid 
nyproduktion och utreda möjligheter till ekodukter i befintligt vägnätverk bör göras. 
 
Det finns många arter som är knutna till infrastrukturens biotoper, vilket visas i kartan i 
Figur 45. 

 
Figur 45. Ansvarsarter knutna till infrastrukturbiotoper  

9.1.1.3 GOLFBANOR 
Golfanläggningar upptar ofta tidigare jordbruks- och skogsområden i Sverige. I Sverige 
finns knappt 500 golfanläggningar med en total yta på 30 000 ha. En golfbana har, förutom 
ca 20 ha med kortare klippt gräs, en mosaik av biotoper som på den enskilda anläggningen 
kan bestå av oklippta eller sällanklippta gräsmarker, skog (åkerholmar), solitärträd, 
stenmurar, brynmiljöer, dammar och ofta rinnande vatten. Genom korrekt skötsel kan 
högruffar på lämpliga kulturmarker skötas så att det gynnar ängs- och slåtterängsflora. I 
Sverige och Danmark finns några klubbar som använder får eller nötkreatur för att sköta 
naturliga betesmarker (högruffar).  Betet kan bidra till mångfald och bevarande av vissa 
vegetationstyper, djurslag och betestryck måste justeras för att få önskad effekt. Golfbanor 
har många värdefulla brynzoner (gränser mellan olika biotoper) som är viktiga för den 
biologiska mångfalden. Dammar och andra vattenhinder kan ge bra miljöer för groddjur, 
insekter och fåglar.  
Särskilda åtgärder för att öka djurlivet på banan kan vara att upprätthålla passager mellan 
olika biotoper samt bevara stenrösen/stenmurar (skyddade) samt att i vattenhinder 
(dammar) ha en flack (långgrund) sida, från spelet, som inte sköts intensivt utan växter och 
djur kan ha en fri zon mellan vatten och land.  
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Speciellt i storstadsområden kan golfbanor verka som lämpliga områden för växt- och 
djurarter (Colding & Folke 2009). I Stockholmsregionen har Svenska Golfförbundet gjort 
miljöstudier för att dokumentera den biologiska mångfalden på golfbanor. Det 
dokumenterades att dammar på flera golfbanor i Stockholm är viktiga refuger för hotade 
groddjur. Många golfbanor är placerade på åker, skog eller betes mark i mellanbygd. 
Golfbanan är i jämförelse med barrskog eller åkermark en mer varierad biotop med miljöer 
som gynnar fler djurarter. Stora delar av speciellt betesmark i mellanbygd växer igen 
beroende på minskad hållning av betesdjur. 

Utmaningar vi står inför är att:  
• Restaurera  biologiskt värdefulla gräsmarker i anslutning till golfbanan genom: 

o återupptagen slåtter med uppsamling av avslaget material. 

o förändrad slåtterregim för att få bukt med ohävdsarter som t ex tistel. 

• Anpassad skötsel för att förstärka biologiska värden i skötta gräsmarker genom: 
o lokal/regional spridning av fröer genom att flytta avslaget hö från artrika 

platser till mindre artrika. Kan även vid behov kompletteras med sådd av 
lokala fröer. 

• Bygga upp nya värdefulla gräsmarker vid t ex ny- och ombyggnation av områden på 
och kring golfbanan, m h a metoderna angivna ovan eller genom transplantering av 
vegetation från närbeläget område. 

• Restaurera sandmarker, t ex i s k waste areas, genom markbearbetande åtgärder till 
gagn för t ex rödlistade insekter. 

• Utveckla befintliga brynmiljöer i gräsmarkerna genom avvägd röjning av träd- och 
buskar eller plantering av buskar om detta behövs för att skapa lä, och blomning 
och boplatser för främst insekter men även t ex fåglar. Gräsmarker på golfbanor 
ligger ofta i bryn mot omgivande skog eller bergknallar.  

9.1.2 Hot, påverkanstryck och hinder för grön 

infrastruktur 
De stora hoten mot odlingslandskapet och dess biologiska mångfald idag i Jönköpings län, 
är storleksrationaliseringen, igenväxning/igenplantering och exploatering. 
Mjölkproduktionen är motorn i jordbrukslandskapet. När sista mjölkkon försvinner från en 
bygd, så påverkas hela landskapet. I länet har det skett en stor förändring mot ett allt mer 
storskaligt jordbruk, från 17 kor i genomsnitt 1980, 30 kor 1998 och till runt 80 idag. 
Samtidigt minskar antalet mjölkgårdar. 1998 fanns det 1100 mjölkbönder i länet, idag är det 
bara 400 kvar. 1998 var den genomsnittliga diko-besättningen 9 kor idag är den 15. En 15-
korsbesättning med dikor är närmast att betrakta som fritidsjordbruk och här måste man ta 
huvuddelen av sin inkomst från annat håll. Dessa mindre får och di-kogårdar är mycket 
viktiga för att hålla naturbetesmarkerna i Jönköpings län öppna. En anledning till de små 
gårdarna är strukturen i länet med många små åkrar i mellan- och skogsbygd där det är 
svårt att få ihop tillräckligt med mark för ett rationellt lantbruk. Det är en utmaning att på 
sikt kunna behålla nötkreatur och får i samma omfattning som nu. För alla djurhållare men 
framförallt förstås heltidlantbrukare är ekonomin viktig. Lönsamhet inom jordbruket är a 
och o för ett fortsatt öppet landskap. Genom medvetna val kan konsumenterna styra 
efterfrågan mot svenskt naturbeteskött istället för importerat. Ett av de viktigaste verktygen 
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för att hålla landskapet öppet är jordbruksstödet som ger ett ekonomiskt stöd. Det är 
därför viktigt att stödet finns kvar och att det inriktas på att gynna naturvärdena. 
Sett till den biologiska mångfalden så har en historisk gödsling utarmat floran. Slåtterängar 
har mist sin funktion antingen på grund av att de övergått till bete eller att de får växa igen.  
 
Kring de större städerna får jordbruksmarken stryka på foten till förmån för exploatering 
av framför allt bostadsbebyggelse. Detta trots att jordbruksmarkens värde ska tas i 
beaktande enligt plan- och bygglagen. Den ökade urbaniseringen och växande tätorter, inte 
minst kring Jönköping, gör också att många människor har tappat kontakten med 
lantbruket och förståelsen för lantbrukets betydelse och jordbruksmarkens värde. Det krävs 
fler insatser för att göra jordbrukslandskapet tillgängligt för friluftsliv. 
 
Den planerade Höghastighetsbanan kommer också ta en stor areal jordbruksmark i anspråk 
och bidra till att landskapet fragmenteras ytterligare.  
 
För att få brukade stråk i landskapet krävs markägare/brukare som vill nyodla och sköta 
markerna. Det behövs också en anpassad skötsel av vägkanter som gynnar flora och fauna.   

Ytterligare hot  
• Habitatförsämring - (Förlust av livsmiljöer, mossa i betesmarker, oanpassad skötsel 

av övriga gräsmarker, dispens från generella biotopskyddet, storskalighet (låg 
resiliens, kemikalieanvändning, större enheter, likformig skötsel, få arter/raser i 
lantbruket, parasiter och sjukdomar), generationsglapp träd, igenplantering av 
åkermark, gödsling av naturbetesmark (kvävenedfall))  

• Vildsvin (Utfodring, ingen jakt) 

• Invasiva arter 

• Förändrad hydrologi (Torka, förskjuten växtsäsong, klimatförändringar, 
översvämningar, sjunkande grundvatten) 

• Brist på polinerare (kemikalieanvändningen) 

• Brist på tillgänglighet för friluftslivet  

9.1.3 Befintliga bevarandeinsatser 
I länet finns idag 920 ha skyddad odlingslandskapsareal, men i siffran ingår även marker 
som är med på grund av arronderingen av naturreservaten. Vi kan därför inte säga hur 
mycket av den skyddade arealen som har några högre värden.  
 
Utöver formella skydd pågår ett stort arbete inom landsbygdsprogrammet med att stärka de 
biologiska värdena i odlingslandskapet genom restaureringsinsatser och åtaganden om 5-
åriga skötselavtal för de mest värdefulla markerna. I länet har vi ca 5300 marker med 
16 000 hektar som har en åtagandeplan med extra skötselvillkor, så kallade särskilda värden 
(Den högre miljöersättningen). Detta är ett masstöd och måste hanteras ganska generellt. 
Detta göra att vi har också många generellt skrivna åtagandeplaner som inte alltid tar 
hänsyn till markens specifika förutsättningar och behov. Däremot har vi specifika 
skötselvillkor för marker med ovanligare arter som fältgentiana. Hur dessa villkor faktiskt 
hjälper arterna är ju däremot inte helt klart. Ersättningen för markerna med specialskötsel 
är ofta för låg i förhållande till den arbetsinsats som krävs för att upprätthålla det biologiska 
värdet.  
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Inom arbetet med åtgärdsprogram (ÅGP) sker också ett arbete med att stärka 
odlingslandskapets biologiska mångfald genom direkta skötselinsatser mot hotade arter. 
 
Det finns idag ingen strategi för länet när det gäller skydd av odlingslandskapet. Detta 
beror på flera saker; det är inte prioriterat enligt miljömålens etappmål, Jordbruksverket har 
huvudansvaret. Man kan också fråga sig om områdesskydd är bästa verktyget för att bevara 
värden i skötselintensiva marker. 
 
I rådgivning och även i beslut kring igenplantering av odlingsmark, får markägaren råd att i 
första hand om möjligt fortsätta bruka marken, i andra hand plantera igen marken med 
lövträd och inte gran. 
 

 

Figur 46. Betesmarker med miljöersättning. 

9.1.3.1 REGIONAL LIVSMEDELSSTRATEGI 
Målet är att verka för en ökad livsmedelsproduktion och minskad import av livsmedel är 
nödvändig för att nå generationsmålet för miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Den 
Nationella livsmedelsstrategin ligger till grund för en regional livsmedelsstrategi för 
Jönköpings län. Den regionala strategin innefattar arbetsområden som innovation, 
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produktion, göra affärer, attityder och självförsörjning/beredskap. Med en grund i nuläge 
kommer tydliga mål sättas och resultatet bli en stabil livsmedelskedja. Livsmedelsstrategin 
är ett viktigt styrdokument för att jobba vidare mot målet.  
 
Livsmedelsstrategin ska vara förankrad hela vägen från primärproducenter till Regionens 
politiker, vilket visar på en styrka och tydlig signal för hur viktig den är. I nuläget jobbar vi 
stenhårt med att träffa så många livsmedelsaktörer som möjligt, näringslivschefer och 
inköpare. Vi gör ett avstamp med en branschträff på Elmia den 23 november då vi hoppas 
få mycket feedback och knyta ihop kedjan från jord till bord. 

9.1.3.2 JORDBRUKSVERKETS STRATEGI FÖR ODLINGSLANDSKAPET 
Jordbruksverket arbetar med en nationell strategi för odlingslandskapets biologiska 
mångfald. Detta då det i flera utvärderingar av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap 
har konstaterats att nuvarande arbete och styrmedel inte är tillräckliga för att bevara 
odlingslandskapets biologiska mångfald. Trots omfattande miljöersättningar, omfattande 
rådgivningsverksamhet, hög andel skyddade områden i våra värdefulla ängs- och 
betesmarker samt lagstiftning bryts inte den negativa trenden för odlingslandskapets arter 
och naturtyper. Nedläggning av jordbruk och igenväxning av det öppna landskapet innebär 
stora utmaningar för odlingslandskapets biologiska mångfald. 
Arbetet med odlingslandskapets naturvärden har delvis präglats av avsaknad av helhetssyn 
och insikt om hur hävdhistoria, nutida förvaltning och biologisk mångfald hänger samman. 
Jordbruksverkets bedömning är att en odlingslandskapsstrategi, där en gemensam långsiktig 
syn på naturvårdsarbete, insatsbehov och styrmedel mellan näring, politik och naturvård 
möjliggör att  bevarandet av odlingslandskapets biologiska mångfald kan nå längre än vad 
som görs idag. 
I strategin ska det göras en kunskapsinsamling om aktuell hotbild och orsakssamband som 
förklarar utvecklingen för biologisk mångfald i odlingslandskapet, fördjupade analyser, 
statistiksammanställningar och modellera den framtida utvecklingen samt ta fram en 
strategi för åtgärdsarbetet. 
Målet är att strategin ska vara klar i slutet av 2017. 

9.1.4 Ekosystemtjänster  

Vårt odlingslandskap är ett resultat av ett idogt arbete genom generationer av bönder. 
Odlingslandskapet har skapats för att primärt trygga försörjningen av mat och foder till 
familj och kreatur. Genom odlande och bete har bördiga jordarter skapats, vilka är ett 
värdefullt resultat av människans förmåga att påverka så kallade stödjande 
ekosystemtjänster. De försörjande tjänsterna innefattar en produktion av till exempel 
spannmål, baljväxter och grönsaker liksom vall och naturliga gräsmarker. I Jönköpings 
län har särskilt uppfödning av mjölkdjur varit och är fortfarande väldigt betydelsefull. I 
länet finns också på sina håll goda förutsättningar för kommersiell odling av frukt och bär. 
Odlingslandskapet ekologiska och kulturhistoriska värden ligger också till grund för flera 
kulturella ekosystemtjänster. Framförallt höga rekreationsvärden. Ett aktivt jordbruk som 
möjliggör upprätthållandet av odlingslandskapets traditionella hävd genom åkerbruk, 
slåtter, bete och hamling är direkt avgörande för övriga ekosystemtjänster.  
Pollinering genom tambin och solitära bin är direkt avgörande för insektspollinerande 
grödor såsom raps9 och äpple. Biodling är således en aktivitet med direkt reglerande 

                                                 
9 Raps är främst vindpollinerat men kvaliteten och skörden ökar genom insektspollinering 
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ekosystemtjänstnytta. Odlingslandskapet uppskattas och används av många människor; 
särskilt de naturliga betesmarkerna och lövängarna hyser en rikedom av kulturella 
ekosystemtjänster. Kvarvarande spår efter äldre generationers brukande såsom 
hägnader, odlingsrösen och hamlingsträd är således viktiga att värna.  
 
Studier från länet10 visar till exempel att husförsäljningarna med närhet till ängs- och 
betesmarker i genomsnitt leder till ett högre marknadsvärde. I länet är till exempel ridning 
och vandring populära friluftsaktiviteter och viktigt att utveckla för turism och hälsa. Det 
småskaliga odlingslandskapet bidrar sannolikt till att attrahera besökare från mer 
tätbefolkade och intensivt brukade områden i Europa och bidrar därmed till en ökad 
turism. 
 
Åkern är en viktig förutsättning för ekosystemtjänster såsom livsmedels-, foder- och 
energiproduktion. 
 

 

Figur 47. Produktionen från en odlad åker är en viktig ekosystemtjänst som odlingslandskapet ger i form av 

mat- och foderproduktion. I länet är dessa framför allt koncentrerade till de östra delarna av länet. 

                                                 
10 http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra10_5.pdf 

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra10_5.pdf
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9.1.5 Karta över värdekärnor, värdetrakter och 

stödhabitat med spridningszoner 
För att få fram länets värdekärnor, värdetrakter och stödhabitat med spridningslänkar och, 
har vi inledningsvis gjort en GIS-analys. Hur analysen gått till, redovisas i bilaga 1. 
 
Som baskarta har vi använt Naturvårdsverkets KNAS-karta. Till värdekärnor har räknats 
områden som finns med i naturreservat, Natura 2000, kulturreservat samt vissa klasser ur 
Jordbruksverkets markklasser. Vissa klasser ur jordbruksblock och ängs- och 
betesmarksinventeringen har också räknats som värdekärna på vissa platser om det finns en 
ansvarsart eller en för Natura 2000-typisk art registrerad på området (för exakt urval, se 
bilaga 1). Analysen visas i Figur 49.  
 
Värdenätverk är buffrade värdekärnor om 500 m. Värdetrakterna är nationellt framtagna 
och baseras på landskapsavsnitt som innehåller minst 5 % täthet av värdekärnor knutna till 
odlingslandskapet. 

 

Figur 48. Värdekärnor, värdenätverk, värdetrakter och stödhabitat med spridningszoner och spridningslänkar 

för odlingslandskapet i Jönköpings län.  

 



GRÖN HANDLINGSPLAN – DEL 3, NULÄGESBESKRIVNING 

REMISS 

______________________________________________________________________________________________ 

 82 

 

Figur 49. Ansvarsarter knutna till odlingslandskapet.  

 
Trots att Jönköpings län har en stor andel naturbetesmarker blir värdekärnorna ofta små 
och finns utspridda över hela länet, men dessvärre med långa avstånd mellan. 
Värdenätverken utgörs av en buffert runt varje värdekärna på 500 meter. I de fall då 
buffertzonerna går in i varandra, blir värdenätverken på så vis större. 

9.1.6 Utmaningar för en grön infrastruktur  
• Brist på betesdjur  

• Brukade stråk kräver markägare som vill återuppta hävden på övergivna marker 
eller nyodla och därefter fortsätta sköta markerna. 

• Anpassad skötsel av vägkanter och ledningsgator som gynnar flora och fauna. 

• Fragmentering är stor, det finns få objekt att arbeta med. 

• Problem i gräsmarkerna, där skötsel ligger på markägarnivå, men ansvaret och 
rapporteringen på Länsstyrelsen.  

• En stor del av odlingslandskapets kulturhistoriska värden är kopplade till 
vardagslandskapets strukturella drag i form av markanvändningens organisation och 
landskapets formelement, till exempel vägsträckningar, gränslinjer och 
jordbruksbebyggelsens rumsliga placering. Historiska strukturer och formelement 
ingår ofta i och bidrar till grön infrastruktur, till exempel i form av spridningsvägar i 
odlingslandskapet. Dessa uttryck hotas idag dels till följd av exploateringen av 
landskapet i samband med tillkomsten av ny bebyggelse och infrastruktur och dels 
till följd av de ekonomiska förutsättningarna för jordbruksnäringen. Borttagandet 
av äldre byggnader och kulturhistoriska värden försämrar läsbarheten i landskapet 
samtidigt som nedlagda jordbruk och en förändrad markanvändning ofta medför 
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försämrade förutsättningar för att odlingslandskapets kulturmiljövård ska kunna 
bibehållas genom ett kontinuerligt bruk. Förutsättningarna för såväl ekologiska som 
Kulturmiljövärden i landskapet är därför också kopplade till landsbygdens sociala 
och ekologiska förutsättningar.    

• Förändringen av markanvändningen i samband med ny bebyggelse, infrastruktur 
och andra anläggningar har inneburet en påtaglig påverkan på landskapets olika 
värden i anslutning till länets tätorter. Ett genomgående drag är att förändringarna 
inte anpassats efter landskapets strukturer. Skalan på de enskilda förändringarna 
och effekten av den samlade volymen har i flera fall inneburit att egenskaperna i det 
tidigare landskapet mer eller mindre har raderats ut. På så vis har inte bara 
markanvändningen förändrats utan även de strukturer i form av fältgränser, 
vägrenar och stråk som ger viktiga förutsättningar för spridning i det lokala 
landskapet. Ytterligare en konsekvens av en exploatering av odlingslandskapet är att 
det med tiden blir allt svårare att förstå dess historiska sammanhang. Detta gäller 
framförallt i övergångszonerna i utkanten av länets tätorter.   

• Nedläggning och igenplantering av jordbruksmark. Ofta är det mindre 
odlingsmarker som ligger insprängda i skogslandskapet som läggs ner. Just dessa 
marker kan ofta ha stor betydelse för att skapa en infrastruktur av odlingsmark. 

• Tillräckliga resurser till rådgivning. 

• Hästgårdar - hur de kan nyttjas i mångfaldssammanhang.  

• Dålig lönsamhet inom jordbruket (med undantag för vissa produktionsgrenar och 
med undantag i perioder). 

 
Det vi i vårt län kan eller bör prioritera att arbeta med är  

• Minskad fragmentering 

• Bevara fysiska strukturer i form av äldre vägsträckningar, stenmurar och andra 
formelement kopplade till odlingslandskapet.  

• Bekämpa och hindra spridningen av invasiva arter 

• Motverka igenplantering 

• Skapa kontinuitet och täppa igen generationsglapp i trädskiktet 

• Verka för en mer varierad skötsel 

• Minska negativa effekter av vildsvinsbök på gröda 

• Anpassad skötsel av övrig gräsmark (dvs annan gräsmark än ängs- och betesmark)  

• Mer ängar i tätortsmiljöer istället för gräsmattor 

• Förbättra tillgängligheten för friluftsliv 

• Import av kött och andra jordbruks/livsmedelsråvaror som går att framställa i 
Sverige. 

• Urbanisering/avveckling av landsbygd 
 
Det finns dock en lång rad andra faktorer som påverkar odlingslandskapets värden som det 
finns behov av att andra aktörer tar tag i: 

• Invasiva arter på nationell och internationell nivå 

• Vildsvin på nationell nivå 

• Ersättningar/skötselregler i landsbygdsprogrammet 

• Import av kött och andra jordbruks/livsmedelsråvaror som går att framställa i 
Sverige. 



GRÖN HANDLINGSPLAN – DEL 3, NULÄGESBESKRIVNING 

REMISS 

______________________________________________________________________________________________ 

 84 

• Urbanisering/avveckling av landsbygd 

• Klimatförändring 
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 God bebyggd miljö 
 

Miljökvalitetsmålet: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas. 
 
Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och bedöms inte kunna nås med befintliga och 
beslutade styrmedel och åtgärder. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i 
miljön. 

 

  
 
Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och 
bidra till en hållbar utveckling. Hur vi bor och lever påverkar miljön på många sätt, 
exempelvis när vi värmer våra bostäder, reser till och från arbete och fritidsaktiviteter eller 
sorterar vårt avfall. 

De senaste decennierna har Sveriges större tätorter fått ökad befolkning. I Sverige bor 
numera cirka 85 % av befolkningen i städer. Städerna har brett ut sig och köpcentra har 
etablerats utanför stadskärnorna, vilket ökar behovet av transporter. Samtidigt sker en 
förtätning av städers centrala delar. Förtätningen kan minska transportbehov och ge 
klimatvinster, men också orsaka ökat buller. Det råder bostadsbrist i samtliga av länets 
kommuner och trycket på bostäder ökar. Det gäller då att skapa kvalitativa och attraktiva 
boendemiljöer men även att själva byggandet sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Vare sig 
det är nya områden som tas i anspråk eller förtätningar är det många intressen som ska 
vägas samman. En förtätning är bra ur flera resursperspektiv men ställer också krav på 
platsens lämplighet och väl genomarbetade planer.  

Allt fler invånare i tätorter bor inom cykelavstånd (5 km) till ett skyddat grönområde vilket 
är positivt. En stor del av friluftslivet till vardags utövas i det tätortsnära natur- och 
kulturlandskapet och därför är det viktigt att värna om befintliga samt planera för områden. 
Områdena bidrar även till bland annat minskade luftföroreningar men fungerar också som 
sociala mötesplatser och platser för aktivitet. Samtidigt som befolkningen ökar i många 
tätorter snabbt och det medför ett större behov av tillgängliga natur- och 
rekreationsområden nära bostaden. Även om nya naturområden i och nära tätorter skyddas 
också löpande finns det flera indikationer på att tätortsnära natur tas i anspråk för 
bebyggelse och att de gröna ytorna minskar, vilket minskar möjligheterna till rekreation 
utomhus nära bostaden. Det visar bland annat studier av satellitbilder. Här är den lokala 
naturvårdssatsningen LONA ett viktigt styrmedel. LONA innebär att kommuner kan söka 
bidrag för att genomföra projekt för att exempelvis bevara, utveckla och göra tätortsnära 
natur och friluftsområden tillgängliga. (miljömål.se) 
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En god samhällsplanering är viktig för att nå en hållbar samhällsutveckling. Kommunerna 
har därför ett viktigt uppdrag i samhällsplaneringen genom översikts- och detaljplanering 
och det behövs ur hållbarhetssynpunkt bättre tillämpning av de befintliga regelverken, 
framför allt av plan- och bygglagen. Kommunal översiktsplanering bör utvecklas och kan 
då bli ett avgörande verktyg för flera delar inom God bebyggd miljö, Agenda 2030, 
inklusive friluftslivet och den gröna infrastrukturen. Men även för flera andra miljömål och 
åtgärder som klimatanpassning.   

Samhällsplaneringen har möjlighet att användas som ett verktyg för att skapa 
spridningsstråk mellan värdekärnor. Det ställer krav på att kommunerna har tillgång till 
ekologisk kompetens, vilket till viss del saknas i nuläget i några av länets kommuner.  

 Urbana miljöer 

10.1.1 Värde för biologisk mångfald 
Urbana miljöer med den tätortsnära naturen är ofta det som blir det viktiga för människan, 
det som finns nära inpå där man lever och verkar. Även om arter som lever här oftast inte 
är direkt hotade, får dessa vardagsmiljöer inte ha en för låg lägsta nivå eller skapa barriärer. 
Genom en genomtänkt grön infrastruktur kan även den byggda miljön användas för att 
bilda ryggraden i ekosystemen och skapa fungerande gröna korridorer. Gröna och blå ytor 
har också en viktig roll för klimatanpassning och luftkvaliteté. 
 
Grönstrukturer i urbana miljöer har ofta en tydlig koppling till stadens historiska strukturer, 
till exempel parker eller alléer men det kan i flera fall också finnas kvarvarande strukturer 
från äldre agrarlandskap. I flera fall finns också ekologiska värden, knutna till de historiska 
grönstrukturerna. Ett kulturhistoriskt perspektiv är därför i flera fall avgörande för att 
bevara och utveckla ekologiska värden i urbana miljöer. Detta gäller både i centralt och 
perifert belägna områden. En historisk analys kan i flera fall ge väsentlig information till 
exempel vid prioriteringar för att stärka och utveckla urbana grönstrukturer. 
 
Den gröna infrastrukturen i tätorten eller de tätortsnära naturmiljöerna är viktiga 
språngbrädor för människor att vilja och våga upptäcka den ”vilda” naturen. På samma sätt 
är det viktigt att tänka att den urbana miljön inte nödvändigtvis måste vara en barriär för 
den gröna infrastrukturen. Med rätt planering kan den bli en viktig länk i kedjan. 

10.1.2 Hot, påverkanstryck och hinder för grön 

infrastruktur 
I många fall ställs den gröna infrastrukturen mot andra satsningar i samhället, exempelvis 
bostadsbyggande. Trots en god kunskap hos planerare i länet, får i många fall den gröna 
infrastrukturen stryka på foten mot andra politiska satsningar. Det handlar också om att det 
är många aktörer som är inblandade i en samhällsbyggnadsprocess, från kommunala 
samhällsplanerare, till byggherre, underentreprenörer och den slutliga fastighetsägaren. 
Därmed kan det vara svårt att i tillräckligt hög grad styra ett byggprojekt så att den gröna 
infrastrukturen tas tillvara på det sätt som från början var målet.  
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10.1.3 Befintliga bevarandeinsatser 
Översiktsplanering enligt plan- och bygglagen är ett viktigt verktyg för att påverka 
utvecklingen av gröna värden i den byggda miljön och det omgivande tätortsnära 
landskapet. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den 
fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
 
Genom att öka kunskapen och få in planeringsunderlag för grön infrastruktur tidigt i 
planeringsprocessen, kan översiktsplaneringen bidra till att skapa en fungerande grön 
infrastruktur i länets tätorter. 
 
Miljöbalkens portalparagraf; Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett 
skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett 
ansvar för att förvalta naturen väl. 
 
Ett sätt är också att arbeta med ekologiska kompensationsåtgärder11 utanför värdekärnorna.  

10.1.4 Ekosystemtjänster 
Tätortsnära natur och stadens gröna strukturer har en markanvändning med 
mångfunktionell betydelse. Den ger lokal klimatförbättring och gör samhälls-
/ekosystemtjänster nära belastningskällan genom till exempel dammar, diken och kärr där 
smutsigt dagvatten omhändertas och fördröjer höga flöden. Träd och buskar binder 
damm, jämnar ut temperaturen, ger skugga och dämpar regnflöden. Tätortsnära 
grönområden, som ofta också hyser betydande kulturmiljövärden, är viktiga för 
rekreation och andra aspekter samt har betydelse för folkhälsan. Då de ofta varit 
undantagna från skogsproduktion under lång tid hyser de också höga biologiska värden 
knutna till gamla träd och skogar med lång kontinuitet.  
 
Trädgården och stadsodling är ett område där olika typer av ekosystemtjänster kan 
optimeras. Genom kompostering, gödsling och täckning skapas bördiga jordar och en rik 
fotosyntes. Odlandet av grönsaker bidrar till lokalproducerade nyttigheter för kroppen, 
medan vackra blommor, träd och buskar ger själen estetisk näring. Trädgården är även en 
plats där t.ex. bin, fjärilar och andra pollinerande insekter ofta trivs väldigt bra. 
Tätorternas del av fungerande ekosystem är ofta förbisedd, men röner allt större intresse 
hos boende och planerare.  
 
Grönstrukturerna är viktiga ur ett folkhälsoperspektiv. Tätortens grönstrukturer utgör i 
flera fall en förutsättning för den vardagliga rekreationen och utgör också ofta en 
förutsättning för lek, olika slags besöksmål och pedagogisk utveckling. Tillgången till 
olika slags grönområden är till exempel en viktig resurs för förskola och skola men också 
för barns vardagliga lek. Dessa värden kan emellertid vara svåra att fånga upp utan särskilda 
inventeringsinsatser. 

                                                 
11 SOU 2017:34, Betänkande om Utredningen om ekologisk kompensation 
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10.1.5 Områden med särskild betydelse för sociala 

funktioner 
Naturvårdsverket har pekat ut områden som är av riksintresse för friluftsliv. I Jönköpings 
län finns det 10 sådana områden. Dessa friluftslivsområden har så stora friluftsvärden på 
grund av natur- och kulturkvalitéer och tillgänglighet, att de är eller kan bli attraktiva för en 
stor mängd besökare. Naturens rekreativa kvaliteter hänger ofta ihop med att områdena 
upplevs ostörda, exempelvis av buller. Utifrån en GIS-analys har Länsstyrelsen tagit fram 
en övergripande bild av områden som är relativt ostörda ur ett bullerperspektiv, vilket kan 
ge en indikation på kvalitet ut ett socialt perspektiv, se figur 39.  
 
Naturvårdsverket har tagit fram en modell för att kartlägga områden av särskild betydelse 
för sociala värden12. Modellen har ännu inte applicerats på Jönköpings län, men det vore 
önskvärt om en sådan analys kunde göras för länet. Se mer i åtgärd Fel! Hittar inte r
eferenskälla. under Ett rikt växt- och djurliv, Kartläggning av socialt viktiga 
naturområden. 
 

 

Figur 50. Värdetrakter för friluftsliv. Kartan visar områden som är utpekade som riksintressen för friluftsliv samt 

områden som fortfarande är relativt ostörda ur ett bullerperspektiv. KARTAN SKA UPPDATERAS MED DE NYA 

GRÄNSERNA OCH OMRÅDENA FÖR RIKSINTRESSEN. 

10.1.6 Målkonflikter i förhållande till andra 

samhällsintressen och mål 
Inom våra tätorter sker det en ständig utveckling och det finns många mål och intressen 
som ska samsas. Det behövs bostäder, arbetsplatser, kommunikationer, parker med mera 
för att få en god kvalitativ urban miljö och ett fungerande samhälle. Detta innebär att det 
kan finnas flera målkonflikter gentemot grön infrastruktur exempelvis byggnation av 
bostäder, industrier med arbetsplatser, stråk för kollektivtrafik, förtätning av staden för att 

                                                 
12 Se Naturvårdsverkets webbsida 
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skapa en hållbar struktur osv. Men det finns samtidigt flera mål och samhällsintressen som 
gemensamt kan uppfyllas och stärkas av en fungerande grön infrastruktur.  
 
Samhällsplanering handlar om en avvägning mellan olika intressen. Den stora mängden mål 
och riktlinjer som berör samhällsplaneringen gör dock att det är svårt att få överblick och 
prioritera mellan olika intressen. Med rätt underlag och ett långsiktigt perspektiv kan den 
gröna infrastrukturen höja kvaliteten i den byggda miljön. 
 
Det finns också en svårighet när det gäller att arbeta långsiktigt med hållbarhet och 
grönstrukturfrågor beroende på hur budgetarbetet är systematiserat i exempelvis en 
kommun och beroende på hur det politiska mandatet kan förändras. Det kan finnas en 
budget för att arbeta med långsiktiga hållbarhetsplaner, grönstrukturplaner eller 
översiktsplaner, medan det finns en annan budget för investering och nyanläggning av 
parkområden och ytterligare en för parkskötsel. Det finns också en svårighet i att tänka 
långsiktigt samtidigt som det råder akut bostadsbrist och byggnation behöver komma igång 
så fort som möjligt.     
 
I samhällsbyggandet är flera olika aktörer involverade. Förutom beslut som fattas på 
nationell nivå är det på lokal nivå allt från kommunens politiker, samhällsplanerare, 
trafikplanerare, parkförvaltning till statliga myndigheter, byggherrar, näringsidkare och 
medborgare. Det innebär att det är svårt att få överblick och styra utvecklingen i alla led.  

10.1.7 Utmaningar för en grön infrastruktur  
• Fungerande ekosystemtjänster 

• Sammanhängande strukturer 

• Tillgängliga naturområden 

• Tålighet för förändringar 

• Plats för vatten och lokalt omhändertagande av vatten 
 

Det kan exempelvis handla om anpassad parkskötsel, mindre hårdgjorda ytor, förtätning 
eller nyexploatering som främjar den gröna infrastrukturen, mångfunktionella ytor för 
rekreation och dagvattenhantering osv. 
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 Ett rikt växt- och djurliv 
Miljökvalitetsmål: Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, 
för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras 
funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga 
bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 
 
Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och bedöms inte kunna nås med befintliga och 
beslutade styrmedel och åtgärder. Utvecklingen i miljön är negativ. 

 

 
 
Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv beslutades senare än  de andra miljömålen och kom till 
som ett komplement till de andra naturtypsmålen om skogar, vatten, våtmarker, 
odlingslandskap, hav och fjäll eftersom man ville lyfta landskapsperspektivet. De olika 
naturtyperna är beroende av varandra och genom miljömålet Ett rikt växt- och djurliv fås 
en översikt över arbetet. Landskapsperspektivet innebär att naturtyper och ekosystem inte 
ses som oberoende enheter, utan man ser till de sammanhang de förekommer i. Detta 
innebär att man även jobbar med områden i anslutning till förekomsten av värdefulla arter 
och inte bara precis där de förekommer. Man tittar även på hur arterna kan sprida sig i 
landskapet och hur olika populationer av en art kan få kontakt. Detta är precis vad som 
görs inom arbetet med grön infrastruktur och det är ett av syftena med denna gröna 
handlingsplan. Att arbetet har kommit igång bra med en bred uppslutning från olika 
aktörer är lovande för fortsättningen. 
 
I miljömålet ingår att människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, vilket bidrar till god folkhälsa, livskvalitet och välfärd. Åtgärder för ett 
förbättrat friluftsliv som är tillgängligt för alla är därför viktiga för att nå målet. 

 Landskapsmosaik/Övergångsmiljöer 
Landskapsmosaik blir en form av summa där olika livsmiljöer från våtmark, skog, 
odlingslandskapet eller vatten möts. Här trivs arter som är beroende av flera livsmiljöer. 
För att dessa arter ska trivas, krävs att olika livsmiljöer hänger ihop inom inte allt för stora 
avstånd. Där många livsmiljöer samsas på en liten yta, skapas en småskalighet som står i 
kontrast till ett storskaligt och ibland ensartat eller enformigt produktionslandskap i form 
av skogs- eller jordbrukslandskap.  
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11.1.1 Värde för biologisk mångfald 
Prioriterade arter på landskapsnivå finns spridda över hela länet. En viss koppling till de 
mer odlingsrika östra delarna syns, samt även en koppling till områden med mer näringsrika 
och kalkhaltiga berggrunder och jordarter. 
 

 

Figur 51. Karta över utbredningen av länets ansvarsarter som är beroende av flera landskapstyper för sin 

överlevnad.  

 
Det har gjorts en nationell analys över landskapsmosaik. Analysen visar var i länet (och 
landet) vi har värden kopplade till ett småskaligt jordbrukslandskap. Ju grönare, desto högre 
värden. Det vi ser är kort sagt mängden kantzon i relation till arealen jordbruksmark.  
 
Analysen visar att det framför allt är biosfärområde Östra Vätterbranterna och i övrigt de 
östra delarna av länet som har en hög mosaik, vilket ur ett biologiskt perspektiv är bra. 
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Figur 52. Mosaikmarksindex. Ju grönare, desto högre grad av ett småskaligt jordbrukslandskap. 

11.1.2 Hot, påverkanstryck och hinder för grön 

infrastruktur 
• Klimatförändringar 

• Upphörd hävd 

11.1.3 Befintliga bevarandeinsatser 
• Åtgärder inom arbetet med Åtgärdsprogram för hotade arter 

• Åtgärder i kraftledningsgator 

• Trädprojekt inom utvald miljö (åtgärder som att hamla eller frihugga skyddsvärda 
träd) 

• Tillsyn, till exempel information och kunskapstolkning om arter 

11.1.4 Ekosystemtjänster 
Landskapets ekosystemtjänster återfinns ofta just i skärningspunkterna mellan olika typer 
av markslag eller livsmiljöer. Till exempel är brynen mellan öppen mark och skogsmark 
ovanligt rika. Brynmiljöer är värdefulla för viltet. Här finns ovanligt många fåglar och 
insekter som kan begränsa skadegörare i jord- och skogsbruket. Väl utvecklade bryn 
tillhör också de platser som vi människor trivs allra bäst i.  
 
Naturmiljöer i alla former är viktiga arenor för olika friluftslivsaktiviteter och även för 
rekreation.  
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Landskapet är dock mer än summan av de enskilda delarna. Både ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt. Landskapet kan t.ex. som helhet vara en destination som turister söker sig till. 
Sammanhängande områden med specifik historisk eller visuell karaktär är särskilt 
värdefulla, i länet t.ex. Östra Vätterbranterna.  

 Sandmiljöer 

11.2.1 Värde för biologisk mångfald 
Historiskt sett har landskapet formats av både människor och olika storskaliga 
naturprocesser. Skogs- och gräsbränder, flygsandfält, stormar, otämjda vattendrag och stora 
flockar med vilda djur var ständigt närvarande och många arter är därför anpassade till att 
leva i en miljö formad av naturkatastrofliknande processer. Intressant nog återfinner vi idag 
ofta det störningsintensiva landskapets arter i miljöer där mänsklig aktivitet på ett effektivt 
sätt imiterar den kraftiga markstörning som var signifikant för de naturkatastrofliknande 
landskapsprocesser som nämns ovan. Det kan vara frågan om militära skjutfält, 
vägskärningar, industritomter eller sandtäkter som alla har det gemensamt att de hyser en 
artrik fauna och flora som är beroende av större vegetationslösa markpartier och perioder 
av intensiv omrörning av markskiktet.   
 
För många kan det vara svårt att dra en parallell mellan skjutfält och moderna 
infrastrukturella biotoper å ena sidan och höga naturvärden å andra, men även i och kring 
det gamla jordbrukslandskapet var markstörningen påtaglig. Självhushållningssamhället 
existerade under lång tid sida vid sida med stora störningsprocesser som t.ex. skogsbränder, 
svedjebruk (som är mer av markbrand än skogsbrand så träden fälldes innan, men det 
kunde ju leda till skogsbrand om elden spreds och blev okontrollerbar.) och flygsand (ofta 
igångsatt grund av överbete, överdrivet skogsuttag och åkerbruk på sandiga marker) men 
även i brukslandskapet fanns störningen. Det kunde röra sig om trampskador genom bete 
på sandiga jordar, marker som idag inte ger någon ekonomisk avkastning och därför tas ur 
drift, hålvägar eller sandiga, magra åkrar.  
 
När allt kommer omkring är alltså täkter, vägskärningar och militära övningsområden 
genom sin förmåga att efterlikna en idag försvunnen miljö en mycket viktig kugge i arbetet 
med att bevara den biologiska mångfalden.  
När det gäller arter kopplade till torra sand- och hedmiljöer i Jönköpings län återfinns dessa 
främst i de nederbördsfattigare östra delarna av länet där deras förekomst ofta 
sammanfaller med småskaliga jordbruksmiljöer. Noterbart är också den värdetrakt med 
isälvsavlagringar som sträcker sig via Vätterns västsida ner mot Skillingaryd. Skillingaryds 
skjutfält är en av södra Sveriges intressantaste lokaler för arter som är beroende av 
kontinuerlig markstörning som t.ex. sandödla, sandspolvivel och ett flertal hotade steklar.  
 
Ränneslätts övningsfält strax väster om Eksjö tätort är ytterligare ett exempel på hur 
militära övningsfält på ett anmärkningsvärt sätt lyckats bevara arter knutna till sandiga 
örtrika miljöer. De stora sammanhängande ljunghedarna som delvis sköts genom bränning 
härbärgerar idag de sista resterna av ett ekosystem som tidigare täckte betydligt större 
arealer i form av utmarksbeten och svedjemarker.  
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I detta sammanhang bör även länets större vattendrag nämnas, både Emån, Lagan och 
Nissan skapar på sin väg genom sandiga avlagringar en kontinuitet av blottad sand. Det kan 
röra sig om meandrande partier eller betade strandmader som löpande skapar erosionshak 
och sandrevlar som utgör viktiga habitat för insekter och växter.  
 

 

Figur 53. Utbredningen av ansvarsarter kopplade till sandmiljöer. 

11.2.2 Hot, påverkanstryck och hinder för grön 

infrastruktur 
Moderniseringen av landskapet har eliminerat eller tillintetgjort många naturliga 
störningsmiljöer. Skogs- och gräsbränder bekämpas idag effektivt, flygsandfältet bands med 
bergtall och dyngräs, vattendragens miljöpåverkan styrs av dammar och kontrollerade 
översvämningar. Detta har i förlängningen inneburit att de arter som är beroende av 
storskaliga naturliga störningsprocesser idag är hårt trängda och i flera fall hotade av 
utrotning.  

11.2.3 Ekosystemtjänster  
Sandtag och skjutfält kan hysa en intressant biologisk mångfald kopplad till historiskt hårt 
hävdade marker. Den infrastruktur som på olika sätt skär genom (och då fragmentiserar) 
landskapet, såsom vägar och kraftledningar kan också fungera som värdefulla 
spridningskorridorer för t.ex. slåttergynnade arter och fjärilar. 
 
Sandområden har också en klimatanpassningsfunktion genom att fördröja och rena vatten. 



GRÖN HANDLINGSPLAN – DEL 3, NULÄGESBESKRIVNING 

REMISS 

______________________________________________________________________________________________ 

 95 

 Referenser 
För referenser hänvisas till Uppdragsbeskrivningen, del 2 

  



GRÖN HANDLINGSPLAN – DEL 3, NULÄGESBESKRIVNING 

REMISS 

______________________________________________________________________________________________ 

 96 

Bilaga 1. Metodbeskrivning – så här 

gjordes GIS-analyserna 

GIS-analys för att identifiera värdekärnor och 

värdenätverk inom Jönköpings län 
Här beskrivs de GIS-analyser som genomförts inom ramen för GI-uppdraget för att 
identifiera värdekärnor och värdenätverk för sju olika naturtyper. De naturtyper som har 
analyserats är våtmark, vatten, odlingslandskap, trivial-, ädel-, gran- och tallskog. 
Framtagandet av värdekärnor och värdenätverk gjordes i programvaran ArcGIS 10.3 och 
för att kunna återupprepa analyserna byggdes modeller i Model Builder. Då värdekärnorna 
för respektive naturtyp baserades på ett antal olika indata som behövde modifieras på olika 
sätt byggdes en modell för varje naturtyp. Modellerna skiljde sig dock inte åt vad gäller den 
grundläggande metoden. 
 
För att identifiera värdekärnor för de olika naturtyperna valde vi att arbeta med en klassisk 
överlagringanalys, dvs. att metoden i sin enkelhet bygger på att undersöka inom vilka 
områden olika indatalager sammanfaller med varandra. Anledningen till att denna metod 
användes är att den ger ett bra resultat på var i landskap olika värden sammanfaller med 
varandra samt att metoden är lätt att repetera. Därmed är det enkelt att lägga till eller ta 
bort lager allt eftersom kunskapsläget förändras.   
 
Det första steget inför analysen var att ta fram arbetsgrupper med sakkunniga personer för 
varje naturtyp. Arbetsgrupperna valde sedan ut de befintliga geodata som de ansett vara 
relevanta för de olika naturtyperna. Data och urval som eventuellt gjorts beskrivs kort i 
tabell X. För alla naturtyper fanns det minst ett skikt med information om var rätt 
marktäcke för naturtypen återfanns. Det fanns också minst ett skikt med information om 
var det förelåg högre värden som kan kopplas till naturtypen, exempelvis förekomst av 
ansvarsarter eller naturreservat.  
 
Samtliga utvalda skikt gjordes sedan till raster med 10x10 meters upplösning över hela 
länet. Varje skikt klassificerades med en ”igenkänningskod” vid konverteringen till raster, 
vilket innebar att det efter överlagringen gick att identifiera exakt vilka skikt som ingick i 
varje rastercell.  
 
Rasterkalkylatorn användes för att addera alla skikt där resultatet blev ett raster med 
cellvärden som motsvarade summan av de skikt som överlappades inom samma område. 
Exempelvis om ena skiktet hade ”igenkänningskod” 100 och ett annat skikt 10 blev 
resultatet där dessa överlappade 110.  
 
Arbetsgrupperna värderade sedan varje lager baserat på hur viktigt det var för naturtypen 
och gav skiktet poäng. Exempelvis fick KNAS markanvändningskarteringen 1 poäng och 
NV Myrskyddsplan 2007 rev 2013 skiktet fick 10 poäng. Poängen ska tolkas som att de 
skikt där vi vet att det finns rätt biotop med bra värden för naturtypen ska få ett större 
genomslag än områden med lägre kvalitet på biotopen. Två typer av skikt användes, dels de 
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som beskrev rätt markanvändningsklass (grå; Tabell X) samt de som beskrev extra värden 
(ofärgade; Tabell X). 
Utifrån den summerade igenkänningskoden tilldelades varje cell den poäng som 
motsvarades av de lager som återfanns inom varje cell. Dock fick en cell enbart poäng från 
ett av de lager som beskrev markanvändningen, det lager med högst värde prioriterades. 
Exempelvis om både NV Myrskyddsplan 2007 rev 2013 (10 poäng) och KNAS 
markanvändningskarteringen (1 poäng) förekom inom samma cell blev värdet totalt 10 
poäng. Extra poäng gavs sedan till de områden som återfanns inom till exempel ett 
naturreservat eller där en ansvarsart hade observerats. Detta gällde dock endast inom de 
områden där rätt markanvändningsklass återfanns. De områden som inte låg inom rätt 
markanvändningsklass fick alltså 0 poäng oavsett om det hade observerats en ansvarsart 
eller var ett naturreservat.  
 
För varje naturtyp diskuterades ett tröskelvärde för värdekärnor fram i arbetsgrupperna. 
Alla områden som uppfyllde det uppsatta tröskelvärdet klassades som värdekärna. För att 
få fram värdenätverken användes verktyget Euclidian Distance med en radie på 500 meter, 
vilket medför att vi identifierade de värdekärnor som låg inom 1000 meter ifrån varandra. 
Resultatet från Euclidian Distance konverterades till polygoner och dess areor beräknades. 
Alla polygoner med en yta mindre än 100 hektar exkluderades, då vi ansåg att dessa 
områden inte uppfyllde kriterierna för att tillhöra ett nätverk. De kvarvarande områdena 
var de ytor som klassades som värdenätverk. De områden som utgjorde värdekärnor 
behölls dock oavsett om de låg inom värdenätverk med en area på över 100 hektar eller 
inte. Alla övriga områden där rätt markanvändning förekom men där poängnivån inte 
nådde upp till tröskelvärdet klassades som stödhabitat. 
 
Våtmark 

  

Skikt Poäng Urval 

NV KNAS 1 Barrsumpskog, Lövsumpskog, Sumpskogsimpediment, 
Våtmark, Övrig våtmark, Hävdad våtmark, Torvtäkt 

NV Myrskyddsplan 2007 rev 2013 10 Inget urval 

LstF Myrskyddsplan äldre 10 Inget urval 

LstF Rikkärr - inventerade (ytor) 10 Inget urval 

NV Våtmarksinventeringen (VMI)  5 NVKLASS = 'Mycket högt naturvärde' 

NV Våtmarksinventeringen (VMI)  5 NVKLASS = 'Högt naturvärde' 

NV Våtmarksinventeringen (VMI) 2 NVKLASS = 'Vissa naturvärde' 

NV Våtmarksinventeringen (VMI) 1 NVKLASS = 'Låga naturvärden' 

LstF Naturreservat 10 Inom markanvändningen (endast den del som har rätt 
markanvändning, ej hela reservatet) 

LstF Natura2000 naturtyper 10 NATURTYP = 7110 OR NATURTYP = 7111 OR 
NATURTYP = 7112 OR NATURTYP = 7113 OR 
NATURTYP = 7114 OR NATURTYP = 7115 OR 
NATURTYP = 7120 OR NATURTYP = 7121 OR 
NATURTYP = 7122 OR NATURTYP = 7124 OR 
NATURTYP = 7140 OR NATURTYP = 7141 OR 
NATURTYP = 7142 OR NATURTYP = 7160 OR 
NATURTYP = 7230 OR NATURTYP = 7232 OR 
NATURTYP = 7233 

Ansvarsarter (arter visas ej) 10 Uttag från Artportalen år 2006-01-01 till 2016-10-01. 
Lägsta kriterie på fåglar Par i lämpl. häckbiotop Enbart 
utfall inom rätt markanvändning valdes ut. 



GRÖN HANDLINGSPLAN – DEL 3, NULÄGESBESKRIVNING 

REMISS 

______________________________________________________________________________________________ 

 98 

Typiska arter N2000 (arter visas ej) 5 Uttag från Artportalen år 2006-01-01 till 2016-10-01. 
Lägsta kriterie på fåglar Par i lämpl. häckbiotop. 
Enbart utfall inom rätt markanvändning valdes ut. 
Typsika arter N2000 inom serie 90F0, 
9190,9180,9170,9160,9130,9110,9020. Om det 
funnits arter som redan finns med i listan för 
ansvarsarter så har dessa exkluderas ur skiktet för de 
typiska arterna 

 
 
Odlingslandskap 

  

Skikt Poäng Urval 

NV KNAS 1 Odlad mark, Äng, Betesmark, Övrig öppen mark 

SJV Ängs- och betesmarksinventeringen 5 markklass = 'Bete' OR markklass = 'Äng' OR markklass = 'Restaurerbar' 

SJV Markklasser 2016 10 MARKKL_TYP = 'Betesmark med särskilda värden' OR MARKKL_TYP = 'Slåtteräng 
med särskilda värden' 

SJV Jordbruksblock 2016 5 AGOSLAG = 'Bete' 

LstF Inventerade skyddsvärda träd i 
Jönköpings län (1-5) 

2 Tradstatus = 'Dött, liggande träd' OR Tradstatus = 'Dött, stående träd' OR 
Tradstatus = 'Friskt' OR Tradstatus = 'Klart försämrad' OR Tradstatus = 'Låg 
vitalitet'. Enbart träd som återfinns inom de aktuella marklasserna 

LstF Inventerade skyddsvärda träd i 
Jönköpings län (6-20) 

5 Tradstatus = 'Dött, liggande träd' OR Tradstatus = 'Dött, stående träd' OR 
Tradstatus = 'Friskt' OR Tradstatus = 'Klart försämrad' OR Tradstatus = 'Låg 
vitalitet'. Enbart träd som återfinns inom de aktuella marklasserna 

Ansvarsarter (arter visas ej) 10 Uttag från Artportalen år 2006-01-01 till 2016-10-01. Lägsta kriterie på fåglar Par i 
lämpl. häckbiotop. Enbart utfall inom rätt markanvändning valdes ut. 

