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Förord 

Länsstyrelsen är glad och tacksam för det stora engagemang 

arbetet med grön infrastruktur väckt hos de skånska aktörerna. 

För ett framgångsrikt genomförande av åtgärderna i 

handlingsplanen kommer ett fortsatt intresse och samverkan 

mellan oss alla som arbetar med och påverkar den gröna 

infrastrukturen i Skåne behövas. Remissammanställningen från 

2018 års remiss av den regionala handlingsplanen för grön 

infrastruktur i Skåne redovisar vilka synpunkter som kommit fram 

och ger Länsstyrelsens syn på de olika frågor och förslag som 

framförts i de olika yttrandena.  

Remissvaren har gett viktiga bidrag till den slutliga 

handlingsplanen och kommer också att utgöra ett bra underlag för 

det fortsatta arbetet. De visar var det finns behov av fortsatt 

utveckling av hur åtgärderna kan genomföras och där det finns bra 

underlag för att gå direkt till handling. 

Det är med en förhoppning om ett fortsatt samarbete för att 

bevara och stärka den biologiska mångfalden i Skåne och 

främjande av ekosystemtjänsterna, som utgör grunden för vårt 

samhällsbygge, Länsstyrelsen i Skåne skickar ut denna 

sammanställning. 

 

 

Länsstyrelsen Skåne maj 2020 

 

 

 

Cecilia Backe   

Enhetschef, Naturskyddsenheten 
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Inledning 

Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur var ute på remiss under 

perioden 5 april-8 juni 2018. Remissen skickades ut via e-post till 142 

instanser varav 58 svarat (därav var 28 st kommuner och 7 st i kategorin 

markägare), se bilaga 3 för sändlista som redovisar remissinstanserna. Till 

utskicket lades i efterhand fiskevårdsområdena i Skåne (65 st, varav ett 

svarade). 

Remissinstanserna som har skickat in synpunkter på åtgärdsförslagen är 

med i bilaga 1. 

Remissvarssammanställningen redovisar de olika remissvaren sorterat efter 

de insatsområden som berörs och därefter tas de generella synpunkterna upp. 

I remissen ställdes även fyra specifika och en öppen fråga som varit till stor 

hjälp i arbetet med handlingsplanens slutliga utformning och innehåll. 

Resultaten från dessa frågor ingår i denna sammanställning under de generella 

synpunkterna. 

Övergripande insatsområde: Information, 

kunskapsuppbyggnad och samverkan 

Åtgärd: Planeringsunderlag för grön infrastruktur. (1) 

Remissens åtgärdsbeskrivning: Användande och framtagande av planeringsunderlag 

för grön infrastruktur. För olika naturtyper och ekosystemtjänster behöver befintliga och 

föreslagna värdetrakter och värdekärnor användas i länsstyrelsens och kommunernas 

planering och ärendehantering samt markägares förvaltning av marken. Där de 

underlagen saknas behöver de tas fram och kommuniceras. 

Kommuner 

Kommunerna är överlag positiva till att delta i arbetet. Några kommenterar 

att arbetet pågår bland annat i Burlövs kommun: ”Ingår inom ramen för ny 

naturvårdsplan för kommunen.” och Hörby kommun: ”Naturvårdsplanen 

håller på att uppdateras och nya inventeringar kommer genomföras 2018.”. 

Liksom för Trelleborgs kommun: ”Det pågår ett arbete med att ta fram en 

Grönplan. I det arbetet kommer vi att använda material ur länsstyrelsens 

handlingsplan för GI som berör vår kommun.” Flera andra kommuner såsom 

t.ex. Kristianstad, Örkelljunga och Kävlinge kommun anger ett 

liknande läge vilket är positivt. Åstorp använder befintliga underlag och är 

öppna för att använda annat material som tas fram, liksom Helsingborgs 

kommun som skriver att ”Staden har redan tagit fram planeringsunderlag för 

grön infrastruktur genom Grönstrukturprogrammet och det pågående Natur- 

och kulturmiljöprogrammet.” 

Eslövs kommun framför ”Arbetet pågår redan idag på kommunal nivå, 

men det regionala arbetet behöver förstärkas, då flera värdetrakter och kärnor 
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spänner över flera kommuner. De olika aktörernas ansvar behöver 

förtydligas.” Höörs kommun lyfter fram att ” Samarbete med länsstyrelsen 

och andra kommuner samt möjlighet till extern finansiering är nödvändigt för 

att vi ska kunna arbeta med detta.” vilket även Svedala kommun trycker på: ” 

Bra, men resurskrävande för en mindre kommun.” liksom Ystad kommun: ” I 

mån av personella och ekonomiska resurser.” 

Svar på synpunkterna ovan: Ansvaret för att ta fram underlaget på regional nivå 

hamnar naturligt på de regionala aktörerna som Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och 

Region Skåne. Lokala och kommunala underlag med mer detaljerad information 

behöver kommuner och markägare ansvara för och gör så redan idag. 

Ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna kommer tydliggöras när åtgärden börjar 

genomföras. Länsstyrelsen har ambitionen att bidra med att bl.a. tillgängliggöra de 

faktaunderlag som finns och försöka bistå de kommuner som önskar med att få fram en 

mall för hur en mer detaljerad biotopkartering kan genomföras eller handlas upp enligt 

samma modell som genomförts i Stockholms län. Länsstyrelsen har också ambitionen att 

tillsammans med kommunerna få fram de regionala och lokala underlag som behövs för 

att kunna planera för en funktionell grön infrastruktur i hela Skåne. Arbetet med att ta 

fram en Regionplan för Skåne som leds av Region Skåne är ett bra tillfälle för dialog 

och verkstad kring dessa frågor. 

Malmö stad Stadsbyggnadskontor, Gatukontor och Fastighetskontor: 

”Viktigt är även att tänka på att vissa områden i vardagslandskapet är mer 

hotade än andra mycket värdefulla naturområden. 

Grön infrastruktur finns i alla typer av områden varpå inte det så kallade 

vardagslandskapet ska exluderas. Ett viktigt arbete att ta fram är hur 

planeringsunderlagen kan utformas och hur dessa kan användas --- .” 

Länsstyrelsen gör samma bedömning. Det finns stora värden i vardagslandskapet 

som behöver bevaras och utvecklas. Exempel på dessa miljöer är bra att sammanställa 

och görs förmodligen bäst av de som känner kommunens områden väl. 

Vardagslandskapet är fortsatt viktigt och utgör ett av huvudspåren, men ansvaret för att 

klara värdena fördelas olika. Det kommer att behöva tydliggöras i genomförandet av 

handlingsplanen. Ambitionen med att arbeta med grön infrastruktur är att arbeta i hela 

landskapet, vilket framgår av handlingsplanen på sidan 7, kapitel 2.1 Fyra 

huvudinriktningar utifrån naturvårdsstrategin. ” För att skapa en fungerande grön 

infrastruktur behöver de isolerade biologiska värden som finns kvar i vardagslandskapet 

utökas…” 

Vellinge kommun: 

”Mycket positivt! Viktigt att informationen är standardiserad på något sätt 

så man vet att samlad information är lika och likanvändbar. Oklart hur 

kommunen ska bidra till åtgärden.” 

