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Landskapsplanering inom ramen för ÖP-formatet
 Hållbarhetsbaserad helhetsbild på landskapet
 Nationella och regionala mål
 Medborgarperspektivet – utökat deltagande
 Gröna näringar
 Landskapsdata
 Grön infrastruktur och ekosystemtjänster

Grön översiktsplan Vilhelmina kommun 2016-17



”Översiktsplanen ska täcka hela kommunens yta 
och hållas aktuell. Den visar i grova drag hur 
kommunen vill att stad och land ska utvecklas.” 
www.boverket.se

Översiktsplan - Landskapsplan
”Översiktsplanen ska bidra till en god 
miljö och hållbar utveckling. Den vägleder 
beslut om hur mark- och vattenområden 
får användas.”



Översiktsplan - Landskapsplan



Ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, 
naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och 
förvaltas så att biologisk mångfald bevaras och viktiga 
ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.

Ekosystemtjänster är de direkta och indirekta bidragen från 
ekosystem till människors välbefinnande.

Grön infrastruktur

Ekosystemtjänster

Denna presentation



Grön infrastruktur: Natura 2000 habitattyper
Barrskog (9010) Fjällbjörkskog (9040) Gräshed (6150)

Norrbottensfjällen 90x120 km. Data från SPOT (2012, 10x10 m pixel), NILS och THUF. Validering med Fjällvegetationskartan

Öppen myr (7140) Videbuskmark (4080) Fjällhed (4060)



Grön infrastruktur: Natura 2000 habitattyper
Barrskog (9010) Fjällbjörkskog (9040) Gräshed (6150)

Norrbottensfjällen 90x120 km. Data från SPOT (2012, 10x10 m pixel), NILS och THUF. Validering med Fjällvegetationskartan

Öppen myr (7140) Videbuskmark (4080) Fjällhed (4060)



Riksintressen:
• Vindbruk;
• Rörligt friluftsliv (MB 4); 
• Friluftsliv;
• Natura 2000 art- och habitatdirektivet; 

(MB 4)
• Natura 2000 fågeldirektivet (MB 4);
• Naturvård;
• Obrutet fjäll (MB 4),
• Vattendrag (MB 4);
• Kulturmiljövård;
• Rennäring
• Ämnen och mineral;
• Totalförsvarets anläggningar;
• Vattenförsörjning;
• Avfallshantering
• Industriell produktion;
• Energiproduktion

Grön infrastruktur: Riksintressen – stor skala



• Renarna ska kunna ta sig från fjälls ner 
till vinterbete vid kusten och tillbaka 
utan hinder

• Sammanhängande renbetesmarker och 
skyddade flyttleder

• Infrastruktur för renarna att passera 
Vilhelmina kommun

• Renbro (-ar) byggs över Vojmån
• Ekodukter över järnvägen
• … 

Grön infrastruktur: Rennäring – alla skalor



Rennäringen: Anläggningar; Flyttleder; Stängsel, Svåra passager; Rastbeten, Samling; 
Brunstland; Huvudkalvningsland; Kalvningsland; Trivselland 

Grön infrastruktur: Tillräcklig upplösning i data



Grön infrastruktur: Mycket bra landskapsdata finns …



Grön infrastruktur: … för detaljinformation



Grön infrastruktur – Skog med höga naturvärden
Potentiell kontinuitetsskog i boreal region med Björnlandets nationalpark

Det öppna landskapet i skogslandskapet; 
lavrik mark på hyggen, gles skog (turkos) 
och gräsmark (myr, lägdor) i rosa, 
kraftledning, vägkanter



Grön infrastruktur

Ett ekologiskt funktionellt nätverk av 
livsmiljöer och strukturer, naturområden 
samt anlagda element som utformas, 
brukas och förvaltas så att biologisk 
mångfald bevaras och viktiga eko-
systemtjänster främjas i hela landskapet



Ekosystemtjänster

Naturvårdsverket: Fjällområdet erbjuder många olika och varierande 
ekosystemtjänster: ”De allra flesta av de nyttigheter som människan förknippar 
med fjällvärlden, …, är antingen direkt eller indirekt beroende av fjällens 
ekosystem”

Storslagen fjällmiljö: ”Fjällmiljöerna viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna”

Levande skogar: ”Skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna”

Ett rikt odlingslandskap: ”Odlingslandskapets viktiga ekosystemtjänster är 
vidmakthållna”

Boverket: ”Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens 
ekosystem ger oss människor. De bidrar till vår välfärd och livskvalitet. I den 
byggda miljön kan det handla om ekosystemens förmåga att rena luft, sänka 
temperaturer, ta hand om dagvatten och erbjuda rekreativa och hälsosamma 
miljöer.”