Typiska arter N2000 (arter visas ej) 5 Uttag från Artportalen år 2006-01-01 till 2016-10-01. Typiska arter N2000 alpina 
arter bort tagna. Serien 4000-6000 användes inom odlingslandskapet. Enbart där 
aktuell markanvändning finns. Lägsta kriterie fåglar par i lämpl. Häckbiotop. Om 
det funnits arter som redan finns med i listan för ansvarsarter så har dessa 
exkluderas ur skiktet för de typiska arterna. 

LstF Natura2000 naturtyper 10 Naturtyp= 4030 - 6530 

LstF Naturreservat 10 Här valdes de ytor inom naturreservaten som finns i något av de två 
marktäckesskikten.  

LstF Kulturreservat 15 Alla 

LstF Kultur Fornvårdsobjekt yta 5 Alla där det inte förekommer kulturreservat 

 
Vatten 

  

Skikt Poäng Urval 

LstF Värdefulla vatten Natur Sjöar  10 Alla (Nationellt särskilt värdefulla, Nationell värdefulla, 
Regionalt särskilt värdefulla, Regionalt värdefulla + 
Potentiella) 

LstF Värdefulla vatten Natur Vattendrag    10 Alla (Nationellt särskilt värdefulla, Nationell värdefulla, 
Regionalt särskilt värdefulla, Regionalt värdefulla + 
Potentiella) 

LstF Värdefulla vatten Fiske Sjöar  10 Alla (Nationellt särskilt värdefulla, Nationell värdefulla, 
Regionalt särskilt värdefulla, Regionalt värdefulla + 
Potentiella) 

LstF Värdefulla vatten Fiske Vattendrag  10 Alla (Nationellt särskilt värdefulla, Nationell värdefulla, 
Regionalt särskilt värdefulla, Regionalt värdefulla + 
Potentiella) 

LstF Limniska nyckelbiotoper - sträckor 10 Alla 
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LstF Limniska nyckelbiotoper - punkter 10 Alla 

LM Fastighetskartan vatten 1 
 

LM Fastighetskartan hydrografi 1 
 

Konnektivitet hos läderbaggehabitat i tre 

fokusområden i Jönköpings län 
Läderbagge (Osmoderma eremita) lever främst i öppnare landskap med grova ekar som utgör 
bra habitat då de ger stor tillgång till mulm (en blandning av död ved och 
nedbrytningssvampar). Men arten har även hittas på andra lövträdsarter som bok, ask, lind, 
alm, äkta kastanj m.fl. vilka kan utgöra lämpliga habitat så länge de är tillräckligt grova 
(Åtgärdsprogram Antonsson). Då lövträd generellt sett är långlivade erbjuder de en bra 
levnadsmiljö för upp till så många som 50 generationer av läderbaggar (Ranius?). Den stabila 
levnadsmiljön samt att tillgången till gamla grova lövträd historiskt sett har varit stor, har lett 
till att arten haft ett litet behov av att sprida sig över långa avstånd. Studier har visat att bara 
runt 15 % av läderbaggarna i ett träd sprider sig vidare och oftast tar de sig inte längre än till 
det närmaste lämpliga trädet. Vanligen är det inom ett avstånd på ca 200 meter. Det har dock 
visat sig att läderbagge har möjlighet att flyga längre sträckor och att en liten procent av 
individerna faktiskt kan sprida sig upp mot 800 meter. 
 
Dagens fragmenterade landskap där tillgången på äldre grova träd minskar samt att tidigare 
öppnare marker växer igen på grund av minskad skötsel är därmed negativt för läderbaggen. 
Främst är det småskalig fragmentering och förlust av levnadsmiljöer som påverkar arten. 
Men även på en större skala har arealen lämpliga levnadsmiljöer visat sig påverka den. I 
områden med stora arealer lämpliga levnadsmiljöer har antalet läderbaggar per träd visat sig 
vara högre än i områden med mindre areal, trots att de endast lever i ett eller ett fåtal av 
träden. Det är alltså mer fördelaktigt för läderbaggar att befinna sig i stora sammanhängande 
öppna lövträdsmiljöer än i mindre uppdelade miljöer.  
 
Läderbagge har visat sig vara en bra indikatorart., det vill säga att om läderbagge förekommer 
i ett område finns det även goda förhållanden för många andra arter att klara sig där. De 
åtgärder som utförs för att förbättra levnadsmiljön för läderbagge gynnar därför många andra 
arter samtidigt.   
 

Syftet var att 

1. Ta fram en nulägesbild över befintliga lämpliga levnadsmiljöer för läderbagge  

2. Utreda konnektiviteten hos dessa levnadsmiljöer 

3. Peka ut var levnadsmiljöerna behöver förstärkas för att öka dess kvalitet  

4. Peka ut var levnadsmiljöerna kan knytas ihop för att öka konnektiviteten mellan 

habitaten och därmed öka spridningsmöjligheten för läderbagge  

Avgränsning 

Analysen utfördes i tre områden i Jönköpings län: 
1. Området Botorp vid sjön Noen är en känd läderbaggelokal belägen i nordöstra delen 

av Jönköpings län. Från området och österut mot Tranås finns ett historiskt 

intressant eklandskap med.. (Noen Tranås ca 300 km2) 
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2. Skirö beläget i sydöstra delen av Jönköpings län (72 km2) 

3. I biosfärsområdet Östra Vätterbranterna har en kartlägggning av den historiska 

markanvändningen gjorts vilket gör det intressant att försöka koppla förekomst av 

läderbagge till historiskt förekommande levnadsmiljöer. (318 km2) 

 

Indata 
Levnadsmiljöer 

➢ LstF Inventerade skyddsvärda träd i Jönköpings län (Hämtat 2017-03-18) 

 
Beskrivning av data: Skiktet innehåller alla inventerade skyddsvärda träd i Jönköpings län. 
Det är en hopslagning av databaserna "Skyddsvärda träd i Jönköpings län inventerade 
från och med 2009" och "Skyddsvärda träd i Jönköpings län inventerade till och med 
2008". Inventeringarna har utförts av Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

 

Friktionsraster 

➢ Heltäckande naturtypskartering - KNAS6 (Levererat 2016-04-09) 

 
Beskrivning av data: Lantmäteriet, Metria utför löpande en Kontinuerlig 
Naturtypskartering av Skyddade områden (KNAS) vilken kvalitetssäkras bland annat 
mot befintliga naturinventeringar. Naturtypskarteringen görs även för hela landet, men 
karteringen är inte kvalitetssäkrad på samma sätt i hela landet som i de skyddade 
områdena. Likväl är det vid tidpunkten för denna analys den bästa heltäckande 
naturtypsindelning som finns att tillgå. Mer information om karteringen finns i rapporten 
”Ny metod för kontinuerlig naturtypskartering av skyddade områden (KNAS)”. 

 

➢ LM Fastighetskartan vatten (Hämtat 2017-03-18) 

 
Beskrivning av data: Fastighetskartan vatten är en produkt som levereras från Lantmäteriet 
och som innehåller ytor för sjöar och större vattendrag. Minimimått för redovisning är 
ytor större än ca 500 kvm och vattendrag som är minst 6 m breda. 

 

Metod 
Nulägesbild över befintliga levnadsmiljöer 

Befintliga potentiella levnadsmiljöer identifierades med en modell som byggdes i 
programvaran ArcMap 10.3 (Bilaga 1). Som underlag användes skiktet LstF Inventerade 
skyddsvärda träd i Jönköpings län som innehåller de ca 150.000 skyddsvärda träd som hittills 
inventerats i länet. Från dessa valdes alla lövträd, som antingen hade en brösthöjdsdiameter 
(BDH) >= 100 cm eller som identifierats som hålträd och med en BDH >= 40 cm, samt 
var friska, klart försämrade eller lågvitala, ut som potentiella levnadsmiljöer för läderbagge 
(Bilaga 2). Detta urval benämns nedan som trädurvalet. 
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Ett friktionsraster togs sedan fram för analysområdena. Friktionsrastret beskriver den relativa 
kostnaden, eller energin, som går åt för läderbagge att förflytta sig i olika typer av landskap. 
Det är till exempel enklare, och därmed mindre kostsamt, för läderbagge att sig fram över en 
öppen yta jämfört med genom en tät skog. För alla naturtyper inom analysområdena togs 
friktionsvärden fram genom diskussioner med en expertgrupp (Bilaga 3) där följande 
resonemang fördes: 

➢ Det är enklare att flyga genom öppna marker  

➢ Det är mindre önskvärt att flyga genom fuktiga skogar 

➢ Det är svårt att flyga genom täta skogar 

➢ Det är möjligt att flyga över vatten om det gäller kortare avstånd 

➢ mm  

Dessa resonemang  överensstämmer med befintlig forskning kring läderbagges 
spridningsförmåga i olika landskapstyper. Litteraturen är dock inte heltäckande och 
friktionstalen bör därför ses som antaganden kring hur läderbagge förflyttar sig i ett landskap. 
Friktionsvärdena har inte heller något reellt värde utan beskriver det relativa motstånd varje 
markanvändningsklass utgör för läderbagges spridningsförmåga.  
 
Som underlag för friktionsrastret användes främst KNAS6-data med befintliga 
markanvändningsklasser. I tillägg användes Fastighetskartans vatten för att kunna höja 
friktionstalet för stora sjöar och vattendrag jämfört med små (se beskrivning av data ovan).  
 
Trädurvalet och friktionsrastret användes sedan i en Cost Distance analys med ett maximalt 
effektivt spridningsavstånd på 125 meter. I en Cost Distance analys beräknas hur långt i alla 
riktningar från respektive träd en läderbagge kan ta sig baserat på hur kostsamt det är att ta 
sig fram genom landskapet. Med effektivt avstånd menas att om det maximala 
spridningsavståndet är 125 meter och om friktionsvärdet är 1 kan läderbaggen ta sig 125 
meter genom landskapet medan om friktionstalet är 5 kan den endast förflytta sig 25 meter. 
Det maximala avståndet på 125 meter bestämdes utifrån forskning om hur läderbagge 
förflyttar sig i landskapet (ref.). De beräknade områdena inom ett effektivt spridningsavstånd 
på 125 meter utgjorde potentiella befintliga levnadsmiljöer för läderbagge och benämns 
nedan som levnadsmiljöerna. 
 

Levnadsmiljöernas konnektivitet 

Konnektiviteten hos befintliga potentiella levnadsmiljöer identifierades genom att ta fram 
Least Cost Pathways (LCPs) mellan dem. Detta gjordes med verktyget Linkage Mapper (ref.) 
som tagits fram till programvaran ArcMap 9.3 samt 10. LCPs är … 
 
BCA 
Täthetsanalys 3,9 träd/ha över en 2 km skala 
 

Identifiering av var åtgärder bör utföras 

Expertgruppens arbete 
1. Var bör levnadsmiljöer stärkas 

2. Var ska vi satsa för att knyta ihop levnadsmiljöer 
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Analysera hur åtgärder kan öka konnektiviteten hos 

levnadsmiljöerna 

Ny konnektivitetsanalys med tillagda åtgärdsområden från punkt 2 ovan 

 

Validering av resultat 

Jämföra med känd förekomst av läderbagge – artportalen 
 

Mer om trädurval 

Träd som utgjorde lämpliga levnadsmiljöer för läderbagge valdes ut baserat på följande 
kriterier: 

• Art = Alla lövträdsarter 

• Status = Träd som var friska, klart försämrade eller med låg vitalitet 

• Brösthöjdsdiameter => 100 cm eller  

• Hålträd med brösthöjdsdiameter => 40 cm 

 
SQL för LstF Inventerade skyddsvärda träd i Jönköpings län som 
 
((((Stamomkret/3.14) > 100) OR (Skyddsvrde = 'Hålträd' AND ((Stamomkret/3.14) > 40)))) 
AND (Tradstatus = 'Friskt' OR Tradstatus = 'Klart försämrad' OR Tradstatus = 'Låg 
vitalitet') AND (Tradslag =  'Al' OR Tradslag = 'Alm' OR Tradslag = 'Alm-släktet' OR 
Tradslag = 'Apel' OR Tradslag = 'Apel-släktet' OR Tradslag = 'Apel, äpple' OR Tradslag = 
'ask' OR Tradslag = 'Ask' OR Tradslag = 'asp' OR Tradslag = 'Asp' OR Tradslag = 'Avenbok' 
OR Tradslag = 'Balsampoppel' OR Tradslag = 'Bergek' OR Tradslag = 'Björk' OR Tradslag 
= 'Björk-släktet' OR Tradslag = 'Blodbok' OR Tradslag = 'Blodlönn' OR Tradslag = 'bok' 
OR Tradslag = 'Bohuslind' OR Tradslag = 'Bok' OR Tradslag = 'Ek' OR Tradslag = 'ek-
släktet' OR Tradslag = 'Ek-släktet' OR Tradslag = 'Ek ' OR Tradslag = 'Fågelbär' OR 
Tradslag = 'glasbjörk' OR Tradslag = 'Glasbjörk' OR Tradslag = 'gråal' OR Tradslag = 'Gråal' 
OR Tradslag = 'Gråpoppel' OR Tradslag = 'Hassel' OR Tradslag = 'Hägg' OR Tradslag = 
'hästkastanj' OR Tradslag = 'Hästkastanj' OR Tradslag = 'Jolster' OR Tradslag = 'Kastanj' 
OR Tradslag = 'Klibbal' OR Tradslag = 'Knäckepil' OR Tradslag = 'Körsbär' OR Tradslag 
= 'Lind' OR Tradslag = 'Lind-släktet' OR Tradslag = 'Lundalm' OR Tradslag = 'lönn' OR 
Tradslag = 'Lönn' OR Tradslag = 'Malus sp' OR Tradslag = 'Masurbjörk' OR Tradslag = 
'oxel' OR Tradslag = 'Oxel' OR Tradslag = 'Parklind' OR Tradslag = 'Pil' OR Tradslag = 'Pil 
(flera arter)' OR Tradslag = 'Poppel' OR Tradslag = 'Poppel (utom asp)' OR Tradslag = 
'Populus sp' OR Tradslag = 'Pyramidpoppel' OR Tradslag = 'Päron' OR Tradslag = 'Rönn' 
OR Tradslag = 'Salix' OR Tradslag = 'Salix (viden m.fl.)' OR Tradslag = 'Salix sp' OR 
Tradslag = 'skogsalm' OR Tradslag = 'Skogsalm' OR Tradslag = 'skogsek' OR Tradslag = 
'Skogsek' OR Tradslag = 'skogslind' OR Tradslag = 'Skogslind' OR Tradslag = 'sälg' OR 
Tradslag = 'Sälg' OR Tradslag = 'Sötkörsbär / fågelbär' OR Tradslag = 'Tysklönn' OR 
Tradslag = 'Vide' OR Tradslag = 'Vildapel' OR Tradslag = 'Vitpil' ) 
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Mer om Friktionsvärden 

 

Kod Naturtypsklass Friktionsvärde 

0 Oklassat 15 

1 Tallskog 4 

2 Granskog 5 

3 Barrblandskog 5 

4 Barrsumpskog 5 

5 Lövblandad barrskog 5 

6 Triviallövskog 4 

7 Ädellövskog 2 

8 Triviallövskog med ädellövinslag 2 

9 Lövsumpskog 4 

10 Yngre skogar inklusive hyggen 3 

11 Impediment 3 

12 Våtmark 2 

13 Övrig våtmark 2 

14 Hävdad våtmark 2 

15 Torvtäkt 2 

16 Odlad mark 2 

17 Äng 1 

18 Betesmark 1 

19 Substratmark 2 

20 Övrig öppen mark 1 

21 Exploaterad mark 15 

22 Friluftsanläggningar 2 

23 Sötvatten 2 

25 Sumpskogsimpediment 2 

31 Tallskog (inga föreskrifter) 4 

32 Granskog (inga föreskrifter) 5 

33 Barrblandskog (inga föreskrifter) 5 

34 Barrsumpskog (inga föreskrifter) 5 

35 Lövblandad barrskog (inga föreskrifter) 5 

36 Triviallövskog (inga föreskrifter) 4 

37 Ädellövskog (inga föreskrifter) 2 

38 Triviallövskog med ädellövinslag (inga föreskirfter) 2 

39 Lövsumpskog (inga föreskrifter) 4 

40 Yngre skogar inklusive hyggen (inga föreskirfter) 3 

41 Impediment (inga föreskrifter) 3 

42 Glest bevuxen skogsmark dominerad av hygge/ungskog alternativt skogligt impediment  3 

55 Sumpskogsimpediment (inga föreskrifter) 2 

57 Glest bevuxen skogsmark dominerad av hygge/ungskog alternativt skogligt impediment  3 
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Bilaga 2. Ordlista och definitioner 
Grön infrastruktur: Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande 
livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Med nätverk avses de 
fysiska relationer och egenskaper som tillsammans ger förutsättningar för landskapets olika 
ekosystemtjänster. Grön infrastruktur är ofta tydligt kopplat till bruket av landskapet. 
 
Ekosystemtjänst: Tjänst eller nytta som naturen ger oss, ofta utan att vi reflekterar över 
det, eller värdesätter det. Exempel på ekosystemtjänster är rekreation, naturturism, arter 
som bidrar till pollinering, produktion av råvaror som kan användas till mat, vatten, 
material i byggnation, bränsle, vattenrening, ren luft och buffring av 
klimatförändringseffekter. 
 
Inägomark: Jordbruksmark som inhägnats för att hålla vilda djur såsom älg och ren ute, 
eller ibland tamboskap som släppts fri på skogen. Inägor kunde bestå av åkrar, slåtterängar 
och trädgårdsland.  
 
Kulturmiljö: Hela den av människors verksamheter och aktiviteter präglade miljön. 
Begreppet kulturmiljö kan även användas för avgränsade platser eller miljöer med en 
sammanhållen karaktär eller funktion. 
 
Kulturmiljömål: Nationella mål för statliga myndigheter i syfte att komplettera 
miljökvalitetsmålen. 
 
Landskap: Ett rumsligt fysiskt sammanhang och en produkt av olika historiska sociala och 
ekologiska processer inom ett område. De flesta samtida landskap har formats i samverkan 
mellan natur och kultur.  
 
Livsmiljö: Den miljö arter förekommer i. I föreliggande handlingsplan avses främst  
naturtyp eller markslag. Även människan har en livsmiljö. 
 
Miljömål: Miljö, naturmiljö och kulturmiljö 
 
Naturbetesmark: Naturbetesmark är inget begrepp som vi användes i jordbruksstöden. I 
grön handlingsplan avses okultiverad betesmark (det vill säga mark som inte såtts in, 

harvats eller gödlats) så som hagmark, ljunghedar, alvarmarker och strandbeten.  Det finns 
också värden i gamla små åkrar som ligger som permanent bete idag, med höga värden 
knutna till träd, buskar och kulturlämningar även om fältskiktet är trivialt.  
 
Naturmiljö: Platser, landskap eller rumsliga samband som i hög utsträckning präglas av 
ekologiska relationer samt geologiska och klimatmässiga förutsättningar. Naturmiljöer kan 
även omfatta miljöer med en tydlig mänsklig påverkan. Begreppet kan även avse områden 
som skyddas för sina naturvärden.  
 
Rödlistad art: är en klassificering av arter efter en bedömning av deras utdöenderisk. 
Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas 
eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation. 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Art
https://sv.wikipedia.org/wiki/Utd%C3%B6d
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Spridningszon: Område runt en värdekärna inom vilket en eller flera fokusarter har stor 
sannolikhet att kunna röra sig (~räckvidd för arters spridningsförmåga). Varierar mellan 
arter och system.  
 
Spridningslänk: Ett område som utifrån arters spridningsförmåga fungerar som en 
sammanbindning mellan värdekärnor. 
 
Typiska arter inom Natura 2000: Arter framtagna som är karakteristiska för en viss 
naturtyp. 
 
Utägomark: Utägomark är allt utanför åker, ängsmark och tomten. Före skiftesreformerna 
låg gårdarna samlade kring en bytomt. Kring bytomten låg åkrar och ängar inhägnade så att 
djuren inte kom åt grödorna, detta var inägomark. Därutanför låg utägan med skog, myr, 
hedlandskap, ohägnade gräsmarker och allt annat som inte kunde brukas som åker eller 
användas för att samla vinterfoder. På utmarken betade djuren och vaktades av vallpojkar 
och flickor. 
 
Vardagslandskap: Den vanligaste typen av landskap. Innehåller inga större mängder av 
värdekärnor, men är ändå viktigt eftersom det ofta är här som spridningslänkar eller 
spridningszoner finns. 
 
Värdeelement: Element med positiv betydelse för biologisk mångfald, som beskriver 
ekologiska kvalitéer som utgör förutsättningarna för fungerande ekosystem, till exempel 
arter, sammansättning av arter, artkomplex, livsmiljöer/habitat och funktioner. Detta är 
den minsta byggstenen i arbetet med grön infrastruktur som utgör basen för att identifiera 
värdekärnor.  
 
Värdekärna: Ett sammanhängande naturområde som bedöms ha höga naturvärden i form 
av befintligt naturtillstånd. En värdekärna har normalt en påtaglig förekomst av 
värdeelement som skapar förutsättningar för höga naturvärden och en rik biologisk 
mångfald. Värdekärna är huvudenheten för att definiera kvalitativa miljöer i landskapet i 
arbetet med grön infrastruktur. 
 
Värdenätverk: Nätverk av värdekärnor med lämpliga livsmiljöer för en viss art eller 
artgrupp, vilka bildar ekologiska länkar genom överlappande spridningszoner. 
Värdenätverken har värdeelementen som grund och spridningsbiologiska kopplingar är 
starkare inom än utanför nätverket. 
 
Värdetrakt: Ett landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden. En 
värdetrakt har väsentligt högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv, inklusive viktiga 
biologiska strukturer, funktioner och processer än vad som finns i omgivande landskap. 
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Sammanfattning 
Denna del av den gröna handlingsplanen innehåller information om hur underlaget som 
har tagits fram i nulägesbeskrivningen (del 3) kan användas. Här beskrivs även de områden 
som har pekats ut som viktiga att jobba vidare med i ett längre perspektiv.  
 
Tio tematiska insatsområden har identifierats som extra betydelsefulla i det kommande 
arbetet.  

• Grön infrastruktur i brukade och exploaterade områden 

• Granens utbredning på bekostnad av andra trädslag 

• Viltstam i balans 

• Odlingslandskapets strukturförändring 

• Tidigare miljöskulder 

• Ekologiskt funktionella kantzoner med omgivande landskap 

• Invasiva arter 

• Friluftsliv och ekoturism 

• Grön infrastruktur på lokalnivå 

• Utvecklade underlag och arbetssätt 
 
Flera av insatsområdena har tydlig koppling till de främsta utmaningarna som identifierats i 
nulägesbeskrivningen (del 3), medan andra har lyfts fram som prioriterade i de samverkans- 
och arbetsgrupper som varit aktiva i framtagandet av den gröna handlingsplanen. 
 
35 specifika åtgärder föreslås som olika aktörer i länet ska göra inom programperioden 
2018-2022.  En utförlig beskrivning av åtgärderna finns i handlingsplanens del 5. 
 
Vägledning för grön infrastruktur i klimatanpassning, samhällsplanering, 
naturvårdsplanering, och planering av jord- och skogsbruk har tagits fram. 
Handlingsplanen har inte någon självständig juridisk verkan och är inte i sig bindande 
utan utgör planeringsunderlag som får sin verkan genom olika aktörers avvägningar och 
agerande i prövning och planering. Det är därför viktigt att planen blir en plan som 
används av berörda aktörer i länet.  
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 Introduktion 
Hållbar utveckling är ett övergripande politiskt mål, som syftar till att nästa generation ska 
få ta över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. För att nå dit krävs arbete på 
både global och lokal nivå. 
 
Biologisk mångfald är en grundförutsättning för mänsklig överlevnad. Naturen ger 
samhället produkter och tjänster som bidrar till välfärd och livskvalitet. För en fungerande 
mångfald, krävs en grön infrastruktur som ger landskapsekologiska samband. Grön 
infrastruktur är även en grund för att uppnå många av miljömålen och bidra till möjligheter 
för ett rikt friluftsliv.  

Denna rapport är en del av Grön handlingsplan för Jönköpings län, som är framtagen i 
samverkan med länets aktörer. Handlingsplanen är resultatet av ett samordnat 
genomförande av Länsstyrelsens uppdrag att ta fram 1) regionala åtgärdsprogram för 
miljökvalitetsmålen, 2) handlingsplan för grön infrastruktur och 3) åtgärder för att nå 
friluftsmålen.  
 
Handlingsplanen är indelad i fem delar: 

• Sammanfattning (del 1) – Vad innehåller planen och hur ska den läsas? 

• Uppdragsbeskrivning (del 2) – Varför en grön handlingsplan? 

• Nulägesbeskrivning med fokus på grön infrastruktur (del 3) – Var finns gröna värden 
och vilka är hoten?  

• Insatser för Grön infrastruktur (del 4) – Vad behöver jobbas vidare med och hur kan 
handlingsplanen användas?  

• Åtgärder för Grön infrastruktur, Friluftsliv och Djurens och växternas miljömål 
(del 5) – Vem ska göra vad 2018-2022?  

 

 

3. Nulägesbeskrivning 

1. Sammanfattning 

4. Insatser och vägledning 5. Åtgärdsprogram 2018–2022 

Åtgärder för:  

• Levande sjöar & 

vattendrag 

• Myllrande 

våtmarker 

• Levande skogar 

• Ett rikt 

odlingslandskap 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och 

djurliv 

 

 

• Det strategiska 

arbetet 

• Insatsområden 

• Lista över åtgärder 

• Vägledning för 

genomförande 

 

• Länets fysiska 

förutsättningar 

• Skyddade områden 

• Utmaningar 

• Kartläggning av 

viktiga strukturer 

• Nulägesanalys för 

respektive naturtyp 

inklusive 

värdetraktskartor 

• Bristanalys 

• Syfte och 

avgränsning 

• Uppdrag 

• Mål 

• Koppling till andra 

strategier 

• Tidplan 

• Användnings-

område och status 

• Framtagande-

processen 

• Erfarenheter och 

reflektion 

 

 

2. Uppdragsbeskrivning 
 

GRÖN HANDLINGSPLAN 
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 Läsanvisning  
I kapitel 2 lyfts hur man kan arbeta strategiskt och långsiktigt för att nå målen i den gröna 
handlingsplanen.  
 
I kapitel 3 beskrivs tematiska insatsområden som har identifierats som särskilt 
betydelsefulla i det fortsatta arbetet.  
 
I kapitel 4 finns en kort sammanställning av de specifika åtgärder som olika aktörer i länet 
ska göra inom programperioden 2018-2022.  En utförlig beskrivning av åtgärderna finns i 
handlingsplanens del 5. 
 
I kapitel 5 ges vägledning för genomförandet av handlingsplanen. Här konkretiseras hur 
underlagen i den gröna handlingsplanen kan användas inom några verksamhetsområden, 
till exempel fysisk planering och naturvårdsplanering.  

 Ett strategiskt och långsiktigt arbete  
För att främja den biologiska mångfalden, bidra till miljömålen och åstadkomma en 
sammanhängande grön infrastruktur i Jönköpings län krävs ett helhetsperspektiv, där 
många aspekter är viktiga. De tematiska insatsområden visar vägen och de konkreta 
åtgärder som finns i handlingsplanen ska genomföras för att bidra till att nå de ambitiösa 
målen. För att uppnå nytta utifrån ett helhetsperspektiv och arbeta strategiskt och 
långsiktigt är några saker särskilt viktiga att sträva efter i genomförandet.  
 
Samverkan och dialog behövs för att förstå varandras perspektiv i arbetet med naturvård 
och biologisk mångfald, dels mellan och inom kommuner och andra myndigheter och dels 
mellan markägare, företagare och offentlig verksamhet. Många olika aktörer berörs av 
frågorna och därför behövs dialog för att värna om och utveckla den biologiska 
mångfalden.  

Att öka kunskapen och använda det kunskapsmaterial som finns, och fortsätta ta fram 
nytt planerings- och kunskapsunderlag, i form av inventeringar och andra kartläggningar av 
bland annat arter är viktigt för att säkerställa att rätt prioriteringar görs. Att bevara och 
främja arter och biologisk mångfald i naturen ger många och skilda värden och kunskapen 
om varför det är viktigt behöver spridas mer.  

Samhällsplanering och fysisk planering kan bidra till den biologiska mångfalden och till 
natur- och grönområden samt den gröna infrastrukturen. Den fysiska planeringen kan både 
styra översiktligt på landskapsnivå och detaljerat hur mark och vatten ska användas. Det 
kan bland annat innebära att ta hänsyn vid exploatering, att attraktiva stråk för människa, 
flora och fauna bibehålls och skapas samt till ett rikt odlingslandskap och levande skogar.   

Att skapa möjligheter att vistas i naturen är betydelsefullt för att förbättra människors 
välbefinnande. Att vistas i naturen bidrar positivt till individens hälsa och till folkhälsan. Att 
vistas i naturen kan också bidra till ökad kunskap om naturmiljön och de nyttigheter som 
naturen och ekosystemen bidrar med de så kallade ekosystemtjänsterna. 
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 Insatsområden för fortsatt arbete 
Arbetsflödet med att ta fram en handlingsplan följer Figur 1. Genom att först titta på nuläget 
kan sedan en bristanalys göras som tar fram olika insatsområden, där mer fokus behöver 
läggas för att nå större effekt i miljöarbetet. Därefter kan åtgärdsförslag som ingår i dessa 
insatsområden formuleras. På så sätt ökar chansen att åtgärderna blir relevanta och 
effektfulla.  
 

 

Figur 1. Arbetsflöde för handlingsplanen. Nulägesbeskrivningen har utvärderats i en bristanalys. 

Insatsområdena innefattar länets stora utmaningar. För att konkret komma framåt, har ett antal åtgärder 

föreslagits.  

 
Ett antal tematiska insatsområden har identifierats som extra betydelsefulla i det 
kommande arbetet, dessa beskrivs kortfattat nedan. Flera av insatsområdena har tydlig 
koppling till de främsta utmaningarna som identifierats i nulägesbeskrivningen (del 3), 
medan andra har lyfts fram som prioriterade i de samverkans- och arbetsgrupper som varit 
aktiva i framtagandet av den gröna handlingsplanen.    
 
I dagsläget finns i de flesta fall inga färdiga planer för hur arbetet med de olika 
insatsområdena ska gå vidare. På sikt ska det för varje insatsområde tas fram målsättningar 
och behov av insatser. 

 Grön infrastruktur i brukade och 

exploaterade områden 
Ett av de stora hoten mot grön infrastruktur är den exploatering som sker (främst genom 
nya bostäder och vägar). Samtidigt finns det i vardagslandskapet strukturer med stor 
potential att stärka den gröna infrastrukturen. Syftet med insatsområdet är dels att hitta 
områden med hög risk för att exploatering som hotar befintliga värdekärnor och 
spridningszoner (del 1), och dels att hitta områden i det mer triviala landskapet som har 
potential att stärka den gröna infrastrukturen och befintliga värdekärnor (del2).  
 

1) Genom att använda det nationellt framtagna förvaltningsindexet (del 2), och göra 
ett överlägg mot värdekärnskartorna tas en modell fram (av Länsstyrelsen) för hur 
grön infrastruktur kan fångas upp och säkras i ett område där det förväntas bli en 
ökad exploatering inom en snar framtid. Värdekärnor som hamnar inom 
högriskområden för exploatering (mörk) eller hög risk för igenväxning (ljus) är 
intressanta att arbeta vidare med. 

 

Nuläges-
beskrivning 
 

 Bristanalys 
(Miradi) 
 

Insats- 
områden 
 

Åtgärder 
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Figur 2. Värdekärnor som hamnar inom högriskområden för exploatering (mörk) och högriskområde för 

avfolkning och igenväxning (ljus) är extra intressanta att arbeta vidare med.  

 

Tabell 1. Areal värdetrakter inom respektive grad av förväntad exploatering. 

Förväntad 
exploatering Summa av Area  Av totala arean 

ingen 45689 30,0 

låg 19250 12,7 

låg 18986 12,5 

låg 22962 15,1 

medel 19749 13,0 

medel 15308 10,1 

medel 7481 4,9 

hög 2150 1,4 

hög 531 0,3 

Totalsumma 152107 100,0 
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2) I insatsområdets del två fokuseras på hur grön infrastruktur kan användas för att 
minska barriäreffekter av områden med låg biologisk mångfald (så som 
monokulturer av ren produktionsskog, helåkerslandskap med mera). En metodik 
kring ett GIS-skikt tas fram (av Länsstyrelsen) där genomskärande strukturers (så 
som vattendrag, kraftledningsgator och vägkanter) potential för att öka den gröna 
infrastrukturen i vardagslandskapet lyfts fram. 

 
Insatsområdet har koppling till åtgärdsidé 17, 18, 19, 34, 47, 48, 51, 52, 64 och 73 (Se bilaga 
1 i del 5).  

 Granens utbredning på bekostnad av andra 

trädslag 
Som nämnts i nulägesbeskrivningen för Levande skogar (del 2 kapitel 8), så är ett stort 
problem i länet att det planteras oproportionerligt mycket gran i förhållande till vad marken 
naturligt sett skulle hysa. Då skogsbruket har en lång leveranstid för de åtgärder som görs, 
blir det viktigt att arbeta än mer aktivt för att vända trenden och få markägare att våga satsa 
på andra trädslag än gran. Detta är naturligtvis ett komplext arbete, då många faktorer 
spelar roll; efterfrågan, viltbete, klimatförändringar med mera.  
 
Insatsområdet handlar om att lyfta och hantera denna utmaning på ett regionalt plan, och 
en plan för detta behöver tas fram i samverkan kommande år. 
 
Problematiken tas upp bland annat i åtgärden Öka andelen lövskogar på kommunägd mark, 
åtgärd 3 under Levande skogar och Dialog kopplat till de skogliga målbilderna, åtgärd 5 
under Levande skogar. Insatsområdet har även koppling åtgärdsidé 13, 35, 39, 40, 41, 42, 
45, 47 och 48 (Se bilaga 1 i del 5). 

 Viltstam i balans 
En stor fråga i Jönköpings län, är hur vi ska få viltstammar och skogs-/jordbruk i balans. 
Trots att Jönköpings län på många håll är ett tallmarkslän, planteras det mycket gran. Ett av 
argumenten är betesskador. Även lövet far illa, då rönn, asp, sälg och ek (de så kallade 
RASE-arterna) inte når mogen trädålder. 
 
Inom odlingslandskapet börjar vildsvin bli ett allt påtagligare inslag i landskapsbilden med 
stora skador på vissa platser. 
 
Arbete pågår med detta i viltförvaltningsdelegationen samt i våra älgförvaltningsgrupper 
och älgskötselområden via information och utbildning samt vid granskning och uppföljning 
av bland annat förvaltningsplaner.  
 
Insatsområdet syftar till att lyfta problematiken och att framhålla de insatser som 
genomförs inom ramen för projektet Viltstammar i balans 2.0. Projektet drivs med LRF 
som huvudman, med syfte att sprida kunskap om hur man förvaltar vilt och skog på ett 
balanserat sätt. Fokus i projektet som beviljats medel ligger på att öka kunskapen om 
viltförvaltning och sambandet mellan fodermängd och betesskador, vilttäthet och olika 
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klövviltarters inbördes påverkan. Projektet genomförs i samarbete med experter från LRF, 
Södra, Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen. Projektet startar i Småland och Blekinge 
och pågår till 2020. 
 
Åtgärd 7 under Levande skogar, Viltstam i balans, rör just detta område. 
Insatsområdet har även koppling till åtgärdsidé 35, 39, 40, 41, 42, 43, 45 och  47 (Se bilaga 
1 i del 5). 

 Odlingslandskapets strukturförändring 
Odlingslandskapets strukturförändring är en stor fråga i Jönköpings län och något som har 
en stor effekt på odlingslandskapets utformning. EU-stöden påverkar utformningen, 
liksom de politiska beslut som fattas. Här bidrar också faktorn att Sverige är ett av de 
länder i världen där urbaniseringen går snabbast. Många har tappat kontakten med 
landsbygden och ser inte längre kopplingarna mellan var mjölk eller köttet kommer ifrån. 
 
I Jönköpings län är en av de stora negativa förändringarna att jordbruksmark växer eller 
planteras igen. Insatsområdet handlar om att lyfta och hantera denna utmaning på ett 
regionalt plan, och en plan för detta behöver tas fram i samverkan kommande år.  
  
Åtgärd 1 under Ett rikt odlingslandskap, Utvecklingen på landsbygden - vart är vi på väg? 
är ett försök att hantera detta. 
 
Insatsområdet har även koppling till åtgärdsidé 13, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31 och 32 (Se 
bilaga 1 i del 5). 

 Tidigare miljöskulder 
Många av dagens miljöproblem beror på insatser som gjorts tidigare och som inverkar 
negativt på möjligheterna för arter att sprida sig och förflytta sig. Exempel på sådana är 
brist på funktionella våtmarker och fysiska hinder i vattendrag, Här görs det åtgärder, men 
inte i tillräcklig omfattning. Insatsområdet handlar om att lyfta och hantera denna typ av 
utmaningar på ett regionalt plan.  
 
Två åtgärder har koppling till insatsområdet. Åtgärd 1 under Levande sjöar och vattendrag 
handlar om att åtgärda vandringshinder för fisk och utter i det kommunala vägnätet. Åtgärd 
1 under Myllrande våtmarker som handlar om att återställa utdikad torvmark.  
 
Insatsområdet har även koppling till åtgärdsidé 1, 6, 14, 56, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68 och 69 
(Se bilaga 1 i del 5). 

 Ekologiskt funktionella kantzoner med 

omgivande landskap 
En ekologiskt funktionell kantzon är en kantzonen mellan olika naturtyper ( t ex vatten-
skog) som utformas så att den tillhandahåller de funktioner som behövs för att stärka eller 
bevara berörda habitat och ekosystemtjänster. Insatsområdet handlar om att lyfta och 
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hantera behovet av ekologiskt funktionella kantzoner som ett viktigt verktyg för att stärka 
den gröna infrastrukturen.  

Exempel - ekologiskt funktionella kantzoner vid vatten 
Länsstyrelsen arbetar med att skapa och bevara ekologiskt funktionella kantzoner vid de 
(för naturvård) högst klassade vattendragen– nationellt särskilt värdefulla vattendrag och 
nationellt värdefulla vattendrag. Tillsammans med Sveaskog har Länsstyrelsen tagit fram ett 
vattenvårdsavtal – ett naturvårdsavtal som är speciellt inriktat på att endast avgränsa de 
ekologiskt funktionella kantzonerna som utgör den, för vattendragets skull, viktigaste 
landremsan. Inom skogsbruket har man tidigare pratat om att kantzoner till exempel ska 
vara en eller ett par trädlängder bred trots att olika marktyper och markförhållanden har 
väldigt olika betydelse för vattendraget. Detta avtal tar med de för vattendraget mest 
betydande markerna – de ekologiskt funktionella kantzonerna. 
 
Avtalet med Sveaskog inräknar ca 46 km kantzoner längs Nissan och dess biflöden. I 
ekologiskt funktionella kantzoner eftersträvas ofta att återskapa en lövrik zon med 
blandade trädslag, åldrar och skikt. Utifrån detta och markernas förutsättningar har 
skötselplaner upprättats på alla marker i avtalsområdet.  Efter att avtalet tecknades 2015 har 
flera skötselåtgärder utförts i form av uttag av gran. Resultatet har varit mycket bra. 
Avverkning av gran har gjorts utan att skada marken och dessa zoner skapar nu ljusa 
barriärer i det annars så barrtäta landskapet.  
 
Arbetet med att sprida vattenvårdsavtalet fortsätter med både bolag och privata markägare 
och detta kommer förhoppningsvis snart ha stärkt den grönblå infrastrukturen som 
vattendragen redan idag utgör i landskapet. 
 
Åtgärd 2 under Levande sjöar och vattendrag handlar om att bevara värdefulla vattendrag 
genom att skapa ekologiskt funktionella kantzoner utmed utvalda vattendrag. Även åtgärd 

5 under Levande skogar, ”Dialog om de skogliga målbilderna för god miljöhänsyn” 

behandlar kantzonernas betydelse.   
 
Insatsområdet har även koppling till åtgärdsidé 43, 61 och 72 (Se bilaga 1 i del 5). 

 Invasiva arter 
Främmande arter är de som med människans hjälp sprids utanför sina naturliga 
utbredningsområden. I sina nya miljöer kan de bli harmlösa eller orsaka stor skada. Det är 
svårt att förutse. Därför är det viktigt att motverka introduktion och spridning av 
främmande arter i länet. Problemen med invasiva arter förväntas accelerera med ett 
förändrat klimat.  
 
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har uppdrag att ta fram nationella 
handlingsplaner för att förhindra spridning av främmande arter. Detta uppdrag är baserat 
på en EU-förordning (nr 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och 
spridning av invasiva främmande arter). Insatsområdet handlar om att lyfta och hantera 
denna utmaning på ett regionalt plan. 
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Åtgärd 5 under Ett rikt växt- och djurliv ” Invasiva främmande arter på land och i vatten” 
har koppling till insatsområdet.  

 Friluftsliv och ekoturism 
Naturen är en viktig plats för friluftsliv och rekreation och det är angeläget att fortsätta 
främja människors vistelse i naturen, framförallt för de som idag sällan vistas ute. Naturen i 
sig och aktiviteter med naturen som arena är också av stort värde för turismen och länets 
besökare. Kommunerna har en viktig roll i att främja det lokala friluftslivet och fler insatser 
behövs för att förverkliga de friluftspolitiska målen på lokal nivå. 

Tio åtgärder (del 5) och åtgärdsidéer 83 - 87 (Se bilaga 1 i del 5) har koppling till 
insatsområdet  

 Grön infrastruktur på lokalnivå  
För att kunna säga vad som behövs för att få till en fullständig grön infrastruktur, behöver 
man komma ner både i geografisk skala och titta på en art/artgrupp för sig. Detta då 
behovet av en grön infrastruktur skiljer sig åt mellan olika naturtyper och för olika växter 
och djur. Insatsområdet grön infrastruktur på lokalnivå syftar till att ta fram en modell för hur 
en lokal åtgärdsplan för grön infrastruktur kan tas fram. Målet är att kommuner och andra 
aktörer ska kunna nyttja modellen för att ta fram relevanta GI-underlag för de behov den 
egna organisationen har. För att illustrera hur arbetet kan gå till, har det tagits fram två 
modellanalyser på lokal nivå, dels i Noenområdet och dels i Skiröområdet. Analyserna 
presenteras nedan.  

3.9.1 Modellanalys över områdena kring sjön Noen 

och Skiröområdet 
Som modellområde valdes området runt Noen. Syftet var att titta på förutsättningarna för 
skalbaggen läderbagge att sprida sig. Motsvarande analys har även gjorts för ett område 
runt Skirö. Både Noen och Skirö är områden med höga kulturhistoriska värden, som knyts 
samman i landskapet, vilket är en förklaring till varför områdena valdes ut.  
 
Anledningen till att just ek och läderbagge valdes är flera. Dels är ek som art spännande, då 
varje träd i sig även utgör ett helt ekosystem. Läderbaggen är en sällsynt art som lever i 
gamla, grova mulmträd (som ek) och som bara trivs när förutsättningarna är riktigt bra 
även för en lång rad andra arter. Genom att göra en analys för just dessa två får vi då 
automatiskt en bild på den gröna infrastrukturen för en lång rad andra arter också. 

3.9.1.1 GIS-ANALYS, GRÖN INFRASTRUKTUR RUNT NOEN 
GIS-analysen har i stora drag gått ut på att använda kunskapen om inventerade, 
skyddsvärda träd och gruppera dessa till livsmiljöer (gult i kartan nedan).  
Med kunskap om läderbaggens preferenser att flyga har vi konstruerat ett friktionsraster, 
där man kan säga att den potentiella flygsträckan blir längre i gynnsamma habitat jämfört 
med marker som den helst inte flyger över. I kartan visas detta som röda streck.  
Ett mönster framträder nu, där man kan se vilka områden som ekologiskt hänger ihop och 
har en grön infrastruktur och vilka områden som inte hänger ihop. 
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Nedan visas två olika nätverksanalyser genom att spridningsavstånden har satts till 200 
respektive 800 meter. I Figur 3 (Noen) och Figur 4 (Skirö) Fel! Hittar inte 
referenskälla.är spridningsnätverken satta till 200 m, vilket ger ett specifikt 
nätverksmönster för relativt kortflygande och svårflyttade arter, som Läderbaggen. Figur 5 
(Noen) och Figur 6 (Tranås) visar spridningsnätverk på 800 m mellan värdekärnorna, vilket 
är ett nätverksmönster som arter som klarar lite längre flyg/flyttsträckor förväntas ha. 
 

 

Figur 3. Grön infrastruktur på lokal nivå, Noen. Gula fläckar visar större koncentrationer av skyddsvärda träd. 

Röda streck visar potentiella spridningsstråk emellan livsmiljöerna. Här är spridningsnätverken satta till 200 m, 

vilket ger ett specifikt nätverksmönster för relativt kortflygande och svårflyttade arter, som Läderbaggen. 

 

Figur 4. Grön infrastruktur på lokal nivå, Skirö. Gula fläckar visar större koncentrationer av skyddsvärda träd. 

Röda streck visar potentiella spridningsstråk emellan livsmiljöerna. Här är spridningsnätverken satta till 200 m, 

vilket ger ett specifikt nätverksmönster för relativt kortflygande och svårflyttade arter, som Läderbaggen. 
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Figur 5. Grön infrastruktur på lokal nivå, Noen. Gula fläckar visar större koncentrationer av skyddsvärda träd. 

Röda streck visar potentiella spridningsstråk emellan livsmiljöerna. Här är spridningsnätverken satta till 800 m, 

vilket ger ett nätverksmönster för arter som klarar lite längre flyttsträckor.  

 

 

Figur 6. Grön infrastruktur på lokal nivå, Skirö. Gula fläckar visar större koncentrationer av skyddsvärda träd. 

Röda streck visar potentiella spridningsstråk emellan livsmiljöerna. Här är spridningsnätverken satta till 800 m, 

vilket ger ett nätverksmönster för arter som klarar lite längre flyttsträckor. 

3.9.1.2 INSATSBEHOV, NOEN 
Genom att simulera insatser i form av utplacerade mulmholkar eller veteranisering av träd i 
kartbilden, kan vi även få en hjälp att hitta bra platser för att göra dessa åtgärder. 
Kartanalysen ger oss då möjlighet att i förväg se hur den gröna infrastrukturen förväntas 
förändras och vi kan med större sannolikhet få till rätt åtgärd på rätt plats. 
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Figur 7. Simulerad kartbild, där effekten av planerade åtgärder kan testas i förväg. Grön områden visar en 

tänkt åtgärd och gröna streck visar vilka nätverk som förväntas tillkomma vid respektive insats. 

 
Tanken är nu att under 2017, i samverkan med rådgivning från Skogsstyrelsen, placera ut 
10 mulmholkar i området kring Noen och 10 i Skirö. Vi kommer även inleda diskussioner 
med markägare om lämpliga träd att veteranisera. 
 
Det pågår också arbete med ett naturreservat söder om kärnområdet. Där kommer 
skötselföreskrifterna anpassas så att träd kan veteraniseras och frihuggas, allt för att gynna 
den gröna infrastrukturen av värdefulla trädmiljöer i landskapet. 

 Utvecklade av underlag och arbetssätt 
Arbete och insatser för grön infrastruktur har pågått länge men utan GI-etikett och utan en 
samlad plan för arbetet. Det strategiska GI-arbetet som denna handlingsplan syftar till är 
dock bara i sin linda och både underlag och arbetssätt kommer behöva utvecklas 
kommande år.  
 
Insatsområdet lyfter upp några konkreta områden där mer arbete behöver göras för att få 
fram relevanta och tydliga underlag som kan nyttjas för att stärka den gröna 
infrastrukturen. Parallellt behöver nya arbetssätt utvecklas för att hantera dessa underlag. 
Det gemensamma mellan avsnitten nedan, är att de alla har behov av och syftar till att ta 
fram nya underlag och arbetssätt.  
 
Åtgärdsidéer 2, 6,7 8, 10, 11, 13, 16, 19, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 43 och 73 berör 
insatsområdet. 
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3.10.1 Områden som är lämpliga för 

kompensationsåtgärder 
Ekologisk kompensation är ett område där underlagen som tas fram i handlingsplanen kan 
bli värdefulla. Både genom att visa på var exploatering eller påverkan inte bör ske (i 
värdekärnor) och områden mer lämpliga för olika typer av kompensationsåtgärder (i 
värdetrakter och spridningszoner). Syftet är att lyfta möjligheterna och svårigheterna med 
kompensationsåtgärder,  samt att ta fram underlag som visar områden som kan vara 
lämpliga för kompensationsåtgärder.   
 
Principer  

1. Hitta en annan lösning som gör att en värdefull naturmiljö eller länk emellan två 
eller flera värdefulla naturmiljöer inte förstörs. 

2. Kompensation i närmiljön, det vill säga förstörs ett habitat ska det kompenseras 
med en åtgärd i samma naturmiljö i närområdet. 

3. Kompensation av annan naturtyp som har stor brist i närmiljön till det förstörda 
området. 

4. Kompensation av åtgärd i samma naturtyp, men på annan geografisk plats. 
5. Kompensation av åtgärd i annan naturtyp på annan plats. 

 
Åtgärd 2 under God bebygd miljö ”Ekosystemtjänster för kommunala bostadsbolag” har 
koppling till insatsområdet. Åtgärdsidé 5 kan också knytas till insatsområdet.   

3.10.2 Kartläggning av ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänsterna är en viktig effekt av en fungerande grön infrastruktur och bevarad 
biologisk mångfald. Ekosystemtjänsterna är många och inledningsvis kommer arbetet 
fokusera på följande prioriterade ekosystemtjänster: 

• Dricksvatten 

• Vattenhushållning 

• Friluftsliv och rekreation 

• Pollinering 

• Motverkan av skyfall 

• Naturlig skadedjursbekämpning 

• Skugga och skydd mot värme 

• Växters förmåga att ta upp koldioxid 

• Växters förmåga att rena luften lokalt 
 
För att på ett bättre sätt kunna förstå och göra rätt insatser, behöver ekosystemtjänsterna 
kartläggas på länsnivå. Det behöver också tas fram kunskapsuppbyggande underlag kring 
hur och varför ekosystemtjänsten i fråga är viktig och vilka åtgärder som gagnar och stärker 
ekosystemtjänsten.  
 
Åtgärder för ekosystemtjänster: nr 1, 2 och 3 för god bebyggd miljö samt åtgärdsidéer 76 – 
82 (bilaga 1, del 5). 
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3.10.3 Kartläggning av nyckelfaktorer 
I länets arbete med landskapsstrategi för biologisk mångfald1, myntades begreppet 
”nyckelfaktorer”. Innebörden är att frångå artperspektivet och tänka mer kring livsmiljöer 
och de faktorer eller substrat som länets ansvarsarter2 behöver för att klara sig. Dessa är 
viktiga oavsett i vilken del av länet du befinner dig. Nyckelfaktorerna syftar även till att i 
mångt och mycket täcka in det historiska sättet att bruka marken. I länet har vi listat 46 
nyckelfaktorer (Se bilaga 1). Dessa varierar i storlek och detaljeringsnivå och innefattar allt 
från blottad sand till ostördhet.  
 
För att nyckelfaktorerna ska kunna bli ett effektivt verktyg för till exempel rådgivare och 
samhällsplanerare att ha med i sitt arbete, behöver nyckelfaktorerna tydligare definieras, 
beskrivas och kartläggas.   

 Åtgärder 
Utöver de övergripande insatsområdena finns åtgärder som anger vad olika aktörer i länet 
ska göra inom programperioden 2018-2022.  I tabellen nedan finns en sammanställning av 
åtgärderna och ansvarig aktör. En utförlig beskrivning av samtliga åtgärder finns i del 5. 
 