Informationen som tas fram behöver anpassas till de behov som finns och det syfte 

som den ska fylla. Metoden för de underlag som tagits fram hittills redovisas i bilaga 1 

till handlingsplanen. 

Lomma kommun: ”Indelningen av värdetrakter är väldigt grov och den 

bygger på en varierande buffertzon från värdekärnor. Exempelvis sträcker de 

sig i vissa fall in i samhällen medan de i andra fall är de avgränsade vid 
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samhällen. Detta gör att det kan bli något trubbigt att använda i kommunens 

arbete med exempelvis mindre planer. Lokalkännedom om naturvärden och 

förutsättningar är ofta viktigast. Åtgärden är bra, men kommunens eget 

underlag behöver i så fall användas i synliggörandet.” 

Länsstyrelsen instämmer, tanken är att fortsätta utveckla värdetrakternas 

avgränsning baserat på bl.a. kommunernas kunskapsunderlag och erfarna naturvårdare 

som känner till de olika landskapsavsnitten i Skåne. Innan det arbetet kan slutföras får 

värdetrakterna vara en grov indikation om vilka värden som finns var på landskapsnivå 

och var särskild hänsyn behöver tas till olika värden samt synliggöra värdenas olika 

grad av isolering. Värdetrakternas avgränsning har delvis pekats ut med hjälp av 

buffertzoner runt värdekärnor, men bygger också på bl.a. täthetsanalyser av 

värdekärnorna, mer detaljerat beskrivs det i Bilaga 1 till den fastställda 

handlingsplanen för grön infrastruktur.  

Höganäs kommun: ”Vad gäller kriterierna för värdetrakt lövträd, ädellöv 

och ek bör de ses över. Antigen är de satta för högt eller så brister 

inventeringen av dessa inom Höganäs kommun” 

Kriterierna kommer löpande kompletteras, men är i första hand tänkta att fånga de 

regionala prioriteringarna. De kommunala och lokala kan skilja sig åt och omfatta fler 

områden. Länsstyrelsen är alltid intresserad av att komplettera med mer kunskap för att 

få en så bra prioritering som möjligt. 

Sjöbo kommun avstår från att ta ställning tills nulägesrapporten är klar. 

Markägare 

LRF Skåne/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge: 

”Markägarorganisationer kan vara med i dessa ärenden för att ersätta 

markägare.” 

Skeingesjöns FVO: ” Finns för närvarande inget intresse att samarbeta 

med myndigheter i markanvändningsfrågor av den här typen. Orsaken är brist 

på tillit och förtroende och bygger på dåliga erfarenheter av ansatser till dialog 

och samarbete. Välutbildade och erfarna vatten -och markägare utgör grunden 

för en ansvarsfull naturresursförvaltning. Att i första hand utgå ifrån lokal 

planering ger bäst resultat.” 

Länsstyrelsens utgångspunkt är att markägarna och kommunerna är de två 

viktigaste aktörerna för att få till stånd en funktionell grön infrastruktur. Det kommer 

kräva samverkan och samarbete från alla. En fortsatt dialog i tillit och förtroende 

utifrån kunskap om landskapets värden och det gemensamma ansvar som vår framtid 

bygger på kommer vara avgörande för att lyckas få en hållbar utveckling i Skåne. 

Länsstyrelsen ser därför fram emot att överbrygga de olikheter som finns och samverka 

kring genomförandet av handlingsplanen för grön infrastruktur där den lokala 

planeringen sätts in i sitt landskapssammanhang. 
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Ideella organisationer 

Skånes hembygdsförbund: ”1-17: Reducera och eventuellt förtydliga i 

"djungeln" av åtgärder. Det blir då lättare att arbeta med detta i sig utmärkta 

underlag”. 

Handlingsplanen är första generationen och tanken är att alla behöver dra sitt strå 

till stacken. Om vi ska lyckas behöver vi arbeta med en mångfald av åtgärder varav de i 

handlingsplanen endast är ett urval av vad som redan sker och behöver ske. 

Länsstyrelsen hoppas att det under genomförandet ska bli tydligare och att vi ska kunna 

ge en mer strukturerad bild av åtgärdsdjungeln allteftersom åtgärderna börjar 

genomföras. 

Myndigheter mfl 

Fortifikationsverket: ”Omfattande inventeringar är redan gjorda.” 

Trafikverket: ”Viktigt att bra underlag finns framme när t ex 

infrastruktur ska planeras. Ej relevant att ta fram underlag för Trafikverket, 

men en del av våra underlag kan bidra med information, t ex 

landskapsanalyser som föregår större infrastrukturprojekt men som också blir 

bättre om underlag redan finns framme.” 

 

Åtgärd: Utveckla en naturvårdsportal (3) 

Remissens åtgärdsbeskrivning: Utveckla en Naturvårdsportal, gärna på nationell 

nivå där det är relevant, som samlar relevant naturvårdsinformation för kommuner, 

markägare, myndigheter och andra organisationer. Materialet som tas fram prioriteras i 

följande ordning:   

1.  Samordning och tillgängliggörande av resultat från inventeringar av arter och 

biotoper (regionalt resp nationellt).   

2.   Samordning och tillgängliggörande av naturvårdsplaner och program (regionalt) 

3.  Vägledningar och råd om bl a förvaltning och skötsel av olika naturtyper. 

(nationellt).   

4.   Fakta om naturtyper och arter (nationellt).  

5.  Information om pågående samt utförda naturvårdsprojekt. (regionalt och nationellt) 

 

Sammanfattning 

De flesta kommuner är intresserade av och vill bidra till arbetet och innehållet i en 

Naturvårdsportal. I övrigt ges en blandad bild där det framförallt efterfrågas en 

tydlighet i vad en regional portal ska innehålla och hur den ska samordnas med 

befintliga informationsstrukturer samt kunna bidra till naturvårdsnytta. För alla 

synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Svalövs kommun: ” Kommunen ser positivt på att samla all 

naturvårdsinformation i en nationell Naturvårdsportal.” 
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Ängelholms kommun: ”Det vore önskvärt med en naturvårdsportal. Kan 

Artportalen utvecklas på något sätt?” 

Tanken är att göra en regional del för det som inte går att samordna nationellt. 

Troligen under en gemensam sida för grön infrastruktur. Artportalen har utvecklats en 

del, men för tillfället råder stopp i utvecklingsdelen pga resursbrist. 

Höganäs kommun: ”Bör ske i samarbete med befintlig portal, 

Artportalen www.artportalen.se, som administreras av ArtDatabanken och 

finansieras av Naturvårdsverket.” 

Ja, tanken är att komplettera med den information som Artportalen inte hanterar. 

Malmö Stad (SBK, FK, GK) ”Naturvårdsportalen bör även vara ett 

community där man kan ställa frågor och diskutera problem med varandra. 

