
 

 

Välkommen till seminarium om  

Effektiv myndighetssamverkan för Grön 
infrastruktur och ÅGP  

Torsdagen 4 dec 2014 i Stockholm 

Trafikverket, Centrum för biologisk mångfald, Artdatabanken, Naturvårdsverket, Havs- och 
Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Södermanland bjuder in till det fjärde seminariet om 
ÅGP-arter i infrastrukturmiljöer. Seminariet är en del av forskningsprogrammet TRIEKOL. 

Bakgrund 

Vägar och järnvägar påverkar som bekant den biologiska mångfalden på olika sätt, och kan 
även innebära skapande av nya livsmiljöer för många arter. Grön infrastruktur och 
bevarande av arter och livsmiljöer är samhällets gemensamma ansvar, och kräver därför 
effektiv myndighetssamverkan. Flera goda exempel på sådan samverkan i just väg- och 
järnvägsmiljöer har presenterats under de senaste åren. 

Syfte 

På detta seminarium bygger vi vidare på de goda exemplen, genom att i diskussion definiera 
grunderna för en genomförandestrategi för naturvårdsåtgärder i väg- och järnvägsmiljön 
med ÅGP i fokus, och för att hitta arbetssätt för samverkan på regional (och kanske även 
lokal) nivå. Eftersom arbetssätten varierar över landet, beroende på aktuella arter, 
ekosystem och inblandade parter, hoppas vi på deltagande från olika landsändar och 
organisationer (även utanför myndighetsvärlden). Kanske kan diskussionen rent av leda fram 
till nya projektförslag och regionala arbetsgrupper! 



Plats 

Seminariet hålls på Stockholm City Conference Centre Norra Latin, 5 min gångavstånd från 
Stockholms central. Se karta och vägbeskrivning på www.stoccc.se. 

 

Preliminärt program  

9.00 Fika och samling 

9.45 Inledning och presentation av deltagarna 

10.00 – 11.00  TEMA Grön infrastruktur 

 Grön infrastruktur och artbevarande – Anna Lindhagen, Naturvårdsverket  

 Trafikverkets arbete med landskapsanpassning – hur kommer ÅGP-arter in i detta? – Anders Sjölund, 
Trafikverket 

 Hur kan Trafikverket arbeta med Grön infrastruktur – Anders Sjölund, Trafikverket 

11.00 – 12.00 TEMA Biologisk mångfald och infrastrukturbiotoper 

 Kan ansvarsarter och ansvarsbiotoper utgöra prioriteringsverktyg? – Jörgen Wissman, CBM 

 Inventering av vildbin i infrastrukturplanering – en ny, landskapsbaserad inventeringsmetodik med 
inriktning på både bo- och födoresurser – Mats Lindqvist, Trafikverket 

 Vägunderhåll för biologisk mångfald – var kommer ÅGP in i processen? – Niklas Kemi, Trafikverket 

12.00 – 13.00 LUNCH 

13.00 – 13.45 TEMA Lärdomar av samarbete mellan olika aktörer 

 Slutsatser från samarbete inom vattenprojektet REMIBAR – Sofia Perä, Lst Norrbotten/Niklas Kemi 

 Samarbete mellan Länsstyrelse och Trafikverket i vattenarbete; slutsatser – Ursula Zinko, Lst Sörmland 

 Nationella samverkansgruppen för gräsmarker – Sofia Blank, ArtDatabanken 

13.45 Gruppdiskussioner inklusive fika 

15.15 Presentation i punktform av gruppdiskussioner och reflektioner 

16.00 Slut 

 

Välkomna! 

Organisatörerna  

Ursula Zinko (Lst Södermanland), ursula.zinko@lansstyrelsen.se, 010-223 43 22 

J-O Helldin (Calluna och IENE-sekretariatet), j-o.helldin@calluna.se, 070-607 53 22 
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