Utöver åtgärderna i tabellen nedan finns många fler åtgärdsidéer som har kommit fram 
under arbetets gång. Dessa är i nuläget inte lika väl beskrivna men även de har stor 
potential att bidra till att nå miljömålen och flera av dem är säkerligen högst relevanta att gå 
vidare med. Åtgärdsidéerna finns samlade i en lista i slutet av del 5. Syftet med listan är att 
den ska hållas levande och tjäna som en idébank för framtida åtgärder och projekt.  
 
Tabell 2. Sammanställning av föreslagna åtgärder och ansvarig för genomförandet 

Nr Åtgärdsnamn Förslag på ansvarig för genomförande  

Levande sjöar och vattendrag 

1 Vandringshinder för fisk och utter i det 

kommunala vägnätet 

Kommunerna 

2 Implementera den regionala strategin för 

bevarande av värdefulla vatten 

Länsstyrelsen 

Myllrande våtmarker 

1 Utdikad torvmark – kartläggning och åtgärder Länsstyrelsen 

Levande skogar 

1  Kontinuitetsskogsbruk  Länsstyrelsen 

2 Hänsyn till friluftslivet i kommunala 

skogsbruksplaner 

Kommunerna 

                                                 
1 Hassel 2013 

2 Grundprincipen för prioriteringen är att utvalda livsmiljöer eller arter ska vara sådana som Jönköpings län kan sägas ha 

någon form av extra ansvar för, till exempel om länet är extra betydelsefullt för den prioriterade livsmiljön eller arten i fråga 

genom att vi har en stor del av förekomsterna eller utbredningsområdet. För urvalsprincip och arter, se Hassel 2013 
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3 Öka andelen lövskogar på kommunägd mark Kommunerna 

4 Viltstammar i balans a) LRF*, Skogsstyrelsen, Jägarförbundet och 

Länsstyrelsen 

b) Skogsstyrelsen*, Jägarförbundet och 

Länsstyrelsen 

5 Dialog om de skogliga målbilderna för god 

miljöhänsyn 

Södra skogsägarna*, Skogsstyrelsen 

6 Utbildning för markägare om alternativa 

skogsbruksmetoder 

Skogsstyrelsen 

Ett rikt odlingslandskap 

1 Utvecklingen på landsbygden – Vart är vi på 

väg?  

Länsstyrelsen 

2 Uppsökande rådgivning för att öka arealen 

naturbetesmark 

Länsstyrelsen 

God bebyggd miljö 

1 Ekosystemtjänster för företag Länsstyrelsen 

2 Ekosystemtjänster för kommunala bostadsbolag Kommunala bostadsbolag 

3 Utbildningar om planering och skötsel av 

kommunernas  ruderatmarker, gräsytor och 

andra stadsmarker 

a) Länsstyrelsen 

b) Kommunerna 

4 Utbildning och vägledning om Grön infrastruktur i 

planeringsprocessen  

Länsstyrelsen 

5 Tillgängliggör friluftsliv och friluftsområden för fler a) c) Kommunerna 

b) d) e) Länsstyrelsen 

6 Hälsoekonomi och friluftsliv Region Jönköpings län  

Ett rikt växt och djurliv 

1 Tvärsektoriella forum för gröna infrastrukturfrågor 

inom kommunerna ”Så blir din kommun en bra 

GI-kommun” 

Kommunerna 

2 Guide om ekosystemtjänster Länsstyrelsen 

3 Inspiration till intresseorganisationer om 

naturvårdsåtgärder 

Länsstyrelsen 

4 Tackbrev för insatser i landskapet Länsstyrelsen 

5 Invasiva främmande arter på land och vatten Länsstyrelsen 

6 Frihuggning av skyddsvärda träd Sveaskog, kommunerna, Svenska kyrkan 

(Skara, Linköpings och Växjö stift) 

7 Natur- och kulturvärden i landskapsperspektiv Länsstyrelsen* och Skogsstyrelsen 

8 Information om medel att söka  a)Länsstyrelsen 

b) Länsstyrelsen*, Region Jönköpings län 

c) Länsstyrelsen, Region Jönköpings län, 

Kommunerna, Smålands turism 

d) Region Jönköpings län 

9 Använda framtagna kunskapsunderlag som 

prioriteringsunderlag i naturvårdsarbetet 

a) Länsstyrelsen 

b) Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Trafikverket, 

Södra, LRF, Hushållningssällskapet, 

Föreningen Biosfärsområdet Östra 

Vätterbranterna 
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10 Karaktärisering av landsskapsstrukturer Länsstyrelsen 

11 Grön infrastruktur i regionala strukturbilder Region Jönköpings län 

12 Främja barn och ungas tillgång till friluftsliv Kommunerna 

13 Se över hur föreskrifterna inom befintliga 

naturreservat påverkar friluftslivet  

Länsstyrelsen 

14 Öka kunskapen om allemansrätten a) Länsstyrelsen 

b) Länsstyrelsen 

c) Länsstyrelsen 

d) Jägarförbundet och Smålands turism 

e) Skogsstyrelsen, Regionen, kommunerna, 

LRF, Södra skogsägarna, Jägarförbundet 

samt Smålands turism 

f) Kommunerna 

15 Anordna tematräffar inom natur- och kulturturism Smålands turism*, Länsstyrelsen, Region 

Jönköpings län  

16 Organisation och ansvar för ett utvecklat friluftsliv Kommunerna 

17 Genomför friluftsaktiviteter riktade mot barn och 

ungdomar 

a-c) Kommunerna 

d) Kommunerna, Länsstyrelsen 

18 Kartläggning av socialt viktiga naturområden a) Länsstyrelsen 

b) Kommunerna 

* Huvudansvar för genomförande.  
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 Vägledning för genomförande 
I följande avsnitt finns tips på hur materialet i den gröna handlingsplanen kan användas i 
praktiskt arbete. Tanken med vägledningen är att den ska vara en hjälp i genomförandet för 
länets olika aktörer. 

Arbetet med att nå miljömålen och en grön infrastruktur är ett långsiktigt arbete. Den 
gröna handlingsplanen redovisar i stort steg en grundläggande beskrivning och en 
nulägesanalys, vilket är steg ett i processen; att ta fram övergripande handlingsplaner på 
länsnivå. För att kunna göra konkreta åtgärder, behöver de översiktliga planerna fördjupas 
lokalt, för att komma fram till bästa åtgärderna på rätt ställe. Steg två och tre, som innebär 
en regional eller lokal fördjupning, görs företrädelsevis av olika aktörer beroende på 
geografiskt område och i samverkan med markägare. 
 

 
Figur 8. Schematisk bild över genomförandeprocessen.  

 Grön infrastruktur i samhällsplaneringen 
Handlingsplanen för grön infrastruktur är tänkt att användas som underlag i den fysiska 
planeringen enligt plan- och bygglagen, i infrastrukturplanering samt vid prövning enligt 
miljöbalken. Detta kan till exempel vara som 

• Underlag för att undvika att göra skada i olika prövningssammanhang 

• underlag för MKB 

• underlag för olika samråd, till exempel 12:6-samråd 

• underlag för beslut om ekologisk kompensation 

• underlag för detalj- och översiktsplaner 
 
De kart- och kunskapsunderlag som tagits fram i arbetet med grön infrastruktur tydliggör 
framför allt behovet av att planera på en övergripande nivå som går över administrativa 
gränser. För vissa hotade arter är en sammanhängande grön infrastruktur över 
administrativa gränser nödvändig och då gäller det att lyfta blicken i planeringssammanhang 
och väga in ett större landskapsavsnitt.  
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Grön infrastruktur definieras som: Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till 
fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.  
 
En fungerande grön infrastruktur förutsätter hushållning med mark och vatten, en 
omsorgsfullt vald lokalisering och en anpassad utformning med hänsyn till landskapets 
sammanhang när nya anläggningar, verksamheter och åtgärder planeras. 
Hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kapitlet och de allmänna hänsynsreglerna i 2 kapitlet 
i miljöbalken är därför centrala bestämmelser för att grön infrastruktur ska beaktas i 
markanvändningsbeslut. Handlingsplanen är inte i sig bindande utan utgör 
planeringsunderlag som får sin verkan genom de planförslag, ställningstaganden och villkor 
som beslutas i översiktsplaner, detaljplaner, miljöbalksprövningar m.m. 
 
Mer att läsa om hur arbetet med samhällsplanering och grön infrastruktur kan samordnas, 
finns i Naturvårdsverkets ”Vägledning om regionala handlingsplaner för grön infrastruktur 
i prövning och planering” (2017-06-26) 

5.1.1 Förutsättningar för grön infrastruktur 
Grön infrastruktur handlar om landskapsekologiska samband och är nödvändig för 
fungerande ekosystem och för en biologisk mångfald. Grön infrastruktur med en biologisk 
mångfald är i sin tur grunden för de tjänster vi människor får från naturen, så kallade 
ekosystemtjänster. Vi människor får nyttan antingen direkt, som när växter producerar syre 
eller genom att ett skogsområde ger rekreationsmöjligheter, eller genom en insats som när 
vi bedriver jordbruk som ger livsmedel. En fungerande grön infrastruktur bidrar också till 
att ekosystemen blir mer tåliga för förändringar, exempelvis klimatförändringar. 
 
Vi har valt ut fyra begrepp som alla är en del av, kan kopplas till eller förklara vad grön 
infrastruktur innebär. Dessa är ekosystemtjänster; sammanhängande strukturer; tålighet för 
förändringar och tillgängliga naturområden. Denna tankemodell ska ses som en hjälp att 
bena ut vad grön infrastruktur är och ge en bild av på vilket sätt grön infrastruktur kan 
bidra till, och tas tillvara, i samhällsplaneringen.  
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Figur 9 Grön infrastruktur handlar om landskapsekologiska samband (sammanhängande strukturer) och är 

nödvändig för fungerande ekosystem och för en biologisk mångfald. Grön infrastruktur med en biologisk 

mångfald är i sin tur grunden för de tjänster vi människor får från naturen, så kallade ekosystemtjänster. Vi 

människor får nyttan antingen direkt, som när växter producerar syre eller genom ett skogsområde ger 

rekreationsmöjligheter (tillgängliga naturområden), eller genom en insats som när vi bedriver jordbruk som ger 

livsmedel. En fungerande grön infrastruktur bidrar också till att ekosystemen blir mer tåliga för förändringar, 

exempelvis klimatförändringar. 

 
Utöver skogs- och jordbruk, är kommunal fysisk planering och statens planering för 
transportinfrastruktur de största påverkansfaktorerna för landskapets gröna infrastruktur. 
Såväl översikts- som detaljplanering och i allra högsta grad planering för 
transportinfrastruktur innebär lång tid från idé till färdig produkt (eller påverkan). Det är 
därför viktigt att tankegångarna om en grön infrastruktur lyfts tidigt i processen. På sikt 
behöver grön infrastruktur bli en strategisk utgångspunkt för fysisk planering. 
 
Den gröna infrastrukturen är i flera fall kopplad till landskapets historia, till exempel 
traditionell hävd av gräsmarker och småskaligt jordbruk. Det historiska perspektivet är ofta 
nödvändigt för att kunna vidmakthålla och utveckla landskapets gröna infrastruktur. 
Arbetet med grön infrastruktur kan därför i flera fall också samordnas med insatser för 
landskapets kulturmiljövärden. Befintliga historiska gröna strukturer utgör många gånger 
delar i redan etablerade ekosystem. De etablerade ekosystemen är också historiska i sig, 
såtillvida att de representerar ett tidigare stadium i landskapet. Nuvarande ekosystem är så 
att säga beroende av de landskapliga relationer som fanns för upp till femtio år sedan. 
Detta förhållande gäller även för grön infrastruktur i stadsmiljöer, t.ex. alléer, parkmiljöer 
och trädgårdar. Snarare än att anlägga nya gröna strukturer är det därför mer fördelaktigt att 
bevara, återupprätta men också rekonstruera och reparera landskapets historiska gröna 
strukturer. Detta är särskilt viktigt i planeringssammanhang.   
 
Den gröna infrastrukturen i en tätort utgörs ofta av mångfunktionella ytor som innebär 
livsmiljöer och spridningskorridorer för växter och djur samtidigt som de utgör rekreativa 

Ekosystemtjänster

Sammanhängande 
strukturer

Tålighet för 
förändringar

Tillgängliga 
naturområden
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miljöer, har en temperaturutjämnande effekt och bidrar till fördröjning och rening av 
dagvatten.   

5.1.2 Kartunderlag  
För naturtyperna vatten Figur 10, våtmarker Figur 11, gräsmarker/odlingslandskap Figur 
12 och skog Figur 13 har det tagits fram länsövergripande värdekartor. Värdekartorna är en 
syntes av olika värden och grundar sig på idag kända naturvärden och ett urval av relevanta 
kulturmiljövärden. För respektive naturtyp har det identifierats vad som bör klassas som 
värdekärnor, värdenätverk och värdetrakter samt stödhabitat som kan utgöra viktiga 
spridningszoner. Värdekärnor, värdenätverk och värdetrakter är viktiga att värna om 
medan det i spridningslänkarna är viktigt att se till att inte skapa barriärer som kapar 
länkarna. I spridningslänkarna och spridningszonerna är det också lämpligt att göra 
åtgärder för att ytterligare stärka den gröna infrastrukturen. I bilaga 1 i rapportdel 3 
(nulägesanalysen) finns en metodbeskrivning för hur de länsövergripande kartorna har 
tagits fram. Där finns också en beskrivning av hur eventuella kompletteringar på 
kommunnivå kan göras. 

 

Figur 10. Förslag på värdekärnor/värdenätverk, värdetrakter och stödhabitat (som kan innebära 

spridningszoner eller spridningslänkar) för vatten i Jönköpings län. 
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Figur 11. Förslag på värdekärnor/värdenätverk, värdetrakter och stödhabitat (som kan innebära 

spridningszoner eller spridningslänkar) för våtmarker i Jönköpings län. 

 

 

Figur 12. Förslag på värdekärnor, värdenätverk, värdetrakter och stödhabitat (som kan innebära 

spridningszoner eller spridningslänkar) för odlingslandskapet i Jönköpings län. 
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Figur 13. Förslag på värdetrakter för skog (alla skogstyper sammantaget). 

 
I en planprocess finns det behov av att ha underlag som talar om hur mycket av en viss 
störning ett område tål, det vill säga hur mycket som kan exploateras inom den här ytan 
och ändå ha en fungerande naturmiljö kvar. För några naturtyper; gräsmarker (Figur 14), ek 
(Figur 15) och ask, alm och lönn3 (Figur 16) har kartor med tröskelvärden tagits fram som 
talar om vad vi måste nå upp till för gräns för att klara av att säkra ekosystemen.  
 

                                                 
3 Andersson m.fl. 2015, Hassel m.fl 2017 



Figur 14. 

Tröskelvärden för torra, friska gräsmarker. Grönt indikerar att landskapsavsnittet når över tröskelvärden för en 

hållbar ekologisk nivå. Inom Östra Vätterbranterna nås tröskelvärdena nästan (mörkt orange) på några 

ställen. 
 

Figur 15. Tröskelvärden för grova ekar (över 1 m i diameter). Grönt indikerar att landskapsavsnittet når över 

tröskelvärden för en hållbar ekologisk nivå. I länet finns några områden som når upp till grönt. Dessa är också 

viktiga länkar för grön infrastruktur i ett större perspektiv för att knyta ihop höga trädvärden i ädellövskogar i 

Västra Götaland, Östergötland ocoh Kalmar.  

Figur 16. Tröskelvärden för grova askar, almar och lönnar (över 80 cm i diameter). Grönt indikerar att 

landskapsavsnittet når över tröskelvärden för en hållbar ekologisk nivå. I länet finns inga områden som idag 

når upp över tröskelvärdet för ett ekologiskt hållbart ask/alm/lönn-landskap.  



I rapportdel 3 Nulägesanalys finns ytterligare kartmaterial. Inledningsvis finns en översikt 
av markanvändningen i länet (figur 1). Där finns också en karta (figur 4) som redovisar 
exploateringstrycket i länet. Kartan bygger på ett förvaltningsindex framtaget av Statistiska 
centralbyrån. Den ger en bild av var det sker störst ”rörelse” i länet och där det skulle 
kunna tänkas finnas ett högre tryck på exploatering framöver. I figur 5 redovisas en karta 
med ostörda områden som bygger på en bulleranalys som omfattar bullerkällor ned till 35 
dB. 
 
I nulägesanalysen finns också en sammanfattande karta (figur 13) som redovisar 
värdetrakter för samtliga naturtyper som beskrivs i handlingsplanen. Det är en 
sammanslagning av de värdekartor som finns för de olika naturtyperna.  
 
I avsnittet Klimatanpassning i denna rapportdel ges också exempel på frågor där det finns 
en problematik kopplad till ett förändrat klimat. Figur 22, Figur 23, Figur 24, och Figur 25 
redovisar exempel på värmekartläggning, klimatförändringsanpassat hundraårsflöde, 
skyfallskartering och skredkartering för delar av Jönköpings tätort. Genom att arbeta med 
grön infrastruktur på olika sätt kan temperaturen utjämnas i tätorter och risken för 
översvämning och skred minska.  

5.1.3  Grön infrastruktur i översiktsplanering och 

efterföljande beslut 
Fysisk samhällsplanering handlar i första hand om exploatering av olika slag. Fysisk 
planering används för att planera en förändring. De största förändringarna sker i och i 
närheten av tätorter eftersom det är där det finns ett exploateringstryck. För fysisk 
planering är det därför i första hand relevant att titta på hur man kan främja den gröna 
infrastrukturen i och i anslutning till tätorter.  
 
Att ha ett ”grön infrastruktur”-perspektiv i samhällsplaneringen innebär att motverka nya 
barriärer i landskapet och att värdefulla naturområden bevaras, men också om att 
vidmakthålla och skapa gröna länkar där möjligheten finns. I arbetet med en översiktsplan 
handlar det i ett första skede om att ta fram ett planeringsunderlag, exempelvis ett 
grönstrukturprogram, som värderar den gröna infrastrukturen. Att ha ett sådant underlag 
som ger kunskap om nuläget är en förutsättning för att sedan kunna ta tillvara den gröna 
infrastrukturen i översiktsplanen och där det är nödvändigt göra en välgrundad avvägning 
mot andra intressen. Kartunderlaget i handlingsplanen utgör ett sådant planeringsunderlag 
på ett regionalt plan.  
 
Översiktsplanen och dess planeringsunderlag för en grön infrastruktur blir vägledande för 
efterföljande detaljplanering, bygglov med flera beslut om mark och vattenanvändning. 
Med hjälp av planeringsunderlaget för grön infrastruktur (på regional nivå men även 
vidareutvecklat på kommunal nivå) kan förutsättningarna på platsen bättre förstås och tas 
tillvara exempelvis i detaljplaneskedet. Därmed säkerställs miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler och hushållningsbestämmelser, som träffar den fysiska planeringen enligt 
plan- och bygglagen. I översiktsplanen ska till exempel områden av allmänt intresse för 
natur-, kultur eller friluftslivsvärden anges. Detta kan göras med utgångspunkt från 
planeringsunderlaget. För att översiktsplanen i praktiken ska bli vägledande för 
efterföljande beslut är det viktigt med en tydlig argumentation till de ställningstaganden 
som görs i översiktsplanen. Översiktsplanen behöver därför utformas med riktlinjer för hur 
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grön infrastruktur ska tas tillvara vid detaljplaneläggning, bygglov och andra beslut om 
mark och vatten. 
 
Handlingsplanens kartunderlag för en grön infrastruktur kan också fungera som stöd i 
arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar för översiktsplaner, infrastrukturprojekt och 
andra verksamheter.  
 
Nyckelfaktorer är ett begrepp som i handlingsplanen används för att beskriva livsmiljöer 
och de faktorer som länets ansvarsarter4 behöver för att klara sig. Dessa är viktiga oavsett i 
vilken del av länet du befinner dig. Nyckelfaktorerna syftar även till att täcka in det 
historiska sättet att bruka marken. I framtagandet av ett grönstrukturprogram kan det vara 
lämpligt att kartlägga var nyckelfaktorerna finns, till exempel inom och i anslutning till 
kommunens tätorter. Det kan också vara lämpligt att ange riktlinjer som pekar på att 
nyckelfaktorerna ska värderas särskilt i detaljplanering och andra beslut som rör mark och 
vatten.  
 
Exempel på nyckelfaktorer som är viktiga i tätortssammanhang: 

• Mosaikartat landskap/bryn/buskmark, småskaligt landskap 

• Grova/gamla/hålträd/hamlade träd och alléer 

• Naturlig hydrologi/återkommande översvämningar/opåverkad hydrologi  

• Jordbruksmark (betesmark/åkermark/slåttermark) 

• Historiska landskapsstrukturer 

• Artrika vägkanter 

• Bär/nöttillgång, blommande träd och buskar 

• Blottad sand 
 
I nuläget finns inte tillräcklig kunskap om nyckelfaktorerna och var de finns på länsnivå. I 
arbetet med handlingsplanen är därför nyckelfaktorerna ett av de insatsområdena som vi 
föreslår att det ska arbetas vidare med. 
 
Samtliga nyckelfaktorer finns listade i bilaga 1. 

5.1.4  Arbetsmetod för grön infrastruktur i 

samhällsplanering 
I Tabell 3 nedan görs en beskrivning av de fyra begrepp som i detta sammanhang har valts 
ut som viktiga för en grön infrastruktur i samhällsplaneringen, dvs. ekosystemtjänster; 
sammanhängande strukturer; tålighet för förändringar och tillgängliga naturområden. 
Tabellen innehåller en precisering av vad begreppen innebär och underlag som finns 
kopplat till grön infrastruktur på regional nivå. Dessutom ges exempel på kommunala 
underlag som kan vara till nytta i arbetet med grön infrastruktur. Preciseringarna och 
underlagen ska användas för att värdera grönstrukturen i exempelvis ett 
översiktsplanearbete. Eftersom samhällsplanering innebär en avvägning mellan intressen 
behöver den värderade grönstrukturen sedan vägas in i arbetet med att ange mark och 
vattenanvändning i en översiktsplan. Länsstyrelsen har beskrivit en sådan stegvis analys 

                                                 
4 Grundprincipen för prioriteringen är att utvalda livsmiljöer eller arter ska vara sådana som Jönköpings län kan sägas ha 

någon form av extra ansvar för, till exempel om länet är extra betydelsefullt för den prioriterade livsmiljön eller arten i fråga 

genom att vi har en stor del av förekomsterna eller utbredningsområdet. För urvalsprincip och arter, se Hassel 2013 
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som är tänkt att bidra till att grönstrukturen värderas på ett omsorgsfullt sätt i planeringen 
och i avvägningen mot andra intressen, Figur 17. Figuren ger också exempel på åtgärder 
som kan följa efter analysens sex steg.  
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Tabell 3. Beskrivning av fyra viktiga begrepp för grön infrastruktur i samhällsplanering. Tabellen innehåller en 
precisering av vad begreppen innebär, underlag som finns kopplat till grön infrastruktur på regional nivå och 
exempel på kommunala underlag som kan vara till nytta i arbetet med grön infrastruktur. 

Ekosystemtjänster Sammanhängande strukturer 
I landskapet: 

• Vattenhållande natur 

• Matproduktion 

• Kulturvärden 

• Pollinering 

• Dricksvatten 

• Processvatten, industrivatten 

• Primärproduktion? 

• Vatten som recipient, rening 

• Energi 

• Byggråvaror 

• Luftrening 

• Rekreation 
I staden: 

• Lokalklimat och renare luft 

• Hälsa och rekreation 

• Naturupplevelser 

• Stadsodling 

• Kulturarv 

• Klimatanpassning 

Precisering: 

• Se sammanhängande strukturer ur kommunalt, regionalt 
och nationellt perspektiv beroende på naturtyp m.fl. 
faktorer 

• Bevara värdekärnor 

• Bevara, utveckla och skapa viktiga spridningslänkar 

• Undvik att skapa barriärer 
GIS-underlag på regional nivå: 

• Skog - Värdetrakter, värdekärnor och spridningslänkar 

• Odlingslandskap - Värdetrakter, värdekärnor och 
spridningslänkar 

• Vatten - Värdetrakter, värdekärnor och spridningslänkar 

• Våtmark - Värdetrakter, värdekärnor och 
spridningslänkar 

• Tröskelvärdeskartor 
Underlag på lokal nivå: 

• Inventeringar/naturvårdsprogram/grönstrukturprogram 

Tålighet för förändringar Tillgängliga naturområden 
Precisering: 

• Mångfald av arter 

• Variation i trädålder 

• Funktionella kantzoner (mjuka övergångar mellan olika 
markanvändningar) 

• Omväxlande landskap (till skillnad från ett monotont 
landskap) 

• Använda gröna strukturer för att klimatanpassa 
samhället 

GIS-underlag på regional nivå: 

• Svämplan 

• Översvämningskarteringar 
GIS-underlag på lokal nivå: 

• Inventeringar/naturvårdsprogram/grönstrukturprogram  

• Värmekartering 

• Översvämningskartering 

Precisering: 

• Grönområden med olika karaktär och kvaliteter, inom 
den byggda miljön och utanför tätorten  

• Närhet till grönområden från bostäder, skolor, 
äldreboende, för gående och cyklister, kollektivtrafik 

• Tillgänglighetsanpassade grönområden (för 
funktionsnedsättning, barnvagnar, gående, cyklister) 

• Tillgängliga strandområden 

• Tillgängliga vattenområden 

• Stadsodling, kolonilotter 

• 300 meter till tyst grönområde med lekplats 

• 500 meter till naturlek och gräsplan  

• 1000 meter till evenemangsplats och bollplan 

• 2500 meter till stort tyst naturområde och idrottsplats 
GIS-underlag på regional nivå: 

• Riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö 

• Fiskevårdsområden 

• Naturreservat 

• Ostörda områden 

• Stora opåverkade områden 
Underlag på lokal nivå: 

• Kartering av friluftslivsvärden  

• Badplatser 

• Kommunala naturreservat 

• Grönstrukturprogram 
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5.1.4.1 GRÖN INFRASTRUKTUR I ÖVERSIKTSPLANERINGEN – EXEMPEL PÅ 
ANALYSSTEG 

 

Figur 17. Grön infrastruktur i översiktsplaneringen – ett sätt att arbeta  

 
Steg 1: Värdera grönstrukturen. Utgå från tabellen ovan och värdera grönstrukturen med 
hjälp av begreppen ekosystemtjänster, sammanhängande strukturer, tålighet för 
förändringar och tillgängliga naturområden. 
 
Steg 2: Belys långsiktiga processer, bakåt och framåt i tid. Det kan handla om att titta 
på strukturella förändringar såsom hur tätorten har brett ut sig, förändringar i den 
tätortsnära grönstrukturen, hur odlingslandskapet har förändrats m.m. 
 
Steg 3: Konkurrerande intressen. Titta på vilka konkurrerande intressen som finns i 
förhållande till den kartlagda och värderade grönstrukturen. Det kan vara behov av 
förtätning, exploateringstryck i tätortens utkanter, jord- och skogsbruk, behov av ny 
infrastruktur osv. 
 
Steg 4: Målkonflikter. Titta på vilka målkonflikter som kan uppkomma i förhållande till 
den kartlagda och värderade grönstrukturen. Det kan exempelvis handla om att bygga 
tätortsnära och med hög exploateringsgrad för att minska transporter och påverkan på 
klimatet. 
 
Steg 5: Beskriv strukturpåverkande konsekvenser av alternativa planförslag. Utgå 
från det som framkommit i steg 2 och jämför exempelvis olika förslag på nya 
bostadsområden eller industriområden i förhållande till de förändringsprocesser som har 
skett historiskt och som man kan tänka sig framöver. Det ger en förståelse för hur de 
aktuella förslagen påverkar strukturen framåt i tid.     
 
Steg 6: Jämför kostnad för kompenserande funktion. Titta på vad olika alternativ får 
för kostnad om man också ska kompensera för förlorad grönstruktur. Det ger en förståelse 
för vilka värden som kan gå förlorade och ger att mer underbyggt beslut när man väljer 
vilka alternativ man går vidare med i ett översiktsplanearbete.   
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5.1.1 Exempel på hur kartunderlagen kan användas i 

samhällsplanering  
I detta exempel visas schematiskt hur de framtagna underlagen kan användas i en 
samhällsplaneringsprocess. 
 
För att väva in ett grön-infrastruktur-tänk i samhällsplaneringsprocessen, är det viktigt att 
tänka helhetsperspektiv och landskapsperspektiv och lyfta blicken över gränsen för det 
område som ska planeras. 
 
I detta exempel finns planer på att förändra ett område (inringat med rött på kartan i Figur 
18). Inledningsvis bör det då studeras hur området förhåller sig i ett länsperspektiv. De 
framtagna gröninfrastrukturunderlagen visar på att det framför allt finns våtmarksvärden 
att ta hänsyn till.  
 

 

Figur 18. Steg ett är att studera det tänkta planområdet i ett större perspektiv – här på länsnivå. 

 
Nästa steg är att fundera över vilka de stora dragen i närområdet är. Att lägga på en lång 
rad olika GIS-skikt med olika värden som sins emellan är ovärderade, kan vara svårt (Figur 
19). Görs rätt prioriteringar? Vilken punkt är mer värdefull än någon annan? 
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Figur 19. Aktuellt område med samtliga naturvårdsrelaterade GIS-skikt i Länsstyrelsens webbgis. 

 
Med hjälp av de framtagna gröninfrastrukturunderlagen blir det lättare att se de stora 
dragen  och på så vis få hjälp att tänka kring hur olika värdefulla områden ska knytas ihop 
Figur 20). 

 

Figur 20. Gröninfrastrukturunderlagen fokuserar på att hitta ett landskapsperspektiv i hur olika värden hänger 

samman. 
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Genom att planera in åtgärder i det området som ska planläggas, går det att skapa 
sammanhang istället för barriärer. I det schematiska exemplet här genom till exempel att 
plantera en allé längs vägen, eller knyta ihop rekreationsområdena med en cykelbana, eller 
att anlägga våtmarker som även kan fungera som dagvattenhantering på lagom 
spridningsavstånd för våtmarksarterna (Figur 21) . 

 

Figur 21. Genom att planera för grön infrastruktur kan nya planlagda områden skapa sammanhang istället för 

barriärer. 

 Grön infrastruktur i arbetet med 

klimatanpassning 
Ett exempel på hur samhällsplanering och grön infrastruktur kan arbeta tillsammans är för 
att avlasta värmestrålande ytor. Kartan nedan är beräknad på hårdgjorda ytor, hur höga 
husen är och vilken takvinkel de har. Ju rödare, desto varmare blir det när solen strålar. 
Genom att till exempel plantera träd och buskar, gärna i form av alléer eller grupper av 
träd, eller genom tak med planteringar minskas värmen och vi får dessutom en grönare stad 
med de ekosystemtjänster som träd och buskar bidrar till. 
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Figur 22. Värmekartering. Ju rödare område, desto varmare är det. I stadsmiljö kan dessa röda fläckar 

avhjälpas genom att till exempel anlägga fler grönytor eller plantera träd.  

 
I framtiden visar prognoser5 att det kommer bli större risk även för översvämningar. Det 
blir då lika viktigt att planera för att vattnet ska få ta plats för att förebygga olyckor och få 
långsammare flöden. Samhällsplaneringen bör, som ett steg i att förebygga olyckor, 
innefatta mer grönt i stadsplaneringen. En blågrön infrastruktur och öppen 
dagvattenhantering går hand i hand. Dammar, kanaler och slingrande bäckar är 
betydelsefulla eftersom de kan ta emot regnvatten och hjälpa till att göra flödena 
långsammare. För att rusta samhället mot kraftigare skyfall är multifunktionella ytor viktiga. 
Grönytor kan t ex verka som både rekreationsområden och vattenansamlare. Här kan 
samhällsplanerare och naturvårdare samverka genom till exempel att arbeta med 
funktionella kantzoner längs vattendrag, avstå halvbra odlingsmark till översvämningsmark 
eller anlägga våtmarker. Se mer i Figur 23, Figur 24 och Figur 25. Som komplement till 
Figur 24, finns även en kartläggning av var det tidigare funnits våtmarker som nu är 
dränerade (se mer i rapport ”Från GIS-skikt till våtmark, Länsstyrelsens rapport nr. 
2007:41). 

                                                 
5 Länsanalysen- Hur blir klimatet år 2100 i vårt län?: 

http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.95714!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Framtidsklimat_i_J%C3

%B6nk%C3%B6pings_l%C3%A4n_Klimatologi_nr_25.pdf eller här i en visningstjänst: http://www.smhi.se/klimat/framtidens-

klimat/klimatscenarier?area=lan&var=t&sc=rcp85&seas=ar&dnr=0&sp=sv&sx=0&sy=74#area=lan&dnr=6&sc=rcp85&seas=ar&

var=t  
 

Kontrollstation 2015: 

http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.86329!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Klimatologi%20Nr%201

2.pdf  

 

http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.95714!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Framtidsklimat_i_J%C3%B6nk%C3%B6pings_l%C3%A4n_Klimatologi_nr_25.pdf
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.95714!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Framtidsklimat_i_J%C3%B6nk%C3%B6pings_l%C3%A4n_Klimatologi_nr_25.pdf
http://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier?area=lan&var=t&sc=rcp85&seas=ar&dnr=0&sp=sv&sx=0&sy=74#area=lan&dnr=6&sc=rcp85&seas=ar&var=t
http://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier?area=lan&var=t&sc=rcp85&seas=ar&dnr=0&sp=sv&sx=0&sy=74#area=lan&dnr=6&sc=rcp85&seas=ar&var=t
http://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier?area=lan&var=t&sc=rcp85&seas=ar&dnr=0&sp=sv&sx=0&sy=74#area=lan&dnr=6&sc=rcp85&seas=ar&var=t
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.86329!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Klimatologi%20Nr%2012.pdf
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.86329!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Klimatologi%20Nr%2012.pdf


GRÖN HANDLINGSPLAN – DEL 4, INSATSER OCH VÄGLEDNING 

REMISS 

 
 

37 

 

Figur 23. Klimatanpassat 100-årsflöde för exemplet Tabergsån i centrala Jönköping. 

 

 

Figur 24. Skyfallskartering över centrala Jönköping.  
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Figur 25. Skredrisk, kartering över sluttningsförhållande. Exempel från centrala Jönköping. 

 Grön infrastruktur i naturvårdsarbete 
De kartunderlag och metoder som tagits fram i arbetet med handlingsplanen för grön 
infrastruktur är tänkta att kunna användas som underlag för naturvårdsarbete. 
 
I första hand bör man arbeta med habitatkvalité inom värdekärnor och värdetrakter, i andra 
hand konnektivitet mellan värdekärnor. 
 
Syftet är att optimera och effektivisera insatser så att rätt insats görs på rätt plats i 
landskapet. Åtgärder ska planeras inom nätverk och system som så långt det är möjligt 
säkrar ekologisk resiliens och samband i landskapet. 
 
Mer att läsa om hur arbetet med naturvård och grön infrastruktur kan samordnas, finns i 
Naturvårdsverkets ” Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur som underlag för 
prioritering av naturvårdsinsatser” (remissversion). 

5.3.1 Områdesskydd 
Inom områdesskydd kan värdetraktskartorna användas för att om tillfälle ges skapa nya 
naturreservat i de fall vi har oskyddade värdekärnor.  
 
Om prioriteringar mellan olika reservat behöver göras, kan de framtagna värdetrakterna ge 
en inriktning kring vilket reservat som bör prioriteras. 
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5.3.2 Åtgärdsprogram för hotade arter 
Inom arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter ges möjligheter för Länsstyrelsen att 
arbeta med naturvårdsinsatser även utanför skyddade områden. Detta är oerhört viktigt för 
att kunna göra insatser mellan värdekärnor eller skyddade områden och på så sätt stärka 
den gröna infrastrukturen. 
 
Även om arbetet är artspecifikt och i vissa fall platsbundet, så kan olika hotade arter öppna 
upp för ett landskaptänk och ge nya möjligheter. Exempel på detta är barbastell som vill ha 
ett småbrutet odlingslandskap och missgynnas om man öppnar upp för mycket. Andra 
exempel är sandödla, raggbock, läderbagge eller tjäder. 

5.3.3 Rådgivning 
Inom rådgivning till markägare, både i skogs- och odlingslandskapet, ger de framtagna 
värdetraktskartorna indikationer på vart rådgivning bör prioriteras och inom vilka områden. 

5.3.1 Exempel på hur kartunderlagen kan användas i 

lokalt naturvårdsarbete 
I detta exempel är fokus på åtgärder som gynnar ek. Ek är ett exempel på en fantastisk 
ekosystemresurs. En enda ek bidrar till grön struktur, samlar partiklar, sänker 
koldioxidhalten, luftrening, temperaturutjämning, fotosyntes, skugga, kulturhistoriskt värde, 
bidrar till stadens identitet, pedagogiskt värde, följa årstidsväxlingar, estetik, avstressande, 
folkhälsa, upplevelse, förebygger erosion, dagvattenhantering. Utöver allt detta är den ett 
helt ekosystem i sig där över 1000 arter av bland annat lavar, mossor, svampar och insekter 
lever på eller av eken, särskilt när eken blir gammal och grov och den får en grov 
barkstruktur och håligheter i stammen. 
 
I arbetet med grön infrastruktur är det viktigt att se till helheten och låta den lokala 
åtgärden bli del i ett större sammanhang. Det är därför bra att starta med en karta som visar 
en större geografisk avgränsning än den man egentligen har tänkt arbeta i, för att se de 
stora dragen i landskapet. 
 
Detta exempel startar därför med en översiktsbild över länet, som visar var det finns 
naturvärden kopplade till ek. I kartan framträder områden där det finns har många 
skyddsvärda ekar, alltså ekar som är grövre än 1 m i diameter. Gul och orange färg visar att 
det finns mycket skyddsvärt i området och grönt visar att det finns tillräckligt mycket ek för 
att kunna säga att ekosystemet är hållbart. Gränsen är satt på 140 ekar inom ett område på 
25 km2, vilket är ett framräknat tröskelvärde enligt metoden Brifunk6. Kartan visar att det 
finns ett stråk kring Vättern som har funktionella ekmiljöer, samt på några platser i 
Vetlanda och Värnamo kommuner. I det här exemplet vill vi jobba med den gröna 
infrastrukturen i landskapet kring sjön Noen, Tranås kommun (röd ring på kartan), där det 
i vissa områden precis når över gränsen till grönt men där det finns gott om orangea 
områden. Landskapet som helhet blir en viktig länk mellan Jönköpings eklandskap och de 
som finns i Östergötland.  
 

                                                 
6 Andersson m.fl. 2015, Länsstyrelsen i Jönköpings län 2017 
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Figur 26. Helhetsbild över länet gällande värdefulla eklandskap. 

 
Den länsövergripande kartan är naturligtvis för grov för att veta var några konkreta 
åtgärder behöver sättas in. För detta behöver det göras en lokalanalys. För att få ett kvitto 
på att åtgärderna gör nytta bör det väljas ut ett mål – eller i detta fall en målart – för 
åtgärderna. I exemplet väljer vi den rödlistade skalbaggen läderbagge som trivs i gamla 
grova träd. Vi vet att om vi hittar en läderbagge så trivs även en lång rad andra arter i 
samma miljö. Läderbaggen flyger helst inte mer än några hundra meter och vi behöver 
därför kika på att skapa en grön infrastruktur där gamla grova ekar står relativt tätt i 
landskapet. I kartan är de gula områdena en markering över landskapsavsnitt där tillgången 
på gamla grova träd är precis så god som läderbaggen vill ha. De röda strecken visar på hur 
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långt läderbaggen orkar flyga och blir således en indikation på vilka funktionella nätverk av 
trädmiljöer som finns i trakten. 
 

 
Figur 27. Lokalanalys över områden med grova lövträd. 

 
De åtgärder som behöver göras här, för att stärka nätverken ytterligare och knyta ihop fler 
områden, är till exempel att frihugga så kallade efterträdare (träd som ännu inte är 
tillräckligt grova för att vara riktigt intressanta ur ett naturvårdsperspektiv, men som 
kommer kunna bli det på sikt) så de får bra förutsättningar att bli gamla. Det går även att 
placera ut så kallade mulmholkar, som är en sorts konstgjort gammalt träd. Det går också 
att veteranisera träd, vilket innebär att man med flit skadar ett yngre träd så att det åldras i 
snabbare takt och därmed fortare blir ihåligt. 
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Figur 28. Mulmholk. Foto: Caroline Jarlback, Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
 
Genom att börja med ett ovanifrånperspektiv och hitta viktiga områden i den stora skalan, 
kan man arbeta sig neråt i den geografiska skalan och komma fram till konkreta åtgärder 
som hamnar på rätt ställe i landskapet och gör största möjliga naturvårdsnytta. 

 Grön infrastruktur som underlag för jord- och 

skogsbrukets planering 
Värdetrakter bör beaktas vid nyproduktion och revidering av skogsbruksplaner, vid val av 
skötselåtgärder till exempel föryngringsmetod, trädslag med mera. Om fastigheten i fråga 
ligger i en lövvärdetrakt vore det önskvärt om rådgivningen och inriktningen på till 
exempel frivilliga avsättningar går mot lövvärden. Motsvarande gäller då för andra 
värdetrakter. 
 
Det är viktigt att berörda aktörer har kännedom om syfte och mål med värdetrakter för att 
kunna bidra med åtgärder.  

 Var hittar jag material? 
Kartunderlag/planeringsunderlag som är framtagna för handlingsplanerna som visar på 
värdekärnor, värdetrakter och förbindningsstråk för de olika naturtyperna finns LÄNK 
TILL WEBBGISET NÄR DET ÄR KLART. KOMMER INTE FINNAS 
TILLGÄNLIGT UNDER REMISSTIDEN.  
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De går även att titta på via Geodataportalen (geodata.se) eller i Planeringskatalogen LÄNK 
NÄR DET ÄR KLART. KOMMER INTE FINNAS TILLGÄNLIGT UNDER 
REMISSTIDEN.  
 
Åtgärdsidéerna går att nås via LÄNK TILL WEBBSIDA. KOMMER INTE FINNAS 
TILLGÄNLIGT UNDER REMISSTIDEN. FINNS I REMISSVERSIONEN SOM 
BILAGA I DEL 5. 

 Checklista – hur kan jag bidra till att stärka 

den gröna infrastrukturen? 
□ Vilka störningar tål området?  
□ Vilka störningar tål området inte? 
□ Hur påverkas helheten (inte bara det aktuella exploaterings/åtgärdsområdet)? 
□ Vilka nyckelfaktorer kan förstärkas? 
□ Tillgodoses prioriterade livsmiljöer och arters behov? 
□ Kan åtgärder modifieras så att andra livsmiljöer eller arter gynnas också? 
□ Vilka konsekvenser kommer det jag vill göra att få för människors hälsa? 
□ Hur påverkar min insats möjligheter till friluftslivet? 
□ Kommer min insats att skapa barriärer eller bidra till att stärka den gröna infrastrukturen? 

Ex på insatser 
□ Variera växter så att de blommar från tidigt till sent på säsongen, samt fruktträd 
och blommande buskar. 
□ Minimera vatten som rinner över hårdgjorda ytor och maximera vatten som 
rinner över växtbeklädd mark. 
□ Äng istället för konstgräs/mikroplast 
□ Uppsamling av regnvatten för fördröjning och bevattning. 

□ Har jag förankrat mitt arbete med berörda aktörer på lokal och regional nivå? 

 Referenser 
För referenser hänvisas till Uppdragsbeskrivning, rapportdel 2. 
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Bilaga 1. Nyckelfaktorer 

 
  

Mosaikartad landskap/bryn/buskmark, småskaligt landskap

Slåtterängar

Grova/gamla/hålträd/hamlade träd i odlingslandskapet

Naturlig hydrologi/återkommande översvämningar, opåverkad hydrologi

Ursprungliga skogsmiljöer

Artrik betesmark

Beteshävd

Artrika vägkanter

Öppen högmosse

Bär/nöttillgång

Lövskog

Ogödlsad vall/ängsmark/betesmark, naturlig näringsstatus

Bäckraviner

Fuktängar (strandängar)

Hävdade lövängar

Sumpskog

Bränd skog

Fisk och kräftfria småvatten

Gles skog

Hävdade rikkärr

Kontinuitetsskog

Aktiv torvbildning

Blottad sand

Fisktillgång 

Forsar och vattenfall

Fuktängar, slåttermark

Fuktängar, stora kärrområden

Intakta laggkärr

Markfuktighet

Naturliga, intakta svämplan

Ostördhet

Strömvattensträckor i mindre vattendrag

Tillgänglighet

Torräng

Bergbranter

Blockrika vattendragsströckor

Grunda, näringsrika vatten

Klen ved längs vattendrag, sumpskog

Kulturved

Kvillområden

Ljusa tallskogar på sandig mark.

Lugnflytande sträckor

Markstörning

Tallskog

Vasstillgång

Vattennivåreglering
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Bilaga 2. Ordlista och definitioner 
Grön infrastruktur: Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande 
livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Med nätverk avses de 
fysiska relationer och egenskaper som tillsammans ger förutsättningar för landskapets olika 
ekosystemtjänster. Grön infrastruktur är ofta tydligt kopplat till bruket av landskapet. 
 
Ekosystemtjänst: Tjänst eller nytta som naturen ger oss, ofta utan att vi reflekterar över 
det, eller värdesätter det. Exempel på ekosystemtjänster är rekreation, naturturism, arter 
som bidrar till pollinering, produktion av råvaror som kan användas till mat, vatten, 
material i byggnation, bränsle, vattenrening, ren luft och buffring av 
klimatförändringseffekter. 
 
Inägomark: Jordbruksmark som inhägnats för att hålla vilda djur såsom älg och ren ute, 
eller ibland tamboskap som släppts fri på skogen. Inägor kunde bestå av åkrar, slåtterängar 
och trädgårdsland.  
 
Kulturmiljö: Hela den av människors verksamheter och aktiviteter präglade miljön. 
Begreppet kulturmiljö kan även användas för avgränsade platser eller miljöer med en 
sammanhållen karaktär eller funktion. 
 
Kulturmiljömål: Nationella mål för statliga myndigheter i syfte att komplettera 
miljökvalitetsmålen. 
 
Landskap: Ett rumsligt fysiskt sammanhang och en produkt av olika historiska sociala och 
ekologiska processer inom ett område. De flesta samtida landskap har formats i samverkan 
mellan natur och kultur.  
 
Livsmiljö: Den miljö arter förekommer i. I föreliggande handlingsplan avses främst  
naturtyp eller markslag. Även människan har en livsmiljö. 
 
Miljömål: Miljö, naturmiljö och kulturmiljö 
 
Naturbetesmark: Naturbetesmark är inget begrepp som vi användes i jordbruksstöden. I 
grön handlingsplan avses okultiverad betesmark (det vill säga mark som inte såtts in, 

harvats eller gödlats) så som hagmark, ljunghedar, alvarmarker och strandbeten.  Det finns 
också värden i gamla små åkrar som ligger som permanent bete idag, med höga värden 
knutna till träd, buskar och kulturlämningar även om fältskiktet är trivialt.  
 
Naturmiljö: Platser, landskap eller rumsliga samband som i hög utsträckning präglas av 
ekologiska relationer samt geologiska och klimatmässiga förutsättningar. Naturmiljöer kan 
även omfatta miljöer med en tydlig mänsklig påverkan. Begreppet kan även avse områden 
som skyddas för sina naturvärden.  
 
Rödlistad art: är en klassificering av arter efter en bedömning av deras utdöenderisk. 
Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas 
eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation. 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Art
https://sv.wikipedia.org/wiki/Utd%C3%B6d
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Spridningszon: Område runt en värdekärna inom vilket en eller flera fokusarter har stor 
sannolikhet att kunna röra sig (~räckvidd för arters spridningsförmåga). Varierar mellan 
arter och system.  
 
Spridningslänk: Ett område som utifrån arters spridningsförmåga fungerar som en 
sammanbindning mellan värdekärnor. 
 
Typiska arter inom Natura 2000: Arter framtagna som är karakteristiska för en viss 
naturtyp. 
 
Utägomark: Utägomark är allt utanför åker, ängsmark och tomten. Före skiftesreformerna 
låg gårdarna samlade kring en bytomt. Kring bytomten låg åkrar och ängar inhägnade så att 
djuren inte kom åt grödorna, detta var inägomark. Därutanför låg utägan med skog, myr, 
hedlandskap, ohägnade gräsmarker och allt annat som inte kunde brukas som åker eller 
användas för att samla vinterfoder. På utmarken betade djuren och vaktades av vallpojkar 
och flickor. 
 
Vardagslandskap: Den vanligaste typen av landskap. Innehåller inga större mängder av 
värdekärnor, men är ändå viktigt eftersom det ofta är här som spridningslänkar eller 
spridningszoner finns. 
 
Värdeelement: Element med positiv betydelse för biologisk mångfald, som beskriver 
ekologiska kvalitéer som utgör förutsättningarna för fungerande ekosystem, till exempel 
arter, sammansättning av arter, artkomplex, livsmiljöer/habitat och funktioner. Detta är 
den minsta byggstenen i arbetet med grön infrastruktur som utgör basen för att identifiera 
värdekärnor.  
 
Värdekärna: Ett sammanhängande naturområde som bedöms ha höga naturvärden i form 
av befintligt naturtillstånd. En värdekärna har normalt en påtaglig förekomst av 
värdeelement som skapar förutsättningar för höga naturvärden och en rik biologisk 
mångfald. Värdekärna är huvudenheten för att definiera kvalitativa miljöer i landskapet i 
arbetet med grön infrastruktur. 
 
Värdenätverk: Nätverk av värdekärnor med lämpliga livsmiljöer för en viss art eller 
artgrupp, vilka bildar ekologiska länkar genom överlappande spridningszoner. 
Värdenätverken har värdeelementen som grund och spridningsbiologiska kopplingar är 
starkare inom än utanför nätverket. 
 
Värdetrakt: Ett landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden. En 
värdetrakt har väsentligt högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv, inklusive viktiga 
biologiska strukturer, funktioner och processer än vad som finns i omgivande landskap. 
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 Sammanfattning 
Detta är del fem i Grön handlingsplan för Jönköpings län och innehåller åtgärder för att 
uppnå miljökvalitets- och friluftsmålen samt bidra till att förbättra den gröna infrastruk-
turen. Åtgärdsprogrammet för Grön handlingsplan löper över åren 2018-2022 och omfat-
tar miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och 
Ett rikt växt- och djurliv. Även delar av Levande sjöar och vattendrag och God bebyggd 
miljö berörs. Det finns även flera åtgärder med inriktning mot friluftslivet. Dessa åtgärder 
kopplar inte bara till miljökvalitetsmålen utan även till friluftslivsmålen som tidigare inte har 
haft ett åtgärdsprogram i länet.  
 
Åtgärdsprogrammet innehåller 35 åtgärder. Länsstyrelsen är genomförare för flest åtgärder, 
23 stycken, kommunerna ansvarar för 14 åtgärder. Även Skogsstyrelsen, Region Jönkö-
pings län, Södra skogsägarna och Smålands turism ansvarar för flera åtgärder var. Övriga 
ansvariga och delaktiga aktörer är  LRF, Jägarförbundet, Södra, Sveaskog, Skara, Växjö och 
Linköpings stift, Smålands turism och HSO (handikappföreningarnas samarbetsorgan).  
 
En förutsättning för att nå målen regionalt är en bred samverkan mellan myndigheter, 
kommuner, organisationer, näringsliv och medborgare. Därför har åtgärderna tagits fram 
av arbetsgrupper med en bred representation från olika aktörer i länet. Alla åtgärdsidéer 
som har kommit upp under arbetets gång har inte prioriterats utan ligger kvar som idéer 
som kan lyftas upp när tiden är mogen.  
 
Trots åtgärderna bedöms det som svårt att uppnå miljökvalitetsmålen och grön infrastruk-
tur i länet. Det har flera orsaker men det största är att länets aktörer saknar rådighet att för-
ändra strukturer i samhället som måste till för att målen på sikt ska kunna nås.   
 