Portalen bör vara tillgänglig för alla, där man även kan ha behörighet till att 

lägga ut inventeringsmaterial, kartor, etc.” 

Ja, det vore en bra utveckling av portalen när den väl kommer i drift. I 

uppbyggnadsskedet har vi tänkt fokusera på att samla befintligt material i den angivna 

prioriteringsordningen och där kommer det vara viktigt att fördela arbetet genom att ge 

de intresserade möjlighet att bidra med material i olika former. 

Malmö Stad (Miljönämnden) ”Det är av stort värde att samordna och 

tillgängliggöra information och inventeringsresultat på ett sätt som är 

överskådligt och enkelt att använda. Därigenom underlättas samverkan och 

samarbete mellan dels kommuner, dels med Länsstyrelsen avseende olika 

områden inom miljöövervakningen. Miljöförvaltningen tillgängliggör 

inventeringsresultat på malmo.se, dels via ”Miljöövervakning på karta”, dels 

via ”Miljöbarometern”  (fladdermöss, lavar & mossor, fisk, bottenfauna) samt 

annat på andra nyckeltal. Kartan ger ju en bra översikt på vad som gjorts inom 

olika områden och en liknande karta för hela länet hade varit värdefullt för 

miljöövervakningsarbetet men även för miljömålsarbetet och uppföljningen av 

detta. Möjlighet att delta i inventeringar och undersökningar som samordnas 

av Länsstyrelsen kan även vara fortsatt intressant framöver beroende på hur 

mycket kommunen berörs av arten/ämnet.” 

Burlövs kommun: ”Kommunen tar gärna del av informationen men har 

inte resurser att driva arbetet.”  

Eslövs kommun: ”Kommunen kan bistå med underlag.” 

Höörs kommun: ”Vi kan bidra med det material vi har i kommunen men 

inte arbeta aktivt med utvecklingen av naturvårdsportalen.” 

Kristianstad kommun: ”Kommunen kan bidra med kunskapsunderlag i 

form av befintlig lokal information. Utöver kommunens naturvårdsplan finns 

flera artinventeringar som genomförts i Vattenriket, mycket av materialet 

finns inlagt i artportalen.” 

Sjöbo kommun: ” Bra, kan ge en status och tyngd i naturvårdsarbetet. Se 

till att den blir användarvänlig!” 

Trelleborgs kommun: ”Bevakar vad som händer och kommer att bidra 

med material som efterfrågas.” 

Vellinge kommun: ”Mycket positivt! Viktigt att informationen är 

standardiserad på något sätt så man vet att samlad information är lika och 
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likanvändbar. Ska kommunerna rapportera in sina utförda undersökningar? 

Hur ser avgränsningen ut (Allt eller vissa typer av inventeringar)” 

Ystad kommun: ”I mån av personella och ekonomiska resurser.” 

Åstorps kommun: ”Bidra med information och underlag från biologiska 

inventeringar som utförts i kommunen.” 

Samordning med kommunernas befintliga material som är tillgängliggjort kommer 

behövas, väldigt bra att få översikt av vad som redan görs för att kunna komplettera 

med relevant kunskap. Att göra den användarvänlig kommer vara avgörande för att det 

ska få genomslag. 

Svedala kommun: ”Bra med en naturvårdsportal på nationell nivå, men 

viktigt att kommunerna är delaktiga. Viktigt är att råd om förvaltning och 

skötsel verkligen når ut till och förankras med markägaren. Det behöver 

tydligt framgå att det är råd och inte krav på markägaren. Naturvårdsportalen 

behöver vara kopplad till kartskikt. Resurskrävande.” 

Samverkan med kommuner och markägare kommer vara viktigt för att råden om 

förvaltning och skötsel ska nå fram och presenteras på ett användbart sätt. 

Finansieringen av arbetet är inte säkrad, men en mininivå bör ordnas och görs 

förmodligen enklast genom samverkan mellan de som är intresserade av att bidra till 

portalen och underhålla den vilket verkar vara kommuner, lärosätena och statliga 

myndigheter i första hand. 

Lomma kommun: ”Naturvårdsverkets portal "Skyddad natur" 

(http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/) skulle kunna utvecklas och 

innehålla mer detaljerad info om inventeringar och dylikt. Där finns ju redan 

viss info om naturtyper och vanligtvis länkar till beslut och skötselplan.” 

Ja, samordning bör göras nationellt så långt möjligt och med befintliga system. En 

löpande diskussion kommer behövas. Naturvårdsverket arbetar för tillfället tillsammans 

med bl.a. Jönköpings länsstyrelse inom uppdrag om SMART miljöinformation där grön 

infrastruktur är ett testområde för hur information ska kunna tillgängliggöras på ett 

effektivt och ändamålsenligt sätt på nationell nivå. 

Helsingborgs kommun: ”Staden önskar särskilt att kunskap om hur om 

invasiva arter och hur dessa hanteras i landskapet tas fram och sprids.” 

Det är en god idé att ta fram sådan kunskap. Det bör kunna göras på nationell 

nivå, redan nu finns bra informationsfilmer om hur vissa invasiva arter kan bekämpas 

på Naturvårdsverkets hemsida: https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-

frammande-arter/ . 

Markägare 

LRF Skåne/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge:”Vi är 

tveksamma till behovet av en naturvårdsportal. Skapas en naturvårdsportal 

måste markägare och platser anonymiseras. Naturvårdsportalen måste vara 

rättsäkert för berörda markägare.” 

Segeåns vattenråd: ”Här arbetar Segeåns Vattendragsförbund med en 

hel del informationsinsatser dels om biologisk mångfald, ofta knuten till 

vatten. Målgrupper vi arbetar med är skolor, allmänhet, politiker och 

tjänstemän.” 

https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/
https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/
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Skeingesjöns Fiskevårdsområde (FVO): ”Ett direkt hot mot 

äganderätt och rådighet över privat egendom (punkt 1 o 2). 

Inventeringar/utvärderingar behövs förvisso men absolut inte med angivelse 

av lokal eller karta. Punkt 3 och 4 har högst prioritet /relevans för 

kunskapsuppbygnad.  Transperens via kartor kan missbrukas. En 

oerfaren/okunnig allmänhet gör lätt skada i bästa välmening.” 

Det blir svårt att få en regional bild av var olika naturvärden finns om de 

anonymiseras och inte kan specificeras och åskådliggöras med angivelse av bl.a. värde, 

lokal och samlas på en karta. Information kan missbrukas, men utan den så blir det 

också svårt att göra rätt prioriteringar. En fortsatt diskussion om hur och vad som 

behöver offentliggöras behövs uppenbarligen med fler aktörer. Rättssäkerheten och 

äganderätten och vad som hotar dessa med planeringsunderlagen är oklart för 

länsstyrelsen, men vi får samverka i frågan och hitta bra vägar framåt. 

Lunds stift: ”Intressant att använda Naturvårdsportalen.” 

