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Grön infrastruktur – regional handlingsplan för Västra Götalands län
Tack för att du hjälper oss förbättra handlingsplanen för grön infrastruktur
Detta är ett första förslag till regional handlingsplan för grön infrastruktur.
Det finns behov av såväl revideringar som kompletteringar och arbetet med detta
kommer att pågå under remisstiden.
Du är viktig för att göra denna handlingsplan så bra som möjligt. Hjälp oss förbättra planen genom att lämna synpunkter på förslaget så att du kan ha nytta av det
i ditt arbete.
Allt underlag finns på Länsstyrelsens webbplats:
www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/grön infrastruktur
Gör så här
Svara genom att:
•
•

e-posta denna ifyllda pdf-fil till vastragotaland@lansstyrelsen.se
eller
genom att trycka på knappen Skicka i pdf:en. Enkäten skickas då till
samma e-postadress som ovan.

Observera!
Var noga med att du får en e-post om att ditt yttrande har mottagits. Kontakta oss
ifall det inte fungerar, se adress nedan.
Tips!
Pdf-formuläret går att arbeta med vid olika tillfällen och spara befintliga kommentarer under tiden. För att läsa och fylla i pdf-formuläret behövs Acrobat Reader
eller Adobe Acrobat. Om du inte har dessa förutsättningar kan du kontakta oss och
få enkäten i Word-format.
Om uppdraget
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ta fram en regional handlingsplan för
grön infrastruktur. Handlingsplanen ska vara ett kunskaps- och planeringsunderlag
för alla som på något sätt påverkar mark- och vattenanvändning. Med utgångspunkt
från länets förutsättningar, naturtyper och arter pekas ett antal insatsområden ut
som behöver prioriteras för att stärka och bevara en grön infrastruktur. Handlingsplanen inkluderar även förslag till åtgärder.
Har du frågor om remissen och handlingsplanen?
E-posta natur.vastragotaland@lansstyrelsen.se.
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Sammanställning av alla frågor i enkäten
För att underlätta arbetet har vi samlat alla frågor som kommer i enkäten.
Svaren lämnas sedan i aktuell ruta längre fram.

Övergripande frågor
1.
2.

3.
4.
5.

Synpunkter på handlingsplanens innehåll och uppbyggnad.
Frågor kring regionalt underlag
a) Vad behöver ni som aktörer för ytterligare regionalt underlag för att
bidra till arbetet med grön infrastruktur?
b) Vilket material har ni som skulle kunna komplettera handlingsplanen på
den regionala nivån?
Stöd, samverkan och goda exempel är viktiga förutsättningar för genomförande av åtgärderna. Lämna ytterligare synpunkter på hur vi tillsammans
kan underlätta genomförandet.
Bedömer ni att handlingsplanen kommer att vara till nytta i ert arbete?
Övriga synpunkter

Urval av insatsområden
1. Synpunkter på urval av insatsområden.

Åtgärder inom insatsområden
1. Synpunkter på urval av åtgärder, ansvariga aktörer, intresse att arbeta med
åtgärderna med mera.
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Övergripande frågor
1. Synpunkter på handlingsplanens innehåll och uppbyggnad.
Hittar man i den, omfång och detaljeringsgrad, bilagor etc.
Ge gärna exempel.

Generellt sett ett omfattande och innehållsrikt material som har en
bra struktur och lätt att hitta i utifrån den omfattning det är.
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2. Frågor kring regionalt underlag
a) Vad behöver du som aktör för ytterligare regionalt underlag för att bidra
till arbetet med grön infrastruktur?
b) Vilket material har du som kan komplettera handlingsplanen på den
regionala nivån?

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka
tillsammans med Västra Götalandsregionen samverkar med
berörda intressenter för att skapa en bärkraftig utveckling av
maritima, fiske – och vattenbruksrelaterade verksamheter utmed
hela Bohuskusten. Kommunerna yttrar sig här som ett gemensamt
nätverk utifrån den kompetens som byggts upp sedan mitten av
1990-talet, då nätverket startade sitt samarbete.

FK svarar i denna remiss enbart på det insatsområdet som anknyter
till FK:s uppgifter.
Det vi ser inom delområde "Västerhavets värdefulla marina
ekosystem" är att det behövs mer underlag/undersökningar för att
göra rätt insatser med rätt avvägda resurser.
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3. Stöd, samverkan och goda exempel är viktiga förutsättningar för
genomförande av åtgärderna. Lämna ytterligare synpunkter på hur vi
tillsammans kan underlätta genomförandet.

Samtycker till att samverkan och goda exempel är
framgångsfaktorer. Därför är det naturligt att ta med yrkesfiskare,
vattenbrukare och även företrädare för turismfiske som
medarbetare i olika åtgärder. Det ger en ökad förståelse för
kommande insatser och stärker kvalitén i aktiviteter som behöver
genomföras.
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4. Bedömer ni att handlingsplanen kommer att vara till nytta för ert
arbete?
Ja

✔

Nej

Vet inte

Om ja, vilka delar? Om inte, vad saknas?
Utveckla gärna ditt svar.