Genomförandet av åtgärderna följas upp årligen av Länsstyrelsen.  
  



GRÖN HANDLINGSPLAN – DEL 5, ÅTGÄRDER 

REMISS 

 6 

Alla åtgärder i översikt 
 

Nr, 
sida 

Åtgärdsnamn Förslag på ansvarig för genomförande 

Levande sjöar och vattendrag 

1, 11 Vandringshinder för fisk och utter i det kommu-

nala vägnätet 

Kommunerna 

2. 13 Implementera den regionala strategin för beva-

rande av värdefulla vatten 

Länsstyrelsen 

Myllrande våtmarker 

1, 14 Utdikad torvmark – kartläggning och åtgärder Länsstyrelsen 

Levande skogar 

1, 16  Kontinuitetsskogsbruk  Biosfärområde Östra Vätterbranterna 

2, 17 Hänsyn till friluftslivet i kommunala skogsbrukspla-

ner 

Kommunerna 

3, 18 Öka andelen lövskogar på kommunägd mark Kommunerna 

4, 21 Viltstammar i balans a) LRF*, Skogsstyrelsen, Jägarförbundet och 

Länsstyrelsen 

b) Skogsstyrelsen*, Jägarförbundet och Läns-

styrelsen 

5, 23 Dialog om de skogliga målbilderna för god miljö-

hänsyn 

Södra skogsägarna* 

6, 24 Utbildning för markägare om alternativa skogs-

bruksmetoder 

Skogsstyrelsen 

Ett rikt odlingslandskap 

1, 26 Utvecklingen på landsbygden – Vart är vi på 

väg?  

Länsstyrelsen 

2, 28 Uppsökande rådgivning för att öka arealen natur-

betesmark 

Länsstyrelsen 

God bebyggd miljö 

1, 31 Ekosystemtjänster för företag Länsstyrelsen 

2, 32 Ekosystemtjänster för kommunala bostadsbolag Kommunala bostadsbolag 

3, 33 Utbildningar om planering och skötsel av kommu-

nernas  ruderatmarker, gräsytor och andra stads-

marker 

a) Länsstyrelsen 

b) Kommunerna 

4, 34 Utbildning och vägledning om Grön infrastruktur i 

planeringsprocessen  

Länsstyrelsen 

5, 35 Tillgängliggör friluftsliv och friluftsområden för fler a) b) Länsstyrelsen 

c) Kommunerna*, Länsstyrelsen, Handikapp-

föreningarnas Samarbetsorgan (HSO)  

d) Kommunerna 

6, 36 Hälsoekonomi och friluftsliv Region Jönköpings län  
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Ett rikt växt och djurliv 

1, 37 Tvärsektoriella forum för gröna infrastrukturfrågor 

inom kommunerna ”Så blir din kommun en bra 

GI-kommun” 

Kommunerna 

2, 39 Guide om ekosystemtjänster Länsstyrelsen 

3, 40 Inspiration till intresseorganisationer om natur-

vårdsåtgärder 

Länsstyrelsen 

4, 41 Tackbrev för insatser i landskapet Länsstyrelsen 

5, 42 Invasiva främmande arter på land och vatten Länsstyrelsen 

6, 43 Frihuggning av skyddsvärda träd Sveaskog, kommunerna, Svenska kyrkan 

(Skara, Linköpings och Växjö stift) 

7, 44 Natur- och kulturvärden i landskapsperspektiv Länsstyrelsen*, Skogsstyrelsen 

8, 47 Information om medel att söka  a)Länsstyrelsen 

b) Länsstyrelsen*, Region Jönköpings län, 

Skogsstyrelsen 

c) Länsstyrelsen, Region Jönköpings län, 

Kommunerna, Smålands turism 

d) Region Jönköpings län 

9, 48 Använda framtagna kunskapsunderlag som pri-

oriteringsunderlag i naturvårdsarbetet 

a) Länsstyrelsen 

b) Länsstyrelsen, Kommunerna, Skogsstyrel-

sen, Trafikverket, Södra, LRF, Hushållningssäll-

skapet, Föreningen Biosfärsområdet Östra 

Vätterbranterna 

10, 50 Karaktärisering av landsskapsstrukturer Länsstyrelsen 

11, 52 Grön infrastruktur i regionala strukturbilder Region Jönköpings län 

12, 52 Främja barn och ungas tillgång till friluftsliv Kommunerna 

13, 54 Se över hur föreskrifterna inom befintliga naturre-

servat påverkar friluftslivet  

Länsstyrelsen 

14, 55 Öka kunskapen om allemansrätten a) Länsstyrelsen 

b) Länsstyrelsen 

c) Länsstyrelsen 

d) Jägarförbundet och Smålands turism 

e) Skogsstyrelsen, Regionen, kommunerna, 

LRF, Södra skogsägarna, Jägarförbundet 

samt Smålands turism 

f) Kommunerna 

15, 57 Anordna tematräffar inom natur- och kulturturism Smålands turism*, Länsstyrelsen, Region Jön-

köpings län  

16, 59 Organisation och ansvar för ett utvecklat friluftsliv Kommunerna 

17, 60 Genomför friluftsaktiviteter riktade mot barn och 

ungdomar 

a-c) Kommunerna 

d) Kommunerna, Länsstyrelsen 

18, 62 Kartläggning av socialt viktiga naturområden a) Länsstyrelsen 

b) Kommunerna 

*Huvudansvar för genomförande.  
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 Introduktion 
Hållbar utveckling är ett övergripande politiskt mål, som syftar till att nästa generation ska 
få ta över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. För att nå dit krävs arbete på 
både global och lokal nivå. 
 
Biologisk mångfald är en grundförutsättning för mänsklig överlevnad. Naturen ger sam-
hället produkter och tjänster som bidrar till välfärd och livskvalitet. För en fungerande 
mångfald, krävs en grön infrastruktur som ger landskapsekologiska samband. Grön infra-
struktur är även en grund för att uppnå många av miljömålen och bidra till möjligheter för 
ett rikt friluftsliv. 

Denna rapport är en del av Grön handlingsplan för Jönköpings län, som är framtagen i 
samverkan med länets aktörer. Handlingsplanen är resultatet av ett samordnat genomfö-
rande av Länsstyrelsens uppdrag att ta fram 1) regionala åtgärdsprogram för miljökvalitets-
målen, 2) handlingsplan för grön infrastruktur och 3) åtgärder för att nå friluftsmålen.  
 

 
 
På grund av den stora omfattningen är handlingsplanen är indelad i fem delar: 

 Sammanfattning (del 1) – Vad innehåller planen och hur ska den läsas? 

 Uppdragsbeskrivning (del 2) – Varför en grön handlingsplan? 

 Nulägesbeskrivning med fokus på grön infrastruktur (del 3) – Var finns gröna värden 
och vilka är hoten?  

 Insatser för Grön infrastruktur (del 4) – Vad behöver jobbas vidare med och hur kan 
handlingsplanen användas?  

 Åtgärder för Grön infrastruktur, Friluftsliv och Djurens och växternas miljömål 
(del 5) – Vem ska göra vad 2018-2022?  

 
 

Grön 
handlings-

plan

Grön 
infrastruktur

Miljömål

Friluftsliv
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 Åtgärdsprogram för miljömålen 
Detta åtgärdsprogram ersätter åtgärdsprogrammet för Djurens och växternas miljömål 
(2012-2016). Åtgärdsprogrammet är ett av fyra miljömålsprogram i länet. De övriga tre åt-
gärdsprogrammen är: 

 Minskad klimatpåverkan, 2015-2019 

 Hälsans miljömål, 2016-2020 

 Vattnets miljömål, 2017-2021 
 
Detta åtgärdsprogram tar ett bredare grepp än åtgärdsprogrammet för Djurens och växter-
nas miljömål, eftersom det även är ett åtgärdsprogram för grön infrastruktur och friluftsli-
vet. Det innebär att det finns starka kopplingar till de andra åtgärdsprogrammen, främst 
Vattnets miljömål, som innehåller åtgärder för Levande sjöar och vattendrag, och Hälsans 
miljömål, som innehåller åtgärder för God bebyggd miljö. Dessa två miljömål är viktiga för 
den gröna infrastrukturen och friluftslivet. Det finns behov av kompletterande åtgärder vil-
ket är anledningen till att dessa två mål även ingår i detta åtgärdsprogram.  

 Avgränsningar och prioritering av åtgärder i 

handlingsplanen 
Genom kartläggning av mål, möjligheter och utmaningar och kartläggning av de stora ho-
ten för landskapets naturtyper har många åtgärdsförslag kommit fram. Åtgärderna är 
tidsatta och har en ekonomisk beräkning knuten till sig. De är inte bindande utan bygger på 
överenskommelser mellan olika aktörer att utföra en åtgärd inom en viss tidsram.  
 

3. Nulägesbeskrivning 

1. Sammanfattning 

4. Insatser och vägled-
ning 

5. Åtgärdsprogram 2018–2022 

Åtgärder för:  

• Levande sjöar & 

vattendrag 

• Myllrande våtmar-

ker 

• Levande skogar 

• Ett rikt odlingsland-

skap 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och 

djurliv 

 

 

• Det strategiska ar-

betet 

• Insatsområden 

• Lista över åtgärder 

• Vägledning för ge-

nomförande 

 

• Länets fysiska förut-

sättningar 

• Skyddade områden 

• Utmaningar 

• Kartläggning av vik-

tiga strukturer 

• Nulägesanalys för 

respektive naturtyp 

inklusive värde-

traktskartor 

• Bristanalys 

• Syfte och avgräns-

ning 

• Uppdrag 

• Mål 

• Koppling till andra 

strategier 

• Tidplan 

• Användnings-om-

råde och status 

• Framtagande-pro-

cessen 

• Erfarenheter och re-

flektion 

 

 

2. Uppdragsbeskrivning 
 

GRÖN HANDLINGSPLAN 
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En anledning till att en relativt stor andel av de föreslagna åtgärderna berör friluftslivet är 
att det tidigare inte har funnits något regionalt åtgärdsprogram med inriktning mot frilufts-
liv. Friluftsliv ingår dock som en del i de miljömål som ingår i programmet.  
 
Fritidsfisket är en del av flera av friluftsmålen men har konkretiserats ytterligare i Strategi och 
handlingsplan för fritidsfiske och fisketurism i Jönköpings län 2020. Strategin innehåller övergri-
pande målsättningar som är nedbrutna i delmål med uppföljningsbara indikatorer samt åt-
gärder som konkretiserar hur målsättningarna ska nås. I strategin pekas förslag på utförare 
ut för respektive åtgärd. För respektive åtgärd finns också en uppskattad kostnad och för-
slag på finansiering. Länsstyrelsen sammankallar till ett nätverk där frågorna diskuteras till-
sammans med berörda aktörer.  
 
Det finns ett åtgärdsprogram för Vattnets miljömål som gäller mellan åren 2017 och 2021. 
I det åtgärdsprogrammet ingår det elva åtgärder för Levande sjöar och vattendrag, flera av 
dessa åtgärder har bäring på grön infrastruktur. Utöver miljömålens åtgärdsprogram finns 
det även åtgärdsprogram framtagna av vattenmyndigheterna inom vattenförvaltningen. De 
åtgärder som föreslås här inom Levande sjöar och vattendrag ska alltså komplettera de re-
dan beslutade åtgärderna i dessa program.  
 
Länsstyrelserna i Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län samt Skogsstyrelsen håller på att 
ta fram en gemensam skogsstrategi för Småland. Strategin innehåller ett antal åtgärdsförslag 
som har koppling till miljömålet Levande skogar samt grön infrastruktur.    
 
Skogsstyrelsen och Trafikverket har svårt att binda upp sig i regionala åtgärder som inte lig-
ger i linje med nationella anvisningar eller som har särskild finansiering. Därför saknas det 
åtgärdsförslag inom vissa områden, särskilt inom kopplingen till den ”grå infrastrukturen” 
där dessa två aktörer är centrala.  
 
Av alla de idéer som kommit upp under framtagandet av handlingsplanen är det många 
som fortfarande bara är på idéstadiet, detta trots att flera av dem säkerligen är högst rele-
vanta att gå vidare med. För att inte tappa bort dessa har de samlats i en lista där de struk-
turerats utifrån huvudsaklig naturtyp som de kopplar till, listan finns i bilaga 1. Syftet med 
listan är att den ska hållas levande och tjäna som en idébank för framtida åtgärder och pro-
jekt. Tanken med det kommande arbetet är att dels genomföra åtgärderna som olika aktö-
rer åtagit sig och dels att fortsätta arbeta med åtgärdsidéerna och systematiskt koppla åtgär-
der till mål och hot så vi hela tiden satsar på effektiva och verkningsfulla åtgärder. 

 Läsanvisning 
Denna del av den gröna handlingsplanen innehåller främst förslag på åtgärder.   
 
Varje åtgärdsbeskrivning följer en given uppställning. Om inte annat anges är tidplanen att 
åtgärderna ska genomföras under programperioden juli 2018–2022. Vissa åtgärder är tidsatta 
att genomföras till ett särskilt årtal.  
 
Under rubriken ”Ansvar” anges den organisation som förväntas genomföra åtgärden, eller 
medverka i genomförandet om det är flera organisationer som anges. Om flera organisationer 
anges som ansvariga för en åtgärd anges en huvudansvarig där så är möjligt. Huvudansvarig är 
då markerad med en stjärna.  
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Under kostnad och finansiering anges förslag på finansieringsmöjligheter samt en uppskatt-
ning av kostnad för genomförandet av åtgärden. Kostnaderna har i de flesta fall uppskattats 
utifrån följande intervallmodell:   

 Ryms inom ordinarie verksamhet 

 < 100 000 kr 

 100 000 kr–1 miljon kr 

 1–5 miljoner kr 

  >5 miljoner kr 

Om rimligt/möjligt har precisare bedömningar tagits fram. 
 
Vid uppföljning av åtgärderna kommer en bedömning enligt följande skala göras: 
G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, eller har införts i löpande verksamhet 
H: Åtgärden är genomförd till mer än hälften 
P: Åtgärden är påbörjad men ännu inte gjord till mer än hälften 
E: Åtgärden är ej påbörjad 
För att underlätta uppföljningen är det specificerat redan i åtgärden vad som ska ha gjorts 
för att uppfylla de respektive stegen. 
 
Efter åtgärderna finns en analys över hur långt vi kommer med åtgärderna i programmet 
och om vi kommer att nå målen med åtgärderna.  
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 Åtgärder 

 Levande sjöar och vattendrag 

1. ÅTGÄRDA VANDRINGSHINDER FÖR FISK OCH UTTER I DET 

KOMMUNALA VÄGNÄTET 

Syfte och mål med åtgärden 
Att stärka den biologiska mångfalden och gröna infrastrukturen genom att förbättra kon-
nektiviteten och därigenom möjligheterna för organismer att förflytta sig genom vattendra-
gen.   

Bakgrund 
Vandringshinder i vattendrag är hinder som stänger olika djurarter ute från deras naturliga 
livs-, lek- och uppväxtområden. Detta orsakar problem för djuren då de är beroende av att 
kunna vandra fritt för att förbättra sin överlevnads- och reproduktionschans. Vandrings-
hinder är på så vis ett hot mot djurarters fortlevnad och därmed den biologiska mångfal-
den. Vandringshinder kan utgöras av broar, dammar och felkonstruerade vägtrummor.  
 
Tidigare genomförda bedömningar och inventeringar visar att en tredjedel av alla vägpassa-
ger utgör definitiva eller partiella vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur ex-
empelvis bottendjur, groddjur och utter. Detta gäller troligtvis även i det kommunala väg-
nätet, där kommunen har ett ansvar.  
I den nationella Biotopkarteringsdatabasen finns en hel del  uppgifter om karterade vägpas-
sagers passerbarhet för fisk och även för landlevande organismer såsom utter. Här ingår 
även vägpassager i det kommunala vägnätet i den mån de har omfattats av genomförda bi-
otopkarteringar.  
 
Åtgärder för att öka vandringsbarheten bidrar både till biologisk mångfald, grön infrastruk-
tur och att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. Vid åtgärdande av vandringshinder kan 
andra frågor behöva beaktas såsom kulturmiljövärden, risken för spridning av främmande 
arter och risker för skred och översvämningar. Åtgärder vid biotopkarterade vandringshin-
der i Jönköpings län finns med i Länsstyrelsens samlade åtgärdsplan för vatten (SÅV). SÅV 
omfattar däremot inte åtgärder för att förbättra passagemöjligheter för utter.  
 
Åtgärden kompletterar åtgärden Levande sjöar och vattendrag 10, om inventering av vand-
ringshinder vid enskilda vägar och skogsbilvägar som Länsstyrelsen ansvarar för. 

Genomförande 
a) Kommunerna inventerar vilka vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur, in-
klusive utter, som finns i det kommunala vägnätet. Som utgångspunkt används det un-
derlag om vandringshinder som redan finns i den Nationella Biotopkarteringsdatabasen 
(Tabell 1).  
b) Kommunerna tar fram en plan för att åtgärda de vandringshinder som identifierades i a-
delen. Planen ska tas fram i samråd med Länsstyrelsen och vid planering och prioriteringen 
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av åtgärderna bör man utgå från de prioriteringar som eventuellt redan finns i den Nation-
ella Länsstyrelsens Samlade Åtgärdsplanen för Vatten.  
c) Minst fem vandringshinder ska åtgärdas under programperioden. I de kommuner där an-
tal åtgärdsobjekt är färre än fem åtgärdas samtliga.   
 

Kommentarer till genomförandet 
Troligtvis kan runt 100 vägpassager vara aktuella för åtgärden i länets kommuner (Tabell 1). 
De flesta av dessa är vägpassager som bedömts som svåra att passera för utter.  Objekten 
behöver verifieras i fält innan en åtgärdsplan tas fram.   
 

Tabell 1. Antal potentiella åtgärdsobjekt per kommun. Genom en GIS-analys har biotopkarterade vandrings-

hinders avstånd till väg med kommun som väghållare beräknats. Alla objekt inom 50 meter från sådan väg 

har sedan sorterats fram och utfallet vad gäller antal objekt per kommun presenteras i tabell nedan. Av dessa 

anses hinder inom 10 meter troligen utgöras av vägpassager i det kommunala vägnätet. Eftersom många 

hinder karterats för cirka 20 år sedan då den geografiska precisionen inte var så exakt kan även hinder med 

ett längre avstånd vara aktuella.  

Kommun 

Antal hinder* 
inom 10 m fr 
kommunal väg 

Varav 
hinder 
för fisk 

Varav hin-
der för utter 

Antal hinder*  
inom 10-50 m fr 
kommunal väg 

Aneby 2  2 3 

Eksjö 18 1 17 7 

Gislaved  0 0 1 

Gnosjö 2  2 2 

Habo 5 1 4 0 

Jönköping 38 6 32 25 

Mullsjö 3  3 1 

Nässjö 3  3 9 

Sävsjö 2  2 0 

Vaggeryd 10 1 9 2 

Vetlanda 18 1 17 3 

Värnamo 2 1 1 3 

Totalsumma 103 11 92 58 

*objekt som finns registrerade i Nationella Biotopkarteringsdatabasen som partiella eller definitiva vand-
ringshinder för öring, mört eller ål, och eller/som vägpassager som utgör partiellt eller definitivt hinder vad 
gäller passage för utter.  
 

Miljöeffekt och uppföljning 
G: a, b och c är genomförda.  
H: a och b är genomförda. 
P: a är genomförd.  

Kostnad och finansiering 

Bidrag för åtgärdande av vandringshinder kan sökas från exempelvis SNF Bra miljöval? 

Ansvar 
Kommunerna 
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2. IMPLEMENTERA DEN REGIONALA STRATEGIN FÖR BEVA-

RANDE AV VÄRDEFULLA VATTEN 

Syfte och mål med åtgärden 
Bevara värdefulla vattendrag genom att skapa ekologiskt funktionella kantzoner utmed ut-
valda vattendrag. Fler och bättre kantzoner bidrar till grön infrastruktur för både limniska 
och landlevande arter. 

Bakgrund 
Strategin för långsiktigt bevarande av värdefulla vattendrag är ett försök att hitta en effektiv 
modell och ett arbetssätt för att kunna bevara de mest värdefulla vattendragen i länet lång-
siktigt, enligt miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Strategin försöker ta tillvara styrkan 
det innebär att många markägare tillsammans berörs av och behöver vara delaktiga i beva-
randet av vattendragen. Samtidigt är detta i sig en stor utmaning i bevarandearbetet. Strate-
gin kan användas fullt ut i jord- och skogsbruksmark. 
 
Fokus i strategin för bevarande av vattendragen ligger på att skapa ekologiskt funktionella 
kantzoner utmed vattendragen i sin helhet. I strategin föreslås en modell där utgångspunk-
ten är att en detaljerad ”Blå” (dvs. vatteninriktad) planläggning görs av kantzonerna med 
syfte att beskriva själva zonen i omfång och hur den ska skötas på kort och lång sikt för att 
vara ekologiskt funktionell för vattendraget. Avgörande för framgång är att nödvändig 
skötsel verkligen utförs. 
 
I strategin är utgångspunkten att ansvaret är gemensamt. Markägaren har ett stort ansvar 
och kan också välja att axla det i den omfattning som denne bedömer möjligt medan Läns-
styrelsen stöttar upp där så krävs. Genomförandet är tänkt att ske i samarbete med markä-
garorganisationer och andra intressenter. 
 
Metoden som beskrivs in sin helhet i strategin omfattar följande fem steg:   

1. Vattendragsvandring – samarbete med markägarorganisation/er. Viktigt med hög delta-
garandel av markägare  
2. Blå planläggning  
3. Naturvårdsavtal erbjuds till samtliga fastighetsägare (om skötselåtgärder listats i Blå 
planen)  
4. Markägare väljer i samråd med länsstyrelsen förvaltningsform, med eller utan ersätt-
ning  
5. Uppföljning och utveckling  

 
Länk till strategin: G:\5 - Naturvård och miljöskydd\51\511\5112 områdesskydd\Vat-
ten\Strategi skydd av vatten 2016\Långsiktigt bevarande av vattendrag.pdf  

Genomförande 
Den metod som har tagits fram i strategin ska tillämpas vid tre vattendrag i länet under 
programperioden. Åtgärden innebär att minst steg 1-2 i arbetsmodellen ska vara genom-
förd i respektive vattendrag. 

Miljöeffekt och uppföljning 
G: Metoden (minst steg 1-2) har använts vid tre vattendragsetapper.  

file://///lansstyrelsen.se/JON/group/5%20-%20Naturvård%20och%20miljöskydd/51/511/5112%20områdesskydd/Vatten/Strategi%20skydd%20av%20vatten%202016/Långsiktigt%20bevarande%20av%20vattendrag.pdf
file://///lansstyrelsen.se/JON/group/5%20-%20Naturvård%20och%20miljöskydd/51/511/5112%20områdesskydd/Vatten/Strategi%20skydd%20av%20vatten%202016/Långsiktigt%20bevarande%20av%20vattendrag.pdf
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H: Metoden (minst steg 1-2) har använts vid två vattendragsetapper. 
P: Metoden (minst steg 1-2) har använts vid en vattendragsetapp. 

Kostnad och finansiering 

Ryms inom befintlig verksamhet. 

Ansvar 
Länsstyrelsen 

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 
Bidrar till miljömålen Ett rikt växt- och djurliv, Levande sjöar och vattendrag och kan ha 
betydelse för arbetet med klimatanpassning. 
 

 Myllrande våtmarker 
 

1. UTDIKAD TORVMARK – KARTLÄGGNING OCH ÅTGÄRDER 

Syfte och mål med åtgärden 
Att restaurera våtmarker i länet samt minska läckaget av växthusgaser. Restaurering stärker 
även den biologiska mångfalden och ger möjlighet till attraktiva friluftsområden. 

Bakgrund 
I länet skattas 90 % av alla torvbildande våtmarker vara påverkade av dikning. Vid dikning 
sänks vattennivåerna och våtmarkerna torrläggs. I de fall dikningen skett på organogena 
jordar medför en syresättning av de tidigare syrefattiga torvmarkerna att nedbrytningen av 
materialet kan sätta igång. Nedbrytningen frigör växthusgaser som koldioxid och kvävedi-
oxid till atmosfären. Samtidigt minskar utsläppen av metan. Orörda våtmarker genererar 
emissioner av metan då gasen bildas under anaerob nedbrytning. Utsläppen av växthusga-
ser är generellt sett större från den dikade torvmarken jämfört med utsläppen från orörda 
våtmarken trots de metanutsläpp som förekommer från de sistnämnda (Jordbruksverket, 
2014:24). 
 
Genom att kartlägga våtmarker där restaureringsåtgärder kan leda till stor miljönytta vad 
gäller klimatpåverkan och/eller biologisk mångfald ökar förutsättningarna för att kostnads-
effektiva åtgärder vidtas i samband med restaureringsprojekt eller kompensationsåtgärder. 
Naturvårdsverket har lämnat förslag till regeringen som innebär att användningen av kom-
pensationsåtgärder i samband med tillstånd för torvtäkt ska öka, bland annat för att minska 
den negativa effekten för klimatet. 
 
Kartläggningen kan även underlätta en bedömning av vilka befintliga torvtäkter som kan 
efterbehandlas med syfte att uppnå hög biologisk mångfald, friluftsliv och/eller återskap-
ande av torvbildande förmåga (klimatnytta).  

Genomförande 
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Länsstyrelsen ska: 
a) Kartlägga vilka torvmarker som är lämpliga att restaurera, och prioritera dessa uti-

från Jordbruksverkets metod i rapporten ”Utsläpp av växthusgaser från torvmark”. 
b) Kartläggning av möjlig efterbehandling av befintliga torvtäkter och kvantifiering av 

miljöeffekten av de konkreta åtgärder som ska genomföras. 
c) Ta fram en åtgärdsplan för de torvmarker som har identifierats i a-b.  
d) Genomföra minst två åtgärder som föreslås i åtgärdsplanen.  
e) Ta fram en handbok/ checklista för de enskilda markägare som vill restaurera sina 

utdikade torvmarker.  
f) Erbjuda enskilda markägare hydrologisk analys över vad för konsekvenser en re-

staurering innebär. ”Hur påverkas grannarna?”  
 

Miljöeffekt och uppföljning 
Åtgärden har en klimateffekt då läckaget av växthusgaser från dikade våtmarker förväntas 
minska. Den lokala miljöeffekten kan också bli stor vad gäller biologisk mångfald och fri-
luftsliv. Dessutom är åtgärden viktig för klimatanpassning eftersom våtmarker utgör ett 
skydd mot och lindrar effekten av översvämningar och torka. 
 
G: a-f uppfyllda.  
H: Minst hälften av punkterna är uppfyllda. 
P: Färre än hälften av punkterna är uppfyllda.  

Kostnad och finansiering 
A, b och c, e genomförs inom ordinarie verksamhet. D faller skyddade myrar inom ordina-
rie verksamhet men för oskyddade myrar krävs det att projektmedel söks. F kräver särskilda 
projektmedel.  

Ansvar 

Länsstyrelsen 

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 
Bidrar främst till miljömålet Myllrande våtmarker, men även Begränsad klimatpåverkan och 
Ett rikt växt- och djurliv. 

 Levande skogar 
 

1. KONTINUITETSSKOGSBRUK I SKOGSBETEN – UTVECKLA DE-

MONSTRATIONSOMRÅDEN  

Syfte och mål med åtgärden 
Behålla och utveckla biologiska och kulturella värden, tillsammans med markägare på ett 
för dem ekonomiskt bärkraftigt sätt, i en naturtyp som minskat kraftigt i Sverige och länet. 
  

Bakgrund 
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Ett mer variationsrikt skogsbruk är ett av 10 etappmål som handlar om biologisk mångfald 
inom det svenska miljömålsarbetet. Målet är fastställt av regeringen 2014. Vid den årliga 
uppföljningen av etappmålen som nyss genomfördes konstaterades att målet om ett mer 
variationsrikt skogsbruk ännu inte uppnåtts.  
 
Biosfärområde Östra Vätterbranterna strävar efter att vara ett modellområde och arena för 
att testa nya metoder som sedan kan spridas vidare till resten av länet och andra delar i Sve-
rige.  
 
Biosfärområdet och tidigare projekt Östra Vätterbranterna har en lång tradition och omfat-
tande erfarenhet av samverkansprojekt. På senare år har projekten ”Lövsuccé” och ”LEIF i 
praktiken” genomförts. Både myndigheter, markägare och ideell naturvård finns represen-
terade i biosfärområdets styrelse och verkställande utskott. Dessutom finns bra underlag 
om natur- och kulturvärden i området, bland annat Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventeringar. Även Jönköpings kommun har användbara underlag i form av 
sitt naturvårdsprogram. 
 
Många befintliga eller tidigare skogsbeten (kontinuitetsskogar) är kända av markägarna och 
klassade som nyckelbiotoper i skog eller odlingslandskap. I många fall finns dessa med i 
skogsbruksplaner där de har någon form av naturvårdsklass (NO/NS eller K/PF). Ett pro-
jekt med skötselinslag kan därför förväntas få positivt mottagande av markägare. 

Genomförande 
a) Söka ut befintliga kontinuitetsskogar inom Östra vätterbranterna bl a skogsbeten i 

befintligt nyckelbiotopsinventeringsmaterial, flygbilder och äldre kartmaterial. 
Skogsstyrelsen bidrar med en utsökning ur nyckelbiotopsdatabasen för att hitta 
lämpliga objekt. 

b) Diskutera framtaget material med intresserade skogsägare inom området.  
c) Identifiera och ta fram handlingsplan som innehåller praktiska åtgärder för att 

åstadkomma demonstrationsområden för kontinuitetsskogsbruk i skogsbeten inom 
valda fastigheter inom Biosfärområde Östra vätterbranterna.  

d) När en del av åtgärderna genomförts används demonstrationsområdena för studie-
besök och skogsdagar. 

e) Informationsmaterial (skriftligt och/eller digitalt) tas fram för att ytterligare kom-
municera resultaten. 

Kommentarer till genomförande  

Samverkansparter i åtgärden kan vara bland andra Länsmuséet, Skogsstyrelsen och Södra. 

Miljöeffekt och uppföljning 

Biologisk effekt eftersom det innebär en kontinuitet som flera arter behöver.  

Rekreativ effekt eftersom det ger en mer mångformig och upplevelserik skog.   

Kulturhistorisk effekt eftersom i stort sett all skog har en historik som betesskog och utgör 
ett biologiskt kulturarv 
 
G: a), b), c), d) och e) är genomförda. 
H: a), b) och c) är genomförda. 
P: a) och b) är genomförda. 
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Kostnad och finansiering 
Särskilda projektpengar söks t ex via LONA eller genom landsbygdsprogrammet (restaure-
ring av skogsbete).  

Ansvar 
Biosfärområde Östra Vätterbranterna* 

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 
Åtgärden bidrar till miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt och djurliv.  
Åtgärden bidrar till ekosystemtjänster såsom kulturupplevelser och friluftsliv. 

2. HÄNSYN TILL FRILUFTSLIV I KOMMUNALA SKOGSBRUKSPLA-

NER 

Syfte och mål med åtgärden  

Åtgärden syftar till att öka medvetandet om vilka områden som nyttjas mest av det rörliga 
friluftslivet i nära anslutning till tätorten samt vilka värden det är som skapar attraktivitet. 
Den syftar även till att kommunerna anpassar sin skötsel av de mest värdefulla områdena 
på eget markinnehav så att värdena bevaras och utvecklas. 

Bakgrund  

Skogen har stor betydelse för människors livsmiljö, lekmiljö och naturvistelse. Dess värden 
är ofta lokalt unika eftersom likvärdiga miljöer med motsvarande tillgänglighet ofta saknas. 
I närskogar är uppehållsplatser viktiga komponenter. Uppehållsplatser är naturliga mötes-
platser och målpunkter under skogsbesök och annan utevistelse. De bildas där upplevel-
serna eller förutsättningar för aktiviteter är som bäst. Uppehållsplatser finns i all skog och 
utgör här viktiga komponenter. Stigar och leder har stor betydelse för tillgänglighet och 
framkomlighet i skogen. Efter dessa stråk sker det mest frekventa nyttjandet. Stigar och le-
der finns i all skog och utgör viktiga komponenter i närskogar och friluftsskogar. Stigar och 
leder kan också ha kulturhistoriska värden.  
 
Skogsområden klassas och förvaltas efter sitt behov av hänsyn och anpassad skötsel (t.ex. 
enligt Skogsstyrelsens rapport 5-2013 i närskogar, friluftsskogar, uppehållsplatser samt sti-
gar och leder). Skogsstyrelsen har även tagit fram målbilder för god miljöhänsyn.  

Genomförande 

Kommunerna i länet åtar sig att se över gällande styrdokument eller riktlinjer för den egna 
skogsförvaltningen så att de klargör att den tätortsnära skogens unika värden för friluftsliv 
ska dokumenteras och förvaltas med hänsyn. 

Kommentarer till genomförande  

Åtgärden kopplar till åtgärd nr 0 under Levande skogar om att öka andelen lövskogar på 
kommunägd mark. 

Miljöeffekt och uppföljning 

G: Översyn av det egna skogsinnehavet har genomförts utifrån beslutade strategier/planer. 
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H: Plan/strategi/styrande dokument har tagits fram och beslutats i nämnd. 
P: Skogsområden har inventerats och klassats efter sitt behov av hänsyn. 

Kostnad och finansiering 

Inom befintlig verksamhet 

Ansvar 

Kommunerna  

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 

Friluftsmål 5: Tillgång till natur för alla. 
Miljömål: Ett rikt växt och djurliv.  
Agenda 2030: Mål 3, 11 och 12, Hälsa och välbefinnande, Hållbara städer och samhällen 
samt hållbar konsumtion och produktion. 
Ekosystemtjänster: Främst kulturella ekosystemtjänster som berörs men kan även ha posi-
tiv inverkan på andra typer av ekosystemtjänster. 

3. ÖKA ANDELEN LÖVSKOGAR PÅ KOMMUNÄGD MARK 

Syfte och mål med åtgärden 

Genom att öka andelen lövskogar i landskapet skapas en större variation jämfört med da-
gens situation där granen dominerar skogslandskapet. Detta gynnar den biologiska mång-
falden och ökar det sociala värdet på skogarna. Mer blandskog gör dessutom skogen mer 
beständig mot klimatförändringar. 

Bakgrund 

Utvecklingen inom skogen har lett till en dominans av gran i landskapet. Monokulturer av 
planterad gran, som under stora delar av sin livstid hyser endast en ringa mångfald av arter 
och som har ett lågt rekreationsvärde, präglar stora områden. Monokulturer riskerar att 
drabbas extra hårt av till exempel svamp- och insektsangrepp och när det gäller rena gran-
skogar kan de vara känsligare för stormar. Att vända trenden med en ökad granandel i sko-
garna kräver insatser från olika håll. Ett sätt är att kommunerna föregår med gott exempel 
och ökar andelen lövträd på sin mark.  

Flera kommuner har skrivningar i sina översiktsplaner att de ska öka andelen lövskog. För 
att få riktigt genomslag måste denna ambition också skrivas in i kommunernas skogsbruks-
planer. Var och hur mycket lövskog som bör finnas på en kommuns marker beror på vil-
ken typ av marker kommunen äger. En ökning av andelen lövskog måste göras med tanke 
på ståndortsanpassning.  

Kommunerna kan till exempel använda LEIF (Levande Ekosystem I Framtiden) som ett 
planerings- och prioriteringsunderlag för att få fram var ett ökat lövträdsinslag gör mest 
nytta, bland annat för den gröna infrastrukturen. LEIF visar hur stora arealer av en viss typ 
av biotop som behövs i ett landskap för att den biologiska mångfalden ska finnas bevarad.1 

                                                 
1 Länsstyrelsen i Jönköpings län. 2017. LEIF i praktiken. Levande Ekosystem I Framtiden – från teoretiskt underlag till praktisk 

rådgivning, meddelande 2017:03 
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Lövskogar uppfattas ofta som attraktiva vilket gynnar människors nyttjande av skogarna 
för rekreation och friluftsliv. 
 
Några särskilt bra miljöer att bevara och öka lövandelen i är2: 

 Kantzoner och bryn. Här möts olika miljöer som exempelvis barrskog, lövskog och 
öppen mark och här lever arter från alla miljöerna. Lövrika brynmiljöer med 
ovanligare träd och buskar samt bärande och blommande träd uppfattas ofta som 
vackra. Kantzonerna kan utgöra spridningskorridorer för många arter. Genom att 
lämna sista biten fri från gran ökar värdena i kantzonen mellan skog och öppen 
mark.  
 

 Längs (skogs)bilvägar ger lövträd ett ljusare och trevligare intryck vilket är positivt 
för vandrare och cyklister som använder vägarna för rekreation och friluftsliv, då 
sikten kan bli bättre än med granar ända in på vägen. Solen och vinden kan komma 
åt att torka upp vägen. Nackdelen är att lövrika vägkanter kan locka viltet ut till 
vägkanterna. 
 

 Mot sjöar och vattendrag har lövträd sin givna plats genom att de ger skugga mot 
vattnet. Lövträden bidrar med näringsrik förna och död ved till vattnets alla 
småkryp och ger en stormfast skyddszon som fångar upp näringsämnen och 
tungmetaller från omgivande marker. Al och andra lövträd och buskar minskar 
också effektivt risken för erosion. 
 

 Blöta och fuktiga områden kan med fördel föryngras naturligt med lövträd istället 
för att planteras med gran. Detta är ett exempel på ståndortsanpassning där 
förutsättningarna på växtplatsen får avgöra vilket trädslag som är bäst lämpat att 
växa där. Alkärr ger en ytterligare funktion i fuktiga områden genom sin förmåga 
att bryta ned giftigt metylkvicksilver.  
 

Att satsa på lövskogar kan vara förknippat med problem med viltskador. Handlar det om 
nyetablering av lövbestånd kan det vara nödvändigt att hägna in områden, i vissa fall kan 
stöd sökas från Skogsstyrelsen för detta. Ett sätt att komma runt viltproblematiken är att på 
sikt omvandla granskogar till lövskogar genom att systematiskt hugga ut gran och gynna det 
löv som redan finns och som kommer naturligt. 

 

Genomförande  

Kommunerna uppdaterar sina skogsbruksplaner så att det blir tydligt fokus på en ökad an-
del lövskog. Målet ska skrivas in i skogsbruksplanen och ange hur många procent (minst) 
av kommunens skogsmark som ska vara lövskog.  

Kommentarer till genomförande  

Eftersom alla kommuner har olika förutsättningar vad gäller hur mycket mark de har, om 
det är mark som lämpar sig bäst för löv och så vidare så är det upp till respektive kommun 

                                                 
2 Länsstyrelsen Jönköpings län, Lövsuccé för landskapet, meddelande 2017:02 
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att sätta ett mål för åtgärden, en ökning av andelen lövskog måste göras med tanke på 
ståndortsanpassning. Med lövskog menas att områdena till minst 70 % domineras av löv3. 

Ett sätt att genomföra åtgärden är att det vid upphandling av ny skogsbruksplan ingår att 
den som får uppdraget att göra planen ska föreslå lämplig procentandel samt lägga in po-
tentiella områden där det kan vara lämpligt att satsa på lövskog.  

Eftersom det är andelen granskog som åtgärden syftar till att minska ska andelen lövskog 
inte öka på bekostnad av tallskogar. För även om åtgärden handlar om att öka lövandelen 
så är det viktigt att också tänka på variationen, det innebär att även barrträd ska få finnas i 
skogen. Dessa kan till exempel vara viktiga för barnens lek i bostadsnära skogar. 

Goda exempel finns att hämta från Båstad kommun och även Österlen. 

Åtgärden kopplar till åtgärd 2 Levande skogar om hänsyn till friluftsliv i kommunala skogs-
bruksplaner. 

Miljöeffekt och uppföljning 

Miljöeffekterna är stabilare ekosystem med en ökad biologisk mångfald och motståndskraf-
tigare skogar som följd, samt på sikt friskare medborgare. Effekten kommer på lång sikt 
och går inte att se under programperioden. 

Uppföljning görs genom att se vad som står i kommunernas skogsbruksplaner. 

G: En beslutad skogsbruksplan finns med ett bestämt mål om hur stor del av kommunens 
skogsmark som ska vara lövskog. 
H: Ett förslag till mål för hur stor del av kommunens skogsmark som ska vara lövskog är 
framtaget men inte beslutat. 
P: Arbete pågår med att definiera lämpligt mål om hur stor del av kommunens skogsmark 
som ska vara lövskog. 

Kostnad och finansiering 

Kostnaden för att uppdatera skogsbruksplanerna bedöms som relativt små och kan ingå i 
ordinarie verksamhet. Däremot kan inkomsterna från skogarna minska, allt beroende på 
möjligheter till avsättning samt hur stora arealer som berörs. Om inhägnad krävs för att få 
upp lövträd tillkommer en kostnad för det. Vissa stöd från Skogsstyrelsen kan vara möjliga 
att söka i samband med åtgärden, till exempel stöd för ädellövskogsbruk och NOKÅS. 

Ansvar 

Kommunerna 

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 

Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmarker  

Ekosystemtjänster: rekreation 

4. VILTSTAMMAR I BALANS 

Syfte och mål med åtgärden 
                                                 
3 http://www.skogsstyrelsen.se/Upptack-skogen/Skog-i-Sverige/Skoglig-ordlista/ 

http://www.skogsstyrelsen.se/Upptack-skogen/Skog-i-Sverige/Skoglig-ordlista/
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Åtgärden syftar till att öka arealen löv- och tallskogar och i förlängningen gynna mångfal-
den av växter och djur, öka skyddet mot klimatförändringar, samt stimulera positiv utveckl-
ing av skogens ekosystemtjänster. Skogsbruket ska kunna bedrivas ståndortsanpassat där 
föryngring sker med för marken lämpligt trädslag, vilket förutsätter bland annat viltstam-
mar i balans med betestillgången. För att uppnå syftet med åtgärden behövs såväl ökad 
kunskap som praktiska åtgärder. 

Bakgrund  

Gran är det dominerande trädslaget i Jönköpings län, följt av tall och därefter lövträd. För-
yngring med gran har dominerat under många år medan föryngringen av tall har minskat 
sedan början på 1980-talet. Arealen lövskogar i de lägre åldersklasserna har ökat sedan bör-
jan på 1980-talet. Ökningen under senare år beror sannolikt på ett ökat lövuppslag efter 
stormarna i början på 2000-talet4 samt en ökad insikt att lövinblandning skapar en 
”stormsäkrare” skog5.  
 
För att öka förekomsten av lövträd har ett antal aktörer arbetat med projektet ”Lövsuccé 
för landskapet” som har handlat om att öka lövträdsandelen i olika successioner och i sam-
manhängande stråk i Östra Vätterbranterna6. Under år 2016 har Södra sett ett trendbrott i 
och med att försäljningen av tallplantor har ökat7. Skogsstyrelsen har under åren 2010-2015 
arbetat med projektet ”Mera tall” som handlade om att visa att det går att bedriva ett 
ståndortsanpassat skogsbruk i långsiktig balans med livskraftiga klövviltstammar. Projektet 
har nu fått en fortsättning under åren 2016-2018.  
 
En viktig orsak till att många skogsägare fortsätter att satsa på gran är problemen med ett 
högt betestryck från viltet på lövträds- och tallföryngringar. För att skapa en älgstam som är 
i balans med betesresurserna har Viltförvaltningsdelegationen fastställt en förvaltningsplan 
för älg. Viltskadebilden är idag tämligen långt ifrån målen i planen för stora delar av länet 
och vidare åtgärder behöver vidtas för att nå målen. Det finns en rad åtgärder som kan vid-
tas för att minska betesskadorna. Förutom att minska viltstammarna och vidta avskräck-
ande åtgärder så kan man också arbeta med foderhöjande åtgärder. Ett exempel på detta är 
att sköta bryn- och gamla inägomarker så att de kan utnyttjas som viltfoder. Skötsel av 
brynmiljöer kan också gynna den biologiska mångfalden och därmed särskilt intressant ur 
ett grön infrastruktur-perspektiv. Det foder som skapas i bryn utgör emellertid bara en 
mindre kompletterande del av det totala foderbehovet hos viltstammarna.  

Genom samverkan mellan skogsägare, jägare, kommuner och myndigheter kan stora arealer 
av skogens ekosystemtjänster öka. Det förutsätter dock att viltstammarna kan balanseras så 
att skogen kan ståndortsanpassas, vilket i sin tur gynnar bland annat löv- och tallskogarna, 
biologisk mångfald, kulturlämningar och skogens sociala värden. 

Vid allt bruk av skogen ska hänsyn tas till kulturlämningar. 

Skogsstyrelsen driver en rådgivningskampanj kallad ”Mer varierat skogsbruk” med start år 
2017. Denna åtgärd kan platsa i den kampanjen. 

Denna åtgärd har vissa beröringspunkter med åtgärd 0 under Levande skogar, Öka arealen 
lövskogar på kommunägd mark. Åtgärden kan även dra nytta av åtgärd 10 under Ett rikt 

                                                 
4 Länsstyrelserna, 2015. http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/tillstandet-i-mil-

jon/Rapport-uppföljning%20miljötillståndet%20i%20skogen.pdf (beståndstyper åldersfördelning, bilaga 9.1) 
5 SLU. 2011. Fakta skog nr 7. Sparat löv i granbestånden minskar risken för stormskador vintertid 
6 Länsstyrelsen i Jönköpings län. 2017. Lövsuccé för landskapet. Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 2017:02 
7 http://news.cision.com/se/sodra/r/forsaljningen-av-tallplantor-okar-igen-efter-flera-ar,c9780043 
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växt- och djurliv: Använda framtagna kunskapsunderlag som prioriteringsunderlag i natur-
vårdsarbetet. Åtgärden ligger också i linje med den regionala skogsstrategi som tas fram 
2017 samt med LRF´s pågående projekt ”Viltstammar i balans 2.0”8 

Genomförande  

a) Åtgärden innehåller en kunskapshöjande del i vilken skogsägare och jägare erbjuds 
en utbildning om bland annat ståndortsanpassning, viltförvaltning och praktiska åt-
gärder för att minska betesskador och förvalta viltet för jakt. Bland praktiska åtgär-
der ingår åtgärder som förutom att de bidrar till att styra viltet också kan bidra till 
att gynna andra skogliga ekosystemtjänster som framhävande av kulturmiljöer eller 
gynnande biologisk mångfald genom anläggande av småvatten eller framhuggning 
av lövrika bryn. Utbildningsmaterialet hålls tillgängligt på Internet. 

b) Som steg två arbetar Skogsstyrelsen, Jägareförbundet och Länsstyrelsen efter de in-
ledande utbildningstillfällena med löpande rådgivning om ståndortsanpassning, älg-
förvaltning, hur man kan undvika viltskador genom till exempel anpassning av bryn 
och utnyttja inägomarker till viltfoder. De praktiska åtgärderna kan genomföras 
med stöd och bidrag från Skogsstyrelsen, Jägareförbundet, Länsstyrelsen m.fl. 

Miljöeffekt och uppföljning 

Viktigaste miljöeffekten är bättre ståndortsanpassning i skogsbruket med möjlighet att för-
yngra med tall och lövträd på lämpliga marker. Mera tall och lövträd i markerna innebär en 
ökad mängd viltfoder och en ökad chans att plantor klarar sig utan viltskador. 

Uppföljning kan bl.a. ske genom sammanställning av antalet genomförda skogsda-
gar/workshops och antalet deltagare på träffarna, ordinarie älgbetesinventering för att se 
om betestrycket har minskat, föryngrad areal med tall och löv, avskjutningsstatistik med 
mera.   

G: Minst två jägare/skogsägare per älgförvaltningsområde har deltagit på minst ett utbild-
ningstillfälle. Jägareförbundet, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen arbetar med rådgivning en-
ligt åtgärdens syften i sin löpande verksamhet. 
H: Minst två utbildningstillfällen är genomförda och rådgivningen av Skogsstyrelsen, Läns-
styrelsen och Jägareförbundet har kommit igång.  
P: Utbildningstillfällen planeras och/eller Skogsstyrelsen och Jägareförbundet planerar att 
arbeta med rådgivning enligt åtgärdens syften i sin löpande verksamhet. 

Kostnad och finansiering 

Inom LRF-drivet projekt samt inom ordinarie verksamhet för Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen 
och Jägarförbundet. Eventuellt kan en avgift tas ut från deltagare på utbildningstillfällena. 
Det kan även vara möjligt att söka finansiering från till exempel Skogssällskapet, Jägarför-
bundet eller landsbygdsprogrammet. Om ett nytt Lövsuccé-projekt blir beviljat medel kan 
denna åtgärd dra nytta av det. De praktiska åtgärder som markägarna genomför kan finan-
sieras med befintliga stöd från Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Jägareförbundet. 

Ansvar 

a) LRF*, Skogsstyrelsen, Jägarförbundet och Länsstyrelsen 

b) Skogsstyrelsen*, Jägarförbundet och Länsstyrelsen 

                                                 
8 https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/sydost/aktuellt-arbete/satsningar-i-sydost1/viltstammar-i-balans-2.0/ 
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Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 

Miljömål: Levande skogar, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv 

Ekosystemtjänster: Timmer, biomassa, råvara till papper, vilt/jakt, rekreation m.m. 

5. DIALOG OM DE SKOGLIGA MÅLBILDERNA FÖR GOD MIL-

JÖHÄNSYN 

Syfte och mål med åtgärden 
Öka kunskapen och samsynen kring skogssektorns gemensamma målbilder för god miljö-
hänsyn, vilket i förlängningen ska leda till förbättrad miljöhänsyn i skogsbruket. 

Bakgrund  

Etappmålet Miljöhänsyn i skogsbruket togs av regeringen 2014 och anger att de förvänt-
ningar som samhället har på miljöhänsyn i skogsbruket ska vara tydliggjorda och kända av 
skogsbruket, så att de får en praktisk tillämpning. Skogsstyrelsen bedömde vid 2016 års 
uppföljning att etappmålet är uppnått men att arbete med målbilder och uppföljningssy-
stem behöver fortsätta. Uppföljningen beskriver också att de skogsbrukande organisationer 
som inte deltagit i dialogprojektet har en mer skeptisk inställning till att använda  målbil-
derna och att förändra uppföljningssystemet. Denna åtgärd syftar till att fortsätta arbetet 
med att sprida målbilderna och att nå de aktörer som inte tidigare har varit delaktiga i mål-
bildsarbetet.  
 
Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn togs fram i ett projekt kallat 
”Dialog om miljöhänsyn” och presenterades 2013. Målbilderna har tagits fram i dialog med 
skogsnäringen, ideella organisationer, forskning och myndigheter. Flera av målbilderna 
handlar om miljöhänsyn i kantzoner mot sjöar och vattendrag. Sett ur ett gröninfrastruktur-
perspektiv är kantzonens betydelse stor och det finns anledning att i särskilda satsningar 
lyfta medvetenheten om just dessa målbilder. Under 2016 fastställdes både reviderade och 
nya målbilder. 
 
Alla medverkande organisationer arbetar med att sprida information om de skogliga målbil-
derna, men man har konstaterat att det kan krävas en särskild insats för att nå vissa grupper 
som hittills inte varit involverade, till exempel mindre skogsägare/skogsföretag.   

Genomförande 
a) Södra skogsägarna sätter samman en arbetsgrupp med representanter från Skogsstyrel-
sen, Länsstyrelsen och näringen (tex Sydved, Sveaskog, Vida med fler) som ska ta fram en 
plan för genomförande av insatser för att nå mindre markägare/skogsföretag.  
b) Minst fyra aktiviteter i planen ska genomföras under programperioden. Det finns flera 
demonstrationsområden (Södra har t ex två slingor vid vatten) i Jönköpings län som kan 
användas för utbildnings- och dialoginsatser. 

Miljöeffekt och uppföljning 
Det finns ännu ingen framtagen uppföljningsmetod för att mäta effekterna av användandet 
av målbilderna men de positiva effekterna förväntas bli stora.  
 