Ideella organisationer 

Skånes Ornitologiska förening (SkOF): ”SkOF deltar. Finns ett stort 

behov av en samlad naturvårdsportal där det är enkelt att hitta uppgifter om 

naturvård i länet. Medlemmar i SkOF bidrar redan i mycket stor omfattning 

med uppgiftsinlämnande via tex artportalen och diverse fågelinventeringar.” 

Ja, den ideella rapporteringen av arters förekomst är grundläggande för vår kunskap 

om arternas utbredning i länet och viktig att fortsätta med. 

Naturskyddsföreningen Skåne: ”Är detta verkligen en bra prioritering?  Vi 

har idag Artportalen(AP) som används flitigt och kan användas mer. I AP finns 

redan massor med både öppna och dolda funktioner som kan användas mer, 

och även utvecklas. Har det förts en dialog om detta? Stort dubbel arbete 

riskeras som vi ser det om ännu en portal ska skapas.” 

Ja, det vore onödigt att skapa en regional artportal. Skånes portal är tänkt att 

komplettera där det saknas information och möjligheter att bidra med lokal och regional 

kunskap. I första hand bör nationella lösningar sökas, men regionala lösningar kommer 

säkerligen behövas pga olika förutsättningar och behov över landet som inte kan täckas 

av nationella lösningar. 

Universitet 

Malmö universitet ”Oklart vari Universitet ska bidra med.” 

Det kan klargöras när åtgärden börjar förberedas och portalen byggs upp. 

Lunds universitet: ”Universitetet vill bidra till att åtgärden utförs. 

Publicerade resultat kan tillgängliggöras, däremot kan inventeringsresultat 

från ej publicerade studier inte tillgängliggöras i samma utsträckning.” 

Myndigheter mfl 

Havs- och vattenmyndigheten: ”Det pågår ett arbete med en vård- 

och restaureringsportal för limniska miljöer, svämskogar m.fl. habitat. En 
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naturvårdsportal bör byggas så att den kan vidareutnyttja och samverka med 

informationen i en kommande restaureringsportal.” 

Det är viktigt att undvika dubbelarbete. Regionalt kan man dock börja samla viktig 

kunskap som sedan kan tankas in i en nationell portal, bara det görs med eftertanke och 

i samverkan. Planeringskatalogen kommer utgöra basen för planeringsunderlagen, en 

regional portal kompletterar med den information som inte täcks av katalogen. 

Trafikverket: ” Denna typ av åtgärd bör vara nationellt samordnad 

eftersom det förenklar för aktörer som har verksamhet över hela landet.” 

Ja, tanken är att göra nationell samverkan där det finns intresse från nationella 

myndigheter eller andra län. Där det saknas kan en regional portal kanske bli en 

startpunkt för ett nationellt arbete på lite sikt. 

Skogsstyrelsen Skåne: ”En nationell fråga, inte distrikt. Vad gäller 3 

har vi tagit fram en del för skog i Naturvårdande skötsel för internt bruk.” 

Länsstyrelsen kan samverka med nationell nivå där det är relevant. Skogsstyrelsen 

ligger redan rätt långt fram i att tillgängliggöra information som är relevant för arbetet 

med skogens mångfald och gröna infrastruktur och en naturvårdsportal kan lätt länkas 

till de sidor som är relevanta. 

 

Svenska kraftnät: ”Svenska kraftnät kan bidra med material, bl.a. 

resultat från inventeringar samt information om skötsel av artrika områden i 

kraftledningsgator.” 

Region Skåne: ”En naturvårdsportal har vi stöttat med bland annat 

projektbidrag då det känns som ett viktigt verktyg för en samordning av 

miljövårdsinsatserna i Skåne.” 

Ja, det bidraget var mycket välkommet och utgör grunden för förslaget att gå vidare 

med det arbetet. 

Åtgärd: WebbGIS för grön infrastruktur (5) 

Remissens åtgärdsbeskrivning: Ta fram en webbGIS-ingång på länsstyrelsens 

hemsida som samlar naturvårdsrelevant information kopplat till landmiljöerna och 

tillgängliggör nedladdningsbara skikt. WebbGISet ska även utgöra bas för grön 

infrastruktur underlagen som tas fram löpande. Samordnas med naturvårdsportalen och 

som komplement till webbGIS för vattenmiljöer. 

 

Sammanfattning 

Remissinstanserna i huvudsak positiva till att detta tas fram. Vellinge kommun påpekar 

behovet av att informationen är standardiserad på något sätt och 

markägarorganisationer har liknande reservationer mot förslaget som för 

Naturvårdsportalen – se svaren och kommentarerna under Åtgärd 2. För alla 

synpunkter se bilaga 1. 

Åtgärd: Samrådsgruppen för naturvård i Skåne (6) 

Remissens åtgärdsbeskrivning: Kontinuerligt hålla nätverksträffar om 

naturvårdsstrategin och handlingsplanen för grön infrastruktur. Till exempel som HUT 
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Skånes nätverk, bland annat för frågor kopplat till planering, lantbruk och vatten. 

Utveckla Samrådsgruppen för naturvård och se till att länsstyrelsen kommer ut mer till 

andras möten, t.ex. anordnade av vattenråd och Leaderområden. 

Sammanfattning 

Remissinstanserna i stort positiva till åtgärden, önskar delta, ger förslag till 

förbättringar och anger att vissa etablerade forum som skjutfältsråden fungerar bra och 

kan hantera frågan på den lokala nivån. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Eslövs kommun: Utveckla Samrådsgruppen efter samma modell som 

"Miljösamverkan Skåne". 

Svedala kommun: ”Nätverksträffar om naturvårdsstrategin är positivt om 

det ger konkret stöd till mindre kommuners naturvårdsarbete och strategiska 

arbete. Kanske kan miljösamverkan Skåne ta fram projekt där kommunerna 

kan arbeta med att informera markägare och leta efter möjliga åtgärder? 

Kanske en bra idé att inte skapa fler nätverk, utan istället samla ihop de som 

finns och göra dem mer handlingskraftiga.” 

Det är intressanta idéer att utveckla. Frågan behöver lyftas i samrådsgruppen för att 

se vilket intresse som finns från de medverkande till att ha ett sådant upplägg. Behovet 

av ytterligare ett nätverk kan bestämmas inom ramen för Samrådsgruppen för 

naturvård. 

Ängelholms kommun: ”Hur ska Länsstyrelsen få kännedom om andras 

möten? Hur ska information förmedlas? Hur ökas samverkan utöver 

nätverksträffar?” 

Kunskapen om de olika möten bygger på att de som ordnar dem informerar brett - 

ett gemensamt kalendarium på t.ex. Naturvårdsportalen skulle kunna vara en sådan 

samlande punkt som underlättare informationsspridningen. Samverkan kommer behöva 

ökas där många intressen sammanfaller. Utifrån bl.a. värdetrakternas avgränsningar 

kan det tydliggöras var i Skåne dessa områden finns. Samverkan kan ökas när vi lyckas 

identifiera om vad och var den är mest behövd. Bra samverkansformer kommer behövas - 

kunskap om det finns på flera håll, bl.a. inom Vattenriket, landsbygdsprogrammets 

rådgivningsverksamhet, Skogsstyrelsens rådgivning och länsstyrelsens arbete med 

åtgärdsprogram för hotade arter och miljöer. 