För nätverket FK påverkar det indirekt på det viset att kommande
handlingsplan kan ge annorlunda förutsättningar för alla de
människor som lever vid och av havet.
Om dessa arbeten minskar kommer kustsamhällena att tappa en av
den viktigaste profilen och förutsättningar för att överleva som
fungerande året runt samhällen.
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5. Övriga synpunkter som inte berörts i frågorna ovan.

Det är av utomordentlig vikt att samverkan med andra myndigheter
sker även i detta arbetet.
Samtidigt pågår nu kommunernas planering av kustnära vatten i
nära beröring med den statliga havsplaneringen.
HaV har i uppdrag att utarbeta en strategi för ekosystembaserad
fiskförvaltning som ska vara färdig i december 2018.
Det pågår också ett arbete med flera myndigheter inblandade att
utöka de marina skyddade områdena.
För att det det ska bli trovärdigt, rätt insatser genomförs till största
möjliga nytta krävs en helhetssyn och ett underifrånperspektiv för
att insatserna i handlingsplanen ska vinna respekt.
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Urval av insatsområden
1. Synpunkter på urval av insatsområden.
Från FK:s sida har vi koncentrerat oss på insatsområdet "Västerhavets värdefulla marina ekosystem"
Insatsområdet är indelat i fyra delområden, "Kunskapsåtgärder", Bevarande- och skötselåtgärder",
"Förstärkningsåtgärder", "planeringsåtgärder"
Kunskapsåtgärder
Här finns fyra punkter som handlar om ökad kunskap. Detta är oerhört viktigt då det finns alldeles för dålig
fakta, enstaka undersökningar i vissa fall som underlag i förslaget till handlingsplan, för att med rimlig
säkerhet göra långtgående restriktioner.
FK ser gärna att fiskarkåren och vattenbrukarna och även sportfiskeföreningarnas praktiska kunskaper
tas tillvara. Det är människor som har vistas i det aktuella områdena och haft det i vissa fall som sin
arbetsplats. Finns goda skäl att ta vara på detta.
I punkt 3 anges "ökad kunskapen om utbredningen av olika marina arter och livsmiljöer"
Här vill FK påpeka vikten av kunskap om sälen och skarvens kraftiga tillväxt i antal och hur de påverkar
marina arter och livsmiljöer.
Bevarande och skötselåtgärder
De sex första punktera handlar generellt om att bilda fler skyddande områden inklusive fartbegränsningar
i till sjöss i vissa områden.
Det kan vara motiverat i vissa fall. Men med försiktighet och att det sker i dialog och att det finns
dokumenterat biologiska skäl.

Punkt 8 som handlar om att upprätthålla strandstädningen genom en långsiktig organisation och
finansiering.
Det är bra! Ännu viktigare att stärka främst internationella arbetet för att minska nedskräpningen i havet!!!
Förstärkningsåtgärder
Beskrivningen av de sju åtgärder är intressanta utom nummer tre. Att förbättra tillsynen så att fiskarna inte
gör fel av misstag står det i denna text. Låt kustbevakningen och framförallt fiskarna själva delta i denna
åtgärd! Tillsynen i dag är ganska omfattande därför bättre att arbeta med målgruppen i stället för mot den.
Planeringsåtgärder
Punkt fyra är bra men de tre första åtgärderna är vi tveksamma till.
Punkt 1 om att förstärka tillämpningen av lagstiftningen och en mer restriktiv byggande i strandzonen.
Här pågår redan en livlig diskussion i ämnet och tveksamt om det skall prioriteras i detta
arbete/handlingsplan.
Punkt tre handlar om nya naturreservat ovanför nuvarande strandzoner i väntan på en förväntad högre
havsnivå.

Vi ifrågasätter starkt nyttan att i dagsläget förordna om ytterligare områden som naturreservat
Redan idag föreligger problem för staten/länsstyrelserna att på ett ändamålsenligt sätt sköta de reservat
som bildats. Istället för att säkra naturvärden riskerar dessa att till delar hotas av brist på resurser.
En betydligt bättre metod för att verkligen säkra omistliga naturvärden är då att i nära dialog och
samarbete med berörda markägare ingå olika typer av naturvårdsavtal med dessa markägare vars långa
engagemang och skötsel, ofta i flera generationer, bidragit till att format dessa miljöer värda att bevara.
På så sätt kan markägaren, brukaren av marken erhålla viss ersättning för utförd naturvård ofta med
betesdjur som betat dessa marker i tusentals år. Respekten för den enskilda äganderätten säkerställs
också på detta sätt, en nog så viktig aspekt i en rättsstat.
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Åtgärder inom insatsområden
1. Synpunkter på urval av åtgärder, ansvariga aktörer, intresse att arbeta
med åtgärderna med mera.

Från FK:s sida har vi koncentrerat oss på insatsområdet
"Västerhavets värdefulla marina ekosystem"
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