G: Minst fyra utbildningsinsatser har genomförts.  
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H: Arbetsgruppen har arbetat fram förslag på insatser för dialog och utbildning om skog-
liga målbilder, där särskild fokus läggs på de målbilder kantzoner vid sjöar och vattendrag   
P: En arbetsgrupp är tillsatt och har påbörjat sitt arbete. 

Kostnad och finansiering 
< 100 000 kr 

Ansvar 
a)Södra skogsägarna 
b) ansvariga utses i den framtagna planen i del a. 

6. UTBILDNING FÖR MARKÄGARE OM ALTERNATIVA SKOGS-

BRUKSMETODER  

Syfte och mål med åtgärden 
Öka variationen av skogsbruket för att därigenom gynna friluftsliv och störningskänsliga 
arter.   

Bakgrund 

Ett mer variationsrikt skogsbruk är ett av 10 etappmål som handlar om biologisk mångfald 
inom det svenska miljömålsarbetet. Målet är fastställt av regeringen 2014. Vid den årliga 
uppföljningen av etappmålen som genomfördes under våren 2017 konstaterades att målet 
om ett mer variationsrikt skogsbruk ännu inte uppnåtts.  

De senaste 60 åren har ett sorts skogsbruk, trakthyggesbruk varit den starkt dominerande i 
Sverige. På vissa marker kan dock andra typer av skogsbruk vara mer lämpliga utifrån na-
turvårds- och friluftslivssynpunkt. Valet av brukningsmetod har också betydelse för sko-
gens kulturmiljövärden  Ett exempel på alternativ skogsbruksmetod är hyggesfritt skogs-
bruk. Med hyggesfritt avses i detta sammanhang ett samlingsnamn för en lång rad olika 
brukningsmetoder så som kontinuitetsskogsbruk, naturkultur (Mats Hagner), Lybeckmo-
dellen, blädningsbruk (stamvis eller volym-), luckhuggning, plockhuggning och föryngring 
under högskärmar. Metoden går ut på att bruka vissa skogar utan kalavverkning. Hygges-
fritt skogsbruk är ett biologiskt skonsamt sätt att bruka skogen, så att marksvampar, hängla-
var, mossor, skogsfåglar, och vanligt blåbärsris och kulturlämningar har större möjlighet att 
finnas kvar efter avverkning än vid kalavverkning. Vid ett hyggesfritt skogsbruk får man 
inte den påverkan på hydrologin som kalavverkning medför, vilket reducerar risken för 
markskador och ökad uttransport av näringsämnen och skadliga ämnen såsom aluminium 

och kvicksilver.  Åtgärder som skyddsdikning, markberedning, plantering och röjning be-
hövs normalt inte vid hyggesfritt skogsbruk. 
 
Andra viktiga åtgärder för att få ett mer variationsrikt skogsbruk är refuger i skogskanter, 
uthuggning av öar i skogen, mera död ved, minskad andel gran i skogslandskapet, mer 
högstubbar, förbättrad miljöhänsyn och mindre markskador, bevarande av nyckelbiotoper 
och kulturhistoriska lämningar samt ekologiskt funktionella kantzoner. 
 
Hyggesfritt skogsbruk anses än så länge vara enklast att införa där skogen inte tidigare varit 
kalavverkad (kontinuitetsskog) utan kanske bara varit dimensionsavverkad för länge sedan. 
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En flerskiktad struktur (träd i alla storlekar) har störst förutsättning att lyckas med sekun-
därträd som gran och bok. Exempel på områden som kan vara lämpliga är tätortsnära sko-
gar där andra faktorer än hög virkesproduktion är viktiga, skogsbeten och vissa sumpskogar 
och frostbenägna marker. Ett lämpligt underlag att använda för att hitta bra områden är till 
exempel HSI (= habitat suitability index, visar de talldominerade skogarna med inslag av 
myrmark). HSI visar var alternativa skogsbruksmetoder kan vara lämpliga att genomföra 
kopplat till en naturvärdes/symbolart och sätter den enskilda fastigheten/avverkningsytan i 
ett större perspektiv. 
 
För att få ett mer variationsrikt skogsbruk är det viktigt att skogsbrukets aktörer (så som 
skogsägarföreningar, virkesköpande organisationer, rådgivande företag och företag som 
förvaltar skog) samverkar då de i stor utsträckning kan påverka markägarna i val av skogs-
bruksmetod. Vidare bör skogsbruksplaner visa på alternativa skötselsätt av befintlig skog så 
att markägaren redan i sitt planeringsunderlag kan göra avvägningar t.ex. mellan ekonomisk 
avkastning och hänsyn till biologiska, kulturhistoriska eller sociala värden.  

Genomförande 
1. Skogsstyrelsen genomför en aktiv och riktad informationskampanj om vad ett mer 

variationsrikt skogsbruk innebär och hur ett sådant skogsbruk skulle kunna vara ut-
format, med fokus på alternativa skogsbruksmetoder. Samtidigt marknadsförs ut-
bildningen i c.    

2. Skogsstyrelsen genomför under programperioden minst två utbildningar för intres-
serade markägare om alternativa skogsbruksbruksmetoder. Utbildningen består både 
av föreläsningar och av studiebesök i fält. 

Skogsstyrelsen har mycket information på sin hemsida och arbetar redan med frågan. 
Mycket av detta arbete går ut på att intresserade markägare själva kontaktar Skogsstyrelsen 
för vägledning och information. I denna åtgärd marknadsför Skogsstyrelsen utbildningen 
och kan därigenom nå fler intresserade.  

Miljöeffekt och uppföljning 

Biologisk effekt eftersom åtgärden leder till en kontinuitet som flera arter behöver. Rekrea-
tiv effekt eftersom det ger en mer mångformig och upplevelserik skog. Ökad grad av an-
passning för att minska fysiska skador på kulturmiljövärden i skogsmiljö. 

  

Uppföljning av åtgärden genom antalet deltagare på informationsträffarna. 
 
Förtydligande som stöd vid bedömning av genomförande: 
G: Skogsstyrelsen har under programperioden genomfört två utbildningar och kartlägg-
ningen är genomförd. 
H: Kartläggningen (a) och riktad informationsspridning (b) klar.  
P: Kartläggningen (a) och kommunikationsplaneringen (b) påbörjad. 

Kostnad och finansiering 
Det finns många möjligheter att söka projektpengar text LONA-projekt. 

Ansvar 
Skogsstyrelsen 
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Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 
Åtgärden bidrar till miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt och djurliv.  

 Ett rikt odlingslandskap 
 

1. UTVECKLINGEN PÅ LANDSBYGDEN - VART ÄR VI PÅ VÄG? 

Syfte och mål med åtgärden 

Syftet är att skapa ökad förståelse för beslutsfattare och strateger/planerare att förstå sam-
manhangen och förändringen på landsbygden. Genom att välja ut relevanta trender och 
presentera dem på ett nytt sätt är målet att förbättra möjligheten att påverka dem i rätt rikt-
ning, det vill säga åt ett håll som ger en levande landsbygd. Långsiktigt kan det ge synergief-
fekter mellan olika åtgärder och därmed bättre chans att nå miljömålen.  

Bakgrund  

Landskapet förändras ständigt. Ibland sker förändringen snabbt, t.ex. vid olika former av 
exploatering, och ibland sker den långsamt, som när betesmarker växer igen. Allt hänger på 
ett eller annat sätt samman; om t.ex. byskolan eller annan samhällsservice läggs ned kanske 
de ekonomiska förutsättningarna blir sådana att den sista bonden i bygden inte har rimliga 
villkor att bedriva sitt lantbruk och slutar hålla djur, vilket i förlängningen leder till mins-
kade turismintäkter och ett artfattigare landskap. Positiva trendbrott kan t ex vara att en fi-
berförening bildas, en företagare kan då utveckla sin webbaserade verksamhet, anställa per-
sonal som flyttar till byn och startar deltidslantbruk med får som öppnar upp ett igenvuxet 
skogsbete. Sektorsansvaret gör det svårt för enskilda aktörer och beslutsfattare att greppa 
dessa samband och vad de kan leda till.  

Att förtydliga och exemplifiera händelsekedjor som dessa skulle kunna vara till nytta vid 
framtagande av olika bedömningskriterier och poängsystem till stöd och ersättningar i 
landsbygdsprogram och fonder.  

Det är av stor vikt att det skapas dialogtillfällen för kunskaps- och erfarenhetsutbyte som i 
sin tur kan skapa ett innovativt företagsklimat för levande landsbygd. 

Under förutsättning att projektet Jordbruksmarkens framtid som Länsstyrelsen, LRF, Jön-
köpings kommun och länsmuseet driver gemensamt blir av (medel har sökts) kan det ge 
underlag om jordbruksmarkens utveckling. I projektet ska också olika framtidsscenarier tas 
fram vilka kan ligga till grund för diskussioner om landskapets förändring. 

Genomförande 

Trender i landskapet och vad de beror på ska presenteras för beslutsfattare och strate-
ger/planerare för att visa på vad det är som leder till den utveckling vi ser på landsbygden. 
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a) De sektorsövergripande trender på landsbygden, både positiva och negativa, som 
ska studeras väljs ut och analyseras. 

b) Trenderna sammanställs i relevant rapportform samt även illustrativt på enskilda 
infoblad som konkret och tydligt visar på utvecklingen. Infobladen ska även kunna 
användas i andra relevanta forum och ska därför sammanställas för att kunna spri-
das i lämpliga kanaler. 

c) Infobladen och resultaten presenteras under ett ”oförglömligt möte” på en resa till 
några av de platser som varit med i trendredovisningen. Till resan bjuds beslutsfat-
tare och strateger/planerare in. Resan ska genomföras senast år 2020. 

Kommentarer till genomförande 

Inom varje trend är det önskvärt att hitta verkliga positiva och negativa exempel från länet. 
Exempel på trender som kan ingå:  

 Länets självförsörjningsgrad av livsmedel 

 Förändring av markanvändning, utvecklingen för olika markslag, exploate-
ring  

 Arbetstillfällen på landsbygden 

 Boende på landsbygden 

 Service och kommunikation (inkl. bredband) 

 Ekologisk vattenstatus 

 Igenväxning av betesmarker och ängar samt välskötta och fina marker 

 Skogens trädslagsfördelning 

 Naturturismens utveckling 

 Omställning till fossilfritt 

 

Trenderna kan visa på både målkonflikter och synergier och detta bör framgå. 

Sammanställningen av trenderna kan förslagsvis göras som ett studentarbete på högskole-
nivå. 

Trenderna som exemplifieras ska om möjligt knyta an till lokala och regionala strategier och 
mål och hur dessa skulle kunna utvecklas för att vända de negativa trenderna respektive 
förstärka de positiva. Strategierna och målen kan t.ex. röra t.ex. klimat, energi, livsmedel, 
landsbygdsutveckling och vatten. 

På resan kan levande exempel på trender, trendbrott och goda exempel visas, i stil med 
landsbygdsnätverkets ”bushresor” som genomfördes i Östra vätterbranterna 2015 (fotnot). 
En dialog kan initieras med Landsbygdsnätverket för att se om de vill delta och utveckla en 
Bushresa 2.0. Vid stort intresse kan fler resor ordnas. 
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För att kunna utvärdera åtgärden bör relevanta mål och mått tas fram när genomförandet 
planeras, se mer under ”miljöeffekt och uppföljning”. 

Miljöeffekt och uppföljning 

G: a, b och c är genomförda. 
H: a och b är genomförda. 
P: a är genomförd.  

Uppskattningsvis 50 beslutsfattare/strateger/planerare kan nås genom resan. Fler kan nås i 
nästa led om informationsbladen får spridning ut i berörda kommuner och till organisat-
ioner.  

När åtgärden planeras bör mål och mått tas fram för att tydliggöra åtgärdens kortsiktiga re-
sultat, så kallade projektmål. Målen och måtten ska användas av åtgärdens aktör för att ut-
värdera om resultatet nåddes eller om ytterligare eller andra insatser behövs. Mått som före-
slås för denna åtgärd är antal deltagare på resan och hur många av dem som upplevt resan 
som lärorik.  

Kostnad och finansiering 

Cirka 150 000 kr. Kanske mer beroende på ambitionsnivå. Skulle delvis kunna göras som 
ett examensarbete. 

Ansvar 

Länsstyrelsen 

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 

Åtgärden syftar till att brygga de olika mål som berör landskap och landsbygd, de regionala 
miljökvalitetsmål som framförallt berörs är: Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap samt 
Ett rikt växt- och djurliv. Ett stort antal ekosystemtjänster berörs inom alla kategorier. 

2. UPPSÖKANDE RÅDGIVNING FÖR ATT ÖKA AREALEN NA-

TURBETESMARK 

Syfte och mål med åtgärden 

Öka arealen hävdad naturbetesmark för att gynna den biologiska mångfalden och för att 
förbättra den gröna infrastrukturen för arter som är beroende av hävdade gräsmarker. 

Öka kunskapen hos dem som brukar odlingslandskapets marker om nyttan av deras arbete 
i ett landskapsperspektiv. 

Bakgrund 

Det är många arter som har sin hemvist i odlingslandskapets olika biotoper. Näst efter sko-
gen är jordbrukslandskapet den miljö som har flest arter knutna till sig och här sticker gräs-
markerna ut. Utvecklingen är dock negativ om man tittar på hur livskraftiga arterna är. 
Bland kärlväxterna är det hos arter knutna till jordbrukslandskapets naturbetesmarker och 
åkermarker som den negativa utvecklingen är tydligast, här ökar antalet hotade arter mest. 
Även antalet hotade arter av fjärilar och fåglar knutna till jordbruksmark har ökat på grund 
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av förändringar i landskapet. Indikationer finns på att utvecklingen här, vad gäller hotade 
arter, följer samma trend som landet i stort 9. 

Jönköpings län har fortfarande relativt mycket naturbetesmarker. Mellan åren 2004 och 
2014 minskade arealen men har sedan dess ökat igen, vilket följer utvecklingen i landet. 
Arealen betesmark i landet är cirka 452 000 ha medan länet har cirka 40 000 ha.10 

I länet finns idag cirka 16 000 dikor för uppfödning av kalv och antalet har ökat stadigt de 
senaste 15 åren. I stort sett alla dikor hålls på bete under sommarhalvåret. Dessutom finns 
det 83 000 kvigor, tjurar och stutar i varierande ålderskategorier, av vilka åtminstone kvigor 
och stutar är väl lämpade på naturbeten. Antalet tackor med lamm håller sig på en jämn 
nivå, och har till och med ökat något på senare tid. I dagsläget finns cirka 13 000 tackor 
med lamm i Jönköpings län, och även dessa är utmärkta för naturbetesskötsel. Mjölkkorna 
minskar i länet, men detta kompenseras av att antalet dikor ökar. Sammantaget håller sig 
antalet potentiella betesdjur på en jämn nivå och det finns förutsättningar för att sköta de 
befintliga naturbetesmarkerna, förutsatt att djuren betar just naturbetesmarker.11 

I Jönköpings län präglas odlingslandskapet av små åker- och betesmarksskiften i ett i övrigt 
skogsdominerat landskap, även om undantag finns med jordbruksdominerade områden. 
Den småbrutna karaktären gör det sårbart för fragmentering. Upphör hävden på en eller ett 
par närliggande gårdar finns det stor risk att avstånden mellan de kvarvarande öppna betes-
markerna blir för långt för arter att sprida sig. Risken finns då att små populationer isoleras 
och på sikt dör ut. 

I analysen av den senaste rödlistan12 pekas igenväxning ut som det största hotet mot jord-
brukslandskapets hotade arter. Det påpekas också att rödlistade arter ofta återfinns på mar-
ker som av olika skäl brukas extensivt och varierande. 

Genomförande  

En analys görs av var i länet det finns en hög andel betesdjur som inte går på naturbetes-
mark och var detta sammanfaller med ett stort behov av hävdad gräsmark för att öka den 
gröna infrastrukturen. Efter en fördjupad analys kontaktas relevanta djurhållare för rådgiv-
ning/diskussion som ska syfta till att fler betesdjur kommer ut på naturbetesmarker.  

Kommentarer till genomförande  
Analysen kan med fördel samköras med uppgifter om var det finns värdefulla ängs- och be-
tesmarker som står utan hävd. Sådana marker noteras i ängs- och betesmarksinventeringen. 
Två enheter på Länsstyrelsen har påbörjat ett samarbete gällande riktad rådgivning  för de 
områden som tidigare haft en rik flora och som nu är ohävdade, men där värdena delvis 
finns kvar. Om rådgivningen finns kvar framöver så kan samarbetet utvecklas.   

En första kontakt med djurhållare kan göras vid ett samlat tillfälle för att beskriva situat-
ionen för ett större landskapsutsnitt än bara den egna gården. Då behöver ingen känna sig 
utpekad och de fortsatta diskussionerna kan föras med de djurhållare som är intresserade. 

                                                 
9 ArtDatabanken 2015, Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer - rödlistade arter i Sverige 2015, ArtDatabanken rap-

porterar, 17 
10http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/Jordbruksverkets%20statistikdatabas__Area-

ler__3%20%c3%84goslagsareal%20riket%20l%c3%a4n%20kommun/?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625 
11 http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/Jordbruksverkets%20statistikdatabas__Hus-

djur__Antal%20foretag%20med%20husdjur/JO0103G1.px/?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625 

 
12 ArtDatabanken 2015, Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer - rödlistade arter i Sverige 2015, ArtDatabanken 

rapporterar 17 



GRÖN HANDLINGSPLAN – DEL 5, ÅTGÄRDER 

REMISS 

 31 

För att kunna utvärdera åtgärden bör relevanta mål och mått tas fram när genomförandet 
planeras, se mer under ”miljöeffekt och uppföljning”. 

Miljöeffekt och uppföljning 

Uppföljning kan göras genom att se om arealen naturbetesmark har ökat i SAM-ansökan 
hos de lantbrukare som fått rådgivningsbesök. 

G: En grundläggande och en fördjupad analys har gjorts. Relevanta djurhållare har kontak-
tats och erbjudits rådgivning. 
H: En grundläggande och en fördjupad analys har gjorts. 
P: En grundläggande analys har gjorts. 
 

När åtgärden planeras bör mål och mått tas fram för att tydliggöra åtgärdens kortsiktiga re-
sultat, så kallade projektmål. Målen och måtten ska användas av åtgärdens aktör för att ut-
värdera om resultatet nåddes eller om ytterligare eller andra insatser behövs. Mått som före-
slås för denna åtgärd är hur många djurhållare som ska kontaktas.  

Kostnad och finansiering 

Kan ingå som en del av ordinarie verksamhet. 

Ansvar 

Länsstyrelsen 

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 

Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv, klimatanpassning genom att naturbetesy-
torna kan fungera som översvämningsbara ytor som bromsar vattnet och minskar smitt-
spridning i betesmark. 

 God bebyggd miljö 
 

1. EKOSYSTEMTJÄNSTER FÖR FÖRETAG 

Syfte och mål med åtgärden 
Målet är att fler konkreta åtgärder för ekosystemtjänster och grön infrastruktur genomförs i 
områden med i huvudsak exploaterade marker.  

Bakgrund 
Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor 
och som bidrar till vårt välbefinnande. Det handlar om vanliga produkter som mat och 
bränsle samt tjänster som att rena vatten, reglera klimat och pollinera växter. När vi inte ser 
ekosystemens tjänster riskerar vi att omedvetet påverka dem negativt -till den dag då vi 
märker att tjänsterna störs eller uteblir. 
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Grön infrastruktur bidrar till bevarandet av biologisk mångfald, upprätthåller ekosystemens 
status och stärker därmed viktiga ekosystemtjänster och möjliggör klimatanpassning.  
 
Det insatser som hittills gjorts har riktats mycket mot samhällsplanering och kommunal 
mark, men inte direkt mot företag och den mark som finns runt till exempel fabriker eller 
andra arbetsplatser. Här finns stor möjlighet att anlägga värdefulla ”kreotoper”, det vill säga 
små naturmiljöer som gynnar den biologiska mångfalden i annars exploaterade områden.  

Genomförande 
a) Länsstyrelsen kartlägger vilka lämpliga företagsnätverk som finns och som kan användas 
för att sprida information om ekosystemtjänster och grön infrastruktur.  
b) Länsstyrelsen tar fram en enkel folder med kortfattad och lättillgänglig information om 
ekosystemtjänster och grön infrastruktur med konkreta exempel på åtgärder.  
c) Länsstyrelsen deltar vid minst en nätverksträff per år under programperioden och berät-
tar om företagens möjligheter att bidra till grön infrastruktur och ekosystemtjänster.  

Miljöeffekt och uppföljning 
Genom att skapa kreotoper eller ta till vara på naturliga sätt att stärka ekosystemtjänsterna 
på ytor som tidigare setts som ”ointressanta” ökar mängden ekosystemtjänster. De åtgärder 
som görs i praktiken, blir även viktiga delar för att knyta ihop en grön infrastruktur.   
 
Uppföljning sker genom antalet nätverksträffar.  
 
G: Fem nätverk har besökts och informerats om ekosystemtjänster.  
H: En folder om ekosystemtjänster är framtagen.  
P: Länsstyrelsen har identifierat lämpliga nätverk.  

Kostnad och finansiering 
Ryms inom befintlig verksamhet 

Ansvar 
Länsstyrelsen 

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 
Bidrar till miljömålen God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv.  

2. EKOSYSTEMTJÄNSTER FÖR KOMMUNALA BOSTADSBOLAG 

Syfte och mål med åtgärden 
Ekosystemtjänster ska stärkas och/eller etableras på mark som tillhör kommunala bostads-
bolag och vid bostadsbyggande i kommunal regi.   

Bakgrund 
Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor 
och som bidrar till vårt välbefinnande. Det handlar om vanliga produkter som mat och 
bränsle samt tjänster som att rena vatten, reglera klimat och pollinera växter. När vi inte ser 
ekosystemens tjänster riskerar vi att omedvetet påverka dem negativt - till den dag då vi 
märker att tjänsterna störs eller uteblir. 
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Genom att stärka ekosystemtjänster både på befintlig mark och vid nyexploateringar skapas 
inte bara ett attraktivt samhälle att leva och bo i, utan även möjlighet till en förbättrad grön 
infrastruktur. Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen behöver visualiseras och värderas 
för att få genomslag.  

Genomförande 
a) Kommunala bostadsbolag ska ta fram en rutin/policy för hänsyn till ekosystem-

tjänster vid nybyggnation. Policyn bör innehålla riktlinjer för när kompensationsåt-
gärder ska genomföras, det underlag som tas fram i åtgärd 6 kan ligga till grund för 
en sådan policy. 

b) Kommunala bostadsbolag ska under programperioden genomföra minst tre kon-
kreta åtgärder för att gynna ekosystemtjänster i befintliga bostadsområden. 

Miljöeffekt och uppföljning 
Genom att skapa kreotoper eller ta till vara på naturliga sätt att stärka ekosystemtjänsterna 
på ytor som tidigare setts som ”ointressanta” ökar mängden ekosystemtjänster. De åtgärder 
som görs i praktiken blir även viktiga delar att knyta ihop en grön infrastruktur.   
 
G: Rutin/policy är beslutad och tillämpas. .Minst tre konkreta ekosystemsåtgärder är ge-
nomförda i befintliga bostadsområden 
H: Rutin/policy är klar.  
P: Rutin/policy är påbörjad 

Kostnad och finansiering 
Ryms inom befintlig verksamhet 

Ansvar 
Kommunala bostadsbolag (kommunen) 

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 
Bidrar till miljömålen Ett rikt växt och djurliv samt God bebyggd miljö.  

3. UTBILDNINGAR OM PLANERING OCH SKÖTSEL AV KOM-

MUNERNAS RUDERATMARKER, GRÄSYTOR ELLER ANDRA 

”STADSMARKER” 

Syfte och mål med åtgärden 
Syftet är att öka andelen stadsnära marker som sköts på ett sådant sätt att det gynnar den 
biologiska mångfalden på land och i vatten, friluftslivet, kulturmiljön och den gröna infra-
strukturen.  

Bakgrund 
Kommunerna är en viktig aktör för den tätortsnära naturen genom sitt markinnehav och 
planarbete. En hel del insatser har redan gjorts. Genom att genomföra relativt enkla åtgär-
der, kan biologisk mångfald, grön infrastruktur, friluftsliv och värdefulla kulturmiljöer gyn-
nas. Under 2016 genomförde Aneby kommun ett LONA-projekt om utbildning av skötsel 
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för den biologiska mångfalden. I åtgärdsprogrammet för hälsans miljömål ingår en åtgärd 
om att kommunerna ska genomföra insatser för grönstrukturen (God bebyggd miljö, nr 6).  
 
För att få till ett mer långsiktigt arbete för grön infrastruktur i stadsmarker behövs ökad 
kunskap, både hos de som planerar och beslutar om skötsel av dessa marker såväl som de 
som genomför skötseln. 

Genomförande 
a) Länsstyrelsen anordnar (eller bjuder in till) utbildningar för kommunernas nyckelperso-
ner om planering för grön infrastruktur och enkla åtgärder på deras marker.  
b) Kommunerna genomför minst en gång under programperioden egna utbildningar för 
sina arbetslag om enkla naturvårdsinsatser som kan gynna den gröna infrastrukturen. Det är 
en fördel om en del av utbildningen förläggs till fält. Utbildningstillfället kan genomföras 
gemensamt med närliggande kommuner.   

Miljöeffekt och uppföljning 
Ökad kunskap hos de som arbetar praktiskt med skötsel av områdena bör leda till att fler 
konkreta åtgärder genomförs. Åtgärden bidrar även till att förutsättningarna för att genom-
föra åtgärd 6 för God bebyggd miljö.  
 
Länsstyrelsen 
G: Har genomfört (eller erbjudit) utbildningar för alla kommuner.  
H: Har genomfört (eller erbjudit) över hälften av kommunerna utbildning.  
P: Planerar upplägget för utbildningarna.  
 
Kommunerna 
G: Har genomfört minst en utbildning för sina egna arbetslag.  
H: Har påbörjat planering av utbildning för eget arbetslag. 
P: Har sökt LONA-medel för utbildning av eget arbetslag eller beslutat att genomföra ut-
bildningarna.  

Kostnad och finansiering 
Kommunerna kan söka LONA-medel för sin del av åtgärden.  

Ansvar 
a) Länsstyrelsen 
b) Kommunerna 

4. UTBILDNING OCH VÄGLEDNING OM GRÖN INFRASTRUK-

TUR I PLANERINGSPROCESSEN  

Syfte och mål med åtgärden 
Att lyfta frågor om grön infrastruktur i planprocessen. Identifiera var och när i samhällspla-
neringen som insatser kan göras för att främja den biologiska mångfalden och den gröna 
infrastrukturen, till  exempel vid markanvisning, exploateringsavtal, bygglov, marklov, mil-
jöprövning och miljötillsyn med flera. 
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Bakgrund 
Grön infrastruktur är ett sätt att tänka, som syftar till att biologiskt knyta ihop landskapet 
för att nå funktionella ekosystem. Paralleller kan dras till den befintliga ”grå” infrastruk-
turen, där vägar, järnvägar och kraftledningsgator knyter ihop samhället. Det är viktigt att 
se till helheten, så att inte fler barriärer skapas.     
 
Kommunens översiktsplan ska genom ett långsiktigt helhetsperspektiv vägleda till en håll-
bar utveckling av kommunen. Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring hur kom-
munen avser att utveckla mark och vatten och blir därmed ett medel att styra utvecklingen 
mot de uppställda målen och underlätta i kommande detaljplanering, bygglov- och annan 
tillståndsprövning.  
 
Länsstyrelsen har en vägledande roll i och med det uttalade ansvaret i länsstyrelsernas regle-
ringsbrev om handlingsplaner för Grön infrastruktur. Länsstyrelsen har även ett uppsikt-
sansvar, vilket bör kunna användas i detta sammanhang. Mycket underlag finns framtaget 
men det är inte helt lätt att veta vart detta finns.  

Genomförande 
a) Länsstyrelsen ska lyfta in grön infrastruktur (GI) i sin vägledning om den fysiska plane-
ringen.  
b) Minst ett plansamråd per kommun ägnas åt Grön infrastruktur under programperioden. 
Till detta tillfälle kan även politiker och andra berörda tjänstemän bjudas in.  
c) Grön infrastruktur ska tas upp på minst en av Länsstyrelsens planhandläggarkonferenser 
under perioden. Information som ska tas upp är bland annat vad för underlag som finns 
framtaget och hur man kan hitta det.  

Miljöeffekt och uppföljning 
Hållbar samhällsplanering är grundläggande för grön infrastruktur.  
 
G: Länsstyrelsen har tagit upp grön infrastruktur på plansamråd med samtliga kommuner. 
Grön infrastruktur har tagits upp på Länsstyrelsens planhandläggarkonferens. Grön infra-
struktur finns med i Länsstyrelsens vägledning om fysisk planering. 
H: Länsstyrelsen har tagit upp grön infrastruktur på plansamråd med minst hälften kom-
muner. Grön infrastruktur har tagits upp på Länsstyrelsen planhandläggarkonferens. 
P: a, b eller c är påbörjad 

Kostnad och finansiering 
Ryms inom ordinarie verksamhet 

Ansvar 
Länsstyrelsen 

5. TILLGÄNGLIGGÖR FRILUFTSLIV OCH FRILUFTSOMRÅDEN 

FÖR FLER 

Syfte och mål med åtgärden 
Skapa fler tillgänglighetsanpassade natur- och friluftsområden i länet. Inspirera till fler fri-
luftsaktiviteter där människor med funktionsnedsättningar kan delta. 
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Bakgrund 
Ett av de tio friluftspolitiska målen handlar om tillgänglig natur för alla, en viktig del där är 
att naturen kan behöva tillgängliggöras för personer som av olika anledningar har svårt för 
att ta sig ut och röra sig i naturen idag. Det kan handla om både fysiska och psykiska funkt-
ionshinder men även språkliga begränsningar och andra svårigheter för att ta till sig inform-
ation. Faciliteter så som WC, vindskydd, grillplatser, parkeringar, breda grusade stigar, skyl-
tar, bryggor, kartor mm underlättar för de allra flesta. Men tillgänglighet handlar också om 
att olika typer av områden finns tillgängliga, allt ifrån tysta områden till mountainbikes-
lingor, fiskeplatser och spännande naturmiljöer men även ökad tillgång till olika former av 
mer organiserad verksamhet så som exempelvis guidningar. Allt behöver inte vara tillgäng-
ligt för alla i alla länets kommuner men sett till länet som helhet behövs fler platser där så 
många som möjligt kan uppleva friluftsliv utan att känna sig begränsade av funktionsvariat-
ioner. 
 
Om anpassning för ökad tillgänglighet görs så gynnas inte bara personer med olika typer av 
funktionshinder. Även äldre personer, personer med barnvagn, barn, personer med läs- 
och skrivsvårigheter och (när det gäller exempelvis information på lätt svenska) människor 
som inte har svenska som modersmål gynnas också. Förhållandevis små insatser kan därför 
öka och underlätta tillgängligheten till naturen för alla.  
 
HSO (Handikappföreningarnas Samarbetsorgan) liksom andra ideella föreningar, så som 
exempelvis Friluftsfrämjandet, är viktiga parter i dessa frågor. Länets kommuner är också 
viktiga aktörer i och med att de både förvaltar tätortsnära naturreservat och tillhandahåller 
friluftslivsområden som inte är skyddade som reservat. Åtgärden bör därför genomföras i 
samverkan mellan Länsstyrelsen, kommunerna och frivilligorganisationerna. 

Genomförande 
a) Länsstyrelsen tar fram en preliminär strategi för tillgängliggörande av länets skyd-

dade natur, i samverkan med HSO och länets kommuner.  
b) Länsstyrelsen tar fram en handlingsplan för den del av strategin som ska genomfö-

ras 2018-2019. 
c) Länsstyrelsen, kommunerna och HSO tar fram en plan för marknadsföring och 

kommunikation av tillgängliggjorda områden  
d) Kommuner genomför insatser i samråd med till exempel HSO och friluftslivarran-

görer för att få fler att besöka friluftsområden.  
 

Kommentar till genomförande 

Kommunerna kan även ta med andra friluftslivsområden än naturreservat. Syftet är att för-
söka få till ett underlag för planering och prioritering av tillgängliggörande så att tillgängliga 
områden är bra fördelade över länet. 
 

Miljöeffekt och uppföljning 
Fler medborgare får tillgång till viktiga natur- och friluftsområden; hälsan och välbefinnan-
det stimuleras och kunskapen om naturen ökar liksom kunskapen om vilka aktiviteter som 
är möjliga.  
 
Åtgärden anses som: 
G: alla åtgärder genomförda 
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H: Åtgärd 1 + ytterligare en punkt genomförd, alternativt 3 av punkterna b-e är genom-
förda 
P: Någon av punkterna är påbörjad 
 

Kostnad och finansiering 
Tillgänglighetsåtgärder ute i kommunerna kan finansieras inom egen ram, via ansökta 
LONA-medel eller andra lämpliga bidrag13. Övriga punkter finansieras inom befintlig ram 
för respektive organisation. 

Ansvar 
a) Länsstyrelsen 
b) Länsstyrelsen 
c) Länsstyrelsen, kommunerna och HSO 
d) Kommunerna  
 

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 
Bidrar till friluftsmål 1, Tillgänglig natur för alla 
Miljömål: God bebyggd miljö 
Agenda 2030: Mål 3, 10 och 11, Hälsa och välbefinnande, Minskad ojämlikhet, Hållbara 
städer och samhällen 
Ekosystemtjänster: Främjar kulturella ekosystemtjänster 

6. HÄLSOEKONOMI OCH FRILUFTSLIV 

Syfte och mål med åtgärden 

Syftet är att öka och omsätta kunskapen om kostnadseffektiva metoder som främjar fri-
luftsliv. Målet är att därmed uppmärksamma att friluftslivets ekonomiska värden har stor 
betydelse för synen på hur vi nyttjar tätortsnära natur och friluftslivets ställning i stort.  

Bakgrund 

Forskningen visar att friluftsliv och utevistelser bidar många olika sätt på till bättre fysisk 
och psykisk hälsa - både främjande, förebyggande och terapeutiskt. Det saknas åtgärder för 
att få faktiskt kunskap om vad ojämlikhet och avsaknaden till friluftsliv och tätortsnära na-
tur kostar. Det är svårt att se ”plussidan” det vill säga vinsten av satsningar på friluftsliv 
och folkhälsa i vanligt budgetarbete – det som syns är de ”röda siffrorna” som själva insat-
serna/verksamheterna kostar. Genom att lyfta in friluftsliv som ett specifikt område så 
ökar kunskapen i länet om vilka vinster satsningar inom området faktiskt genererar och 
vilka förluster/kostnader som kan undvikas. 

Genomförande 

Region Jönköpings län åtar sig att ta upp ”Friluftsliv” som ett område inom det länsnätverk 
för hälsoekonomi som ska skapas inom ramen för strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett 
bra liv i Jönköpings län.  

a) Att välja och göra ett par första hälsoekonomiska analyser på ett antal valda områ-
den/projekt inom friluftsområdet.  

b) Sprida resultatet till fler samhällsaktörer t ex kommunerna och Länsstyrelsen. 

                                                 
13 Se åtgärd Lämpliga bidrag att söka 
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Miljöeffekt och uppföljning 

En ökad kunskap och evidens kring de samhällsekonomiska vinsterna av satsningar på fri-
luftsliv ökar incitamenten för att prioritera satsningar på friluftsliv i olika beslutsprocesser. 
Vilket i förlängningen leder till ökade satsningar inom området. 
Antal aktörer som har tagit del av resultatet.  
 
G: Hälsoekonomisk analys genomförd och informationen utskickad till berörda aktörer. 
H: Hälsoekonomisk analys genomförd. 
P: Planering inför hälsoekonomisk analys påbörjad. 

Kostnad och finansiering 

Inom befintlig ram. 

Ansvar 

Region Jönköpings län 

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 

Friluftsmål 9 och 10, god kunskap om friluftsliv samt friluftsliv för god folkhälsa. 
Miljömål: ? 
Agenda 2030: Mål 10, 11 och 12, Minskad ojämlikhet, Hållbara städer och samhällen samt 
hållbar konsumtion och produktion. 
Ekosystemtjänster: ? 

 Ett rikt växt- och djurliv 
 

1. TVÄRSEKTORIELLA FORUM FÖR GRÖNA INFRASTRUKTUR-

FRÅGOR INOM KOMMUNERNA ”SÅ BLIR DIN KOMMUN 

EN BRA GI-KOMMUN” 

Syfte och mål med åtgärden 
Stärka arbetet med grön infrastruktur inom kommunen genom att förbättra kompetensen 
och kunskapsutbyte.  

Bakgrund 
Grön infrastruktur påverkar många verksamhetsområden inom en kommun och det finns 
därför ett behov av att olika delar av kommunen träffas och diskuterar dessa frågor. 
Grön infrastruktur definieras som ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmil-
jöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Grön infrastruktur ställer frågor 
som vi inte ställt förut, genom att lyfta ekosystemens funktionalitet, fokusera på kvalitet, 
sammanhang och avstånd i landskapet samt på möjligheter för arter att sprida och förflytta 
sig i landskapet. Arbetssättet skapar olika mervärden i samhället som bidrar till nya per-
spektiv. 
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Grön infrastruktur bidrar till bevarandet av biologisk mångfald, upprätthåller ekosystemens 
status och stärker därmed viktiga ekosystemtjänster. Grön infrastruktur kan till exempel 
fördröja dagvatten och reducera stark värme i tätortsmiljö. Genom detta fås även en ökad 
kapacitet för återhämtning efter störningar (resiliens). Att arbeta med utgångspunkt i grön 
infrastruktur tillför ett mervärde både genom att insatser kan samordnas och effektiviseras, 
och genom att tidigare förbisedda sammanhang i landskapet uppmärksammas.  

Genomförande 
a) Kommunen skapar ett nätverk för att diskutera grön infrastruktur och eko-

systemtjänster tvärsektoriellt inom sin kommun. Deltagarna ska represen-
tera olika delar inom kommunen, som till exempel miljö, fysisk planering, 
mark och exploatering, park, klimat och vatten. Om befintliga forum redan 
finns, kan dessa med fördel nyttjas. Minst en gång per år bjuds även delta-
gare från andra organisationer, till exempel från näringarna, in till forumets 
träffar. 

b) För att nå beslutsfattare, utser kommunerna GI/ekosystemtjänstambassa-
dörer inom minst tre politiska verksamhetsområden. Ambassadörerna ska 
vara särskilt engagerade inom GI/ekosystemtjänster och bevaka och lyfta 
dessa frågor när det är aktuellt i politiska beslut. Ambassadörerna kan vara 
politiker eller tjänstemän. 

Miljöeffekt och uppföljning 
Kommunen har en stor möjlighet att påverka grön infrastruktur både som markägare och 
genom sitt planeringsarbete. Genom att arbeta tvärsektoriellt ökar förutsättningarna för att 
hänsyn till grön infrastruktur och ekosystemtjänster tas under hela processen, från över-
siktsplaneringen till konkreta åtgärder (till exempel inom parkförvaltning eller naturvårds-
projekt).  
 
Uppföljning sker genom antalet kommuner med aktiva nätverk.  
 
G: Det finns ett nätverk där de berörda verksamheterna ingår, och som träffas regelbundet 
med god uppslutning. En gång om året bjuds även andra berörda aktörer in till träffarna. 
Det finns minst tre GI/EST-ambassadör i varje kommun. 
H: Det finns ett nätverk. En politiker eller tjänsteman per verksamhetsområde är tillfrågade 
om att bli GI/ekosystemtjänstambassadör. 
P: Kommunen har beslutat att skapa ett nätverk och mötesforum för frågor som rör grön 
infrastruktur och ekosystemtjänster.  

Kostnad och finansiering 
Ryms inom ordinarie verksamhet. 

Ansvar 
Kommunerna 

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 
Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, 
God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag 
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2. GUIDE OM EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Syfte och mål med åtgärden 
Öka möjligheterna att i kommunala verksamheter bidra till att stärka och bevara eko-
systemtjänster.   

Bakgrund 
Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor 
och som bidrar till vårt välbefinnande. Det handlar om vanliga produkter som mat och 
bränsle samt tjänster som att rena vatten, reglera klimat och pollinera växter. För att kunna 
bevara och stärka ekosystemtjänster behöver de synliggöras och värderas.  
 
Det finns en hel del informationsmaterial framtaget om ekosystemtjänster, men kan vara 
svårt att få en överblick över materialet. Det är även svårt att fullt ut tillämpa kunskaperna i 
praktisk handling. Det finns ett behov för kommunerna att träffas och diskutera hur man 
kan ta hänsyn till ekosystemtjänster i den kommunala verksamheten.   

Genomförande 
a) Länsstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp, bestående av representanter från Länsstyrel-

sen och kommunerna.  
b) En kunskapssammanställning genomförs av arbetsgruppen för att belysa vilka un-

derlag och verktyg som eventuellt redan finns framtagna inom andra verksam-
heter/kommuner/län.  

c) En guide om ekosystemtjänster tas fram av arbetsgruppen. Guiden tydliggör eko-
systembegreppet, nationella mål, möjliga kompensationsåtgärder, var underlag finns 
samt visar exempel på hur det kan tillämpas i den kommunala verksamheten.  Till 
grund ligger det material som Naturvårdsverket tagit fram. 

Tidplan 

Guiden ska vara framtagen senast vid utgången av år 2019. 

Miljöeffekt och uppföljning 
Genom att ekosystemtjänsterna tidigt tas med i planeringen ökar möjligheterna att ta vara 
på och stärka ekosystemtjänsterna.   
 
Länsstyrelsen  
G: Guiden är klar och finns tillgänglig på Länsstyrelsens webb. 
H: Det finns ett färdigt förslag på guide framtaget.  
P: Arbetsgruppen är tillsatt. 

Kostnad och finansiering 
Ryms inom befintlig verksamhet 

Ansvar 
Länsstyrelsen 
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Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 
Ett rikt växt och djurliv, God bebyggd miljö, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, Le-
vande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker 

3. INSPIRATION TILL INTRESSEORGANISATIONER OM NATUR-

VÅRDSÅTGÄRDER 

Syfte och mål med åtgärden 
Att genom ökad kunskap och dialog få till fler konkreta insatser för naturvården i länet.  

Bakgrund 
Flera olika föreningar har möjligheten att jobba med åtgärder i naturen inom ramen för sin  
verksamhet. Det kan handla om föreningar som sysslar med golf, hästar, fiske m.fl. Många 
betydande naturvårdsåtgärder kan genomföras med relativt liten insats. Det krävs dock 
kunskap och engagemang. Vilka naturvårdsinsatser som bör vara mest prioriterade kan va-
riera mellan olika områden i länet och beroende på föreningens verksamhet.  

Genomförande 
a) Länsstyrelsen kartlägger vilka intresseorganisationer och vilka geografiska områden som 
ska vara prioriterade. Prioriteringen av områden utgår från den analys som ingår i hand-
lingsplanen för grön infrastruktur.  
b) Länsstyrelsen erbjuder träffar för de prioriterade organisationerna/föreningarna för att 
genom dialog ta fram tips på vilka konkreta åtgärder som kan genomföras och vilka bi-
dragsmöjligheter som finns. 

Kommentarer till genomförande  

Åtgärden kan samordnas med åtgärd 9, Natur- och kulturvärden i landskapsperspektiv, un-
der Ett rikt växt- och djurliv. 

Miljöeffekt och uppföljning 
Miljöeffekten av åtgärden är beroende på vilka konkreta åtgärder som informationsinsatsen 
mynnar ut i. 
 
G: Länsstyrelsen har besökt eller har erbjudit sig att besöka minst fem organisationer inom 
programperioden.  
H: Länsstyrelsen har valt organisationer som kan vara av intresse för åtgärden och har tagit 
en kontakt om platsbesök hos föreningarna.  
P: Länsstyrelsen har identifierat prioriterade områden. 

Kostnad och finansiering 
Ryms inom befintlig verksamhet 

Ansvar 
Länsstyrelsen 

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 
Beroende på vilka åtgärder som blir genomförda kan olika mål komma att bli berörda; Ett 
rikt växt- och djurliv, Levande sjöar och vatten, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap 
och Myllrande våtmarker. 
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4. TACKBREV FÖR INSATSER I LANDSKAPET 

Syfte och mål med åtgärden 

Åtgärdens syfte är att genom enkel uppmuntran och synliggörande inspirera fler till speci-
ella insatser i skogs- och odlingslandskapet som bidrar till att nå miljömålen.  

Bakgrund  

Privatpersoner och landsbygdsföretag har stor påverkan på landskapet genom sitt brukande 
av skogs- och jordbruksmark. Genom rätt insatser kan de bidra till att vi ska nå miljömålen. 

Många positiva insatser som markägarna och brukare gör bekostar de själva, men Länssty-
relsen förmedlar också flera typer av stöd och bidrag till markägare. Exempel är restaure-
ringsstöd för betesmarker, stöd för att anlägga våtmarker och bidrag för frihuggning av 
igenväxta ekar. Tillsammans gör alla dessa markägare en stor insats för naturen i Jönkö-
pings län. Genom denna åtgärd uppmärksammas deras arbete. 

Genomförande  

Ett tackbrev ska tas fram och skickas ut till de markägare och brukare som har genomfört 
åtgärder via olika stöd. De stöd där insatser ska uppmärksammas är frihuggning av skydds-
värda träd, restaureringshamling, beskärning, restaurering av betesmarker med hjälp av nå-
got av restaureringsstöden, anlägga och restaurera våtmarker samt insatser för förbättrad 
vattenkvalitet. Tackbrevet formuleras på ett likartat sätt för de olika stöd-typerna och 
skickas ut i samband med godkänd besiktning eller utbetalning av medel. 

Kommentar till genomförandet 

I åtgärden listas de stöd som är aktuella vid fastställandet av åtgärdsprogrammet. När stö-
den ändras under programperioden kan det bli aktuellt att se över vilka insatser inom vilka 
stöd som ska uppmärksammas. Åtgärderna ska ha bidragit till att nå Levande skogar, Myll-
rande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap eller Ett rikt växt- och djurliv. 

Miljöeffekt och uppföljning 

Tackbreven uppmärksammar de markägare som genomför olika åtgärder som stärker na-
tur- och kulturvärdena i Jönköpings län. Åtgärden kan innebära att de, eller andra markä-
gare, inspireras till att genomföra fler åtgärder vilket ger en större miljöeffekt. 

Åtgärden kan följas upp genom att sammanställa hur många tackbrev som har skickats ut. 

G: Rutiner finns för att skicka ut tackbrev och rutinerna följs. 
H: Framtagandet av rutiner för att skicka ut tackbrev har kommit mer än halvvägs. 
P: Framtagandet av rutiner för att skicka ut tackbrev har påbörjats. 

Kostnad och finansiering 

Ingår i löpande verksamhet hos Länsstyrelsen. 

Ansvar 

Länsstyrelsen 
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Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 

Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingsland-
skap, Ett rikt växt- och djurliv. 

5. INVASIVA FRÄMMANDE ARTER PÅ LAND OCH I VATTEN 
Denna åtgärd kommer att utvecklas när Länsstyrelsen fått en formell roll i detta.  

Syfte och mål med åtgärden 
Begränsa och hindra spridningen av främmande arter i länet.   

Bakgrund 
Främmande arter är de som med människans hjälp sprids utanför sina naturliga utbred-
ningsområden. I sina nya miljöer kan de bli harmlösa eller orsaka stor skada. Det är svårt 
att förutse. Därför är det viktigt att motverka introduktion och spridning av främmande ar-
ter i länet. Problemen med invasiva arter förväntas accelerera med ett förändrat klimat. 
 
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har uppdrag att ta fram nationella 
handlingsplaner för att förhindra spridning av främmande arter. Detta uppdrag är baserat 
på en EU-förordning (nr 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och 
spridning av invasiva främmande arter). Förordningen hanterar enbart arter som är främ-
mande för EU, alltså inte europeiska invasiva arter. Myndigheternas handlingsplaner ska 
vara klara under år 2018.  

Genomförande 
a) Länsstyrelsen ska regionalisera de nationella handlingsplaner om främmande arter som 
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram.  
b) Länsstyrelsen ska utvärdera om det finns andra främmande arter som kan behöva reg-
ionala planer och ta fram handlingsplaner för dessa.  

Miljöeffekt och uppföljning 
Invasiva främmande arter kan ha en stor påverkan på sin nya miljö. Det finns många exem-
pel på detta. Att avlägsna en främmande som har etablerat sig är närmast omöjligt. Det är 
därför viktigt att hindra eller begränsa spridning. 
 
G: a och b uppfyllt.  
H: Enbart a är uppfyllt. 
P: a eller b är påbörjade 

Kostnad och finansiering 

Ryms inom befintlig verksamhet 

Ansvar 
Länsstyrelsen 

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 
Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, 
Levande sjöar och vattendrag 
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6. FRIHUGGNING AV SKYDDSVÄRDA TRÄD 

Syfte och mål med åtgärden 

Åtgärden syftar till att kommunerna, Sveaskog och Svenska kyrkan ska frihugga skydds-
värda träd, framförallt ek, på sina marker.  

Bakgrund 

Gamla, grova och ihåliga träd utgör viktiga livsmiljöer för en mängd hotade och missgyn-
nade arter. Detta gäller bland annat olika arter av lavar, mossor, svampar och insekter men 
träden är även av stor vikt för större djur som fåglar och fladdermöss. Utöver trädens vik-
tiga ekologiska roll bidrar de också till ett attraktivt landskap och många träd vittnar också 
om äldre tiders brukande. På grund av upphörd hävd håller stora delar av dagens kultur-
landskap på att växa igen vilket bidrar till att beståndet av riktigt stora och andra värdefulla 
träd minskar. Den nuvarande förekomsten av gamla lövträd i landskapet utgör bara en 
spillra av vad som tidigare funnits. Den inventering av skyddsvärda träd som påbörjades år 
2006 av Länsstyrelsen i Jönköpings län och som utförs inom arbetet med Åtgärdsprogram 
för hotade arter har gett kunskaper om hur förekomsten av skyddsvärda träd ser ut i olika 
delar av länet. Den har även gett kunskaper om det trädens åtgärdsbehov.  

En analys av GIS-skiktet för skyddsvärda träd och fastighetsgränserna för Sveaskogs, kom-
munernas och Svenska kyrkans mark har visat att de tre markägarna totalt har cirka 5 300 
skyddsvärda ekar på sina fastigheter. Vid Länsstyrelsens inventering har cirka 1 000 av 
dessa noterats vara i behov av frihuggning. Troligtvis finns det även en stor förekomst av 
så kallade efterträdare, ek från 50 cm i diameter, och andra skyddsvärda träd som också är i 
behov av frihuggning.  

Privata markägare har sedan många år kunnat få bidrag från åtgärdsprogrammet för 
skyddsvärda träd för att frihugga inväxta ekar på sina marker. Denna åtgärd innebär att ar-
betet med frihuggning av framförallt ek på Sveaskogs, kommunernas och Svenska kyrkans 
mark kan effektiviseras i och med att Länsstyrelsen levererar ett GIS-skikt med information 
om åtgärdsbehovet för skyddsvärda ekar på de tre aktörernas fastigheter. 

Genomförande  

Åtgärden innebär att Sveaskog, kommunerna och Svenska kyrkan: 

 frihugger skyddsvärda träd, framförallt ek, som är i behov av det på sina respektive 
fastigheter. 

 frihugger efterträdare av framförallt ek, som finns i samma områden som de 
skyddsvärda ekarna, och som är i behov av det.  

 upprättar en rutin för frihuggning av ek och andra skyddsvärda träd.  

Kommentarer till genomförande  

Rutinen kan bland annat omfatta att ett visst antal träd ska frihuggas årligen samt att det 
ska finnas en plan för att skyddsvärda träd som frihuggs även får stå i ett öppet landskap i 
framtiden. Det innebär att det kommer att behövas återkommande frihuggningar för att 
förhindra framtida igenväxningar. 
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För att kunna utvärdera åtgärden bör relevanta mål och mått tas fram när genomförandet 
planeras, se mer under ”miljöeffekt och uppföljning”. 