Markägare 

Skeingesjöns FVO: ”Länsstyrelsen har mycket att lära av hur tex FVO 

arbetar, hur markägare planerar och förvaltar mark/vatten frågan och att 

skogsbruket gör blå målklassningar i skogsbruksplaner.” 

Bra exempel på samverkan bör vara en fråga som samrådsgruppen tar upp och som 

skulle kunna spridas inom samrådsgruppen och övriga nätverk. 

Myndigheter mfl 

Fortifikationsverket: ”I mån av tid. Skjutfältsråden är bra, redan 

etablerade fora.” 
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Ja, den regionala dialogen och samverkan behöver kompletteras med lokala där det 

finns flera allmänna och privata intressen som sammanfaller. Där är skjutfältsråden ett 

bra exempel. 

Åtgärd: Genomföra riktade inventeringar (8) 

Remissens åtgärdsbeskrivning: Satsa på riktade inventeringar av bristfälligt 
kartlagda organismgrupper, såsom lavar, svamp och många småkrypsgrupper, samt 
hitta nya värdekärnor och gröna länkar för prioriterade miljöer. 

Sammanfattning: De flesta remissinstanser avser bidra efter förmåga och inom 

ramen för sitt uppdrag. Länsstyrelsen behöver samordna och i samverkan prioritera vilka 

inventeringsinsatser som bör prioriteras. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Eslövs kommun: ”Arbetet pågår redan idag på kommunal nivå, men det 

regionala arbetet behöver förstärkas, då flera värdetrakter och värdekärnor 

spänner över flera kommuner. De olika aktörernas ansvar behöver förtydligas 

och ekonomiska medel behövs tillföras från statligt håll om större satsningar 

ska genomföras.” 

Ja, en översikt av behovet behöver sammanställas så resurserna kan prioriteras rätt 

och fördelas mellan de olika intressenterna. 

Höörs kommun: ”Vi kan följa upp tidigare inventeringar och eventuellt 

även initiera nya beroende på sammanhang, ekonomiskt utrymme etc. Extern 

finansiering t ex via LONA är en förutsättning.” 

Höganäs kommun: ”Förutsättning för det är att bidrag á 50 % medges 

från LONA, som i dagsläget inte prioriterar inventeringar. Kommunen har 

finansierat ett antal egna inventeringar.” Flera andra kommuner lyfter LONA-

medel som avgörande för att få igång inventeringsverksamhet. 

Malmö stad: ”Kommunen kommer framför allt att bidra till detta genom 

projekt finansierade genom LONA.” 

En diskussion om LONA-medlens prioriteringar kan behövas utifrån vilka behov som 

finns och vilken typ av inventeringar som prioriteras inom ramen för LONA kan då 

förtydligas. 

Sjöbo kommun: ”Bra, att länsstyrelsen tar ansvaret och kostnaderna för 

detta.” 

Ja, länsstyrelsen kommer ta en del av arbetet, men det kommer krävas en gemensam 

insats för att klara av hela betinget. En översikt av behovet behöver tas fram gemensamt 

av de aktörer som regelbundet samlar in information och som har överblick av 

kunskapsläget. 

Svedala kommun: ”Det är viktigast att prioritera att först och främst nå ut 

med den information som redan finns. Nya inventeringar bör senareläggas 

inom projektet.” 

Ja, befintlig information behöver nås ut med. Parallellt behövs dock även ny 

information samlas in utifrån bl.a. ny kunskap och nya prioriteringar. I vissa fall 
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behövs nya inventeringar för att den befintliga kunskapen ska kunna bedömas på ett 

relevant sätt. 

Kristianstad kommun: ”Riktade och kunskapshöjande inventeringar har 

genomförts och fler kan vara aktuella framöver. Inventeringar genomförs 

framförallt inom projektverksamhet, t ex LONA. Även 

naturvärdesinventeringar kan bidra med ny information.” 

Trelleborgs  kommun: ”Vi deltar gärna i det arbetet och utför nästan 

årligen nya inventeringar i olika LONA projekt. Om länsstyrelsen ser 

kartläggningsbrister inom någon organismgrupp och berättar det för oss så kan 

vi ta med dem i kommande projekt.” 

Bra, en översikt av behovet behöver tas fram gemensamt av de aktörer som 

regelbundet samlar in information och som har överblick av kunskapsläget. 

Svalövs kommun: ”Vore bra om länsstyrelsen kan ansvara och finansiera 

inventeringar av speciella organismgrupper.” 

Ängelholms kommun: ”Kommuner med mindre resurser gällande 

naturvård (både personal och ekonomi) kan få svårt att genomföra riktade 

inventeringar på egen hand. Hur kan stöttning och samarbete ske?” 

En gemensam prioritering och fördelning av ansvaret kan vara rimlig där 

länsstyrelsen har ett samordnande ansvar. Stöttning kan ske genom att ta fram en 

gemensam bild av behoven och t.ex. samverka när inventeringsarbete upphandlas eller 

planeras. LONA-medel kan sökas för insatser. 

Markägare 

LRF Skåne/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge: ”När 

inventeringar görs ska berörda markägare informeras och ges möjlighet att 

delta vid dessa inventeringar” 

Skeingesjöns FVO: ”Alla inventeringar på privat mark/vatten skall 

anmälas och godkännas av ansvarig markägare/förvaltare/vattenägare. Likaså 

skall avtalas om hur resultat kommer att kommuniceras. Det skall vara en 

öppen fråga för vattenägarna/markägaren att förhandla om och besluta hur 

brukande/skydd kommer att utformas. Ansvarig inventerare/institution skall 

kunna ha en palett av råd för detta att erbjuda markägaren.” 

Inventeringsinsatser från myndigheten sida hanteras och är tänkt att fortsatt 

hanteras på liknande sätt som bl.a. nationella inventeringar av naturtyper görs, dvs 

med information inför arbetet och vid mer riktade inventeringar till mindre områden 

finns också möjlighet att informera om arbetet direkt till mark- och vattenägare. 

Resurser finns dock inte till att avtala med alla som berörs om att delta vid alla 

inventeringarna däremot behöver resultaten förmedlas till berörda för att kunna göra 

nytta. Vid behov av skyddsinsatser enligt kapitel 7 Miljöbalken sker en förhandling med 

berörda sakägare om skötselinsatser och ersättningsfrågor. 

Segeåns vattenråd: ”Beträffande inventeringar så tar Segeåns 

Vattendragsförbund och Vattenråd fram en del material som läggs ut på vår 

hemsida och redovisas till artportalen av våra konsulter.” 
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Universitet 

Lunds universitet: ”Universitetet vill bidra till åtgärden, i den mån 

projekt har finansiering, och ser också åtgärdsförslaget som en möjlighet att 

knyta lämpliga kandidat- och mastersarbeten till gemensamma frågeställningar 

som kan bidra till arbetet med handlingsplanen.” 

