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Välkomna att tycka till om Grön infrastruktur förslag till regional handlingsplan för Västra
Götalands län
Information och underlag finns på webben
• Information om remissen samt underlag finner ni på
www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/grön infrastruktur
·

Vi behöver era synpunkter senast den 1 september.

·

Svara genom att fylla i bifogad pdf-enkät.

· Klicka i ”Skicka formulär” i högra hörnet av pdf:en när
du fyllt i den.

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 förslag till
åtgärder.
Föreslagna insatsområden:
• Västerhavets värdefulla marina ekosystem

• Sjöar och vattendrag
• Våtmarker
• Odlingslandskapet
• Skogen
• Skyddsvärda lövträd i landskapet
• Valleområdet
• Fysisk planering som verktyg
• Information, förankring och utveckling

Handlingsplanen är ett första förslag och kommer att kompletteras både under
och efter remisstiden, och där kommer svaren på remissen att vara ett viktigt
bidrag.
Kommuner, företag och näringsliv, ideella organisationer, markägare,
universitet och högskolor, statliga myndigheter och många fler behövs för
genomförandet. Era synpunkter är viktiga och därför hoppas vi att ni tycker till
om handlingsplanen.
Har du frågor om remissen och handlingsplanen?
E-posta: natur.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Den 11 juni kommer kommunerna att bjudas in till ett möte på Länsstyrelsen i
Göteborg där det finns tillfälle att ställa frågor kring remissen.

Med vänlig hälsning

_________________________________
Länsstyrelsen Västra Götalands län
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