Miljöeffekt och uppföljning 
Åtgärden följs upp genom att ansvariga aktörer rapporterar frihuggna träd till Länsstyrel-
sen. Alternativt kontaktar Länsstyrelsen aktörerna för en muntlig avstämning. Länsstyrelsen 
bockar av träden i en databas som det sedan genereras ett GIS-skikt ifrån. Skiktet visar alla 
träd som är frihuggna i länet. 
 
G: Aktörerna har upprättat och följer en rutin som innebär att ett antal skyddsvärda träd 
och efterträdare frihuggs årligen samt att det finns en plan för återkommande röjningar 
runt dessa. 
H: Alternativ 1: Aktörerna har kommit igång med arbetet att frihugga ett antal skyddsvärda 
träd och efterträdare. En rutin är inte framtagen. Alternativ 2: En rutin är framtagen men 
inga träd har frihuggits. 
P: Aktörerna har påbörjat sin planering av vilka områden som ska frihuggas. 

När åtgärden planeras bör mål och mått tas fram för att tydliggöra åtgärdens kortsiktiga re-
sultat, så kallade projektmål. Målen och måtten ska användas av åtgärdens aktör för att ut-
värdera om resultatet nåddes eller om ytterligare eller andra insatser behövs. Mått som före-
slås för denna åtgärd är hur många träd som ska frihuggas varje år.  

Kostnad och finansiering 
Aktörerna finansierar själva åtgärden. 

Ansvar 
Sveaskog, kommunerna, Svenska kyrkan 

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 
Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv 

7. NATUR- OCH KULTURVÄRDEN I LANDSKAPSPERSPEKTIV 

Syfte och mål med åtgärden 
Att genom kunskapsspridning få markägare och brukare att uppmärksamma hur olika 
funktioner hänger samman i landskapet, hur deras insatser påverkar denna helhet och nyt-
tan av deras arbete i ett landskapsperspektiv.  
 
Genom kunskapshöjande insatser och ekonomiska incitament inspirera till åtgärder som 
gynnar ett ekologiskt fungerande landskap med stor variation av olika naturtyper och med 
hög biologisk mångfald i hela länet. 
 
Målet är att genomföra fem bygdeträffar i fem olika värdetrakter för natur- och kulturvär-
den under 2017-2019. Minst 200 personer ska delta på bygdeträffarna. 

Bakgrund 
I bruket av landskapet, precis som i mycket annat, är det lätt att fokusera på sitt område 
och köra på utan att höja blicken. Att samordna sig med andra och ta hänsyn till vad som 
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händer runtomkring är ofta tidskrävande och kräver kompromisser. Det finns dock ett be-
hov av att jobba mer på landskapsnivå för att öka effekten av åtgärder som görs för att 
gynna natur- och kulturvärden och för att prioritera rätt åtgärder i de fall alla åtgärder inte 
kan genomföras, till exempel av ekonomiska skäl.  
 
Ett sätt att jobba med detta är att öka kunskapen och förståelsen för hur naturvärden, eko-
systemtjänster och grön infrastruktur hänger ihop på landskapsnivå genom att uppmärk-
samma markägare och brukare på hur deras arbete ingår i en helhet. Det är deras åtgärder 
som styr vilket landskap vi får, ett landskap som inte känner några ägogränser.  
 
Skogen är den landskapstyp som har flest arter knutna till sig, följt av odlingslandskapet. 
Utvecklingen är dock negativ om man tittar på hur livskraftiga arterna är. Sett till alla art-
grupper är det i skogen det finns flest rödlistade arter, detta enligt den senaste rödlistan. 
Bland kärlväxterna är det i jordbrukslandskapets naturbetesmarker och åkermarker som 
flest rödlistade arter återfinns. De överlägset största negativa påverkansfaktorerna för de 
rödlistade arterna är avverkning och igenväxning. Det sätt på vilket skog och jord brukas är 
därför helt avgörande för möjligheterna att klara denna biologiska mångfald. 14 

I Jönköpings län präglas odlingslandskapet av små åker- och betesmarksskiften i ett i övrigt 
skogsdominerat landskap, även om undantag finns med jordbruksdominerade områden. 
Den småbrutna karaktären gör landskapet sårbart för fragmentering. Upphör hävden på en 
eller ett par närliggande gårdar finns det stor risk att avstånden mellan de kvarvarande 
öppna betesmarkerna blir för långt för arter att sprida sig. Risken finns då att små populat-
ioner isoleras och på sikt dör ut. 

Vattenmiljöer är mycket värdefulla för den gröna (blå) infrastrukturen, inte bara för vatten-
levande arter utan också för landlevande arter som rör sig i kantzoner utmed vattendrag. 
De är dessutom i högsta grad känsliga för vad som händer på landskapsnivå, hur marken 
brukas i ett avrinningsområde kan påverka sjön eller ån även om det är långt bort. 

Genomförande  

I fem av de värdetrakter för natur- och kulturvärden som tas fram i handlingsplanen för 
Grön infrastruktur hålls bygdeträffar för markägare och skogs-/lantbrukare. På träffarna 
illustreras vilka värden (även värdefulla strukturer) som finns i just denna bygd, varför de är 
värdefulla och vad man som brukare/markägare kan göra för att gynna dem. Information 
ska ges om bidrag och stöd att söka för att genomföra åtgärder. Värdena ska belysas ur ett 
landskapsperspektiv, inte minst deras vikt för den gröna infrastrukturen och friluftslivet.  

Minst fem bygdeträffar ska hållas i fem olika värdetrakter.  

Deltagarna erbjuds möjlighet till enskild rådgivning på sina marker. Efter besöket skrivs en 
enkel handlingsplan som kommuniceras med markägaren/brukaren.  

För att göra reklam för bygdeträffarna och för att belysa frågan om landskapsperspektiv yt-
terligare ska Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen delta på Hushållningssällskapets sommar-
möte. 

Kommentarer till genomförande  

                                                 
14 ArtDatabanken 2015, Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer - rödlistade arter i Sverige 2015, ArtDatabanken 

rapporterar 17 
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Positivt är om en del av respektive bygdeträff hålls i fält för att konkret visa på de värden 
som tas upp.  

Vid rådgivningstillfället deltar kompetens från Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen utifrån 
markägarens/brukarens önskemål och vilka värden som finns på fastigheten och i omgiv-
ningarna.  

Efter genomförda bygdeträffar och rådgivningsbesök kan uppföljande fältvandringar ord-
nas för att visa åtgärder som har genomförts eller som är på gång. Detta görs endast om det 
finns lämpliga platser för sådana fältvandringar. 

Åtgärden kan samordnas med åtgärd 3, Inspiration till intresseorganisationer om natur-
vårdsåtgärder, under Ett rikt växt- och djurliv. 

Miljöeffekt och uppföljning 

Åtgärdsmål: 200 besökare på bygdeträffarna. 30 enskilda rådgivningsbesök som leder till 
handlingsplaner. 

Miljöeffekt: uppföljning kan göras bland deltagarna hur många och vilka åtgärder de har 
gjort som en följd av bygdeträff och/eller enskild rådgivning. 

G: Fem bygdeträffar har hållits i fem olika värdetrakter. De deltagare som önskar enskild 
rådgivning har fått besök. 
H: Alla bygdeträffar har hållits men alla som önskar enskild rådgivning har inte fått besök. 
P: Bygdeträffarna håller på och planeras. 

Kostnad och finansiering 

Ingår som en del av ordinarie verksamhet. 

Ansvar 

Länsstyrelsen* och Skogsstyrelsen. 

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 

Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv. 

8. INFORMATION OM MEDEL ATT SÖKA 

Syfte och mål med åtgärden 
Ett ökat nyttjande av de stöd och bidrag som finns tillgängliga bidrar till att fler insatser ge-
nomförs, allt från enkla åtgärder till större projekt. 

Bakgrund 
Det finns många goda idéer, för små och stora insatser, som gynnar miljömålen och fri-
luftslivet. Ofta finns det också en stor vilja och motivation till att genomföra idéerna. Men 
det som saknas är ofta pengar. Samtidigt finns det en uppsjö av stöd och bidrag att söka. 
Det kan vara svårt för både större och mindre projektägare att få en överblick över vilka 
möjligheter som finns och vad som krävs. Genom att på olika sätt förenkla för de personer 
och organisationer som är intresserade av stöden och bidragen att hitta rätt kan fler våga 
både söka pengar och genomföra projekt och mindre aktiviteter. 
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Genomförande 
a. Länsstyrelsen utökar sin bidragslista (med bidrag/stöd att söka för att uppnå miljö-

målen) så att den även innefattar möjligheter att söka medel för utveckling av fri-
luftsliv inom olika områden. Rus rapport ”Var finns pengarna15” är ett underlag.  

b. Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Regionen sammanställer en lista på goda exempel 
i länet för att visa inspirerande exempel på satsningar/projekt som gjorts för att 
främja friluftsliv eller biologisk mångfald och hur de har finansierats.  

c. Länsstyrelsen, Regionen, samtliga kommuner samt Smålands turism åtar sig att 
lägga upp bidragslistan (a) och exempellistan (b) på sina hemsidor samt använda so-
ciala medier för att informera om något särskilt är på gång, till exempel ansöknings-
omgångar eller informationsträffar om stöd. Listorna ska även aktivt spridas vid 
lämpliga träffar. 

d. Behov och möjlighet att skapa en samordningstjänst utreds. Tjänsten ska vara en 
sammanhållande kraft, som kan förmedla information om stöd och bidrag och öka 
nyttjandegraden av dessa. 

 

Kommentarer till genomförande 

b) Listan kan också visa vad satsningarna har lett till för de företagare som genomfört 
dem. 

Listan med goda exempel fokuserar på friluftsliv och biologisk mångfald då andra 
insatser för miljömålen ofta lyfts i andra sammanhang. 

Samarbete med LRF kan vara en väg för att hitta goda exempel. 

c) Insatsen bör kommunikationsplaneras för en genomtänkt spridning som ger effekt. 
Publicering på webben kan till exempel kombineras med reportage om ett gott ex-
empel. Artiklar som marknadsför listorna kan tas med i organisationernas egna tid-
ningar t.ex. Förvetet. ATL eller Land kan tipsas om att skriva om goda exempel. 

För att kunna utvärdera åtgärden bör relevanta mål och mått tas fram när genomförandet 
planeras, se mer under ”miljöeffekt och uppföljning”. 

Miljöeffekt och uppföljning 

Länsstyrelsen 
G: a-c är genomförda 
H: a-b är genomförda 
P: a är genomförd 

Region Jönköpings län 
G: b-d är genomförda 
H: b-c är genomförda alternativt att d är genomförd 
P: a och b är genomförda och d är påbörjad. 

Kommunerna, Smålands Turism 
G: c är genomförd 
 

                                                 
15 http://extra.lansstyrelsen.se/rus/sv/nyheter/2015/pages/var-finns-pengarna.aspx/ 

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/publikationer/Bidragslistan_2016.pdf
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När åtgärden planeras bör mål och mått tas fram för att tydliggöra åtgärdens kortsiktiga re-
sultat, så kallade projektmål. Målen och måtten ska användas av åtgärdens aktör för att ut-
värdera om resultatet nåddes eller om ytterligare eller andra insatser behövs. Mått som före-
slås för a-c i denna åtgärd är antal nedladdningar av listorna på webben.  

Kostnad och finansiering 
Inom befintlig ram 

Ansvar 
a) Länsstyrelsen 
b) Länsstyrelsen*, Region Jönköpings län, Skogsstyrelsen 
c) Länsstyrelsen, Region Jönköpings län, kommunerna, Smålands Turism 
d) Region Jönköpings län 

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 
Fler stora och små projekt med friluftsanknytning genomförs i länet. Kan leda till allt ifrån 
att antalet fysiska miljöer för friluftsliv ökar till att antalet aktiviteter ökar för fler grupper. 
Åtgärden kan därför komma att ha påverkan på samtliga tio friluftsmål samt ett antal av 
miljömålen. 

Satsningar på biologisk mångfald gynnar Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap, 
Levande skogar, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag. 

9. ANVÄNDA FRAMTAGNA KUNSKAPSUNDERLAG SOM 

PRIORITERINGSUNDERLAG I NATURVÅRDSARBETET 

Syfte och mål med åtgärden 

Syftet är att berörda aktörer ska använda redan framtagna underlag som stöd vid priorite-
ringar i naturvårdsarbetet. Användande av underlagen ska bidra till väl planerade åtgärder 
samt att en större hänsyn tas till naturvärden vid olika åtgärder.  

Bakgrund 

En del av de projekt som Länsstyrelsen arbetar med resulterar i nya planeringsunderlag. 
Underlagen finns tillgängliga på Länsstyrelsens hemsida. Underlagen innehåller värdefull 
information som kan användas vid planering och genomförande av konkreta åtgärder i na-
turen.  

Länsstyrelsen ansvarar för att underlagen finns för nedladdning på hemsidan:  
http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/lansvisa-geodata/jonkopings-lan/Pages/default.aspx 
 
Några exempel på underlag är: 
 

 LEIF (Levande Ekosystem I Framtiden)16 - GIS-skikt som visar arealer/mängd 
som behövs av en viss biotop 

 Lövsuccé17 - GIS-skikt som visar lövskogens utbredning och åldersfördelning 

                                                 
16 Länsstyrelsen i Jönköpings län. 2017. LEIF i praktiken. Levande Ekosystem I Framtiden – från teoretiskt underlag till praktisk 

rådgivning. Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 2017:03 
17 Länsstyrelsen Jönköpings län, Lövsuccé för landskapet, meddelande 2017:02 

http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/lansvisa-geodata/jonkopings-lan/Pages/default.aspx
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 HSI (Habitat Suitability Index)18 – GIS-skikt som visar den gröna infrastrukturen i 
den talldominerade barrskogen med inslag av myrmarker 

 Diverse underlag som tas fram inom arbetet med Grön infrastruktur19 

Genomförande  

a) Länsstyrelsen ordnar en workshop där berörda bjuds in och får en genomgång av 
skikten, hur de kan användas och var de kan laddas ned.  

b) Kommunerna, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Trafikverket, Södra, LRF, Biosfärom-
råde Östra Vätterbranterna laddar ner och använder de underlag som är tillämpbara 
för sin verksamhet. 

Miljöeffekt och uppföljning 

Mer pricksäkerhet vad gäller naturvårdsåtgärder.  

Åtgärden följs upp genom att fråga aktörerna om de har laddat ned skikten och om de an-
vänder skikten som underlag vid sitt naturvårdsarbete. 

Kommunerna, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Södra, LRF, Hushållningssällskapet, Före-
ningen Biosfärområde Östra Vätterbranterna 
G: Skikten används rutinmässigt som underlag vid naturvårdsarbete.  
H: Skikten är nedladdade från Länsstyrelsens hemsida och naturvårdsarbete har börjat pla-
neras och prioriteras med hjälp av skikten. 

Länsstyrelsen 
G: Skikten används rutinmässigt som underlag vid naturvårdsarbete. Workshopen, eller 
motsvarande informationssatsning, är genomförd. 
H: Workshopen eller motsvarande informationssatsning är genomförd. 
P: En workshop eller motsvarande informationssatsning har börjat planeras. 

Kostnad och finansiering 

Inom befintlig finansiering. 

Ansvar 

a) Länsstyrelsen 

b) Länsstyrelsen, Kommuner, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Södra, LRF, Hushållningssäll-
skapet, Föreningen Biosfärområde Östra Vätterbranterna 

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 

Miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmarker, Levande skogar samt 
Ett rikt odlingslandskap. Vad gäller ekosystemtjänster handlar det om hela det koppel som 

                                                 
18 Länsstyrelsen i Jönköpings län, satellitbildsbaserad analys av skogslandskapets gröna infrastruktur 1985-2014, meddelande 

2016:04 
19 Lämplig källa 
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är knutet till bevarad och eventuellt ökad biologisk mångfald. Till exempel kan nämnas pol-
linering av de insekter som hör till biotoperna ”Naturliga torra och friska gräsmarker” och 
”Brynmiljöer”. För till exempel äppelodlingarna i området är pollineringen avgörande.  

10. KARAKTÄRISERING AV LANDSKAPSSTRUKTURER  

Syfte och mål med åtgärden 
Åtgärden syftar till att ge förutsättningar för en helhetsbild av landskapet som kan ligga till 
grund för samordning mellan olika sektorsintressen samt att utgöra grund för att bevara 
och utveckla grön infrastruktur. 

Bakgrund 
Åtgärden utgår från och kompletterar de underlag och analyser som genomförts inom pro-
jekten landskapsstrategin för biologisk mångfald och grön infrastruktur.     
 
Den fysiska strukturen i landskapet utgör en grundläggande utgångspunkt för grön infra-
struktur och ger i förlängningen också förutsättningarna för ekosystemtjänster. Den har sin 
bakgrund i landskapets historiska sammanhang. Begreppet fysisk struktur omfattar i det här 
avseendet alla de formelement som kan förekomma i ett landskap så som vägsträckningar, 
fastighetsgränser eller gränser mellan olika markanvändning. Ofta finns också en tydlig 
koppling mellan särskilda landskapsformer och vissa typer av biotoper och ekosystem.  
 
Landskapskaraktärisering är en metod för att kartlägga grundläggande egenskaper i land-
skapet kopplade till dess historiska struktur. Den kan genomföras på en rad olika sätt och i 
olika geografiska skalor, dels på ett övergripande plan i syfte att fånga generella karaktärs-
drag inom ett område, dels på en mer grundläggande nivå i syfte att fånga variationer i fy-
sisk form och markanvändning kopplade till enskilda ytor. Karaktärisering kan ske med 
olika metoder och kan vara både kvalitativ och kvantivativ. En kvalitativ landskaps-
karaktärisering med hjälp av GIS kan till exempel identifiera större sammanhållna land-
skapsavsnitt men kan även tillämpas för att nå indikera småskaliga variationer i landskapet.  
 
Exempel på kvalitativa metoder som utvecklats och tillämpats tidigare är Historic Lands-
cape Characterisation (HLC) som utvecklats av English Heritage och DIVE som tagits 
fram inom ramen för Östersjöarbetet.  
 
Kvalitativ karaktärisering bygger på en tolkning av formelement eller andra karaktärsdrag, 
till exempel visuella kvaliteter eller principer för markanvändningens organisation. Kvanti-
tativ landskapskaraktärisering innebär att egenskaper i landskapet identifieras i landskapet 
undersök med en kvantitativ metod. Tillämpningen bygger som regel på en klassificering 
av till exempel markanvändsningsdata. Medan karaktäriseringen syftar till att ge en sam-
manhållande bild av till exempel vilka relationer som finns inom ett område fokuserar klas-
sificeringen i högra grad på att fånga en viss typ av egenskap inom ett område. Gemensamt 
för både kvalitativ och kvantitativ karaktärisering är att olika karaktärsområden kan pekas 
ut till exempel på grundval av variationen i vegetation och markanvändning inom en yta. 
 
Karaktärisering respektive klassificering kan användas i till exempel fysisk planering för att 
identifiera ekologiskt och kulturhistoriskt värdefulla landskapselement som sedan också kan 
inkluderas i utformningen av planen. Integreringen av befintliga formelement i en ny be-

https://historicengland.org.uk/research/approaches/research-methods/characterisation-2/
https://historicengland.org.uk/research/approaches/research-methods/characterisation-2/
http://www.raa.se/publicerat/varia2009_23.pdf
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byggelse eller markanvändningsstruktur kan öka förutsättningarna för att bevara och ut-
veckla grön infrastruktur och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Andra användningsområ-
den är som underlag för att identifiera olika landskapstyper, till exempel vid miljöbedöm-
ningar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Metoden kan användas i samband med 
utredningar/planarbete inom samhällsplanering och exploateringsprojekt som bedöms på-
verka landskapets struktur, till exempel ÖP, FÖP, Grönstrukturprogram eller större plan-
program respektive miljöbedömningar och MKB.  

Genomförande 
a) Länsstyrelsen tar fram en GIS/fjärranalysmetod för kvantitativ landskapsklassificering. 
Markslag ges en grov klassificering genom GIS-analys. Landskapsanalysen kan även vidare-
utvecklas genom retrospektiv analys av till exempel äldre kartmaterial eller flygbilder förut-
valda områden. 
 
b) Länsstyrelsen genomför en storskalig klassificering av länet enligt den metod som tagits 
fram. 
 
c) Länsstyrelsen tar fram metod för kvalitativ karaktärisering av landskap genom tolkning 
av formelementen i ett enskilt landskapsavsnitt för tillämpning av kommunerna. De arbets-
intensiva momenten kommer i huvudsak att förläggas till områden med öppna eller små-
brutna markslag. Karaktäriseringen utgår från en generell karaktärisering av enskilda marky-
tor i tid och kontinuitet. Utvecklingsarbetet samordnas mellan Länsstyrelsens verksamhets-
grenar (kulturmiljö, samhällsbyggnad, naturmiljö och landsbygd).  

Miljöeffekt och uppföljning 
Åtgärden ger värdefull bakgrundsinformation som kan användas som underlag vid plane-
ring av konkreta åtgärder.  
 
G: Klassificering är klar för hela länet. Metoder för klassificering och karaktärisering finns 
framtagen. 
H: Klassificering genomförd enligt framtagen metod. 
P: Metoden för den regionala klassificeringen är klar. 

Kostnad och finansiering 
Åtgärdsdelen klassificering finansieras genom särskilda projektmedel. Åtgärden genomförs 
under förutsättning att projektmedel kan erhållas. 

Ansvar 
Länsstyrelsen  

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 
Bidrar till miljömålen Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, 
Levande Sjöar och vattendrag, God bebyggd miljö.  

11. GRÖN INFRASTRUKTUR I REGIONALA STRUKTURBIL-

DER 

Syfte och mål med åtgärden 
Åtgärden syftar till att visa på befintlig och planerad grön infrastruktur i Jönköpings län.   
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Bakgrund 
Region Jönköpings län arbetar sedan 2017 med så kallade regionala strukturbilder för Jön-
köpings län. Arbetet med strukturbilderna innebär att ta fram relevanta och konkreta be-
sluts- och planeringsunderlag för lokal och regional utveckling, gällande bland annat infra-
struktur, boende, fritid, kultur, kompetensförsörjning och näringsliv.  

Genomförande 
Region Jönköpings län inkluderar grön infrastruktur i de regionala strukturbilderna. Detta 
kan göras i den mån grön infrastruktur finns med i kommunernas befintliga översiktspla-
ner, för vilka digitalisering och sammanställning till en länsövergripande översiktsplan är 
planerad. Alternativt att Länsstyrelsen bistår med GIS-underlag för grön infrastruktur som 
kan presenteras inom ramen för de regionala strukturbilderna.  

Miljöeffekt och uppföljning 
G: Grön infrastruktur är inkluderat i de regionala strukturbilderna. 
H: Arbetet med att inkludera grön infrastruktur i de regionala strukturbilderna har kommit 
mer än halvvägs. 
P: Arbete har påbörjats med att inkludera grön infrastruktur i de regionala strukturbilderna. 

Kostnad och finansiering 
Ryms inom ordinarie verksamhet.  

Ansvar 
Region Jönköpings län 

12. FRÄMJA BARN OCH UNGAS TILLGÅNG TILL FRI-

LUFTSLIV 

Syfte och mål med åtgärden 
Öka kunskapen om barn och ungas tillgång till friluftsliv för att därmed kunna hitta sätt att 
successivt förbättra samt utveckla tillgång och möjligheter, både generellt och för särskilda 
grupper. 

Bakgrund 
Enligt barnkonventionen har barn rätt till lek, vila och fritid och barn och ungas möjlig-
heter till ett rikt friluftsliv är av stor betydelse ur många aspekter. Det handlar om att eta-
blera sunda vanor för en god hälsa nu och för hela livet. Forskning visar att det finns tyd-
liga tendenser till ”positiva spiraler”, det vill säga att de som har ett aktivt friluftsliv även är 
aktiva inom flera olika områden både inom kultur, hälsa, sport m.m. Aktiviteter för att öka 
barn och ungas möjligheter till ett rikt friluftsliv är därför särskilt viktiga för att stärka barns 
rättigheter, minska utanförskap och förbättra integration. 
 
Ökad kunskap behövs när det gäller skolor och förskolors tillgång till grönområden samt 
om vad som görs i form av faktiska aktiviteter/insatser för barn och unga när det gäller fri-
luftsliv i skolan. Många kommuner arbetar på olika sätt med exempelvis ur- och skurför-
skolor, naturskolor och utomhuspedagogik eller på annat sätt med utevistelse och frilufts-
liv.  
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Särskilda behov av insatser finns exempelvis för barn i ekonomiskt utsatta familjer, i famil-
jer med utländsk bakgrund  samt inom högstadiet och gymnasiet (äldre barn och ungdo-
mar) när det gäller skolan.  

Genomförande 
a) Kommunerna genomför en inventering för att se vilka förskolor och skolor som har 

mer än 300 m20 till ett grönområde.  
b) Kommunerna (var för sig eller i samverkan) tar fram en metod för uppföljning och ut-

värdering av i vilken utsträckning skolorna21 arbetar med friluftsliv, en första uppfölj-
ning ska göras 2018. 

c) Kommunerna använder den nya kunskapen för att senast 2020 ta fram en handlings-
plan för att öka barn och ungas tillgång till friluftsliv. Handlingsplanen ska tas fram i di-
alog med barn och unga. 

Miljöeffekt och uppföljning 
Kommunerna får bättre kunskap och därmed ökade möjligheter att förbättra barn och 
ungas möjlighet till utevistelse och friluftsliv. Därigenom kan fler barn och unga lära sig vad 
friluftsliv innebär och en större kunskap om naturen etableras och en vana att röra sig i 
densamma utvecklas. Inventeringen och framtagna handlingsplaner utgör underlag i kom-
munernas planprocesser.  
 
G: Alla punkterna är genomförda. 
H: Punkt a och b är klar. 
P: Någon av punkterna a-c påbörjad. 

Kostnad och finansiering 
Inom befintlig ram. Möjlighet till samverkan kommuner emellan finns, exempelvis via 
FoUrum fritid. 

Ansvar 
Kommunerna  

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 
Friluftsmål 8, ett rikt friluftsliv i skolan.  
Miljömål: God bebyggd miljö. Ett rikt växt- och djurliv. 
Agenda 2030: Mål 4 och 11, god utbildning för alla och hållbara städer och samhällen 
Ekosystemtjänster: Främjar kulturella ekosystemtjänster 

13. SE ÖVER HUR FÖRESKRIFTER INOM  BEFINTLIGA NA-

TURRESERVAT PÅVERKAR FRILUFTSLIVET 

Syfte och mål med åtgärden 
Syftet är att öka kunskapen om hur ett aktivt friluftsliv kan utvecklas i skyddade områden 
samt att få en nulägesbild av vilka hinder för utvecklingen som finns idag. 

Bakgrund 
Inom naturreservat är allemansrätten begränsad, begränsningarna utgörs av de C-föreskrif-
ter som gäller för det specifika området. Vilka C-föreskrifter som angetts varierar med an-

                                                 
20 Boverkets rekommendationer, återfinns bland annat i skriften Bostadsnära natur inspiration & vägledning från 2007, ISBN 

978-91-85751-35-8 
21 I begreppet skola bör här lämpligen även ingå förskolor och fritidshem. I möjligaste mån bör uppföljningen vara uppdelad i 

de respektive skolformerna förskola, grundskola, gymnasieskola och fritidshem. Eventuellt kan även verksamhet inom fritids-

gårdar även finnas med. 
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ledning av vad som ansågs kunna utgöra framtida hot mot områdets naturvärden när reser-
vatet bildades. Friluftslivet är liksom samhället, föränderligt. Vid beslutfattande om naturre-
servat har friluftslivet inte alltid beaktats, betraktats och/eller nyttjats i skyddade områden 
på det sätt det görs idag. Inom naturreservat kan allemansrätten begränsas i olika utsträck-
ning. Besluten kan därför innehålla C-föreskrifter som begränsar friluftslivet mer än nöd-
vändigt utifrån dagens synsätt. Samtidigt kan upphävande av föreskrifter i vissa fall ge upp-
hov till målkonflikter mellan olika friluftslivsanvändare. Naturvårdsverket har pekat ut zo-
nering som ett möjligt verktyg för att underlätta planeringen av friluftslivsnyttjandet i skyd-
dade områden. Med zonering kan man ange var inom ett naturreservat det exempelvis är 
tillåtet respektive inte tillåtet att cykla, rida eller elda. På så vis kan man minska intressekon-
flikter mellan olika typer av friluftsliv och eller naturvärden kontra friluftsliv. 
 
Det framkommer återkommande att allmänhet, ideell sektor, kommuner, Länsstyrelsen och 
andra intressenter har olika intressen vad gäller skyddade områdens användning och regel-
verket upplevs tidvis som krångligt. Det behövs generellt mer kunskap om att naturreservat 
kan ha olika syften och vad dessa innebär, både praktiskt och lagstiftningsmässigt. Olika in-
tressenter behöver få en gemensam bild av naturreservatens möjligheter och begränsningar 
samt hur man genom samarbete och samsyn kan utveckla ett rikt, varierat och hållbart fri-
luftsliv inom skyddade områden. 
 

Genomförande 
a) Länsstyrelsen håller i ett utbildningstillfälle om skyddade områden för att möta beho-

ven enligt ovan. 
b) En nulägesbeskrivning tas fram med en sammanställning av föreskrifterna för de 10 

viktigaste tätortsnära naturreservaten i länet. En referensgrupp med representanter från 
Länsstyrelsen, kommun, ideell sektor och turism/näringsliv analyserar föreskrifterna 
med avseende på friluftslivets utvecklingsmöjligheter och föreslår förändringar/förbätt-
ringar.  

c) Ovanstående arbete används för att ta fram bedömningskriterier som kan användas 
som stöd vid framtida revideringar av föreskrifter för andra reservat i länet samt som 
beslutsstöd inför nybildade reservat. 

d) Länsstyrelsen håller i en workshop/utbildningstillfälle om zonering som planerings-
verktyg. 

 

Kommentar till genomförande 

Om det finns behöv av att informera, diskutera och fortbilda utifrån syftet med områ-
desskydd samt C-föreskrifter och eventuella målkonflikter kan Länsstyrelsen bidra tillsam-
mans med andra aktörer. 

Miljöeffekt och uppföljning 
Kunskapen om och förståelsen för skyddade områden ökar så att friluftslivet i dessa får 
bättre möjligheter att utvecklas på ett hållbart och varierat sätt samt att antalet intressekon-
flikter mellan olika grupper minskar. På så sätt kan också intresset för att bilda fler skyd-
dade områden med friluftsliv som ett huvudsyfte eller del av syftet öka. Uppföljning av att 
punkterna genomförs 

G: Alla punkter är genomförda 
H: Punkt a och b är genomförda 
P: Någon av punkterna är påbörjad och/eller genomförd 
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Kostnad och finansiering 
Till största del inom befintliga ramar, vissa delar kan vara möjligt att söka projektmedel för. 
Examensarbete eller praktik skulle kunna vara en resurs i någon/några av punkterna. Kost-
naden beror på ambitionsnivå. 

Ansvar  
Länsstyrelsen 

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 
Friluftsmål 7, skyddade områden som resurs för friluftslivet. 
Miljömål ett rikt växt och djurliv och god bebyggd miljö. 
Agenda 2030: Mål 12 och 15, hållbar konsumtion och produktion samt biologisk mångfald 
Ekosystemtjänster: Främjar kulturella ekosystemtjänster samt indirekt reglerande och stöd-
jande ekosystemtjänster om intresset för reservatsbildning kan öka. 

14. ÖKA KUNSKAPEN OM ALLEMANSRÄTTEN 

Syfte och mål med åtgärden 

Syftet är att öka kunskapen om allemansrätten samt andra regler kring friluftsliv och natur. 

Bakgrund 
Allemansrätten är en rättighet unik för de nordiska länderna, en rättighet vi gemensamt 
måste värna om. Därför är det viktigt att allmänheten, markägare, jaktlag, föreningar och 
företag har god kunskap om allemansrätten. Det är också viktigt att det finns lättillgänglig 
information på olika språk om allemansrätten och vad den innebär både för turister och 
andra besökare och för människor från andra kulturer som bosatt sig eller vistas i Sverige.  
Det finns även annan kunskap kring friluftsliv och natur som kan behöva uppmärksammas 
mer, exempelvis regler kopplat till fritidsfiske, jakt, kommunala ordningsregler, hund i skog 
och mark liksom användning av motorfordon. 
 
Både Länsstyrelsen, kommunerna, Naturvårdsverket med flera har sedan tidigare olika for-
mer av information om allemansrätten på sina webbplatser. Naturvårdsverket har gett Håll 
Sverige rent i uppdrag att ta fram material och informera om allemansrätten, nu vidgas det 
arbetet till fler organisationer och fler målgrupper. Informationen kommer även att vara 
mer kopplat till olika typer av aktiviteter än olika naturmiljöer. Naturvårdsverket har över-
satt information om allemansrätten till fler språk, informationen finns på deras hemsida.  
Även andra organisationer har tagit fram material, exempelvis Friluftsfrämjandet och Håll 
Sverige rent22. Informationsspridning kan gärna ske i samverkan med ideell sektor.  
 
Utöver detta finns ett behov av material kring frågor som relaterar till allemansrätten enligt 
ovan, visst material kan finnas hos olika myndigheter men kan behöva sammanställas och 
tillgängliggöras mer. 

Genomförande  
a) Länsstyrelsen sammanställer informationsmaterial kring frågor relaterade till allemans-

rätten enligt syftet hos centrala myndigheter och andra organisationer, gärna på fler 
språk än svenska, för vidare spridning och informationsinsatser. 

                                                 
22 Håll Sverige rent har tagit fram materialet om Ali, Sara och allemansråttan. 
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b) Länsstyrelsen tar fram enkla Powerpointpresentationer som kan användas vid informat-
ion om allemansrätten, fritidsfiske och annan relevant information till exempelvis före-
ningsliv/näringsliv/markägare. 

c) Länsstyrelsen tydliggör kontaktperson för allemansrättsliga, som är lätt att hitta via 
webben.  

d) Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Regionen, kommunerna, LRF, Södra skogsägarna, Jägar-
förbundet, sportfiskeorganisationer, vattenägarna samt Smålands turism åtar sig att 
lägga upp egen information om allemansrätten på sina respektive webbplatser och/eller 
att länka till andra informativa sidor, exempelvis Naturvårdsverkets webbplats. 

e) Skogsstyrelsen, Regionen, kommunerna, LRF, Södra skogsägarna, Jägarförbundet, 
sportfiskeorganisationer, vattenägarna samt Smålands turist åtar sig att vid minst ett till-
fälle informera om allemansrätten och annan relevant kunskap t ex kring ordningslagen 
och fritidsfiske inom en eller flera av målgrupperna. 

f) Kommunerna åtar sig att särskilt informera och föra dialog med barn och ungdomar, 
föreningsliv samt elever inom SFI. 

 

Miljöeffekt och uppföljning 
Det blir lättare att hitta information, för att vid behov få svar på frågor om allemansrätten 
och annan relaterad information. På sikt ökar därmed kunskapen om dessa frågor så att al-
lemansrättens starka ställning kan upprätthållas och varför vi har olika typer av andra regel-
verk. Uppföljning av att punkterna genomförs samt genom utvärderingar av aktörernas in-
formationstillfällen. 
 
G: Alla punkter är genomförda. 
H: Punkt d och e är genomförd helt, minst ett informationstillfälle per aktör har hållits. 
P: Någon av punkterna är påbörjad. 

Kostnad och finansiering 
Inom befintliga ramar. 

Ansvar 
a) Länsstyrelsen 
b) Länsstyrelsen  
c) Länsstyrelsen 
d) Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Regionen, kommunerna, LRF, Södra skogsägarna, Jägar-
förbundet samt Smålands turism 
e) Skogsstyrelsen, Regionen, kommunerna, LRF, Södra skogsägarna, Jägarförbundet samt 
Smålands turism 
f) Kommunerna 

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 
Framför allt till Friluftsmål 3, Allemansrätten som grund för friluftslivet 
Miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv. 
Agenda 2030: 1, 4 och 15, ingen fattigdom, god utbildning för alla, ekosystem och biologisk 
mångfald 



GRÖN HANDLINGSPLAN – DEL 5, ÅTGÄRDER 

REMISS 

 58 

15. ANORDNA TEMATRÄFFAR INOM NATUR- OCH KULT-

URTURISM 

Syfte och mål med åtgärden 

Att öka kunskapen samt möjliggöra en kunskapsöverföring mellan olika ansvariga aktörer, 
säkerställa kontakter och skapa nätverk samt att skapa förutsättningar för hållbar regional 
tillväxt inom naturturism kultur- och matturism samt att samordna kvalitet-och hållbarhets-
frågorna inom sakområdet.  

 
Bakgrund 
Enligt preciseringarna till friluftsmålet för Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckl-
ing  

 Fler företag i alla delar av landet, i städer såväl som på landsbygden, utvecklar mark-
naden för natur- och kulturturism. 

 Natur- och kulturturismen har fortsatt organiserat sig och utvecklat framgångsrika 
metoder för hållbara upplevelser och ett samarbete med turistnäringens övriga ak-
törer och markägare. 

 Infrastruktur och kommunikationer av olika slag fungerar väl och skapar god till-
gänglighet för turistnäringen och dess besökare. 

 Modeller för samverkan och dialog mellan exempelvis turistföretag och markägare 
är etablerade och genomförs. 

 Kunskap om och incitamenten för att utveckla kvalitets- och hållbarhetsarbetet hos 
turistföretagen ökar. 

 Kunskapen och incitamenten att utveckla vår region till en hållbar destination ökar 
hos myndigheter och samhällsföreträdare.  

Den regionala utvecklingen inom besöksnäringen utgår från hållbarhetsperspektivet. Håll-
barhet i dess tre aspekter är dessutom helt centralt även ur konkurrenssynpunkt och efter-
frågas av nationella samt internationella besökare. Redan idag är omkring 30 besöksnärings-
företag i vårt län engagerade och aktiva inom en nationell kvalitets- och hållbarhetsmetod. 
Med fler anslutna företag och organisationer inom besöksnäringen i vår region anslutna till 
säkerställd kvalitets- och hållbarhetsutveckling kommer vi se och kunna mäta utvecklingen 
inom dessa områden. Ett förnyat, hållbart och kvalitetssäkrat upplevelseutbud baserat på 
våra unika värden efterfrågas starkt. Turism skapar nya jobb och företagande i hela länet.  
Säkerställd hållbar utveckling inom besöksnäringen i vårt län behöver tydligare kopplas 
samman med samhällsplaneringen (ex infrastruktur, tillståndsgivning, markanvändning) och 
därför påbörjas arbetet med regional hållbar besöksnäringsstrategi. En viktig kunskapsöver-
föring är den mellan myndigheter, samhällsföreträdare, främjandeorganisationer och entre-
prenörer.  Det är också viktigt att kunna visa, utveckla, samt tydliggöra hur regionen jobbar 
samlat med besöksnäringsutvecklingsfrågor, landsbygdsutveckling och med att stärka länets 
unika värden. Att tillgängliggöra kunskapen om länets unika natur- och kulturvärden för 
förädling till upplevelser är ett centralt utvecklingsarbete som startar nu. För att skapa för-
utsättningar anordnas ett antal målanpassade tematräffar.  
 
Exempel teman är:  

 Hur hitta information?  

 Hållbar destinationsutveckling 

 Markanvändning/allemansrätten 
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 Utveckling extraordinära upplevelser, interpretation, förmedling 

 Utveckling fiske 

 Utveckling hållbara, kvalitetssäkrade helhetsupplevelser   

 Utveckling leder (cykel och vandring)  

 Utveckling regionala smaker (+immateriella kulturarvet- Raa-Länsmuseet) samt reg-
ionala måltidsupplevelser 

 Utveckling vandring  

Genomförande 
Tematräffar planeras, bjuds in till och genomförs. Tematräffar tas fram av en planerings-
grupp med olika aktörer samt i samarbete med Smålands turism utifrån HPU (Hållbar pro-
duktutveckling). Länsstyrelsen är sammankallande av planeringsgruppen. Träffarna kan ha 
utgång i preciseringarna ovan.  

Målgruppen är entreprenörer, organisationer inom turism och friluftsliv, Smålands turism, 
Länsstyrelsen och kommunerna.  

Miljöeffekt och uppföljning 
Mätbar utveckling i kvalitet- och hållbarhet av de anslutna organisationerna/företagen. 
Antal medverkanden i träffar samt antal genomförda träffar.  
Nya arbetsmetoder för hållbar destinationsutveckling. 
 
G: Minst 6 tematräffar har anordnats under programperioden.  
H: Minst 3 tematräffar har anordnats under programperioden. 
P: Planeringsgruppen har bildats. Minst 1 tematräff har anordnats under programperioden. 

Kostnad och finansiering 
Ingår i ordinarie verksamhet.      

Ansvar 

Smålands Turism*, Länsstyrelsen, Region Jönköpings län  

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 
Friluftsmål 7: Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
Miljömål:  
Agenda 2030: Mål 8 och 12, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt hållbar 
konsumtion och produktion. 
Ekosystemtjänster: Främjar kulturella ekosystemtjänster 

16. ORGANISATION OCH ANSVAR FÖR ETT UTVECKLAT 

FRILUFTSLIV 

Syfte och mål med åtgärden 

Syftet är att skapa bättre förutsättningar för kommunerna att lyfta och belysa frågor kring 
friluftsliv inom den kommunala verksamheten. 
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Målet är att varje kommun ska ha en organisation och/eller person som arbetar med fri-
luftsfrågor.  

Bakgrund 

Friluftsliv är ett stort och tvärsektoriellt område som involverar många olika ämnesområ-
den, olika delar av samhället samt den kommunala verksamheten. De nationella friluftspoli-
tiska målen behöver finnas med även i det kommunala arbetet. Friluftsliv ska, både vad gäl-
ler aktiviteter och fysiska platser, vara attraktivt och tillgängligt för alla. Det ställer stora 
krav på samordning och samverkan för att kunna tillgodose och uppfylla på ett effektivt 
och bra sätt samt möjliggöra att så många av friluftslivets aktörer som möjligt verkar främ-
jande och ”drar åt samma håll”.  
 
Exempel på hur arbetet kan organiseras på kommunal nivå varierar. Naturvårdsverket pe-
kar via frågorna i enkäten ”Sveriges friluftskommun” ut ett antal områden där organisat-
ionen kring friluftsliv ses som en tydlig framgångsfaktor: 
 

 Finns en tjänsteperson/flera tjänstepersoner som är ansvarig för frågor gällande kom-
munens verksamhet inom friluftsliv? (T ex friluftsstrateg, friluftssamordnare eller mot-
svarande) 

 Finns en politiskt antagen friluftsplan och/eller friluftspolicy innehållande exempelvis 
konkreta mål, riktlinjer, hantering av markkonflikter, planering för friluftsliv? 

 Finns ett friluftsråd eller liknande? 

 Finns en politiskt beslutad samverkans- eller planeringsgrupp för friluftsliv där flera 
förvaltningar ingår (exempelvis planering, näring, kultur & fritid, markförvaltning, na-
tur- och kulturvård, barn- & ungdom) 

 
Genom att fler kommuner i länet säkerställer att steg tas mot att bli en mer utvecklad  fri-
luftskommun kan länets samverkan och utvecklingsarbete få ytterligare fart. Naturvårdsver-
kets olika efterfrågade satsningar kan ses som en verktygslåda där kommunerna kan inspire-
ras till vilka insatser som skulle passa i just den egna kommunen. För somliga kommuner är 
det lämpligt att införa samtliga insatser för andra kanske bara en eller ett par är aktuella. 
Eventuellt kan det finnas möjligheter för mindre kommuner att samverka kring vissa delar 
för att effektivisera arbetet och skapa synergieffekter. 
 
Som inspiration kan även Jönköpings kommun verka, där man utsett ett antal ”frilufts-
livsambassadörer” bland de folkvalda inom en rad olika politikområden. Ambassadörerna 
får viss utbildning och regelbunden information om friluftslivets utveckling inom sina re-
spektive områden. 
 

Genomförande 

Kommunerna i länet åtar sig att se över sin organisation när det gäller friluftslivsfrågor ge-
nom att införa och/eller utveckla minst två av nedanstående: 
 

 Friluftsstrateg/friluftssamordnare eller motsvarande. 

 Friluftsambassadörer utses inom minst tre politikområden. 

 Politiskt antagen friluftsplan och/eller -policy. 

 Införande av friluftsråd eller motsvarande. 
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 Införande av politiskt beslutad samverkans- eller planeringsgrupp över förvalt-
ningsgränser.  

Miljöeffekt och uppföljning 

Fler av länets kommuner uppfyller Naturvårdsverkets kriterier för friluftskommun. Den lo-
kala ansvarsfördelningen, organisationen och planeringen kring friluftsliv förtydligas vilket 
leder till att frågorna får större genomslag i länet. Uppföljning sker genom att se vilka av 
ovanstående punkter som genomförts i vilka kommuner årligen samt i slutet av programpe-
rioden. 
 
G: Minst 2 punkter under genomförandet är genomförda  
H: Någon av punkterna under genomförandet. är påbörjad 
P:  Beslut har tagits inom kommunen att påbörja arbetet med en eller flera av punkterna 
under genomförandet.  

Kostnad och finansiering 

Inom befintlig ram 

Ansvar 

Kommunerna 

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 

Främst friluftsmål 2, starkt engagemang och samverkan. 
Miljömål: ett rikt växt- och djurliv 
Agenda 2030: Mål 11, Hållbara städer och samhällen 
Ekosystemtjänster: Endast indirekt påverkan 

17. GENOMFÖR FRILUFTSAKTIVITETER RIKTADE MOT 

BARN OCH UNGDOMAR 

Syfte och mål med åtgärden 

Enligt barnkonventionen har barn rätt till lek, vila och fritid. Forskning visar att det finns 
många nyttor med regelbundet friluftsliv kopplade till barns hälsa, lärande, sociala utveckl-
ing och miljöengagemang. Satsningar för att få barn att prova på friluftsaktiviteter är därför 
viktiga.  

Bakgrund 

Ett sätt att ge fler barn och ungdomar få ökad tillgång till friluftsmöjligheter kan vara att 
fler föreningar med natur- och friluftsanknytning samverkar med kommunen. Exempel på 
samverkan som finns är klassdraget och friluftsskolor. Sportfiskarna driver sedan 2007 
Klassdraget, där lokala fiskeklubbar tillsammans med skolor arrangerar en gemensam fiske-
dag där barnen får prova på att fiska. Efter ansökan bjuder sportfiskarna på en klassupp-
sättning metspön eller pimpelspön och pedagogiskt material. Under årens lopp har 60 000 
barn fått prova på fiske genom Klassdraget och det får därmed ses som ett gott exempel på 
hur föreningslivet tillsammans med skola kan hjälpa barn att få prova på friluftsaktiviteter.  
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Några kommuner har provat konceptet ”friluftsskolor” där kommun och föreningsliv sam-
arbetar så att barn och ungdomar får prova på en ny friluftsaktivitet i veckan i olika före-
ningars regi.  

Genomförande 

a) Kommunerna identifierar föreningar för samverkan till exempel lokala fiskeklubbar, fri-
luftsföreningar, miljö- och naturföreningar och intresserade skolor eller hem för ensam-
kommande flyktingbarn. 

b) En översyn görs av berörda aktörer av befintligt informationsmaterial med barn och 
ungdomar som målgrupp.  

c) Kommunen initierar med samverkade förening/ar med minst en uteaktivitet per årstid 
årligen.  

d) Kommunen tillsammans med Länsstyrelsen och samverkande förening/ar sprider in-
formation om möjligheten för barn att utöva friluftsliv i kommunen,  

 

Kommentarer till genomförandet 
Informationen kan exempelvis gälla fiska gratis i målsmans sällskap i merparten av länets 
drygt 200 fiskevårdsområdesföreningar liksom information om allemansrätten.  
Länsstyrelsen har tagit fram en strategi och handlingsplan för fritidsfiske och fisketurism 
och har nätverk för samarbete med olika föreningar och organisationer. Strategin kan ut-
göra underlag och nätverken kan vara forum för att diskutera åtgärden samt hur den kan 
genomföras.  

Miljöeffekt och uppföljning 

Barn och unga i skolåldern ges möjlighet att vistas ute i naturen och kommer i kontakt med 
föreningslivet. Att det skapas en samverkan mellan kommunerna och föreningslivet samt 
mellan föreningar sinsemellan.  
 
Antal barn och ungdomar som deltar i aktiviteter, antal kommuner och föreningar som del-
tar, antal genomförda träffar.  
 
G: Kommunen har tillsammans med det lokala föreningslivet genomfört minst 1 aktivitet 
per årstid och utvärderat denna i dialog med de barn och unga som har deltagit. Samman-
lagt minst 8 aktiviteter per kommun under programperioden.   
Information har spridits i kommunerna. 
H: Översyn har gjorts av befintligt informationsmaterial med barn och ungdomar som mål-
grupp. 
P: Kommunen har identifierat och tagit kontakt med föreningar.  

Kostnad och finansiering 

Insatserna förutsätts i huvudsak finansieras inom befintliga ramar. Möjligheter till finansie-
ring kan eventuellt finnas inom ramen för kommunernas och/eller Länsstyrelsens integrat-
ionsmedel samt särskilt avsatta medel från MUCF23. 

Ansvar 

a-c) Kommunerna  

                                                 
23 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor 
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d): Kommunerna och Länsstyrelsen 

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 

Friluftmålen nr 1, 8 och 9, Tillgänglig natur för alla, ett rikt friluftsliv i skolan samt Frilufts-
liv för god folkhälsa. 
Miljömål: 
Agenda 2030: 4, 10, 12, God utbildning för alla, minskad ojämlikhet samt hållbar konsumt-
ion och produktion.  
Ekosystemtjänster: Kulturella ekosystemtjänster,  

18. KARTLÄGGNING AV SOCIALT VIKTIGA NATUROM-

RÅDEN 

Syfte och mål med åtgärden 

Syftet med åtgärden är dels att bidra till ökad kunskap hos länets planerare när det gäller 
kartläggning och värdering av viktiga friluftsområden på ett mer systematiskt sätt, dels att 
påbörja arbetet med att få fram bättre kartmaterial där dessa områden finns utpekade ge-
nom Naturvårdsverkets metod.  

Bakgrund 

Det finns idag inget systematiskt sätt att säkerställa vart de socialt sett viktigaste naturområ-
dena ligger och arbetssätten skiljer sig åt mellan olika kommuner. Naturvårdsverket presen-
terade ”Metod för att kartlägga naturområden som har stor betydelse för friluftsliv, rekreat-
ion och turism på lokal och regional nivå24”. Metoden bygger på följande steg 

1. Etablering av arbetsgrupp. 
2. Insamling av underlag genom att titta på vilket material och underlag som redan 

finns att tillgå. Finns behov av ytterligare underlag? 
3. Kartläggning av definierade områdestyper, exempel på typer är tätortsnära natur, 

stränder och vattenområden samt tätortsnära friluftsområden. 
4. Värdering av område utifrån egenskaper och värderingskriterier för att tydliggöra 

områdets kvaliteter och brister samt vad som behöver skyddas respektive utvecklas. 
5. Klassificera områden från mycket viktigt friluftsområde till ej klassificerad område. 
6. Visualisering och dokumentation tillexempel som ett digitalt kartskikt.  

Genomförande 

a) Länsstyrelsen håller i ett kunskapsseminarium om inventering och planeringshänsyn av 
socialt viktiga natur- och kulturmiljöer med fokus på praktiska verktyg och metoder. 

b) Kommunerna genomför kartläggning enligt Naturvårdsverkets metod. 

Miljöeffekt och uppföljning 

Kunskapen om hur naturområdens sociala värden kan värderas och vägas in bättre i plane-
ringssammanhang ökar. Bättre kartmaterial leder till att förutsättningarna för att ta tillvara 
på viktiga värden ökar. 
Effekter kan mätas i antal deltagare, antal träffar.  

                                                 
24 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2016/Metod-

att-kartlagga-friluftsomraden/ 
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Kostnad och finansiering 

a) Inom befintlig ram. 
b) Inom befintlig ram, möjlighet till delfinansiering med LONA-medel. 