Malmö universitet: ”Hur tas underlag för begreppen "värdekärnor" 

resp. "befintliga värden" fram? Är detta Forskningsprojekt för 

universitet/högskolor?” 

Kunskapsläget och processen för framtagande av värdekärnor, värdetrakter och 

befintliga värden är olika för olika naturtyper. Mycket bygger på inrapporterade 

observationer av olika arter och nationella och regionala inventeringar av värdefulla 

naturtyper. Det pågår en del forskningsprojekt för att förbättra kunskapsläget om grön 

infrastruktur, bl.a. hos Lunds universitet och SLU Alnarp. 

Myndigheter mfl 

Havs- och vattenmyndigheten: ”En samordning med kommande 

kunskapsuppbyggnad för tex arbetet med nationel plan för omprövning av 

vattenkraft bör eftersträvas.” 

Länsstyrelsen instämmer, det löpande arbetet och kommande uppdrag behöver 

integreras i arbetet med grön infrastruktur. 

Skogsstyrelsen: ”Inga resurser för detta.” 

Möjligheten att registrera nyckelbiotoper passar bra inom åtgärden och 

Skogsstyrelsen bör även kunna hantera behovet av ny kunskap inom ramen för sitt 

uppdrag som miljömålsansvariga för Levande skogar. Befintliga handläggare i fält bör 

kunna rapportera in artfynd i Artportalen. 

Trafikverket: ”Kan delta/bidra i denna åtgärd när det är aktuellt med 

kartläggning av organismgrupper som finns i infrastrukturmiljöer. Viktigt att i 

relevanta fall ha en större geografisk avgränsning än länet.” 

Ja, samverkan med grannlänen och i vissa fall på nationell nivå är viktigt. 

Svenska kraftnät: ”Vi är intresserade av att bidra i detta arbete.” 

Övergripande insatsområde: Skydda de 

viktigaste områdena 

Åtgärd: Reträttmarker (7) 

Sammanfattning Mycket viktig fråga kopplad till behoven av att skydda områden 

från översvämning. En dialog behövs och kopplas till arbetet med handlingsplan för 

klimatanpassning i länet. Främst kommunerna känner sig berörda och har kommit olika 

långt i frågan. Länsstyrelsens initiativ till Regional kustsamverkan är ett bra forum att 

löpande samverka kring denna åtgärd.  

För de enskilda synpunkterna och svaren hänvisas till bilaga 1. 
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Åtgärd: Utvidgningar av skyddade områden (9) 

Sammanfattning 

De flesta remissinstanser är beredda att delta i arbetet med att skydda de 

områden som finns, men flera anger att resurserna är för knappa. 

Kommuner 

Burlövs kommun: ”Områden och behov saknas till stora delar. Det 

område med de högsta naturvärdena är skyddade och möjligheten att skydda 

det andra är utrett.” 

Ja, vissa kommuner kanske har tillräckligt stor andel av områdesskydd redan idag. 

En översikt kan ge underlag för prioriteringar och tydliggöra för all berörda vilka 

insatser som är planerade. 

Eslövs kommun: ”Statliga resurser måste tillföras.” 

Ja, det saknas anslag för att nå de miljömål som är beroende av områdesskydd. 

Höganäs kommun: ”För opreciserat, kan inte besvaras” 

Precisering sker och åtgärden konkretiseras när den påbörjas. De bör ske i i 

samverkan med Skogsstyrelsen och kommunerna som också har ansvar för att skydda 

områden inom sina respektive uppdrag. 

Sjöbo kommun: ”Bra, att länsstyrelsen tar ansvaret och kostnaderna för 

detta.” 

Ett gemensamt ansvar, men länsstyrelsen samordnar arbetet och har huvudansvaret. 

Markägare 

LRF Skåne/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge: ”När 

inventeringar görs ska berörda markägare informeras och ges möjlighet att 

delta vid dessa inventeringar” 

Inventeringsinsatser från myndigheten sida hanteras och är tänkt att fortsatt 

hanteras på liknande sätt som bl.a. nationella inventeringar av naturtyper görs, dvs 

med information inför arbetet och vid mer riktade inventeringar till mindre områden 

finns också möjlighet att informera om arbetet direkt till markägare, vilket är regel 

redan idag. Resurser finns dock inte alltid till att avtala med alla som berörs om att 

delta vid inventeringarna, men görs när det är möjligt. Länsstyrelsens ambition i 

områdesskyddet är att alltid och i samverkan ta tillvara markägarnas kunskap och 

ambitioner med de områden som de äger och förvaltar. 

Skeingesjöns FVO: ”Markägare/vattenägare kan förvalta sina områden 

och ev. buffertzoner under eget ansvar. Det är en del av yrkesstoltheten och 

glädjen med naturresursförvaltning/ägande.” 

Det är viktigt att egenansvaret tas. De områden där värdena inte är förenliga med 

pågående markanvändning kan behöva intrångsersättas för att inte mark- och 

vattenägare ska behöva stå för en alltför stor kostnad. 

Myndigheter mfl 

Fortifikationsverket: ”Får inte innebära begränsningar för totalförsvaret 

men annars ok.” 
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Samverkan sker alltid inför skydd som berör totalförsvaret. 

Skogsstyrelsen: Är väl inte GI-uppdraget? Skogsstyrelsen har inga 

möjligheter att bidra med inventeringar utan finansiering. Skogsstyrelsen har 

dock fått i uppdrag att starta en ny nyckelbiotops inventering av regeringen. 

Inventeringen ska pågå 2018 till 2027. 

Områdesskyddet är en hörnsten i arbetet med grön infrastruktur. Skogsstyrelsen kan 

bidra med sin kunskap om planerade skydd och avtal, samt löpande samverka i frågorna 

om områdesskydd så som görs redan idag. Nyckelbiotopsinventeringens resultat är en 

viktig grund för prioriteringarna framöver. Se även bilaga 2 med noteringar från 

uppföljande möte mellan länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.  

Åtgärd: Översyn av reservatsföreskrifter (10) 

Remissens åtgärdsbeskrivning: Översyn av föreskrifterna i Skånes naturreservat och 

likrikta C-föreskrifterna så långt det går med hänsyn till reservatens syfte. Genomföra 

strategi för detta, strategi tas fram 2018. 

Sammanfattning 

Åtgärden efterfrågas framförallt av vissa kommuner och det finns förslag på att 

utvidga översynen. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Helsingborgs kommun: ”Vi tar gärna del länsstyrelsens arbete och 

diskussioner för att eventuellt genomföra översyn i våra kommunala 

naturreservat.” 

Lomma kommun: ”Otydlig formulering, vad innebär likrikta 

föreskrifterna. Det beror helt på hur syftet är definierat. Om syftet definieras i 

enlighet med MB så blir det väldigt brett. Det är stor skillnad i 

föreskriftsdetaljer för tätortsnära reservat, viktigt att det finns flexibilitet.” 