Ekosystemtjänster är de direkta och indirekta bidragen
från ekosystem till människors välbefinnande

Ekosystemtjänster är de direkta och indirekta bidragen
från ekosystem till människors välbefinnande = Nytta



Nytta

Försörjande 
ekosystemtjänst

Reglerande och 
upprätthållande
ekosystemtjänster

Kulturella 
ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster

En produkt, egenskap eller förutsättning som genereras av 
ekosystemtjänsterna och som ”vidareförädlats via insatskapital” där 
ekosystemet och dess funktion inte omedelbart kan uppfattas av den 
som har nyttan. Även en aktivitet som kan företas, t.ex. att fiska, när 
ekosystemtjänster finns tillgängliga

Livsmedel, som bär, svamp, kött från ren och vilt, kött och mjölk från 
tamdjur, fisk, m.m. Träråvara från skogen. Jordbruksprodukter som 
inte är livsmedel. Här ingår både naturligt förekommande och odlade 
produkter.

I ekosystem sker processer som påverkar eller styr ekosystemens 
naturliga processer och ekosystemtjänsterna, t.ex. lagring av kol, 
omsättning av näringsämnen, vattenreglering och naturlig rening av 
vatten och luft, m.m. 

Immateriella upplevelser som ger fysiskt, intellektuellt eller andligt 
välbefinnande. Ofta får naturen och landskapet större betydelse än 
specifika ekosystem och ekosystemprocesser, liksom spår av 
kulturhistoria och markanvändning. 



Ekosystemtjänster

Fjäll



Ekosystemtjänster



Ekosystemtjänster



GÖP FG Dikanäs

Ekosystemtjänster – vad innebär ”välbefinnande”?



 

C11 Bevarande 
för framtiden 
(institutionell 
förmåga, 
kunskap, 
moral, etik) 

 

P3 Vilda växter, alger 
P4 Vilda djur 
P11 Genetiskt material från levande organismer 
P12 Ytvatten, ej dricksvatten 
P13 Grundvatten, ej dricksvatten 
R1 Biologisk rening av mikroorganiser, alger, växter och djur 
R2 Filtrering, inlagring, ack. av mikroorg., alger, växter och djur 
R3 Filtrering, inlagring, ackumulering i ekosystem 
R5 Filtrering, skydd mot ljud, lukt och visuell påverkan 
R6 Stabilisering av landmassor och erosionskontroll 
R7 Buffring och minsking av massflöden, skred 
R8 Hydrologiska cykler och upprätthållande av vattenflöde 
R9 Skydd mot översvämning och höga vattenflöden 
R10 Skydd mot storm 
R11 Ventilation och genomsläpplighet 
R12 Pollinering och fröspridning 
R13 Omr. som kan fungera för spridning av pop. och habitat 
R16 Vittringsprocesser 
R17 Omlagring och organisk fixering 
R18 Kemiska förhållanden i sötvatten 
R21 Lokal och regional klimatreglering 
C1 Upplevelser av djur, växter och landskap i olika miljöer 
C2 Fysisk användning av landskap i olika miljöer 
C3 Vetenskap 
C4 Undervisning 
C5 Historia, arv och kultur 
C7 Estetik 
C8 Symboliska 
C9 Religiösa, heliga 
C10 Existentiella 

 

Reservatsbildning – 31 av 48 ekosystemtjänster (CICES)



Planunderlag – kartunderlag/data – ekosystemtjänster

Vattenkraft

Vindkraft

Fjärrvärme



Ekosystemtjänster – tillgänglighet till ekosystemen

Centrala delarna av Vilhelmina kommun med Marsfällsmassivet i VNV.
Gult är allmänna och enskilda vägar. 
Grönt är statliga skoterleder samt vandringsleder och större stigar



Slutord
Grön infrastruktur
• Viktiga naturliga eller påverkade naturliga strukturer som finns i någon form av nätverk
• Natur med höga naturvärden och upplevelsevärden
• Leder, stigar, vägar; Tillgänglighet till natur
• Vatten, skyddszoner längs vatten
• Tätortsnära natur, ”skolskogar”, demonstrationsområden
• Obrutna fjäll
• Öppna landskap
• Mycket känt om höga naturvärden – mindre känt om kulturlämningar, biologiskt kulturarv
• Vad ger välbefinnande

Ekosystemtjänster
• Kan bli precis hur komplext som helst! Men;
• Vad ger välbefinnande? Vad är nyttan?
• Ekosystem – Landskap – Natur: Biologiska organismer och processer
• Lokal profil av vad ekosystem och landskap kan ge i form av nytta/välbefinnande
• Lokal profil kan skilja sig från kommunal, regional, nationell
• Ekosystemtjänst som koncept omfattar markanvändning, historisk, nutida och framtida
• Hållbarhet – det finns ingen uppenbar koppling! Ekosystemtjänster kan vara temporära!
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