Ansvar 

a) Länsstyrelsen 
b) Kommunerna 

Vilka mål/ekosystemtjänster bidrar åtgärden till? 

Friluftsmål: Samtliga friluftsmål påverkas i någon mån, men kanske främst mål 4 om till-
gång till natur för friluftsliv.  
Miljömål: God bebyggd miljö. Ett rikt växt- och djurliv 
Agenda 2030: 11, 12 och 15, Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och pro-
duktion samt Ekosystem och biologisk mångfald. 
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 Når vi målen med föreslagna åtgär-

der? 
Åtgärderna bidrar till en ökad måluppfyllelse för både miljökvalitetsmål och friluftsmål 
samt bidrar till att förbättra den gröna infrastrukturen. De kommer dock inte vara tillräck-
liga för att uppnå målen. Det har flera orsaker men det största är att länets aktörer saknar 
rådighet att förändra strukturer i samhället som måste till för att målen på sikt ska kunna 
nås. För att miljömålen ska kunna nås krävs en omfattande samhällsomställning med för-
ändringar i hur vi konsumerar och hur vi planerar våra samhällen. Det är svårt att åstad-
komma så stora förändringar på regional nivå. Nationella och internationella styrmedel 
måste till.  
 
För de gröna målen är lantbrukare och markägare viktiga aktörer för att genomföra kon-
kreta åtgärder med stor lokal effekt. Denna grupp aktörer nås inte direkt via detta åtgärds-
program utan indirekt genom att vara målgrupp för flera åtgärder, genom till exempel olika 
informationsinsatser. Det innebär att effekterna av åtgärderna blir indirekta vilket gör det 
svårt att uppskatta hur långt åtgärderna räcker för att uppnå målen.    
 
För att miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap ska  nås krävs det kontinuerlig skötsel i 
form av bete, slåtter och brukande av åkermark. Hur skötseln av odlingslandskapet bedrivs 
beror till stor del på EU:s gemensamma jordbrukspolitik och utformningen av det svenska 
landsbygdsprogrammet. Om skötsel överhuvudtaget bedrivs beror på om det finns männi-
skor som vill  bo på landsbygden och arbeta med jordbruk. För att det ska vara attraktivt 
krävs en fungerande social service med affär, skolor, sjukvård, vägar med mera. Det finns 
en del åtgärder i detta program som handlar om dessa frågor, till exempel ”Utvecklingen på 
landsbygden” men insatser behövs på flera nivåer.  
 
Fortsatt kunskapsinsamling är även nödvändig för att rätt insatser ska kunna sättas in på 
rätt platser.  
 
I flera fall är det stora processer som behöver komma igång och åtgärderna kan förhopp-
ningsvis vara en början till något större.  

 Uppföljning av åtgärderna 
Länsstyrelsen gör årligen en uppföljning av åtgärderna som ingår i de regionala åtgärdspro-
grammen för miljömålen och klimatanpassning. Uppföljningen publiceras på Länsstyrel-
sens webbplats.  
 
Dessutom görs en uppföljning av hur det går med de regionala miljömålen, där arbetet med 
åtgärderna är en viktig del. Den uppföljningen publiceras på www.miljömål.se. 
 
Uppföljning av åtgärdsarbetet görs för alla aktörer som har åtagit sig att genomföra åtgär-
der. Kommunernas arbete följs upp genom en enkät vars syfte är att: 

 Ge en lägesbild över åtgärdsarbetet. 

http://www.miljömål.se/
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 Utgöra underlag för Länsstyrelsens arbete med att stödja kommunerna i åtgärdsarbetet. 

 Inspirera kommunerna att utveckla sitt miljöarbete. 

 Ge uppslag som kan användas i nya åtgärdsprogram. 

 Ge underlag för att dela information och erfarenheter med andra län och kommuner. 
 
Den årliga uppföljningen av åtgärderna följer i huvudsak upp genomförandegraden, det vill 
säga om aktiviteter fastslagna i åtgärderna är genomförda. En del åtgärder är utformade 
som mål och i de fallen följs även målen upp. För vissa åtgärder anges också långsiktiga mål 
och effekter. Länsstyrelsen ansvarar för att samla in underlag till den uppföljningen men 
deltagande aktörer behöver bidra med underlagen.  
 
Genomförandegraden av åtgärderna bedöms enligt följande fyrgradiga skala: 

G:  Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, eller har införts i löpande verksamhet. 
H:  Åtgärden är genomförd till mer än hälften. 
P:  Åtgärden är påbörjad men ännu inte gjord till mer än hälften. 
E:  Åtgärden är ej påbörjad. 
ER:  Ej relevant. 
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Bilaga 1. Åtgärdsidéer 
Åtgärdsidéer är tankar, funderingar och idéer som varit uppe till diskussion, men som 
arbetsgrupperna inte valt att prioritera till åtgärder i ett första skede. 

 

Nr Förslag Innebörd
ÖVERGRIPANDE/ETT RIKT VÄXT OCH DJURLIV (rör flera miljömål/tema)

1 Åtgärder för att arbetet med förorenade områden skapar 

livsmiljöer för Biol mångfald o GI

2 Analys över hur våra naturtyper står sig i ett nationellt perspektiv Noggrannare koll mot nationella data. I vilka kartor - ur ett nationellt 

perspektiv - framträder Jönköpings naturtyper som viktiga att arbeta vidare 

med? Alternativ vänta in om det kommer någon nationell 

"ansvarsnaturtypsprioritering", vet inte vad som är beställt och inte.

3 Holkprojekt Kombinera slöjd med information och besök i naturen.

4 Minst ett tätortsnära kommunalt reservat i varje kommun gärna 

med fokus på friluftsliv och skolnatur, ex Lövhult (Nässjö), 

Bondberget (Jönköping).

5 Kompensation Kommunerna åtar sig att kompensera förlust av grönområde vid 

exploatering genom att anlägga eller förbättra biotoper (dammar, 

faunapassager, sandmiljöer, ängsmark m.m.) och tillgänglighet för 

friluftslivet. Rutin tas fram för uppföljning av detta åtagande. Ta fram en 

kompensationsbank, en samlad lista med lämpliga kompensationsåtgärder, 

att ta från vid kompensationsåtgärder. Identifiera mark lämplig för 

kompensationsåtgärder eller för framtida behov av 

ekosystemtjänstproduktion i land eller vattenmiljö och köp in mark.
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Nr Förslag Innebörd
ÖVERGRIPANDE/ETT RIKT VÄXT OCH DJURLIV (rör flera miljömål/tema)

6 Inventering av natur- och kulturvärden, Pilotprojekt Inventering av natur- och kulturvärden på ett begränsat områden. 

Pilotprojekt. Kunskapsläget: Skogs och historia. Det finns värden som vi 

fortfarande inte har koll på idag. Syns de inte i något system så är det lättare 

att de ”försvinner”. Finns ett stort behov av inventering av skogsmark. 

Exempelvis ett pilotområde där vi gör en ingående inventering av både 

natur- och kulturvärden. Ta tätortsnära skog och samverka mellan 

natur/kultur/friluftsliv. Samverka med hembygdsföreningar och andra mindre 

föreningar. Ta resultaten som kommer fram i inventeringen och visa hur man 

kan använda dem. Även Nya KOMET kan koppla till detta.

7 En app som underlättar rapportering av fornlämningar En app som underlättar rapporteringen av fornlämningar. Många 

fornlämningar är fortfarande okända ute i skogsmarken. Inom det tidigare 

Skog- och historia projektet inventerades cirka 10 procent av länets yta på 

forn- och kulturlämningar. Genom att få privatpersoner att rapportera in 

forn- och kulturlämningar via en app kan dessa sedan tillgängliggöras och 

vara ett underlag vid skogsbruksåtgärder. Länsstyrelsen tar hand om 

rapportering och kvalitetsgranskning. Målet är att det i alla fall ska ge en 

signal om att det kan finnas något intressant. Resultatet rapporteras till RAÄ. 

Samtidigt informeras markägaren om vad det innebär att ha en 

fornlämning på sin mark. Samma behov finns när det gäller nyckelbiotoper 

mm. Markberedning förstör många kulturlämningar.

8 Ta fram nyckeltal för naturvärden för att underlätta ÖP-processen För uppföljning av ÖP.  Finns en del inom arbetet för en God bebyggd miljö 

inom hälsans miljömål att kika lite på.

9 Utredning om hur miljöbalkens regler kan användas inom arbetet 

med GI.

10 Verktyget ekologisk landskapsanalys Använd befintliga verktyg för planering och prioritering, till exempel 

ansvarslistor, ekologisk landskapsplanering med hjälp av verktyget ekologisk 

landskapsanalys, samt listor över värdeelement och nyckelprocesser vid 

planering av alla typer av naturområden och parker för att maxa biologisk 

mångfald. Skapa rutiner för uppdatering av verktygen.

11 Nyckelfaktorer Förekomst och utbredning av nyckelfaktorer behövs.  
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Nr Förslag Innebörd
ÖVERGRIPANDE/ETT RIKT VÄXT OCH DJURLIV (rör flera miljömål/tema)

12 Inventera röda brifunkrutor I arbetet med att ta fram tröskelvärden (Brifunk) identifierades ett antal 

områden i länet som skulle kunna hysa ett högt antal arter men som inte gör 

det. Dessa behöver artinventeras för att verifiera och utveckla 

kusnkapsunderlaget.

13 Animationer över hur landskapet har förändrats ex. äng 1600, bete 1700, åker 1800, åker 1900, skog 2000. Modern granåker 

kontra historiskt äldre skog? Kvarvarande brukningsstystem? Skogsbete? 

Utifrån historiskt kartmaterial visa på landskapets förändring i form av 

igenplanterad jordbruksmark, betesmark som blir till åker, granifiering etc. 

Bör inledningsvis göras i ett begränsat område och kanske även visualisera 

det i 3D.  Vi borde också få ett grepp om hur stora och vilka areal 

jordbruksmark som omförs till skogsmark. Här har länsstyrelsen en 

myndighetsroll som  jag tycker vi duckar lite för. 

14 Åtgärder för att vindkraften inte ska ha några påtagliga 

barriäreffekter.

Vindkraft har inte negativ inverkan på fladdermusfaunan

15 Restaurering av marker för att öka naturvärdena. Kommuner och andra stora markägare i länet (Sveaskog, Region 

Jönköpings län (naturbruksgymnasierna) xxx, xxx) genomför restaurering av 

marker för att öka naturvärdena. Kvar att utreda om det ska vara ett fast 

antal, utifrån ägd areal, eller helt fritt. Det är dock så att vi ju vill att 

värdena ska öka, stråken/infrastrukturen ska förbättras och vi vet också att 

åtgärdsprogrammen är drivande i vad som faktiskt sker hos aktörerna både 

på kort och på lång sikt.

16 Arbeta mer GI strategiskt inom reservatsbildning. Om man kan få en kartbild över alla kommande reservat - hur ser behovet 

av en GI ut då? Vilka luckor finns som behöver täckas in av andra åtgärder i 

vardagslandskapet än reservat?

17 Hänsyn ti l l  grön infrastruktur vid befintl ig och kommande "grå" infrastruktur Befintlig ”grå” infrastruktur (vägar, järnvägar, kraftledningar, bredband 

m.m.) ses över så de barriärer som finns idag åtgärdas. Ökad hänsyn till grön 

infrastruktur vid ny exploatering inom väg och järnväg. Hur kan vi få mindre 

markkrävande teknik. Hur kan vi öka transparans i planeringsprocessen. Ny 

teknik? BAT?

18 Anpassad skötsel av vägkanter och kraftledningsgator 1. Kartläggning av artrika och för GI viktiga väginfrastrukturmiljöer. Detta 

görs inför upphandling av entreprenörer. 2. GI-anpassa skötsel av 

väginfrastrukturmiljöer på relevanta platser i entreprenörernas kontrakt samt 

i riktade åtgärder. 3. GI-anpassa skötsel av kraftledningsgator på relevanta 

platser i entreprenörernas kontrakt samt i riktade åtgärder. 
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Nr Förslag Innebörd
ÖVERGRIPANDE/ETT RIKT VÄXT OCH DJURLIV (rör flera miljömål/tema)

19 Geografisk presentation av åtgärder För de fysiska åtgärder som görs tas det fram ett kartskikt som enkelt och 

översiktligt visar på var i länet och vilka arealer/punkter som restaureras.

20 Konferens för lärare med fokus på miljö, hållbarhet och biologisk 

mångfald

Nr Förslag Innebörd
ODLINGSLANDSKAP

21 Sandmarksarter Upprepa Östergötlands projekt över sandmarksarter på försvarets mark.

22 Målbilder för odlingslandskapet Motsvarande målbilder i skogen, Jordbrukets fysiska påverkan på vatten, en 

regional odlingslandskapsstrategi. Syfte att kunna skapa en dialogprocess 

inom jordbruket.

23 Odlingslandsskapsarter i vägkanter Projekt i Östergötland, borde gå att få till även hos oss.

24 Restaurera/frihugga minst 250 skyddsvärda träd

25 Analys över förflyttning av odlingszoner

26 Kommunikativa landskapslinjer Skog och historiainventeringen kan finnas en del intressant. Använd helst inte 

FMIS för statistiska analyser, som stöd går det bra. Kvarvarande ängs och 

gräsmarker, vi har inte hushållningssällskapets ekonmiska karta för 1920. Finns 

i Mullsjö och Habo. Kultur och naturvärden i odlingslandskapet. Orange serie

27 Bevara artrika gräsmarker som behöver slåtter/bete. Nyckelbiotoper försvinner fortfarande. Ängs- och betesmarker växer igen. 

Områdets attraktionskraft ligger i upprätthållen hävd, men områderna 

ligger avsides och svårbrukade: ekonomi och djurskydd. Omfattande och 

kostsamt arbete att restaurera marker där igenväxning gått för långt

28 Kurs i landskapsvärden för lanskapets aktörer Kunskap och stöd om kultur- och naturmiljöer till olika målgrupper som 

brukar och visats i landskapet
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Nr Förslag Innebörd
ODLINGSLANDSKAP

29 Hävdhistoriska analyser som ett verktyg. Att återskapa 

markanvändning/hävd och bevara.

30 Stigar (beträdor) i odlingslandskapet Odlingslandskapet är ur ett friluftslivsperspektiv rätt otillgängligt. Genom att 

öppna upp och skapa så kallade beträdor på ekologiskt funktionella 

kantzoner där det ändå inte sker någon större produktion, bör 

odlingslandskapet bli mer tillgängligt. Ideen syftar till att öka förståelsen för 

jordbruket hos allmänheten.

31

Mer hästbete

Antalet hästar ökar i länet. Verka för att öka jordbruksstöden för 

hästverksamhet. Öka kunskapen om häst som naturvårdsresurs. 

32 Livskraftigt lantbruk Gynna bete med alla typer av djur

Fler skogsbeten

känna till och förstå betydelsen av äldre hävdregimer

Naturbeteskött som ett varumärke

Ersättning för "långlivade" djur som håller landskapet öppet utan att bli 

uppätna.

Fler hamlade träd

Inte levande utan attraktiv - hur når vi dit?

Hitta lämpliga objekt för miljöersättningen

33 Hela kommunen ska leva! Kommunerna borde få ett tydligare uppdrag att även landsbygden ska 

leva, inte bara fokusera på tätorten. Går det att ta fram mål med strategi 

för landbygdsutveckling med i ÖP på ett tydligare vis?

34 Veteranisering Avtal med kommuner om att använda avverkade träd i större omfattning 

till naturvård än till flis
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Nr Förslag Innebörd
SKOG

35 Småskalig träförädling Verka för att öka den småskaliga träförädlingen så att efterfrågan på andra 

trädslag än gran kan öka.

36 Sköta skolskogar Hur gör man det på ett bra sätt? Kommunikation mellan 

markägare/skolpersonal/skogsskötsel

37 Tydligare integrera rekreationens värde och mål i riktlinjer för 

kommunalt skogsbruk

38 Bättre kunskap om naturvärden i skogen behov av att uppdatera kunskapen om var nyckelbiotoper och andra 

skogar med höga naturvärden finns.

39 Skador på planterad tall ska minska i länet Viltskador är ett allvarligt problem. Hur stora ska viltstammarna vara för att 

det ska fungera med tallplantering?

40 Konkurrensstatusen för RASE (Rönn, asp, sälg, ek) ska förbättras på 

skogsmark

41 Andelen lövskog ska öka i länet Öka andelen löv i olika successioner i landskapet. Rådge markägare med 

trädklädd mark till att öka lövandel på sina marker. Stimulera markägare 

att satsa på föryngring av andra trädslag än gran. Varför planteras det så 

mycket gran? Är rådgivningen fel eller lyssnar inte brukarna? Det behövs 

åtgärder som stimulerar till att komma utanför säkerheten, åtgärder som 

bidrar till att det återplanteras med annat än gran. 

42 Anpassa avskjutning av älg till skadeläget på tall och 

konkurrensstatusen för RASE (rönn, asp, sälg, ek)

43 Fördjupad kartläggning av lövbevuxna kantzoner och prioritering 

av behovet av ekologiskt funktionella kantzoner 

44 Ta fram kartor med brandspridningsrisker i skogsmark (samarbete 

med MSB)

45 Dialog med virkesinköpare om trädslagsval Skogsstyrelsen genomför regelbundet dialog på distriktschefsnivå.  Blir lätt att 

man tar säkraste vägen, eftersom det kostar minst…  Därför vågar man 

kanske inte satsa så mycket nytt??? Markägaren har kanske inte rätt 

beställarkompetens, litar på sitt ombud, lite tid för markägarkontakt. Kan vi 

göra en åtgärd av det?

46 Tillgänglighet av information om frivilliga avsättningar Göra information om vilka områden som är frivilligt avsatta tillgänglig för 

planläggare på Lst, SKS m.fl
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Nr Förslag Innebörd
SKOG

47 Tallsuccé Motsvarande projekt som Lövsuccé fast för tall???

48 Dreamhack forest

49 Friluftsavtal mellan markägare och entreprenör

50 Attraktiva evenemang Kulturevenemang ute i skogen

51 Ta fram kartor över lämpliga tallmarker Tänkta att kunna användas som underlag för att se vilka marker som inte 

bör planteras med gran utan tall eller andra trädslag52 Kontinuitetsskogar - var finns de? Bildanalys på 50-tals kartan, var har vi kontinuitetsskog i länet?

53 Förstärkning runt skyddade områden Att förstärka naturreservatens kvaliteter genom att på olika sätt skydda 

värdefulla områden i anslutning till reservaten.

Nr Förslag Innebörd
VATTEN

54 Skolsjöar/skolvatten Konceptet där skolor har speciella skogsområden där de kan var och leka 

och bedriva undervisning, så kallade skolskogar, skulle kunna vidgas även 

till vattenmiljöer, skolsjöar/skolvatten, där barnen får lära sig om livet i och 

kring sjöar och vattendrag. Förslaget kan med fördel breddas till att handla 

om inte bara vattenmiljöer utan att man också fortsätter jobba med 

konceptet skolskogar som redan finns och kanske också väver in andra 

miljöer. Förslaget flyttas därför vidare till kommande års arbete med att 

revidera det regionala åtgärdsprogrammet Djurens och växternas miljömål. 

I det programmet ingår alla dessa miljöer.

55 Mängden tillgängliga lekområden ska öka med X meter el. 

ytenheter för Vätteröring

56 Strategisk planering av vattenflöden Mer öppna vattenytor, flödande vatten, naturlig bevattning.

57 Använd demoslingorna i Bodafors och på något ställe tilli länet..

58 Minimera vattenanvändning

59 Tvåstegsdiken

60

Vandringshinder för fisk och utter i det statliga vägnätet

Se motsvarande åtgärd för kommunala vägnätet

61 Fördjupade översvämningskarteringar En fördjupning av MSBs översvämningskartering som även väger in 

naturvärden och konsekvenser av översvämningar på dessa.
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Nr Förslag Innebörd
VÅTMARKER

62 Anläggande av våtmarker

63 EBH av täkter bidrar till värdefulla naturmiljöer +GI t.ex. Torvtäkter återskapas till vårmarker, översvämningsområden och 

grustäkter hålls öppna (Minst 90 % av grustäkter ska ha blottad sand i 

sydslänter)

64 Analys av lågt liggande åkermark Åkermark som ligger lågt och lätt översvämmas vid högvatten kräver 

mycket arbete för att hållas brukningsbar. Trots ansträngningar kan det vara 

osäkert om vissa marker går att odla varje år. Samtidigt växer annan mark 

igen då den överges på grund av att lantbrukare slutar med sin produktion. 

Genom att ställa om den lågt liggande åkermarken och istället bruka högre 

liggande, i dagsläget övergiven, åkermark kan produktionen bedrivas med 

mindre insats. Den lågt liggande åkermarken kan då ställas om antingen till 

våtmark eller till översvämningsområden som kan dränkas vid höga flöden. 

Det skulle ge ett bättre skydd vid extrema regn och vara en del av 

samhällets klimatanpassning. Som en första åtgärd skulle en analys kunna 

göras över var i länet det finns lågt liggande åkermark där det ofta är 

problem med högt vattenstånd. Åtgärdsförslaget har stark anknytning till 

Länsstyrelsens uppdrag att jobba med grön infrastruktur och flyttas till det 

kommande arbetet under år 2016-2017 med att ta fram en handlingsplan för 

grön infrastruktur. 

http://www.jordbruksverket.se/pressochmedia/nyheter/nyheter2017/smamoj

ligheterattanvandajordbruksmarksomavlastningvidoversvamningar.5.3b8364

a915bc8635a463c3a2.html

65 Kombinera viltvatten och salamanderdammar Jägareförbundet är en av samarbetsparterna i Svensk våtmarksfond som 

betalar ut bidrag för åtgärder som syftar till att bevara, skapa, restaurera 

eller vårda våtmarker. Man skulle t.ex. kunna anlägga viltvatten (30-50 cm 

djupt) och samordna det med den nytta vattnet gör för vattensalamander.

66 Fördjupade regionala analyser över våtmarkernas gröna 

infrastruktur med hänsyn till påverkansområde och behov av 

nyskapande (ingår kanske redan i GI-arbetet?)

67 Stärkt tillsyn och rådgivning (kopplat till 30§ Skogsvårdslagen och 

11 kap MB)
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Nr Förslag Innebörd
VÅTMARKER

68 Kommunerna kan arbeta mer med anläggning av våtmarker 

(kanske motivera genom LONA?)

Varje kommun får själv skriva hur många våtmarker de tänker åta sig att 

göra på kommunal mark. Se åtgärd LL Skogsbruksplan. Tex fler viltvatten

69 Nu stoppar vi flödet på Google Webbapplikation där man ritar in förslag på dikesdämmen i sin gamla 

mossodling på Google Earth och sedan kommer det upp svar på om 

grannfastigheter eller vattendomar kommer att påverkas. Kanske också en 

bedömning av hur stor klimatnytta restaureringen kommer att ge.

70 Åtgärder som minskar klimatgasläckage från våtmarker Med tanke på att Jönköpings län är i ett riktigt torvlän och Sverige är bland 

de ”värsta” länderna avseende utsläpp av växthusgaser i världen bör denna 

fråga ha mycket hög prioritet i länet.

71 Skapa målbilder för våtmarkslandskapet

Nr Förslag Innebörd
LANDSKAPSMOSAIK

72 Skapa funktionella brynmiljöer 1. För växter och djur - livsmiljöer, skydd, födosök, GI, mångfald, mer löv

2. För skogen, stormskydd

3. För jordbruket - fiender till skadedjur, pollinerare

4. För jakt - vilt rör sig här

5. för människan - estetiskt

GOD BEBYGGD MILJÖ
Nr Förslag Innebörd

73 Inventering av stadens gröna kulturarv

74 Integrering grönsstrukturplanerna. Utveckla det kulturhistoriska perspektivet i grönstrukturplanerna. Den 

befintliga strukturen i en urban miljö utgör utgångspunkten både för att 

utveckla och stärka befintliga gröna strukturer. Inventeringar av grönt 

kulturarv i trädgårdar, alléer, parker etc i samband med grönstrukturplaner, 

naturmiljöprogram eller kulturmiljöprogram. Spara gröna strukturer ovan, 

men för ytor.

75 Spara gröna strukturer. Utveckla verktyg för att ta tillvara befintliga gröna strukturer i 

detaljplaneringen. Kan ske genom utbildningsinsats från Länsstyrelsen eller 

genom att formulera nyckeltal etc. Kan också handla om att utveckla eller 

vårda befintliga strukturer, tex återplanering etc.
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Nr Förslag Innebörd
EKOSYSTEMTJÄNST

76 Göra en noggrann ekosystemtjänstanalys av alla våra 

ansvarsnaturtyper

77 Kännedomen om ekosystemtjänsten turism ökar (entreprenörer 

utbildas)

Länsstyrelsen är delaktig i framtagande av utbildningsmaterial för att 

uppmärksamma ekosystemtjänsten turism ur naturvärdessynpunkt

78 Uppmuntra gräsrotsarbete likt ”pollinatorpassasjen” i Oslo. Invånare 

i staden skapar en aktiv överbryggning av barriärer för pollinatörer 

i staden. Genom att plantera blommor och träd i trädgårdar, på 

tak och i blomfattiga miljöer återskapas spridningsvägar för 

pollinatörer som humlor och bin. Platserna laddas successivt upp 

på en klickbar webkarta som tydliggör spridningsvägarnas 

utbyggnad och med länkar till inspiration och information.

Uppmuntra gräsrotsarbete likt ”pollinatorpassasjen” i Oslo. Invånare i staden 

skapar en aktiv överbryggning av barriärer för pollinatörer i staden. Genom 

att plantera blommor och träd i trädgårdar, på tak och i blomfattiga 

miljöer återskapas spridningsvägar för pollinatörer som humlor och bin. 

Platserna laddas successivt upp på en klickbar webkarta som tydliggör 

spridningsvägarnas utbyggnad och med länkar till inspiration och 

information.

79 Utställning om stadens ekosystemtjänster http:/ / kulturhuset.stockholm.se/ -/Kalender/20111/Utstallningar/Vad-ar-det-i-
luften-som-surrar/

80 Ekosystemtjänstkartläggning av länet Bygg ett webbgis för ekosystemtjänster:

Dricksvatten

Vattenhållande förmåga

Friluftsliv och rekreation

Pollinering

81 Ekosystemtjänstsäkra beslut Omsätta etappmålet om ”att senast 2018 ska betydelsen av biologisk 

mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och 

integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och 

andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt” i handlingsplanen 

genom att kommunerna åtar sig att klara etappmålet. I proppen står ju 

också ” Vägledning och kompetensstöd bör ges till kommunerna om 

hantering av ekosystemtjänster, t.ex. sociala värden i tätortsnära natur… … .” 

Vore bra om det framgår att vi har en viktig roll som ”vägledare för det 

regionala arbetet med EST.

Lst-mål: Minst två ärendegrupper har påbörjat ekosystemtjänstsäkring"

82 Ekosystemtjänstutbildning för kommuner Kommunförbundet Skåne arrangerar en kurs i "Ekosystemtjänstanalys i 

planeringen – hjälp att genomföra en ekosystemtjänstanalys i din kommun". 

Kursen leds av Ekologigruppens ekolog Anna Persson, och landskapsarkitekt 

Karin Görlin, och fokuserar på konkreta övningar och praktiskt 

genomförande av ekosystemtjänstanalyser på kommunal skala/ÖP och 

detaljplaneskala. Skånes kommuner ges möjligheten att delta med två 

tjänstepersoner från respektive kommun varav en ekolog/miljöplanerare 

och en planarkitekt/ översiktsplanerare/exploateringsansvarig. Frågor kring 

kursen besvaras av Therese Jephson, KFSK. 
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Nr Förslag Innebörd
FRILUFTSLIV

83 Mer cykel i skolan Använda cykling i skolverksamhet t.ex. för utomhuspedagogik i flertalet 

undervisningsämnen. Inköp av cyklar till skolan för dem som inte har cykel. 

Använda naturen i undervisningen för att skapa en regelbunden vana. 

Kombinationen med cykel, leder också till mer cykling till skolan.

84 Kollektivtrafik till naturen Förbättrade möjligheter att med hjälp av kollektivtrafik ta sig ut i naturen.

85 Geocatching Skapa spännande geocacher i anslutning till fin/värdefull natur.

86 Skylta bättre Förbättra reservatsskyltarna med att även tala om vilka naturreservat som 

finns i närheten, var man kan bo eller äta osv.

87 Kommunerna får åta sig att prata friluftsliv på en av studiedagar 

för alla årskurser. Behöver inte vara kopplad till lärarna, kan vara 

andra aktörer.

Nyckeltal hur jobbar med friluftsliv i respektive kommun? Utemiljö, 

utomhuspedagogik och friluftsliv. Goda exempel. Inte fokusera på skolan, 

utan rikta in sig på målgruppen barn och ungdomar (skola, frigårdar) 

istället, vilka andra aktörer finns? Vilka olika aktörer finns, ställa krav att 

etablera en struktur. Bakgrund är det friluftspolitiska målet. Dela upp i två, 

där ett är riktat mot skolan och ett med större begrepp.

Nr Förslag Innebörd
INFORMATION

88 Tydlig och illustrativ folder som beskriver vad GI är

89 GI-resa Motsvarande "bushresan" - går det att hitta funktionella landskap att visa 

på???

90 Artkryss i kollektivtrafiken Skapa en "krysslista" för kollektivtrafik som sysselsättning medan man reser 

motsvarande det system som finns i Frankrike.

91 Uppdatera naturkarta och tillgänglighetsdatabasen Respektive kommun och Lst tar fram intressanta platser ur ett frilufts, natur 

och kulturmiljöperspektiv. Tillgänglighetsklassa kulturmiljö
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Nr Förslag Innebörd
UTBILDNING/SKOLA

92 Mer natur i skolan Förslag på åtgärd; ta fram fem "GI-lådor" (vatten, skog, kolla med 

naturskolan i Taberg, som rovdjurslådan). Geografiskt bundet. 

Artportalssökning, instruktion för hur man söker arter och rapporterar in det 

man hittar, Naturens kalender, uppgifter att fota och hashtag

Ta fram ett program för att belysa vikten av naturpedagogik i skolan för 

utomhusklassrum som en naturlig del i skolan

Åtgärdsförslag: Hur ser verkligheten ut? Varför brister det med att få ut barn i 

skolan??? Intervjua rektorer för att se vad de behöver för att komma ut 

med mellanstadie och högstadie. Vissa lärare känner sig motarbetade av 

rekotrerna, så vi kanske bör prata med lärare också?

Öka möjligheten för skolbarn att besöka naturskolor eller ekobussar

Ta fram och sprid naturpedagogisk inspiration till skolor att anlägga 

groddammar, fjärilsträdgårdar, odlingsträdgårdar i skolor.

93 Kunskapsuppbyggnad Mer vägledning åt folket, hälsa, biologisk mångfald, roligt!

Öka kunskap om betydelsen av naturen för hälsa och klimatförändringar 

m.m.

Öka kunskap och medvetenhet om ekosystemtjänster

Öka medborgarnas och beslutsfattares kunskaper om och intresse för 

biologisk mångfald

Ökad kunskap för samhällsmedborgare vad gäller betydelsen av biologisk 

mångfald

Lyfta biologisk mångfald som en förutsättning för en fungerande livsmiljö för 

människor, andra djur och växter

Öka kunskapen om ekologi och naturvård hos alla

94 Land/GI-dag på Naturbruksgymnasierna

95 Praktiska åtgärder i kommunerna till följd av högskolans projekt 

om multifunktionella förskolegårdar
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Sändlista 

Kommunstyrelsen Aneby Visingsöbostäder 

Kommunstyrelsen Eksjö Jönköpings läns museum 

Kommunstyrelsen Gislaved Miljösamverkan f 

Kommunstyrelsen Gnosjö Naturskyddsföreningen länet 

Kommunstyrelsen Habo Högskolan i Jönköping 

Kommunstyrelsen Jönköping Svenskt näringsliv 

Kommunstyrelsen Mullsjö Naturvårdsverket 

Kommunstyrelsen Nässjö Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Kommunstyrelsen Sävsjö Länsstyrelsen i Kalmar län 

Kommunstyrelsen Tranås Länsstyrelsen i Hallands län 

Kommunstyrelsen Vaggeryd Länsstyrelsen i Skånes län 

Kommunstyrelsen Vetlanda Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Kommunstyrelsen Värnamo Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Region Jönköpings län Företagarna 

Skogsstyrelsen Jönköpings distrikt Sydved 

Hushållningssällskapet Såg i syd 

LRF Jönköping Sveaskog 

Smålands turism Smålands flora 

Trafikverket Region Syd Svenska kyrkan, Linköpings stift 

Södra Skogsägarna Svenska kyrkan, Skara stift 

Aneby Bostäder Svenska kyrkan, Växjö stift 

Vätterhem Vida  

AB Bankerydshem 
Jägarförbundet 
Biosfärsområde Östra Vätterbranterna 

Bottnaryds Bostads AB HSO 

Eksjöbostäder  

Finnvedsbostäder  

Gislavedshus  

AB Grännahus  

Habo Bostäder  

Järnbäraren, Fastighets AB  

Linden, Fastighets AB  

Mullsjö Bostäder  

NKBO   

Sävebo  

Tranåsbostäder  
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Remiss Grön Handlingsplan 2018-2022 

Länsstyrelsen har i samverkan med länets aktörer arbetat fram en Grön handlingsplan för 
Jönköpings län. Handlingsplanen är resultatet av ett samordnat genomförande av 
Länsstyrelsens uppdrag att ta fram 1) regionala åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen, 2) 
handlingsplan för grön infrastruktur och 3) åtgärder för att nå friluftsmålen. Nu ges länets 
aktörer möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

De miljökvalitetsmål som omfattas av handlingsplanen är Myllrande våtmarker, Levande 
skogar, Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt-och djurliv. Ytterligare miljömål som 
berörs av handlingsplanen är Levande sjöar och vattendrag samt God bebyggd miljö, där 
vissa delar ingår i samordningen med grön infrastruktur. 

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och 
djur och till människors välbefinnande. Handlingsplanen ska föreslå åtgärder som stärker 
värdekärnor och knyter ihop landskapet, så att olika värden hänger samman. Planen är en 
första ansats att komma igång med detta långsiktiga arbete. Underlaget kommer att 
kompletteras under programperioden.  

Länsstyrelsen har i uppdrag att leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens 
friluftspolitik där allemansrätten är en grund för friluftslivet, för att stödja människors 
rättigheter att vistas i natur och kulturmiljöer.  

HÄR HITTAR DU REMISSEN 
Remissdokumenten finns att ladda ner på Länsstyrelsens hemsida.  
 
Grön handlingsplan 2018-2022 är uppdelad i fem delar: 
1. Sammanfattning – Vad innehåller planen och hur ska den läsas? 
2. Uppdragsbeskrivning  – Varför en Grön handlingsplan? 
3. Nulägesbeskrivning med fokus på grön infrastruktur – Var finns gröna värden och vilka är 
hoten? 
4. Insatser och vägledning – Vad behöver jobbas vidare med och hur kan handlingsplanen användas? 
5. Åtgärdsprogram – Vem ska göra vad 2018-2022? 
 

SÅ HÄR SVARAR DU PÅ REMISSEN 

Länsstyrelsen önskar få remissvaren digitalt. På Länsstyrelsens hemsida finns en svarsfil 
(excel) att ladda ner där alla synpunkter kan lämnas för att sedan mailas till Länsstyrelsen.  

När det gäller åtgärderna i del 5 av remissen är detta särskilt viktigt. Åtgärderna finns  
listade i excelfilen (flik 1, Svar Åtgärder) och Länsstyrelsen önskar att de remissinstanser 
som föreslås vara genomförare för respektive åtgärd lämnar tydliga svar på remissen så att 
det lätt går att avgöra vilka åtgärder som ni avser att genomföra. Övriga synpunkter på 

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/atgarder-uppfoljning/gron-handlingsplan/Pages/default.aspx


 MISSIV 
  

Datum 
2017-11-01 

  

Beteckning 
 501-8571-2017 

Sida 2/2   

 
 
handlingsplanen kan också lämnas i excelfilen, (flik 2, Svar övriga frågor), eller i annat 
digitalt format.   

FRÅGESTÄLLNINGAR SOM LÄNSSTYRELSEN SÄRSKILT VILL HA SYNPUNKTER PÅ 
1. Avser de föreslagna aktörerna att genomföra de åtgärder de föreslås ansvara för i 

åtgärdsprogrammet (del 5)? Om inte får detta gärna motiveras.  
 

2. Finns det andra åtgärder (egna eller från idélistan) utöver de som ingår i remissen som 
bör ha högre prioritet och ingå i programmet? Det finns ett begränsat utrymme att i 
nuläget lyfta in helt nya åtgärder i programmet, men det är möjligt och förslag är 
välkomna. (del 5) 
 

3. Är det några åtgärder som inte ger tillräcklig effekt och därför bör utgå ur programmet? 
(del 5) 
 

4. Är förslagen av värdetrakter rimliga? Saknas något område? Bör några områden tas 
bort? (del 3) 
 

5. Är rätt insatsområden utpekade? Är de utpekade insatsområdena de stora frågorna i 
länet som gör att vi idag inte når hela vägen fram med att nå miljömålen? (del 4) 
 

6. Hur kan vägledningsdelen utvecklas så att den ännu mer underlättar arbetet med grön 
infrastruktur och miljömålen? Vad saknas? (del 4) 

 

Svar önskas senast den 9 februari 2018 med e-post till Länsstyrelsen: 
jonkoping@lansstyrelsen.se. Ange beteckning 501-8571-2017 

 
Före antagande kommer texterna att bearbetas och redaktionella förändringar att 
genomföras.   
 
Alla remissinstanser är mycket välkomna att kontakta Länsstyrelsen under remisstiden för 
att diskutera den gröna handlingsplanen. 
 
Kontaktpersoner är: 

 Övergripande frågor, åtgärder: Anne-Catrin Almér, 010-22 36 396, 
anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se 

 Nulägesanalys, värdetrakter, insatsområden: Linda Hassel,  linda.hassel@lansstyrelsen.se  

 Friluftsliv, åtgärder: Moa Lindvert, 010-22 36 325,  moa.lindvert@lansstyrelsen.se 
 
 

 
 
Anneli Wirtén 
Vikarierande Landshövding 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 15-30
Tid: 2018-02-13 kl. 08.30-12.00

Plats: Regionens hus sal B

§21 Remiss - Förslag till förordning om avgiftsfri 
kollektivtrafik för ungdomar
Diarienummer: RJL 2018/168 

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Näringsdepartementet

 Ge Regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett 
färdigt förslag till hur avgiftsfri kollektivtrafik för 
skolungdomar under sommarlovet kan införas.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerad remiss Förslag till förordning om stöd för att främja fri 
kollektivtrafik för ungdomar. Region Jönköpings län har tagit del 
av förslaget och ser positivt på det statliga stödet vilket skulle 
innebära att länets skolungdomar har möjlighet att åka linjelagd 
kollektivtrafik helt avgiftsfritt under sommarlovet. Den korta 
förberedelsetiden kan dock innebära att det blir svårt att hitta bra 
lösningar inför sommarlovet 2018.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-26
 Förslag till yttrande 2018-02-27
 SFS, Förordning om stöd att främja fri kollektivtrafik för 

ungdomar
 Promemoria N2018/00192/SUBT PM till förslag till 

stödordning för avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordförande föreslår att yttrandet kompletteras med att man bör 
eftersträva gemensamma regelverk i hela landet samt att det är 
önskvärt att samordna länsöverskridande resor.
Presidiet ger Regionledningskontoret i uppdrag att till 
nämndsammanträdet i mars ta fram ett färdigt förslag till hur 
avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet 
kan införas.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 15-30
Tid: 2018-02-13 kl. 08.30-12.00

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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2018-01-26 RJL 2018/168

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Förslag till förordning om stöd för att 
främja fri kollektivtrafik för ungdomar
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Näringsdepartementet

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss 
Förslag till förordning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar. 
Region Jönköpings län har tagit del av förslaget och ser positivt på det statliga 
stödet vilket skulle innebära att länets skolungdomar har möjlighet att åka 
linjelagd kollektivtrafik helt avgiftsfritt under sommarlovet. Den korta 
förberedelsetiden kan dock innebära att det blir svårt att hitta bra lösningar inför 
sommarlovet 2018.

Information i ärendet
Riksdagen har den 12 december 2017 i enlighet med regeringens förslag fattat 
beslut om att ett statligt stöd på 350 mnkr per år införs 2018-2020 för att 
finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet. Den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten har rätt att söka och få bidrag för att skapa 
förutsättningar för att erbjuda skolungdomar att resa avgiftsfritt med linjelagd 
kollektivtrafik under sommarlovet. Erbjudandet ska rikta sig till alla 
skolungdomar som är folkbokförda i länets kommuner och som respektive 
vårtermin lämnar årskurserna 6-9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan 
eller sameskolan eller årskurs 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. 
Regeringen överlåter till den regionala kollektivtrafikmyndigheten att i samråd 
med övriga berörda parter i länet avgöra, i tid och omfattning, vad som ska utgöra 
avgiftsfri kollektivtrafik. Bidraget ska fördelas till den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten efter ett fördelningstal som utgår från antalet 
skolungdomar per län. En preliminär beräkning utifrån Skolverkets statistik ger att 
Region Jönköpings län kan ansöka om och få bidrag på 13,11 mnkr per år vilket 
bör täcka intäktsbortfallet under sommarlovsperioden. 



MISSIV 2(2)

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-26
 SFS, Förordning om stöd att främja fri kollektivtrafik för ungdomar
 Promemoria N2018/00192/SUBT PM till förslag till stödordning för 

avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar

Beslut skickas till
Näringsdepartementet

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör
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Näringsdepartementet
     
           

Förslag till förordning om stöd för att 
främja fri kollektivtrafik för ungdomar
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över Förslag till förordning 
om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar.

Sammanfattning
För Kollektivtrafikmyndigheten i Jönköpings län innebär förslaget ett statligt stöd 
per år på 13,11 mnkr för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar. I Jönköpings 
län har vi sedan några år ett förmånligt periodkort ”period ungdom” som gäller i 
hela länet och som alla ungdomar till och med 19 år kan köpa. Region Jönköpings 
län ser positivt på det statliga stödet vilket skulle innebära att länets skolungdomar 
har möjlighet att åka linjelagd kollektivtrafik helt avgiftsfritt under sommarlovet. 

Synpunkter på förslaget
Den korta förberedelsetiden kan innebära att det blir svårt att hitta bra lösningar 
inför sommarlovet 2018.

Några saker som behöver belysas, förtydligas och/eller utredas ytterligare:
- Länsöverskridande resor. Enligt förordningen riktar sig erbjudandet till alla 
skolungdomar som är folkbokförda i länets kommuner vilket bör betyda att 
skolungdomar från angränsande län ska betala sin resa, oavsett om det 
angränsande länet erbjuder avgiftsfria resor eller inte.
- Det kan finnas kollektivtrafik i gränslandet mellan linjeförd kollektivtrafik och 
särskild kollektivtrafik där det blir svårt att dra gränsen för avgiftsfritt resande.
- Även om det är avgiftsfritt att åka är det viktigt att själva resan registreras för att 
resandestatistiken ska bli rätt. Detta kräver att någon form av registrerbar 
biljett/resekort tas fram och distribueras till skolungdomarna. Förslagsvis kan 
distributionen skötas via den skola där eleven går.
- Kollektivtrafikmyndigheten/Länstrafiken har ingen möjlighet att kontrollera i 
vilket län skolungdomen är folkbokförd vid själva resetillfället.   
- Det krävs resurser för att bygga upp administrativa rutiner. Förslagsvis görs 
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RJL     

detta tillsammans med kommunerna i respektive län.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund
Ordförande nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör
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Svensk författningssamling

Förordning
om stöd för att främja fri kollektivtrafik för 
ungdomar;

utfärdad Klicka här för att ange datum..

Regeringen föreskriver följande.

 Inledande bestämmelser

1 §    Denna förordning innehåller bestämmelser om rätt för den myndighet 
som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i varje län att, i mån av 
tillgång på medel, få bidrag för att skapa förutsättningar för att erbjuda 
skolungdomar att resa avgiftsfritt med linjeförd kollektivtrafik under 
sommarlovet. Erbjudandet ska rikta sig till alla skolungdomar som är 
folkbokförda i länets kommuner och som respektive vårtermin lämnar 
antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller 
sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. För 
elever i specialskolan ska erbjudandet även rikta sig till de elever som lämnar 
årskurs 10. 

I denna förordning avses med kollektivtrafik detsamma som i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 
oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70.

2 §    Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 

3 §     Bidrag lämnas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

4 §    Bidraget ska fördelas till regionala kollektivtrafikmyndigheter som 
ansöker om bidrag efter ett fördelningstal som bestäms av regeringen för varje 
regional kollektivtrafikmyndighet. Fördelningstalet utgår från antalet 
skolungdomar per län, enligt 1 §. 

Fördelningstalet ska bestämmas innan ansökningstiden enligt 6 § går ut. 

Ansökan och beslut

5 §    Trafikverket prövar frågor om bidrag enligt denna förordning. 

6 §    En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Trafikverket senast den xx 
innevarande år.

SFS 
Utkom från trycket
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SFS      7 §    När ansökningstiden enligt 6 § har gått ut ska Trafikverket pröva 
samtliga inkomna ansökningar. 

Trafikverket betalar ut bidraget.

8 §    Den som ansöker om bidrag ska på begäran av Trafikverket inom den 
tid som verket bestämmer lämna de uppgifter som behövs för prövningen. Om 
sökanden inte följer en sådan begäran, får ansökan prövas i befintligt skick.

Återbetalning och återkrav

9 §    Den som har fått bidrag är återbetalningsskyldig om bidraget har 
beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha 
insett detta. 

På bidrag som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med den dag som 
infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en 
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två 
procentenheter. 

Om någon är återbetalningsskyldig ska Trafikverket besluta att helt eller 
delvis kräva tillbaka bidraget jämte ränta. Om det finns särskilda skäl, får 
Trafikverket besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis.

Uppföljning

10 §    Trafikverket ska följa upp hur bidraget har använts och årligen redovisa 
resultatet av uppföljningen till regeringen. Den som har tagit emot bidraget är 
skyldig att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som 
bestäms av Trafikverket och ska lämna de uppgifter som Trafikverket begär. 

Bemyndigande

11 §    Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna 
förordning. 

Överklagande

12 §    Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.  
                      

1. Denna förordning träder i kraft den xx 2018.
2. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den xx juni 

2018.

På regeringens vägnar

UNDERSKRIFT1
Underskrift2
(Näringsdepartementet)
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Inledning
Riksdagen har den 12 december (prop. 2017/18:1 utg.omr. 22, bet. 
2017/18:TU1, rskr. 2017/18:104) fattat beslut i enlighet med regeringens 
förslag i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1). Regeringen 
föreslår i BP-18 om att ett statligt stöd på 350 miljoner kronor per år införs 
2018–2020 för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar 
under sommarlovet. Målgruppen är de skolungdomar som respektive 
vårtermin lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan eller år 1 och 2 i 
gymnasieskolan. I denna promemoria ges kompletterande information om 
innehållet i förslaget.

Förslag till förordning

Inledande bestämmelser
1 §    Denna förordning innehåller bestämmelser om rätt för den myndighet 
som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i varje län att, i mån av 
tillgång på medel, få bidrag för att skapa förutsättningar för att erbjuda 
skolungdomar att resa avgiftsfritt med linjeförd kollektivtrafik under 
sommarlovet. Erbjudandet ska rikta sig till alla skolungdomar som är 
folkbokförda i länets kommuner och som respektive vårtermin lämnar 
antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller 
sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. För 
elever i specialskolan ska erbjudandet även rikta sig till elever som lämnar 
årskurs 10.

I denna förordning avses med kollektivtrafik detsamma som i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 
oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70.

2 §    Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § 
regeringsformen. 

3 §    Bidrag lämnas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

4 §    Bidraget ska fördelas till regionala kollektivtrafikmyndigheter som 
ansöker om bidrag efter ett fördelningstal som bestäms av regeringen för 
varje regional kollektivtrafikmyndighet. Fördelningstalet utgår från antalet 
skolungdomar per län enligt 1 §.    



Fördelningstalet ska bestämmas innan ansökningstiden enligt 6 § går ut.

Kommentar

Vem får söka och hur avgränsas kollektivtrafik?
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i varje län får söka 
bidraget. 

Syftet med bidraget ska vara att RKM i den ordinarie linjeförda 
kollektivtrafiken ska erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik under sommarlovet. 
Det finns således inte krav på att RKM ska utöka redan fastställd och 
upphandlad kollektivtrafik.

Staten kan ge ett bidrag till finansieringen av en avgiftsfri kollektivtrafik för 
den utpekade målgruppen. 

Regeringen överlåter till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att i 
samråd med övriga berörda parter i länet avgöra, i tid och omfattning, vad 
som i respektive län ska utgöra avgiftsfri kollektivtrafik. Det finns inget som 
hindrar RKM att erbjuda målgruppen lösningar som inom ramen för 
bidragets avgränsningar skapar förutsättningar för exempelvis ungdomar 
med färdtjänsttillstånd att resa avgiftsfritt med kollektivtrafik. Det kan gälla 
att utnyttja kollektivtrafik bl.a. genom att medföljande (ledsagare) också får 
resa avgiftsfritt.

Olika skolformer
I budgetpropositionen för 2018 nämns endast skolformerna grundskola och 
gymnasieskola. Alla skolformer förutsätts omfattas av reformen: grundskola, 
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt år 1 och 2 i 
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Däremot ska bidraget inte omfatta 
särskole- eller specialskolelevers behov av andra transporter än linjeförd 
kollektivtrafik.

Fördelningsnyckel
Fördelningsnyckeln utgår från det totala antal ungdomar per län i den 
utpekade ålderskategorin. Den fördelning som framgår nedan grundas på 
uppgifter Regeringskansliet inhämtat från Skolverket med elevstatistik för 
läsåret 2016/17. Regeringskansliet kommer att slutligt beräkna fördelningen 
utifrån statistik för läsåret 2017/18 från den 15 oktober 2017. Denna statistik 
kommer att bearbetas av Skolverket och publiceras senast den 22 mars 2018. 



Regeringen kommer därefter i en särskild förordning fastställa den slutliga 
fördelningen. Det totala bidragsbeloppet minskas med 2 mnkr som avsätts 
för Trafikverkets administration och uppföljning.

Fördelning av bidrag utifrån 
statistik inhämtad från 
Skolverket för läsåret 
2016/17.

Tot antal 
personer 

[ 695 251]

Procent av 
totalt

Indikation på 
preliminärt 
bidrag 
[348 mnkr]

Blekinge län 11 195 1,61% 5,60
Dalarnas län 20 625 2,97% 10,32
Gotlands län 3 652 0,53% 1,83
Gävleborgs län 20 338 2,93% 10,18
Hallands län 23 235 3,34% 11,63
Jämtlands län 9 039 1,30% 4,52
Jönköpings län 26 190 3,77% 13,11
Kalmar län 17 055 2,45% 8,54
Kronobergs län 14 419 2,07% 7,22
Norrbottens län 17 010 2,45% 8,51
Skåne län 89 930 12,93% 45,01
Stockholms län 154 796 22,26% 77,48
Södermanlands län 20 933 3,01% 10,48
Uppsala län 24 968 3,59% 12,50
Värmlands län 19 051 2,74% 9,54
Västerbottens län 18 067 2,60% 9,04
Västernorrlands län 17 757 2,55% 8,89
Västmanlands län 19 075 2,74% 9,55
Västra Götalands län 115 457 16,61% 57,79
Örebro län 21 302 3,06% 10,66
Östergötlands län 31 157 4,48% 15,60

Ansökan och beslut
5 §    En ansökan om bidrag ges in till och prövas av Trafikverket. 

6 §    En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Trafikverket senast den xx.