Ja, syftet behöver förtydligas. Länsstyrelsen tar med det i arbetet som är tänkt att 

genomföras inom ett pilotområde först. 

Malmö stad: ”Det är bra om detta även involverar de kommunala 

reservatens föreskrifter.” 

Svedala kommun: ”Svedala kommun har ej deltagit i detta arbetet. Är det 

genomfört under 2018?” 

Strategin är under framtagande, ett pilotområde kommer arbetas med och om det 

finns resurser kommer arbetet rulla vidare över Skåne utifrån de prioriteringar som görs i 

strategin. 

Markägare 

LRF Skåne/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge: ”Vi vill ha 

information eller vara remissinstans men vi vill inte vara direkt aktiva i 

åtgärden” 

Information kommer löpande ges i Samrådsgruppen för naturvård. Remiss sker till 

berörda markägare enligt normal rutin. 
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Skeingesjöns FVO: ”Behövs. Lägg till måluppfyllelseutvärdering och en 

kostnad/nytta analys och jämför med privat förvaltning/ägande av samma typ 

av områden.” 

Anledningen till områdesskydden är ofta att kostnaden för att förvalta och bevara 

naturvärdena är för höga för den enskilda markägaren eftersom den pågående 

markanvändningen ibland behöver inskränkas, vilket gör att kostnad/nyttoanalysen 

redan är klar innan beslut tas om att inleda någon form av områdesskydd – åtgärden 

kommer inte beröra den delen av reservatsarbetet. 

Myndigheter mfl 

Svenska kraftnät: ”Svenska kraftnät ser positivt på denna åtgärd. Vi har 

flera befintliga kraftledningar med tillhörande koncession och ledningsrätt som 

löper genom naturreservat i länet. Vi ser vikten av att dessa rättigheter 

säkerställs på samma sätt i reservaten och på sådant sätt att underhållet av 

kraftledningarna och naturreservaten kan samexistera. Svenska kraftnät bistår 

gärna i detta arbete.” 

Övergripande insatsområde: Ansvarsarter och 

-miljöer 

Åtgärd: Kunskapsuppbyggnad kommunala ansvarsarter 

(11) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Naturvårdsåtgärder för kommunala 

ansvarsarter. Arbeta för genomförande av riktade åtgärder för föreslagna ansvarsarter. 

Sammanfattning 

Kommunerna positiva till åtgärden överlag men anger att den behöver preciseras, 

samordnas av länsstyrelsen och ges resurser för att kunna genomföras. Flera kommuner 

är redan igång med arbetet. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Helsingborgs kommun: ”Vi genomför arbetet i den mån det är möjligt 

inom ramen för vår drift och investeringsbudget för naturvård.” 

Höganäs kommun: ”Begreppet kommunala ansvarsarter kan ifrågasättas, 

även urvalet och nyttan.” 

Malmö stad: ”Malmös utpekade ansvarsarter är inte helt relevanta. Det 

saknas flera arter, såsom grönfläckig padda, pilgrimsfalk och kalklungmossa.” 

Positivt med kommunalt arbete som kan spridas till andra. Länsstyrelsen tar gärna 

emot synpunkter på vilka invändningarna är och hur det kan hanteras på ett så bra sätt 

som möjligt. De utpekade arterna är förslag och kan justeras, kommunerna kan gärna 

komplettera listan där man ser att det finns behov och resurser. Samverkan om 

genomförandet kommer ge en bättre gemensam bild av läget och hur fördelningen av 

ansvarsarterna kan justeras. 
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Åtgärd: Planeringsunderlag för ansvarsmiljöer och -arter 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Ta fram planeringsunderlag för skånska 

ansvarsmiljöer och -arter inklusive Natura 2000-arterna. Följ upp att 

översiktsplanerna hanterar dessa områden för de kommuner som har värdetrakter och 

värdekärnor. Identifiera vilka värdetrakter som är funktionella för långsiktigt bevarande 

av olika arter och vilka arealer som krävs för att bevara arterna på sikt. 

Sammanfattning: Kommunerna positiva även om resurser saknas hos en del 

kommuner. Kommunerna ser det som ett angeläget område att hantera inom ramen för 

arbetet med översiktsplanerna och att underlag kan arbetas in i natur- och 

grönstrukturprogram. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Eslövs kommun: ”Frågan måste lyftas till en regional nivå eftersom 

kommunerna har svårt att hantera värdetrakter då de spänner över flera 

kommuner.” 

Ja, kommunernas kunskap och medverkan behövs för att få fram så bra underlag som 

möjligt. Underlagen för värdetrakter bör också användas vid bedömningen av 

mellankommunala frågor. 

Höörs kommun: ”Resurser saknas. Samarbete med länsstyrelsen och 

andra kommuner samt möjlighet till extern finansiering är nödvändigt för att 

vi ska kunna arbeta med detta.” 

Nödvändigt att samverka i dessa frågor. Länsstyrelsen har ansvar för att ta fram bra 

regionala planeringsunderlag. Beroende på vilka resurser som kommer finnas kan det 

göras mer eller mindre omfattande. 

Kristianstads kommun: ”Det regionala underlagsmaterialet i 

Länsstyrelsens art- och traktpoolsanalys skulle med fördel kunna uppdateras 

eftersom mycket ny kunskap i artportalen har tillkommit sedan 2010. 

Planeringsunderlag för artrika naturmiljöer har nyligen tagits fram i arbetet 

med kommunens grönplan.” 

Ja, det är gjort till viss del, bl.a. när det gäller sandmarkerna, men här är det 

sammanslaget med kunskapen om olika naturmiljöer till en sammanvägd bild av 

värdena. Om det finns resurser skulle vi gärna arbeta vidare med att uppdatera art- och 

traktpoolsanalyserna. 

Lomma kommun: ”Som nämnt tidigare så är värdetrakter lämpligt på 

regional nivå men i många fall för generellt indelade för detaljerad 

planläggning.” 

Ja, det bör vara kartor som är mer detaljerade om det ska vara tillämpbart på 

kommunal nivå. Kan fungera som stöd för vilka arter som kan vara intressanta att 

prioritera. 

Malmö stad: ”Till viss del. Varför görs begränsningen till de kommuner 

som har värdetrakter och kärnor? Det handlar huvudsakligen om ansvarsarter 

som givetvis även kan finnas i vardagslandskapet. Den regionala 

handlingsplanen bör även ha ett större fokus på biotoperna, som till stor del är 

under hot.” 
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Anledningen är att prioritera de resurser som vi har till de områden där värdena är 

som störst. Definitionerna av värdekärnor och för vilka arter och miljöer som 

värdetrakter behövs kan kompletteras löpande. Naturtyperna ädellöv, sandmarker, 

gräsmarker m.fl. utgör större delen av fokuset för handlingsplanen.” 

