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Det svenska arbetet med att skapa en grön infrastruktur syftar till att bevara biologisk 
mångfald, gynna ekosystemtjänster och stärka ekosystemens resiliens mot exempelvis 
klimatförändringar. Inom det strategiska forskningsområdet BECC (Biodiversity and 
Ecosystem services in a Changing Climate) har vi undersökt de teoretiska förutsättningar 
och praktiska utmaningar som finns när det gäller att använda grön infrastruktur för att 
ta ett landskapsperspektiv på bevarandearbetet, och för att skapa samverkan mellan olika 
landskapsaktörer i detta arbete. 

Vad är grön infrastruktur?
Grön infrastruktur är ett begrepp som används alltmer 
i Sverige, och andra länder, i arbetet med att långsiktigt 
bevara biologisk mångfald och fungerande ekosystem 
genom att använda ett landskapsperspektiv. Det innebär 
att bevarandet av biologisk mångfald sätts i ett brett 
perspektiv som även innefattar hur ett landskap bidrar till 
ekonomisk tillväxt och utveckling samt till klimatanpass-
ning och andra ekosystemtjänster.

Grön infrastruktur kan syfta på konkreta fysiska mil-
jöer, såsom skogar, våtmarker eller andra naturmiljöer, 
grönområden och parker i urbana områden, eller exten-
sivt brukade livsmiljöer i jordbrukslandskap, exempelvis 
betesmarker och åkerkanter. När begreppet används 
med fokus på fysiska miljöer innebär det ofta att den 
gröna miljön betraktas som ett nätverk av habitat som 
sammanlänkas med gröna stråk. Begreppet kan också 
användas i abstrakt mening, då som ramverk för be-
varande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
Utifrån detta perspektiv kan begreppet förstås som ett 
verktyg för att underlätta dialog mellan olika intresse-
grupper som myndigheter, föreningar och markägare 
kring hur man kan berika landskapet med gröna struk-
turer eller utforma det som helhet.

Det finns ett flertal olika definitioner på grön infrastruk-
tur. Naturvårdsverket definierar det som: 

”Ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och 
strukturer, naturområden samt anlagda element som 
utformas, brukas och förvaltas på ett sådant sätt att 
biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga 
ekosystemtjänster främjas i hela landskapet” 

Figur 1. Naturvårdsverkets illustration av en grön infrastruktur.
Illustration: Kjell Ström 
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Ursprung och förankring i andra strategier
Begreppet grön infrastruktur kan härledas till olika idéer 
om ekologiska nätverk. Dessa kan bestå av värdekärnor, 
korridorer, buffertzoner och restaurerade miljöer. Idéerna 
kring hur landskapselement formar ekologiska nätverk 
har utvecklats i internationella arbeten som exempelvis 
ekosystemansatsen, och har tillämpats i det nationella 
arbetet med de regionala landskapsstrategierna för att 
uppnå miljömålet om ett rikt växt- och djurliv. 

År 2010 fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen 
att undersöka förutsättningarna för att utveckla en grön in-
frastruktur i Sverige. Uppdraget var kopplat till den process 
i EU som några år senare, 2013, ledde till en EU-strategi 
för grön infrastruktur. Strategin har en tydlig förankring 
i EU:s strategi för bevarande av biologisk mångfald som 
understryker det ömsesidiga beroendet mellan människa 
och natur, och inkluderar ett ekosystemtjänstperspektiv. I 
Sverige fick länsstyrelserna 2016 i uppdrag av regeringen 
att, med Naturvårdsverket som koordinator, utveckla re-
gionala handlingsplaner för grön infrastruktur i varje län. 
De flesta sådana färdigställdes och började genomföras 
2019. Under den första programperioden 2019–2022 lig-
ger fokus på bevarande av biologisk mångfald.

Kopplingar till ekologiska teorier
I grunden bygger grön infrastruktur på landskapseko-
logiska teorier om hur utformningen av livsmiljöer på-
verkar biologisk mångfald och ekologiska processer i ett 
landskapsperspektiv. Beroende på förutsättningarna i ett 
givet landskap, såsom förekomst av olika landskapsele-
ment, kan grön infrastruktur utformas på olika sätt och 
olika prioriteringar göras, till exempel beroende på vilka 
arter eller ekologiska funktioner (ekosystemtjänster) man 
vill gynna.

