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Gullspångsälvens vattenvårdsförbunds och vattenråds yttrande gällande regional 
handlingsplan för grön infrastruktur, Örebro län.  

 
 

 

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund (GVVF) och vattenråd (GVR) har tagit del 

av samrådshandlingarna gällande regional handlingsplan för grön infrastruktur, 

Örebro län och vill lämna följande synpunkter: 

 

GVVF och GVR har granskat materialet i första hand utifrån ett vattenperspektiv.  

 

GVVF och GVR anser att samrådsmaterialet är en bra kunskapssammanställning 

när det gäller grön infrastruktur i landskapet. Sammanställningen är en gedigen 

och helhetssyftande genomgång av vad som ligger till grund för och påverkar grön 

infrastruktur. 

 

Samrådsmaterialet belyser de problemställningar som finns för att 

handlingsplanen ska kunna gå från ord till handling. Bland annat avsaknaden av 

juridiska och ekonomiska styrmedel. GVVF och GVR instämmer i den analysen 

och anser att det är helt centralt för det fortsatta arbetet att ta fram dessa 

styrmedel. 

 

Ofta när den här typen av material tas fram läggs stora resurser just på 

framtagandet. Problemet blir ofta att den som är tänkt att använda materialet inte 

alltid vet om att det finns, hur det är tänkt att användas och tillämpas eller har 

tiden att sätta sig in i det. Speciellt när det är så pass omfattande material som i det 

här fallet. Det leder till att underlagsmaterialet som tagits fram inte utnyttjas i den 

grad det skulle kunna och lätt blir vad som i dagligt tal kallas en hyllvärmare. Ett 

sätt att hantera detta är att fortsätta jobba med implementering av materialet 

genom t.ex. återkommande utbildningar eller andra uppföljningsaktiviteter för 
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berörda. Ytterligare förslag är att i det fortsatta arbetet med grön infrastruktur ta 

fram tex checklista att tillämpa i de situationer där handlingsplanen är tänkt att 

användas.  

 

När det gäller åtgärder riktade till levande sjöar och vattendrag är genomförandet 

av vattendirektivet bra, vilket belyses i samrådsmaterialet. GVVF och GVR vill 

dock belysa att interaktionen mellan vatten och andra miljöer är relevant att ta upp 

i en handlingsplan för grön infrastruktur just för att ha ett helhetstänk och inte 

separera de olika elementen i landskapet för mycket.   Just helhetstänket är en av 

de delar som känns unikt med handlingsplanen för grön infrastruktur.  

 

Genom att lägga till en sökbar indexering i det digitala dokumentet skulle sökning 

och orientering underlättas. 
 

För Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd 

 

 

Matilda Norberg 

Vattenrådgivare 

Tel: 0586-61541 

E-post: matilda.norberg@karlskoga.se 

Hemsida: www.gvvf.se 

 

 

 