7 §    När ansökningstiden enligt 6 § har gått ut ska Trafikverket pröva 
samtliga inkomna ansökningar. Trafikverket betalar ut bidraget.

8 §    Den som ansöker om bidrag ska på begäran av Trafikverket inom den 
tid som verket bestämmer lämna de uppgifter som behövs för prövningen. 



Om sökanden inte följer en sådan begäran, får ansökan prövas i befintligt 
skick.

Kommentar

För 2018 kan datum i 6 § fastställas först efter remittering och när vi vet när 
beslut om förordning kan tas. För 2019 får en förordningsändring göras som 
blir mer allmän.

Återbetalning och återkrav
9 §    Den som har fått bidrag är återbetalningsskyldig om ersättningen har 
beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde 
ha insett detta. 

På bidrag som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med den dag som 
infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en 
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två 
procentenheter. 

Om någon är återbetalningsskyldig ska Trafikverket besluta att helt eller 
delvis kräva tillbaka bidraget jämte ränta. Om det finns särskilda skäl, får 
Trafikverket besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis.

Kommentar

Ingen kommentar.

Uppföljning
10 §    Trafikverket ska följa upp hur bidraget har använts och årligen 
redovisa resultatet av uppföljningen till regeringen. Den som har tagit emot 
bidraget är skyldig att medverka i den uppföljning och utvärdering av 
verksamheten som bestäms av Trafikverket och ska lämna de uppgifter som 
Trafikverket begär.

Kommentar

Regeringen avser att i ett särskilt uppdrag till Trafikverket ge närmare 
direktiv om uppföljning och analys.



Bemyndigande
11 §    Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna 
förordning. 

Kommentar

Ingen kommentar

Överklagande
12 §    Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.  

_______________________

1. Denna förordning träder i kraft den xx 2018.

2. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den xx 
juni 2018.

Kommentar

Ingen kommentar











PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 15-30
Tid: 2018-02-13 kl. 08.30-12.00

Plats: Regionens hus sal B

§23 Motion - Pendlare behöver fler morötter och 
mindre piska
Diarienummer: RJL 2017/1267

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

1. Avslå första och andra att-satserna
2. Bifall till tredje att-satsen

Sammanfattning 
Mikael Ekvall och Mauno Virta har inkommit med en motion från 
Vänsterpartiet i motionen föreslås: 

 Att ett införande av subventionerade pendlarbiljetter i de 
centrala tätorter som har pendlarparkeringar utreds.

 Att Region Jönköpings län tar initiativ till att samarbeta 
med kommunerna i frågan eftersom varje kommun i länet 
har unika förutsättningar för pendlartrafik och eventuella 
pendlarbiljetter.

 Att Regionen uppmuntrar och medverkar till framtida 
pendlarparkeringar.

 Efter behandling i presidiet har förslag till beslut tagits fram.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-26
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31
 Motion Pendlare behöver fler morötter och mindre piska

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 15-30
Tid: 2018-02-13 kl. 08.30-12.00

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Regionfullmäktige
     
           

Motion – Pendlare behöver fler morötter 
och mindre piska

Beslut
Nämnden för trafik- infrastruktur och miljö föreslår regionfullmäktige 

1. Avslå första och andra att-satserna

2. Bifall till tredje att-satsen

Sammanfattning
Mikael Ekvall och Mauno Virta har inkommit med en motion från Vänsterpartiet   
i motionen föreslås: 

 Att ett införande av subventionerade pendlarbiljetter i de centrala tätorter 
som har pendlarparkeringar utreds

 Att Region Jönköpings län tar initiativ till att samarbeta med kommunerna 
i frågan eftersom varje kommun i länet har unika förutsättningar för 
pendlartrafik och eventuella pendlarbiljetter

 Att Regionen uppmuntrar och medverkar till framtida pendlarparkeringar

 Efter behandling i presidiet har förslag till beslut tagits fram.

Information i ärendet
Mikael Ekvall och Mauno Virta, Vänsterpartiet har inkommit med motion 
Pendlare behöver fler morötter och mindre piska. I motionen föreslås att fler 
lösningar som upplevs som positiva införs i stället för lösningar som upplevs som 
bestraffningar för bilisten. På så vis skulle fler bilister börja åka buss och 
trafiksituationen som råder i centrala Jönköping bli bättre.

Att ställa bilen på en pendlarparkering för att åka vidare med bussen är ett bra sätt 
att få bort onödig biltrafik från städernas centrala delar. Införandet av 
pendlarparkeringar är en av flera åtgärder som tillsammans med t.ex. speciella 
bussgator, trafikljusprioritering för bussar och höjda parkeringsavgifter gynnar 
kollektivtrafiken framför den egna bilen. Speciella pendlarbiljetter för bilister som 
ställer bilen på en pendlarparkering för att åka vidare med bussen finns inte i 
dagens utbud. Periodkorten är det bästa alternativet för de som pendlar dagligen 
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till skola eller arbete. Priset på periodkorten är redan i dagsläget det som är mest 
subventionerat vilket gör det svårt med ytterligare subventioner. 

Tekniken i nuvarande biljettsystem begränsar möjligheterna till att införa speciella 
biljetter/kort kopplade till t.ex. pendlarparkeringar. Det skulle behövas någon 
form av integration mellan systemen där endast de som har parkerat bilen och löst 
parkeringsbiljett på pendlarparkeringen har möjlighet att nyttja biljetten till 
bussresan, vilket inte går att kontrollera i dagsläget. Denna typ av kombinerade 
lösningar blir sannolikt enklare att lösa i nästa generations biljettsystem som 
bygger på helt annan teknisk.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-26

 Protokollsutdrag från presidiet 2017-08-31

 Motion Pendlare behöver fler morötter och mindre piska

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Carl-Johan Sjöberg 
Trafikdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 76-96
Tid: 2017-08-31  kl.08.30-11:00

Plats: Regionens hus, sal B

§80 Motion - Pendlare behöver fler morötter och 
mindre piska
Diarienummer: RJL 2017/1267

Beslut
Presidiet beslutar att

 Regionledningskontoret tar fram underlag för besvarande 
av motionen där att-sats 1 och 2 avslås och bifall till att-
sats 3. 

Sammanfattning
Vänsterpartiet har inkommit med en motion där man bland annat 
föreslår att Region Jönköpings län utreder införandet av  
subventionerade pendlarbiljetter i de centrala  tätorter som har 
pendlarparkeringar, samt att man tar initiativ till samarbete med 
kommunerna i frågan.

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – länstrafiken 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid: 2017-06-13, kl 11:00-15:25

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 103 Fördelning av inkomna motioner
Beslut
Regionstyrelsens 

 Fördelar motioner enligt nedan

Gör primärvården i vår region mer likvärdig och jämlik
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1427
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård 

Nu blir vi väl MR-Region?
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Töre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1424
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna 
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1420
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård

Är den läkartiden som erbjuds patienter på äldreboenden verkligen tillräcklig? 
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1419
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård

Pröva digital tolkning 
Anne Karlsson, Katja Ganekind, Robert Andersson, Helena Elmqvist, Anders 
Gustafsson, Elisabeth Werner, Samuel Godrén och Ulf Svensson (SD)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1415
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård

Låt Spira spridas och spira för alla  
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1342
Remitterat till: Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1427-motion---gor-primarvarden-i-var-region-mer-likvardeig-och-jamlik.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1424-motion---nu-blir-vi-val-mr-region.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1420-motion---infor-aldremottagningar-pa-vardcentralerna.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1419-motion---ar-den-lakartiden-som-erbjuds-patien.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1415-motion---prova-digital-tolkning.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1342-motion---lat-spira-spridas-och-spira-for-alla.pdf


PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid: 2017-06-13, kl 11:00-15:25

Hund i Regionens tjänst 
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1341
Remitterat till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård

Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi 
Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno Virta (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1266
Remitterad till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Pendlare behöver fler morötter och mindre piska 
Mauno Virta och Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1267
Remitterad till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Inrätta korttidsplatser på sjukhusen 
Anne Karlsson, Helena Elmqvist, Samuel Godrén, Elisabeth Werner, Sven-
Evert Gunnarsson, Ulf Svensson, Katja Ganekind och Robert Andersson (SD)
Datum: 2017-04-18
Dnr: RJL 2017/1172
Remitterad till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård

Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter 
Helena Elmqvist, Anne Karlsson, Samuel Godrén, Katja Ganekind, Robert 
Andersson, Elisabeth Werner, Anders Gustafsson och Ulf Svensson (SD)
Datum: 2017-03-31
Dnr: RJL 2017/1042
Remitterad till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm  
Ordförande

ordförande

Marcus Eskdahl    

http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1341-motion---hund-i-regionens-tjanst.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1266-motion---kollektivtrafik-i-egen-regi-ar-framtidens-melodi.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1267-motion---pendlare-behover-fler-morotter-och-mindre-piska.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1172-motion---inratta-korttidsplatser-pa-sjukhusen.pdf
http://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/motioner/2017/rjl2017_1042-motion---aterinfor-vardbitraden-for-enklare-a_2.pdf


PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 88-110
Tid: 2017-06-13, kl 11:00-15:25

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand





PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 15-30
Tid: 2018-02-13 kl. 08.30-12.00

Plats: Regionens hus sal B

§26 Motion - Låt Spira spridas och spira för alla!
Diarienummer: RJL 2017/1342

Beslut
Presidiet föreslår nämnden

 Överlämna nedanstående synpunkter till nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Sammanfattning 
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson 
(MP) och Sibylla Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira 
spridas och spira för alla!

 Att Region Jönköpings län, som ansvarig för 
kollektivtrafik och kultur, undersöker möjligheten, att 
erbjuda subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira 
för skolklasser från hela länet.

 Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa 
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.

Motionen har remitterars från Nämnden för arbetsmarkand 
näringsliv och attraktivitet för att inhämta synpunkter.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet daterad 2018-01-12
 Protokollsutdrag från ANA presidiet 2018-01-10
 Faktaunderlag 2017-11-22
 Protokollsutdrag från ANA presidiet 2017/1342
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
 Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Följande synpunkter lämnas: Presidiet hänvisar till det 
budgetbeslut som tagits i regionfullmäktige angående barnkultur-
peng och att skolorna själva arrangera och finansierar eventuella 
transporter. Ansvaret ligger således hos kommunerna på samma 
sätt som att exempelvis skolkorten finansieras av kommunerna.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur 
och miljö §§ 15-30
Tid: 2018-02-13 kl. 08.30-12.00

 
Region Jönköpings län kan enligt rådande lagstiftning inte via 
subventioner finansiera skolungdomars resor under skoltid. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-16
Tid: 2018-01-24  kl.09.00-16.20

Plats: Regionens hus sal A

§16 Motion - Låt Spira spridas och spira för alla
Diarienummer: RJL 2017/1342

Beslut 
nämnden beslutar

 Att motionen remitteras till nämnden för Trafik, 
infrastruktur och miljö, samt till PKS, Primärkommunalt 
samverkansorgan för att inhämta synpunkter.

Sammanfattning 
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson 
(MP) och Sibylla Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira 
spridas och spira för alla!

- Att Region Jönköpings län, som ansvarig för kollektivtrafik 
och kultur, undersöker möjligheten, att erbjuda 
subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira för 
skolklasser från hela länet.

- Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa 
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.

Efter behandling i presidiet har ett förslag till beslut tagits fram.
 
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-01-10
 Faktaunderlag 2017-11-22
 Protokollsutdrag från presidiet 2017/1342
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
 Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att motionen remitteras till nämnden för 
Trafik, infrastruktur och miljö samt till det Primärkommunala 
samverkansorganet, PKS, för att inhämta synpunkter.

Jon Heinpalu (MP) yrkar bifall till ordförandens förslag.



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-16
Tid: 2018-01-24  kl.09.00-16.20

Beslutet skickas till 
Nämnden för Trafik infrastuktur och miljö
Primärkommunalt samverkansorgan

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson                  Gun Lusth

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 1-18
Tid: 2018-01-10 kl. 09.00-13.00

Plats: Sörängens folkhögskola

§15 Motion - Låt Spira spridas och spira för alla!
Diarienummer: RJL 2017/1342

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta

 Avslås motionen, med motiveringen att det finansiella 
utrymmet saknas.

Reservationer 
Jonas Magnusson (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning 
till att medel finns.

Sammanfattning 
Med anledning av motion från Annica Nordqvist (MP), Erik 
Hugander (MP), Kajsa Carlsson (MP) och Sibylla Jämting (MP) 
lämnas information i ärendet. Motionärerna föreslår bland annat 
att Region Jönköpings län undersöker möjligheten att erbjuda 
subventionerade bussresor till kulturhuset Spira för skolklasser i 
hela länet.

Ett faktaunderlag har tagits fram och presidiet har tagit fram ett 
förslag till beslut.
 
Beslutsunderlag

 Faktaunderlag 2017-11-22
 Protokollsutdrag från presidiet 2017/1342
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
 Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Olsson (M) föreslår med instämmande av Torbjörn 
Eriksson (KD) att motionen avslås då det finansiella utrymmet 
saknas. 

Jonas Magnusson (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 1-18
Tid: 2018-01-10 kl. 09.00-13.00

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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2018-01-12 RJL 2017/1342

Regionfullmäktige

Motion - Låt spira spridas och spira för 
alla!
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen

Sammanfattning
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson (MP) och Sibylla 
Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira spridas och spira för alla!

 Att Region Jönköpings län, som ansvarig för kollektivtrafik och kultur, 
undersöker möjligheten, att erbjuda subventionerade bussresor till 
Kulturhuset Spira för skolklasser från hela länet.

 Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa 
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.

Efter behandling i presidiet har ett förslag till beslut tagits fram.

Information i ärendet
Miljöpartiet har inkommit med en motion där man bland annat föreslår att Region 
Jönköpings län undersöker möjligheten att erbjuda subventionerade bussresor till 
Kulturhuset Spira för skolklasser i hela länet. 

Länstrafikens uppdrag är att bedriva och utveckla kollektivtrafik. Den trafik som 
åsyftas i motionen är inte linjelagd kollektiv trafik utan beställnings-
/uppdragstrafik och ingår därmed inte i Länstrafikens uppdrag. Enligt tidigare 
beslut kan Länstrafiken tillfrågas/vara behjälpliga om någon av regionens 
verksamheter vill beställa enstaka bussresor (uppdragstrafik), så länge det håller 
sig under beloppsgränserna för upphandling.

Sedan några år tillbaka har Länstrafiken en biljett, Klassbiljetten, som är till för 
skolklasser (fler än 5 personer) i ordinarie linjetrafik. Biljetten gäller på både tåg 
och buss.

För beställnings-/uppdragstrafik har regionen sedan augusti 2016 ett upphandlat 
avtal för busscharter. Avtalet löper till och med 2018-08-15 med option till 
förlängning ytterligare 12+12 månader. Beställning av enskilda uppdrag sker från 
Region Jönköpings läns beställande enheter enligt bilaga Rangordning vid avrop. 
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RJL 2017/1342

Avtalet är uppdelat på områdena Jönköping, Eksjö/Höglandet och Värnamo med 
vardera tre leverantörer på rangordningslistan.

Motionen anger inte någon begränsning för hur många av länets barn som ska 
omfattas av de subventionerade bussresorna. Faktaunderlaget utgår från att det är 
de barn som omfattas av barnkulturpengen, det vill säga barn i årskurs 2 och 
årskurs 8, som också omfattas av de subventionerade resorna. Tidigare 
beräkningar uppskattar detta elevantal till 8000 barn i länet. Kostnadsberäkningen 
utgår från att barnen är fördelade över länet enligt samma procentuella fördelning 
som den totala folkmängden.

Resor för samtliga 8000 barn med Länstrafikens klassbiljett skulle kosta 420 000 
kr per år. Dock tar motionen upp att många skolklasser inte tar sig till Spira på 
grund av att det tar för lång tid och att det kan upplevas otryggt att behöva byta 
färdmedel en eller flera gånger under resan. I det avseendet är kollektivtrafik inte 
ett rimligt alternativ för skolklasser från kommuner på längre avstånd från 
Jönköping.

Regionens busscharteravtal har samma leverantör, Reinholds Buss AB, som 
nummer ett på rangordningslistan för samtliga delområden. Kostnadsberäkningen 
för att låta alla barn resa med beställd buss till Spira är därför beräknad enligt 
denna leverantörs prislista. Bussar i två storlekskategorier erbjuds, 9-25 personer 
respektive 26-60 personer. Beräkningen har gjorts enligt följande parametrar:

 Bussar utan godsutrymme och toalett används.

 Barnen reser med bussar i storleksklassen 26-60 personer med ett 
genomsnittligt elevantal på 45 elever per buss.

 Restiden är beräknad på avstånd från Spira till kommunens huvudort och 
en medelhastighet på 70 km/h.

 Tid för på- och avstigning (vid skolan och vid Spira) samt föreställningstid 
på Spira är uppskattad till sammanlagt tre timmar.

Beräkningen enligt ovanstående parametrar ger att chartrade bussar för eleverna 
skulle kosta 450 000 kr (totalt 183 bussresor). Om det däremot skulle krävas 
bussar i den mindre kategorin eller om förstahandsleverantören inte har möjlighet 
att köra alla turer stiger kostnaden snabbt. Till exempel, om storleksklassen på 
bussen ändras till 9-25 personer och vi räknar med ett genomsnitt på 20 elever per 
buss ökar kostnaden till 720 000 kr.

Smålands Musik och Teater har med nuvarande bemanning inte möjlighet att 
hantera bokning av bussarna. Alltså innebär lösningen också ökade 
personalkostnader för bokningshantering.

Kommunerna har ofta själva upphandlat denna typ av resor för att eleverna ska 
kunna åka på studiebesök, bad, skolresor etc. Ett alternativ är att kommunerna 
själva hanterar bokning av bussar utifrån sina egna avtal, med subventionering av 
Region Jönköping län genom en ”buss-peng” kopplad till barnkulturpeng. Buss-
pengen differentieras utifrån den kostnad som regionens eget busscharteravtal ger 
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RJL 2017/1342

vilket skulle innebära ca 35-80 kr per elev beroende på kommun. Även detta 
alternativ innebär en årlig kostnad, som Region Jönköpings län ska finansiera. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-01-12
 Protokollsutdrag från presidiet 2018-01-10
 Faktaunderlag 2017-11-22
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-09-06
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
 Motion, Låt Spira spridas och spira för alla 2017-05-05

Beslut skickas till
Regionstyrelsen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson 
Direktör utbildning och kultur



UNDERLAG 1(3)

2017-11-22 RJL 2017/1342

Regionledningskontoret
Ellen Hill

Presidiet för nämnd för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet

Faktaunderlag till motionen - Låt Spira 
spridas och spira för alla!

Inledning
Med anledning av motion från Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), 
Kajsa Carlsson (MP) och Sibylla Jämting (MP) lämnas information i ärendet till 
Presidiet för nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Presidiet har 
enligt protokollsutdrag från 2017-09-06 gett Regionledningskontoret i uppdrag att 
ta fram ett faktaunderlag. Efter behandling i Presidiet för nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet skrivs förslag till beslut. 

Information i ärendet
Annica Nordqvist (MP), Erik Hugander (MP), Kajsa Carlsson (MP) och Sibylla 
Jämting (MP) föreslår i motionen Låt Spira spridas och spira för alla!

 Att Region Jönköpings län, som ansvarig för kollektivtrafik och kultur, 
undersöker möjligheten, att erbjuda subventionerade bussresor till 
Kulturhuset Spira för skolklasser från hela länet.

 Att resor till och från Kulturhuset Spira ska ingå i nästa 
kollektivtrafikupphandling och erbjudas länets skolor.

Länstrafikens uppdrag är att bedriva och utveckla kollektivtrafik. Den trafik som 
åsyftas i motionen är inte linjelagd kollektiv trafik utan beställnings-
/uppdragstrafik och ingår därmed inte i Länstrafikens uppdrag. Enligt tidigare 
beslut kan Länstrafiken tillfrågas/vara behjälpliga om någon av regionens 
verksamheter vill beställa enstaka bussresor (uppdragstrafik), så länge det håller 
sig under beloppsgränserna för upphandling.

Sedan några år tillbaka har Länstrafiken en biljett, Klassbiljetten, som är till för 
skolklasser (fler än 5 personer) i ordinarie linjetrafik. Biljetten gäller på både tåg 
och buss.

För beställnings-/uppdragstrafik har regionen sedan augusti 2016 ett upphandlat 
avtal för busscharter. Avtalet löper till och med 2018-08-15 med option till 
förlängning ytterligare 12+12 månader. Beställning av enskilda uppdrag sker från 
Region Jönköpings läns beställande enheter enligt bilaga Rangordning vid avrop. 
Avtalet är uppdelat på områdena Jönköping, Eksjö/Höglandet och Värnamo med 
vardera tre leverantörer på rangordningslistan.
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2016-04-04 RJL 2017/1342

Motionen anger inte någon begränsning för hur många av länets barn som ska 
omfattas av de subventionerade bussresorna. Faktaunderlaget utgår från att det är 
de barn som omfattas av barnkulturpengen, det vill säga barn i årskurs 2 och 
årskurs 8, som också omfattas av de subventionerade resorna. Tidigare 
beräkningar uppskattar detta elevantal till 8000 barn i länet. Kostnadsberäkningen 
utgår från att barnen är fördelade över länet enligt samma procentuella fördelning 
som den totala folkmängden.

Resor för samtliga 8000 barn med Länstrafikens klassbiljett skulle kosta 420 000 
kr per år. Dock tar motionen upp att många skolklasser inte tar sig till Spira på 
grund av att det tar för lång tid och att det kan upplevas otryggt att behöva byta 
färdmedel en eller flera gånger under resan. I det avseendet är kollektivtrafik inte 
ett rimligt alternativ för skolklasser från kommuner på längre avstånd från 
Jönköping.

Regionens busscharteravtal har samma leverantör, Reinholds Buss AB, som 
nummer ett på rangordningslistan för samtliga delområden. Kostnadsberäkningen 
för att låta alla barn resa med beställd buss till Spira är därför beräknad enligt 
denna leverantörs prislista. Bussar i två storlekskategorier erbjuds, 9-25 personer 
respektive 26-60 personer. Beräkningen har gjorts enligt följande parametrar:

 Bussar utan godsutrymme och toalett används.

 Barnen reser med bussar i storleksklassen 26-60 personer med ett 
genomsnittligt elevantal på 45 elever per buss.

 Restiden är beräknad på avstånd från Spira till kommunens huvudort och 
en medelhastighet på 70 km/h.

 Tid för på- och avstigning (vid skolan och vid Spira) samt föreställningstid 
på Spira är uppskattad till sammanlagt tre timmar.

Beräkningen enligt ovanstående parametrar ger att chartrade bussar för eleverna 
skulle kosta 450 000 kr (totalt 183 bussresor). Om det däremot skulle krävas 
bussar i den mindre kategorin eller om förstahandsleverantören inte har möjlighet 
att köra alla turer stiger kostnaden snabbt. Till exempel, om storleksklassen på 
bussen ändras till 9-25 personer och vi räknar med ett genomsnitt på 20 elever per 
buss ökar kostnaden till 720 000 kr.

Smålands Musik och Teater har med nuvarande bemanning inte möjlighet att 
hantera bokning av bussarna. Alltså innebär lösningen också ökade 
personalkostnader för bokningshantering.

Kommunerna har ofta själva upphandlat denna typ av resor för att eleverna ska 
kunna åka på studiebesök, bad, skolresor etc. Ett alternativ är att kommunerna 
själva hanterar bokning av bussar utifrån sina egna avtal, med subventionering av 
Region Jönköping län genom en ”buss-peng” kopplad till barnkulturpeng. Buss-
pengen differentieras utifrån den kostnad som regionens eget busscharteravtal ger 
vilket skulle innebära ca 35-80 kr per elev beroende på kommun. Även detta 
alternativ innebär en årlig kostnad, som Region Jönköpings län ska finansiera. 
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2016-04-04 RJL 2017/1342

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson 
Direktör utbildning och kultur



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 100-120
Tid: 2017-09-06 kl. 09.00-12.15

Plats: Regionens hus sal B

§119 Motion - Låt Spira spridas och spira för alla!
Diarienummer: RJL 2017/1342

Beslut
Presidiet ger Regionledningskontoret i uppdrag 

 Ta fram ett faktaunderlag, efter behandling i presidiet 
skrivs förslag till beslut.

Sammanfattning
Miljöpartiet har inkommit med en motion där man bland annat 
föreslår att Region Jönköpings län undersöker möjligheten att 
erbjuda subventionerade bussresor till Kulturhuset Spira för 
skolklasser i hela länet.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2017-06-13
 Motion, Låt Spira spridas och spira för alla

Beslutet skickas till
Utbildning och kultur

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand







TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2017-02-09 RJL 2017/117

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Verksamhetsberättelse 2017 - TIM
Förslag till beslut
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

 lägger redovisad verksamhetsberättelse för 2017 till handlingarna

Sammanfattning
I december 2016 godkände nämnden verksamhetsplan och budget för 
förvaltningens verksamhetsområde som verkar inom nämndens ansvarsområde. 
Förvaltningens verksamhetsområden har genom verksamhetsberättelse för 2017 
återrapporterat utifrån verksamhetsplan och budget. Dessa rapporter utgör 
tillsammans regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet och 
resultat för 2017.

Information i ärendet
Regionfullmäktige har i budget för 2017 angivit mål för verksamheten och i 
handlingsplaner fokusområden och förändringar. I december 2016 godkände 
nämnden verksamhetsplaner och budget för förvaltningens verksamhetsområden 
som verkar inom nämndens ansvarsområde.

Regiondirektören är ytterst verkställande tjänsteman som på regionstyrelsens och 
nämndernas uppdrag operativt leder regionens verksamhet i enlighet med 
fastställd budget för regionstyrelse respektive nämnd. Operativt ansvar fördelas 
till verksamhetsområdesdirektör som rapporterar till regiondirektören.

Förvaltningens verksamhetsområden har genom verksamhetsberättelse för 2017 
återrapporterat utifrån verksamhetsplan och budget. Dessa rapporter utgör 
tillsammans regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet och 
resultat för 2017. Verksamhetsberättelserna utgör även ett viktigt underlag för 
regionledningskontorets arbete med Årsredovisningen som utgör regionstyrelsens 
återrapportering till regionfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-09

 Verksamhetsberättelse 2017 Jönköpings Länstrafik
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1 Inledning
Inledning
Länstrafikens uppdrag är att inom Jönköpings län och angränsande områden bedriva och 
utveckla kollektivtrafiken. Uppdraget utgår från Region Jönköpings vision "För ett bra liv i en 
attraktiv region" och ett bra liv förutsätter bland annat goda möjligheter att resa i det dagliga 
livet. Det innebär att vi med ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda våra resenärer en 
prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter.

Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg samt Serviceresor, 
vilket innefattar närtrafik, färdtjänst och sjukresor.

Sammanfattning 
Totalt sett är det ingen resandeökning 2017. Det är dock en mindre ökning i stadstrafiken i 
Jönköping och inom Regionbusstrafiken. Resandet med tåg minskar i alla tågsystem. Under 
2017 har det varit fortsatta problem med tillgängligheten på dieselfordon inom Krösatågen.

Trots att resandet inte ökade 2017 är resandet klart över det långsiktiga målet enligt det 
regionala trafikförsörjningsprogrammet. Satsningen som gjordes under hösten 2017 i 
Värnamo stadstrafik har redan visat på en stor resandeökning, ca 65% jämfört med före 
utökningen, dock från en låg nivå.

Antalet serviceresor har ökat de senaste åren och jämfört med förra året är ökningen 1,8 
procent. Både färdtjänst- och sjukresor ökar, men färdtjänstresorna ökar mest.

Det ekonomiska resultatet överskrider budget med totalt ca 34,6 mnkr. Underskott återfinns 
på biljettintäktssidan, men främst på kostnadssidan där ersättningstrafiken för Krösatågen är 
den enskilt största minusposten. Vidare har det varit en hög indexutveckling på diesel, höga 
kostnader för förstärkningstrafik samt ökade kostnader inom Västtågen.

Inom serviceresor är det negativa avvikelser på trafikkostnaderna pga. ett stort antal resor. 
Delvis uppvägs underskottet av kvalitetsviten från entreprenörer.

Pga. ny metod och omformulerade frågor i Kollektivtrafikbarometern finns ej mätetal 
avseende kundnöjdhetsindex så att det går att göra relevanta jämförelser mot våra 
målsättningar. Troligen kommer målsättningarna behöva revideras under 2018.

Av de mätetal som har mätts uppnås 75 procent antingen helt eller delvis. De mål som inte 
nås är resandeökning, fordonskontroller serviceresor, sjukfrånvaro, skattefinansieringsgrad 
samt ekonomiskt resultat.

Flerårsöversikt 2017 2016 2015

Antal tusental resor, 
allmän trafik

22 393 22 425 20 798

Antal tusental resor, 
serviceresor

681 669 644

Trafikproduktion tusental 
km

Stadstrafiken Jkp 7 042 7 021 7 215

Regionbussar 13 802 13 593 13 044

Krösatåg, Jkpg län 2 810 2 982 2 370
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Flerårsöversikt 2017 2016 2015

Biljettintäkter milj kr 259,7 239,4 231,3

Skattefinansieringsgrad, % 63,5 63,7 61,9

 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

 2017-12-31 Andel 2016-12-31 Andel

Antal mätetal som 
är uppfyllda

11 55 15 54

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda

4 20 11 39

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda

5 25 2 7

Antal mätetal som 
mäts

30 28
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Perspektiv:

2 Medborgare och kund
Våra resor ska bedrivas med omtanke, vi ska erbjuda kunderna prisvärda, enkla och säkra 
resor. Kunden ska alltid bli bemött på ett vänligt och positivt sätt. 
För att uppnå detta har ett antal aktiviteter genomförts. Tyvärr redovisas inga mätetal 
kopplade till Kollektivtrafikbarometern då undersökningen är omgjord och resultaten inte blir 
relevanta att jämföra med målsättningen.

Strategiska mål:

2.1 Ökad andel kollektiva resor - för hållbar utveckling

Framgångsfaktorer:
2.1.1 Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet.

Mätetal Målvärde Resultat Analys

  Andel nöjda 
kvinnor och män index 
NKI - allmän trafik - alla 
länsbor

60% Enkäten är omgjord och besvaras nu via webben 
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis 
omgjorda frågor har påverkat resultatet och 
jämförelsen mot tidigare år och mål. Därför 
redovisas inga resultat.
 

  Andel nöjda 
kvinnor och män index 
NKI - allmän trafik -
 resenärer

73% Enkäten är omgjord och besvaras nu via webben 
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis 
omgjorda frågor har påverkat resultatet och 
jämförelsen mot tidigare år och mål. Därför 
redovisas inga resultat.

  Andel nöjda 
kvinnor och män index 
NKI - serviceresor

85% 81% I stort sett samma resultat som föregående tertial. 
Resultatet når inte målet men står sig ändå väl 
jämfört med övriga län.

Aktiviteter Analys

Genomförandeplan tåg- och busstrategin Arbetet vävs in i upphandlingsarbetet för 
regionbussarna.

Varumärket För att stärka varumärket har event genomförts i 
Jönköping (Högskolan, Jönköpings marknad, 
Kinnarps Arena, Höstmarknad, Julskyltning m.m.) 
samt i Värnamo (Värnamodagarna).

Framgångsfaktorer:
2.1.2 Prisvärd

Mätetal Målvärde Resultat Analys

  Andel nöjda 
kvinnor och män index 

50% Enkäten är omgjord och besvaras nu via webben 
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis 
omgjorda frågor har påverkat resultatet och 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys

NKI - prisvärdhet jämförelsen mot tidigare år och mål. Därför 
redovisas inga resultat.

Aktiviteter Analys

Marknadsföring För att marknadsföra reskasseanvändande och för 
att informera om zonsystemet har hemsidan och 
Infotainment-systemet på stadsbussarna i Jönköping 
använts.

Framgångsfaktorer:
2.1.3 Nöjda kunder

Mätetal Målvärde Resultat Analys

 
Färdtjänsthandläggning, 
dagar från ansökan till 
första kontakt

18 dagar 17 dagar Resultatet är förbättrat jämfört med föregående år. I 
år har enheten varit bemannad fullt ut.

Aktiviteter Analys

Nyinkomna ansökningar Andelen av nyinkomna ansökningar som fått beslut 
inom fem veckor är 91%.

Befintliga tillstånd Arbetet har pågått enligt plan hela året.

Försäljningsstrategi - Under året har genomförande av 
försäljningsstrategin påbörjats bl.a. genom att 
Swishbetalning i JLT-appen och på Mina sidor på 
hemsidan är infört.
- Enkelbiljett i JLT-appen kan nu köpas i flera zoner 
samt för flera personer på samma biljett samt även 
för resor till Västra Götalands län.
- Pilotprojekt med optisk validering pågår ombord på 
några bussar i Stadstrafiken i Jönköping.
- Upphandling för ny kundapp är genomförd.
- Förslag på nytt avtal för samarbetet inom Sydtaxan 
är framtaget för beslut.
- Arbete med att införa ett CRM-system (Customer 
Relationship Management) i samband med nytt 
biljettsystem är startat.

Hållplatser/bytespunkter och stationer Kartläggning av tillgänglighet på våra stationer finns 
nu på hemsidan. Skyltning avseende 
ersättningstrafik är förbättrad.

Trafik- och tillgänglighetsråd Rådet ska sammankallas två gånger per år vilket 
också är gjort.

Call-back funktion Funktionen är införd vid bokning av serviceresor.

Resvaneundersökning Undersökning och provåkarkampanj inriktad till 
pensionärer avvaktar vi med till 2018.
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Aktiviteter Analys

Uppmärkning av hållplatser för bussersättning Klar - Sävsjö station ska åtgärdas av Sävsjö kommun.

Autogiro och e-faktura Införandet görs i de centrala regionsystemen och 
sköts av Regionledningskontoret, men någon lösning 
är inte på plats.

Försäljning i appen I appen ska det finnas möjlighet för anställda att 
köpa resor i tjänsten, systemet är klart men vi 
behöver utreda frågor kopplade till 
Personuppgiftslagen och kommande EU-
bestämmelser GDPR (General Data Protection 
Regulation).
Möte med regionens jurister har genomförts om 
frågan.

Webben Vi vill ständigt utveckla vår webbplats, i år har det 
inte funnits resurser på IT-Centrum, med anledning 
av det har vi fått ligga lågt.

Adressregister Serviceresor IT-Centrum har nu påbörjat arbetet och 
programmering pågår.

Marknadskampanj bilister Marknadskampanj för bilister är genomförda i 
oktober/november i delar av Jönköpings stadstrafik 
samt i Värnamo stadstrafik.

Travelmate- Efter två års försening är projektet i gång, kick-off 
har genomförts och leverantören Trapeze har 
levererat en tidplan med driftsättning mars 2018.

Ambassadörsträffar för Serviceresor Eftersom det är brist på förare har trafikföretagen ej 
haft utrymme att skicka representanter på möten.

Upphandling Serviceresor Upphandling klar och tilldelningsbeslut togs i 
december 2017. Avtal ska skrivas i början av 2018.

Regelverket för färdtjänst och sjukresor Regionfullmäktige beslutade om nytt regelverk i 
november. Bl.a. har möjligheten att åka färdtjänst till 
vården införts den 1/1 2018.
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Perspektiv:

3 Process och produktion
Vi ska med rätt resa i rätt tid på rätt plats möta kundens behov. Vi ska ge förutsättningar för 
en snabb, säker och pålitlig trafik. Kunden ska känna sig trygg och säker under resan. 
Länstrafiken är inne i en intensiv period där det pågår ett stort arbete med diverse 
trafikupphandlingar. Det är av största vikt att upphandlingarna genomförs på bästa möjliga 
sätt då de är avgörande för trafikutbud och service framöver.

Strategiska mål:

3.1 Kostnadseffektiv upphandling

Framgångsfaktorer:
3.1.1 Rätt beteende - avtal

Mätetal Målvärde Resultat Analys

  Avtalstrohet 
inköp

90% 98%

Aktiviteter Analys

Inscanning av avtal Huvuddelen av avtalen finns nu digitalt.

Strategiska mål:

3.2 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik

Framgångsfaktorer:
3.2.1 Trafikutbud med högt resande, bra infrastruktur. Tryggt och 
säkert

Mätetal Målvärde Resultat Analys

  Antal 
påstigande/mil

9 9,2 Målet nås - produktion och resande ligger på samma 
nivå som föregående år.

  Antal resor Ökning 
med 3,5%

0% Totalt sett är det ingen resandeökning 2017. Det är 
dock en mindre ökning i stadstrafiken i Jönköping 
och inom Regionbusstrafiken. Resandet med tåg 
minskar i alla tågsystem.
Trots att resandet inte ökade 2017 är resandet klart 
över det långsiktiga målet enligt det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet.
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Aktiviteter Analys

Upphandling Krösatågen Tilldelningsbeslut togs i december, men beslutet 
blev överprövat och är nu ett ärende i 
Förvaltningsrätten.

Upphandling stadstrafiken Jönköping Avtalet är förlängt och förberedelser för kommande 
upphandling pågår.

Projekt Värnamo stadstrafik Ny stadstrafik i Värnamo med elhybridbussar, 
trafiken startade den 2 september.

Stadstrafiken Jönköping Förstudien av en ny stomlinje i Stadstrafiken är klar 
men testerna har skjutits upp av ekonomiska skäl.

Upphandling regionbusstrafiken Samråd inför upphandling hölls i december. Planen 
är att publicera förfrågningsunderlag före sommaren 
2018.

Framgångsfaktorer:
3.2.2 Infrastruktur

Mätetal Målvärde Resultat Analys

 Restiden 
Serviceresor

96% 91% Resultat i princip samma som f g tertial. Fler resor 
totalt sett kräver mer samkörning vilket gör att 
resenären kan få åka en längre sträcka.

 Restiden resenär 65% Enkäten är omgjord och besvaras nu dessutom via 
webben istället för via telefon. Det tillsammans med 
delvis omgjorda frågor har påverkat resultatet och 
jämförelsen mot tidigare år och mål.

Aktiviteter Analys

Bussdepå i Jönköping Projektet pågår planenligt och drivs av 
Regionfastigheter.

Upphandling spårfordon Förstudie är klar och inriktningsbeslut är taget. 
Arbetet med att ta fram en kravspecifikation är 
påbörjad. Projektet fortsätter under 2018.

Upphandling underhåll nya spårfordon Arbetet med upphandling av underhåll spårfordon 
följer spårfordonsupphandlingen.

Samverkansavtal om hållplatserna Frågan tas upp 2018 på nytt.

Framgångsfaktorer:
3.2.3 Tryggt och säkert

Mätetal Målvärde Resultat Analys

 Trygghet resenär 80% Enkäten är omgjord och besvaras nu via webben 
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis 
omgjorda frågor har påverkat resultatet och 
jämförelsen mot tidigare år och mål. Därför 
redovisas inga resultat.

 Genomförda 50% 53% Kontrollerna ökades något efter sommarperioden.
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Mätetal Målvärde Resultat Analys

fordonskontroller

 Genomförda 
fordonskontroller 
Serviceresor

90% 71% Lägre resultat pga att det tog tid innan vissa 
trafikföretag kom igång med kontrollerna.

Aktiviteter Analys

Stationskontroller Serviceresor Samarbetsavtal finns nu med 
kontrollbesiktningsföretag och trafikföretagen väljer 
något av dessa. JLT meddelar vilka fordon som ska 
kontrolleras en gång per år.

Miljörevision Miljörevisioner har genomförts under året.

Trafikportal Serviceresor Försenad tidplan hos systemleverantören -
 startdatum flyttad till mars 2018.

Strategiska mål:

3.3 Hållbar utveckling 2017-2020

Framgångsfaktorer:
3.3.1 Vi är klimatsmarta

Uppdrag/mål:
3.3.1.1 Förnyelsebara energislag av den totala energianvändningen i våra verksamhet 
ökar under programperioden

Mätetal Målvärde Resultat Analys

  Andel 
förnyelsebart drivmedel 
Regionbuss

50 % 83 %

  Andel 
förnyelsebart drivmedel 
Stadstrafik

90 % 91 % Stadstrafikens resultat för förnybara kilometer skulle 
ha varit 100% om fordonsgasen bestått av bara 
biogas. Resultatet visar nu 91% förnybara km då 
entreprenören rapporterar in det faktiska drivmedlet 
som under 2017 var uppdelat på 74% biogas och 
26% naturgas. Övriga bussar kördes på RME och 
HVO-bränsle.

  Andel 
förnyelsebart drivmedel 
Tåg

60 % 67 %

  Andel 
förnyelsebart drivmedel 
Servicetrafik

20 % 50 % Både bussar och bilar inom Serviceresor är 
medräknade.
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Aktiviteter Analys

Elfordon i busstrafiken Projekt för linje 17 i stadstrafiken i Jönköping 
fortsätter med planerat införande 2018/2019.

Uppdrag/mål:
3.3.1.2 Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet

Mätetal Målvärde Resultat Analys

  
Energianvändning inom 
allmän kollektivtrafik

0,27 
kWh/pkm

0,26 
kWh/pkm

Energianvändningen för den allmänna 
kollektivtrafiken har ökat något, men målet nås trots 
ökningen från 2016. Energiinnehåll i förnybara 
drivmedel är lägre än i fossila vilket kan vara en 
förklaring till ökningen av energianvändningen.

Aktiviteter Analys

Utbyte ljusvitriner till hållplatser

Uppdrag/mål:
3.3.1.3 Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar

Mätetal Målvärde Resultat Analys

  Tjänsteresor, 
antal km egen bil 
(privatbil)

-10 % -13,1 % Genomgång av tjänsteresepolicyn har gjorts bl.a. på 
stormöten.

  Tjänsteresor, 
antal km poolbil (korttid)

-10 % Ingen poolbilsanvändning förekommer.

Aktiviteter Analys

 Vi ska arbeta med hållbart resande. Genomgång av tjänsteresepolicyn har gjorts bl.a. på 
stormöten. Användandet av verktyg för 
webbaserade möten har ökat.

 Vi ska öka trafiksäkerheten i våra interna och 
upphandlade transporter genom att följa upp och 
utveckla trafiksäkerhetsarbetet.

Görs bl.a. genom egna fordonskontroller.

 Utveckla företagskonto för tjänsteresor 
(handlingsplan reseanalys)

I appen ska det finnas möjlighet för anställda att 
köpa resor i tjänsten, systemet är klart men vi 
behöver utreda frågor kopplade till 
Personuppgiftslagen och kommande EU-
bestämmelser GDPR (General Data Protection 
Regulation).
Möte med regionens jurister har genomförts om 
frågan.

 Erbjuda gratis prova-på period med 
kollektivtrafik (handlingsplan reseanalys)

Kampanjer för regionanställda ingår i prova på 
kampanjer för allmänheten

 Introducera nya "halvårskort" (handlingsplan 
reseanalys)

Vi bygger ett nytt betalsystem tillsammans med 
övriga län i södra Sverige och i samband med det är 
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Aktiviteter Analys

ett nytt sydtaxeavtal framtaget vilket ligger för 
beslut. I detta finns inte några förslag på halvårskort. 
För att synkronisera så mycket som möjligt med 
grannlänen har vi därför beslutat att inte lämna 
förslag på att införa halvårskort. 

 Översyn personalbuss (handlingsplan reseanalys) Översyn har gjorts och kostnadsberäkningar finns 
framtagna men vi ser inte i dagsläget att det är något 
som kan prioriteras.

 Genomföra informationskampanjer Cykel på tåg 
(handlingsplan reseanalys)

Enligt dagens regelverk får cykel på tåg medtagas i 
mån av plats.
Information angående detta är utlagt på intranätet, 
via kommunikationsavdelningen.

Framgångsfaktorer:
3.3.2 Vi använder våra resurser klokt

Uppdrag/mål:
3.3.2.1 Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle.

Framgångsfaktorer:
3.3.3 Vi är socialt hållbara

Uppdrag/mål:
3.3.3.1 Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom 
organisationen.

Mätetal Målvärde Resultat Analys

  Andel 
medarbetare som 
genomfört webbaserad 
miljö- och 
hållbarhetsutbildning

100 % 97,7 %

Uppdrag/mål:
3.3.3.2 Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.

Uppdrag/mål:
3.3.3.3 Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling

Uppdrag/mål:
3.3.3.4 Integration
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Perspektiv:

4 Lärande och förnyelse
Vi ska förnya och förbättra med kunden i fokus. Vi ska ta hand om kundens synpunkt och 
återkoppla direkt. 
Hemsidan har fått en ny modul, vilken gör att kunden hittar information enklare och får svar 
på sina frågor snabbare. Vidare pågår några projekt som syftar till att förbättra tekniken så att 
kunden i slutänden får en bättre upplevelse och bättre information.

Strategiska mål:

4.1 Ständig förnyelse

Framgångsfaktorer:
4.1.1 Kundanpassad organisation

Mätetal Målvärde Resultat Analys

 Lyhördhet 38% Enkäten är omgjord och besvaras nu via webben 
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis 
omgjorda frågor har påverkat resultatet och 
jämförelsen mot tidigare år och mål. Därför 
redovisas inga resultat.

Aktiviteter Analys

Införa Kundo-systemet Systemet är infört och kan användas av kunder via 
hemsidan.

Koncept för informationsflödet inom JLT Information till alla efter varje ledningsgrupp via 
mail/intranätet tas fram.
Nyhetsbrev två gånger per år (i samband med 
tidtabellsskiften)

Framgångsfaktorer:
4.1.2 Ständig förnyelse

Aktiviteter Analys

Migrering IT-system Projektet är avslutat och nu arbetas det fram rutiner 
för hur den löpande förvaltningen av IT- miljön ska 
hanteras.

Fordonstekniska system Följer plan, projektet fortsätter 2018.

Strategi för fordonstekniska lösningar Följer plan, projektet fortsätter 2018.

Mobila lösningar Pågår planenligt, fortsätter 2018.
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Aktiviteter Analys

Nytt biljett- och betalsystem Följer i stort sett projektplan, fortsätter 2018.

Utökning av realtidsskyltar

Projekt Digitala tillstånd vid sjukresa Utredning angående sjukresor startad.

Studiebesök för trafikföretag Ca 10 grupper har besökt Serviceresors 
Beställningscentral under året (1 grupp = 2-6 förare).
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Perspektiv:

5 Medarbetare
Vi ska ha delaktiga, engagerade, kompetenta och friska medarbetare i verksamheten. 

Strategiska mål:

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare

Framgångsfaktorer:
5.1.1 Attraktiva arbetsplatser

Mätetal Målvärde Resultat Analys

  
Medarbetarsamtal

90% 103%

  Personalhälsa -
 sjukfrånvaro

2,9% 3,2% Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år 
och det är relativt sett den långa frånvaron som ökat 
mest. Cheferna följer Regionens rehab-process där 
det krävs insatser och man har samtal med 
medarbetaren vid korttidsfrånvaro för att sätta in 
åtgärder där det behövs. Under året har cheferna 
tagit fram planer för åtgärder efter 
medarbetarenkäten 2016 och arbetat med 
arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsträffar. En 
gemensam medarbetargrupp har arbetat ihop för att 
fånga de olika avdelningarnas frågor och delat med 
sig av förbättringsförslag. En föreläsning kring stress 
och balans i livet har också hållits av 
Friskvårdsteamet på personalmöte i juni.

  
Kompetensutvecklingspl
an

90% 98% Ett par tjänstlediga saknar 
kompetensutvecklingsplaner.

Aktiviteter Analys

Följa upp Medarbetarenkät Handlingsplaner finns framtagna för respektive 
avdelning.
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Perspektiv:

6 Ekonomi
Verksamheten skall bedrivas inom tilldelad budgetram och med 50 procent skattefinansiering 
över tid. 
Det har under året tagits fram och arbetats med en åtgärdsplan för att uppnå en ekonomi i 
balans.

Strategiska mål:

6.1 Kostnadseffektivt trafikutbud

Framgångsfaktorer:
6.1.1 Högt resandeunderlag

Mätetal Målvärde Resultat Analys

  Ekonomi i balans

  Kostnad per 
resenär - km 
(serviceresor)

Inte öka 
mer än 
index 
(16,25 
kr/km)

16,42  
kr/km

Kostnaden per resenärkilometer exkl. index har ökat 
jämfört med föregående år. Fler fordon har 
tillkommit vilket ökar kilometerkostnaden. 
Kvalitetsavvikelser gör att samplaneringen 
försämras.

  
Skattefinansiering -
 allmän trafik

60 % 63,5% Högre kostnader än budgeterat gör att målvärdet 
inte nås.

Aktiviteter Analys

Skolkort växelvis boende Skolkort för växelvis boende är nu i drift.

Utvärdering pris- och zonsystem Utvärdering genomförd av Sweco.

Utvärdering ungdomskort Utvärdering genomförd av Sweco.

Återförsäljarnas redovisning Till viss del är den här delen beroende på hur ett nytt 
biljettsystem kommer att fungera. Arbetet är lagt på 
is tillsvidare.

Biljettkontroll Nytt avtal är i drift sedan 1/9 2017.

Nyckeltal för trafikutbudet

Finansiering av Itino-tåg Ev. förlängs leasingperioden ett år enligt avtal och 
nuvarande villkor. Ränteläget bevakas under 
2017/2018. Efter perioden planeras fordonen köpas.

Process för redovisning av trafikkostnader och 
egenavgifter serviceresor

Genomgång av process klar.
 

Demografianalys Analys om demografiutvecklingen framåt är klar.

Konsekvensanalys sjukvårdens omorganisation Utreds i samband med ett par motioner om 
sjukreseregelverket.
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Strategiska mål:

6.2 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Framgångsfaktorer:
6.2.1 Ekonomi i balans

Mätetal Målvärde Resultat Analys

  Finansiellt 
resultat (organisation)

0 -34 618 tkr Total ackumulerad budgetavvikelse -34,6 mnkr varav 
allmänna trafiken och gemensamt -32 mnkr och 
serviceresor -2,6 mnkr.
Den totala ackumulerade avvikelsen ligger i linje 
med i tidigare lämnad prognos på -32,7 mnkr, men 
avvikelsen blev något sämre främst pga. ökade 
kostnader under december inom Västtågen.
Allmän trafik och gemensamt (RE975, 976)
Vi har en negativ avvikelse på biljettintäkterna, men 
intäkterna når budgeterad nivå på totalen. Främst 
beror det på att det är budgeterat med intäkter som 
följd av resandeökning, men resandet har inte ökat 
under 2017. Övriga intäkter är högre än 
budgeterade. Det handlar framförallt om ökade 
intäkter för köpt trafik, elbusspremie för stadsbussar 
i Värnamo samt höga kvalitetsviten från 
entreprenörer under senare delen av året.
På kostnadssidan är det underskott på 
trafikkostnaderna inom regionbusstrafiken och 
tågtrafiken. Budget för Stadstrafiken hålls eftersom 
resandet inte ökat och resandeincitament till 
entreprenör varit lägre än budgeterat. Inom 
regionbusstrafiken har det varit höga kostnader för 
förstärkningstrafik samt ökande bränslekostnader. 
Inom busstrafiken har indexuppräkningarna varit 
ca 1 procentenhet högre än indextillskottet i budget.
Inom Krösatågen är avvikelsen i huvudsak en 
konsekvens av inställda turer som behövts ersättas 
med buss. Det är även högre kostnader för 
tågunderhållet men de vägs i stort sett upp av lägre 
banavgifter till följd av de inställda turerna. 
Kostnaderna inom Västtågen har ökat kraftigt de 
senaste åren till följd av nytt avtal med entreprenör 
samt nytt samverkansavtal.
Serviceresor
Budgetunderskottet för serviceresor är något lägre 
än prognostiserat. Den främsta anledningen är höga 
kvalitetsvitesbelopp från entreprenörer.
Höga trafikkostnaderna beror på att resandet ökat 
jämfört med föregående år. Totalt är ökningen 
knappt två procent men något mer inom färdtjänst 
och mindre på sjukresor.
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Aktiviteter Analys

Åtgärdsplan Under 2017 togs en åtgärdsplan fram. Den har det 
arbetats med i syfte att få en ekonomi i balans 2018.
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