De landskapsekologiska teorier som är relevanta för 
grön infrastruktur betonar hur arters möjlighet att röra 
sig och sprida sig i landskapet påverkar deras förekomst. 
De teorier som starkast associeras med grön infrastruk-
tur beskriver hur risken för att arter dör ut påverkas 
av hur väl förbundna arters livsmiljöer är (ö-teorin och 
metapopulationsteorin). Andra teorier bygger på hur 
resurser är fördelade mellan olika habitat i ett landskap, 
exempelvis att goda habitat kan fungera som källor som 
fyller på mindre goda habitat med individer (källor och 
sänkor) eller att arter behöver utnyttja olika typer av 
resurser som därmed måste finnas inom deras hemom-

råden (landskapskomplettering). Vilka ekologiska teorier 
som är mest relevanta i sammanhanget beror på syftet 
med den gröna infrastrukturen. Om syftet är bevaran-
deåtgärder för sällsynta arter i avgränsade habitat kan 
teorier om utdöenderisker vara av stor vikt. Om fokus 
istället är att gynna ekosystemtjänster associerade till 
biologisk mångfald, som ofta beror av arter som är van-
liga i de brukade landskapen, kan teorier som bygger 
på resursers fördelning i landskapet vara mest relevant.

Forskning om grön infrastruktur  
och biologisk mångfald
En granskning av den forskningslitteratur som uttryck-
ligen relaterar biologisk mångfald till grön infrastruk-
tur visar att det finns en tydlig dominans av studier i 
bebyggda miljöer som ofta kopplar till kommuners 
planering av urban grönstruktur. Denna dominans kan 
delvis bero på att man i en europeiskt kontext mest 
har arbetat med grön infrastruktur i urbana miljöer. Det 
saknas i huvudsak studier med en explicit koppling mel-
lan biologisk mångfald och grön infrastruktur i jord- och 
skogsbruksmiljöer. De studier som uttryckligen kopplar 
ihop grön infrastruktur och biologisk mångfald relaterar 
främst till fysiska sammanlänkningar (strukturell kon-
nektivitet, figur 3d) som teoretiskt ramverk, vilket kan 
tolkas som att grön infrastruktur främst ses som ett sätt 
att öka arters rörlighet i landskapet längs med linjära 
strukturer. Detta starka fokus på rörlighet i sig avviker 
från den nuvarande vetenskapliga litteraturens slutsat-
ser, där förbättrad kvalitet och större och fler livsmiljöer 
ofta förespråkas framför ökad strukturell konnektivitet 
för effektivt bevarande av biologisk mångfald.

Figur 2. Intensivt odlade landskap kan berikas med miljöer som  
gynnar ekosystemtjänster som pollination. Bild: Åke Lindström  
och Theresia Widhalm.
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Utmaningar i genomförandet
BECC har genom symposier och workshops 
med inbjudna intressenter undersökt utma-
ningar med utvecklingen av grön infrastruktur 
i Sverige. En sådan är hur aktörer som är enga-
gerade i genomförandet av handlingsplanerna 
för grön infrastruktur (länsstyrelser, kommuner, 
intresseorganisationer med flera) ska kunna 
sprida kunskap om, och få bättre gehör för, 
behovet av att bevara funktionella landskap. 
Ökad kunskap och gehör behövs dels generellt 
i samhället och dels hos de aktörer som har möj-
lighet att genomföra åtgärderna, inte minst i 
perspektivet av en pågående klimatförändring. 

Andra utmaningar är att hitta synergier eller 
kompromisser mellan landskapets olika värden. Identifiering av indikatorer som kan användas för att följa upp effekter 
av åtgärder på biologisk mångfald är också efterfrågat. Mer kunskap om vilka verktyg man kan använda för att skapa 
och driva produktiva dialoger mellan olika aktörer som fysiskt kan utföra nödvändiga åtgärder är också något som 
önskas, detta då dessa inbördes ofta har olika målbilder och språkbruk. 

Det är tydligt att utvecklingen av grön infrastruktur hämmas av otydliga målbilder för vad man vill åstadkomma. Det 
är därför viktigt att tydligt definiera syftet med planerade åtgärder (exempelvis att gynna en särskild ekosystemtjänst 
eller att bevara en viss art) och att tydliggöra att vad som bör göras beror på detta syfte. För att öka möjligheten 
att genomföra åtgärder kan syftet gärna formuleras av, eller iallafall tydligt förankras hos, den aktör som också har 
möjlighet att genomföra åtgärden. En tydlig målbild kräver vidare goda underliggande kunskaper om vilka ekologiska 
värden som finns i aktuella områden och hur dessa värden kan stärkas, med stöd av vetenskapliga teorier och metoder 
som beaktar landskapsekologiska samband.
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BIODIVERSITET OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER I ETT FÖRÄNDERLIGT KLIMAT (BECC) är ett strategiskt forskningsområde i samar-
bete mellan Lunds och Göteborgs universitet. BECC är ett världsledande tvärvetenskapligt forskningsprogram om relationerna 
mellan klimat, ekosystemtjänster och biologisk mångfald. BECC sammanför ekologisk modellering med empiriska studier och 
förenar detta med forskning kring hållbar förvaltning av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i en snabbt föränderlig 
värld. LÄS MER PÅ www.becc.lu.se

Figur 3. Prioriterade åtgärder (a – e) för biologisk mångfald enligt Lawton med flera. 
Illustration: Anna S. Persson.
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