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Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av 

regeringsuppdraget om att ta fram Förslag till 

handlingsplan för grön infrastruktur på regional 

nivå 

 

 

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) har tagit del av rubricerade 

remiss och har följande synpunkter. 

 

SMHI är positiv till det framtagna dokumentet med förslag till insatser för att skapa en 

grön infrastruktur. Som expertmyndighet har SMHI kompetens och data inom flera av de 

områden som tas upp i planeringsdokumentet. SMHI finns också med bland de myndig-

heter som på sidan 37 namnges som föreslagna till deltagande i arbetet med grön infra-

struktur på nationell nivå. 

 

Samarbetet mellan Lantmäteriet och SMHI för att ta fram bättre nationella kartdata för 

sjöar och vattendrag, projektet Hydrografi i nätverk, finns noterat på sidan 18 i handlings-

planen. Det arbetet måste dock påskyndas för att bättre data ska komma till nytta inom 

tidplanen att ha ett nationellt underlag klart till 2016. Nuvarande tidplan för hydrografi-

projektet löper till utgången av 2017. 

 

På sidan 11 i handlingsplanen, inledningen av avsnitt 3.2. står det att handlingsplanen ska 

bidra till en grön infrastruktur ”såväl idag som vid ett förändrat klimat”. SMHI bedömer 

att det behövs nationella dataunderlag bl.a. för att göra bedömningar av klimatföränd-

ringar. Det bör därför vara angeläget att genomföra ett arbete med högre ambitionsnivå 

enligt redovisningen i avsnitt 7.1 ”Slutsatser och ambitionsnivåer”. 

 

 

Generaldirektör Lena Häll Eriksson har beslutat i detta ärende som handlagts av Håkan Olsson. 

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har deltagit vid den slutliga handläggningen. 

 

 

 

 

Lena Häll Eriksson 

Generaldirektör  
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