Sjöbo kommun: ”Om kommunerna ska identifiera och följa upp i 

översiktplanearbetet krävs resurser!” 

För en aktuell ÖP behöver även kommunerna ta fram lokala underlag. Resurser 

behöver prioriteras för detta på såväl nationell som regional och lokal nivå. 

Uppföljningen bör kunna ske i samband med aktualisering av ÖP och när nya ÖP 

arbetas fram. 

Svedala kommun: ”Värdetrakter och värdekärnor som i denna 

handlingsplan är utpekade i Svedala kommun stämmer inte med Svedala 

naturvårdsplan och inte heller med aktuell markanvändning. Avgränsning, 

indelning i områden och buffertzoner verkar inte stämma med verkligheten. 

Kommunen måste delta i detta arbete.  Detta påverkar kommunens 

möjligheter att utvecklas.” 

Arbetet med värdetrakter utgår från delvis nya data, men framförallt analyseras den 

tidigare kända informationen på ett nytt sätt – med bl.a. täthetsanalyser där 

avgränsningarna inte följer nuvarande markanvändning (se bilaga 1 till 

handlingsplanen för mer detaljer och förklaring till vad de olika värdetrakterna visar), 

vilket gör att värdetrakterna i vissa delar av länet täcker andra områden än som ingår i 

de naturvårdsprogram och liknande som tagits fram. Värdetrakterna och denna åtgärd 

kommer att förtydligas och konkretiseras i samband med att handlingsplanens åtgärder 

börjar genomföras. 

Markägare 

Skeingesjöns FVO: ”Kommunala översiktsplaner skall inte hantera eller 

omfatta jord - och skogsbrukets ansvarsområden.  Detta är ju 

planekonomimetoder.” 

De kommunala översiktsplanerna behöver bli bättre på att beskriva de värden och 

verksamheter som man ser som lämpligast markanvändning. Det tar inte över något av 

jord- och skogsbrukets ansvarsområden. 

Universitet 

Lunds universitet: ”Universitetet vill bidra till åtgärden. Universitetet 

driver idag ett antal forskningsprojekt, samt arbetar aktivt för att söka medel 

för nya projekt, som berör åtgärdsförslaget. Vi ser också åtgärdsförslaget som 

en möjlighet att knyta lämpliga kandidat- och mastersarbeten till gemensamma 

frågeställningar som kan bidra till arbetet med handlingsplanen.” 

Länsstyrelsen ser gärna att sådant samarbete genomförs utifrån de resurser vi kan 

tillhandahålla. 

Malmö universitet: Hur tas underlag för begreppet "värdetrakter" 

fram? Engageras universitet /högskolor? Forskningsprojekt? 
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Underlagen utgörs av bl.a. inrapporterade observationer i Artportalen och 

genomförda inventeringar av ängs- och betesmarker. Vi har använt befintlig kunskap för 

värdetrakterna. Lunds universitet har varit bollplank för vissa av de regionala 

analyserna och Artdatabanken samt Metria har arbetat med nationella analyser som 

även använts som regionalt underlag. 

Myndigheter mfl 

Region Skåne, regional utveckling: ” Vi ställer oss positiva till att fler 

skyddade naturområden tillskapas då det är viktigt för regionens 

attraktionskraft och arternas fortlevnad”. 

Länsstyrelsen delar Region Skånes bedömning. 

Övergripande insatsområde: Invasiva 

främmande arter 

Åtgärd: Handlingsplan invasiva arter (13) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Ta fram en handlingsplan mot invasiva 

främmande arter (IAS). 

Sammanfattning 

Flera kommuner är engagerade och arbetar aktivt med att bekämpa invasiva arter 

redan nu och efterfrågar såväl samordning som konkreta insatser. De flesta är positiva 

till en handlingsplan, men vill inte att det ska fördröja insatser mot de invasiva arterna 

(IAS, Invasive Alien Species). För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Höganäs kommun: ”Kommunen arbetar redan aktivt med invasiva arter. Det 

som behövs är åtgärder, inte planer. Landsbygdsprogrammet bör 

kompletteras med stöd för åtgärd mot invasiva arter.” 

Bra förslag att se om medel kan fås från Landsbygdsprogrammet. En övergripande 

plan är viktigt att göra så att åtgärderna prioriteras rätt och samordnas för att få 

effekt. 

Malmö stad: Eventuellt kommer en kommunal handlingsplan mot 

främmande invasiva arter att tas fram i framtiden. Viktigt att definiera var och 

när en art är invasiv, vilket inte behöver innebära att den är främmande. 

Exempelvis havtorn och bladvass.” 

Kommunala planer kommer säkerligen behövas för att hantera frågan 

framgångsrikt. Åtgärder är viktiga även mot inhemska arter som är expansiva, 

gränsdragningen mellan dessa och avvägningen mellan prioriteringen av vilka arter som 

är viktigast att hantera behöver göras löpande och utifrån de lokala förhållandena. 

Svalövs kommun: Kommunen arbetar med att bekämpa vissa invasiva 

arter på egen mark. Det behövs verkstad istället för handlingsplaner.” 

Ja, konkreta insatser behövs. En handlingsplan är tänkt att ge en bra grund för 

prioritering och i vilken ordning arbetet bör ske. 
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Ystads kommun: ”Ystads kommun planerar att i samarbete med 

Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn söka pengar från LEADER för att ta fram en 

förstudie om samverkan kring arbetet mot IAS.” 

Bra initiativ, kan förhoppningsvis leda till erfarenheter och kunskap som vi kan 

sprida till andra kommuner, fler aktörer och landsdelar. 

Vellinge kommun: ”Länsstyrelsen först, kommunen sedan.” 

Ja, det kan vara en bra tågordning. Några kommuner har dock redan börjat 

samverka tillsammans med Länsstyrelsen för att bl.a. bekämpa jätteloka gemensamt. 

Ängelholms kommun: ”Vissa kommuner har egna handlingsplaner för 

invasiva arter. Hur ska dessa överlappa/komplettera Länsstyrelsens 

handlingsplan?” 

Det får hanteras inom genomförandet av åtgärden. Den är beroende av att resurser 

avsätts för arbetet, vilket hänger samman med nationella prioriteringar. 

Markägare 

LRF Skåne/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge: ”Vi är 

positiva till en handlingsplan mot invasiva arter.  Markägarorganisationer bör 

finnas med i arbetet med att ta fram en handlingsplan.” 

Ja, fler aktörer är välkomna att medverka. Länsstyrelsen samordnar arbetet och ser 

till att planen kommer på plats när finansieringen är säkrad. 

Universitet 

Lunds universitet: ”I de fall där universitetet har kunskap om aktuella 

invasiva arter kan vi bidra till åtgärdsförslaget.  Universitetet kan även bidra 

med metodutvärdering inom ramen för pågående projekt eller i större 

utsträckning om finansiering finns.” 

Det är välkommet, finansieringen är också avgörande för att den regionala 

handlingsplanen kommer på plats. 

Ideella organisationer 

Ekfrämjandet: ”Känns meningslöst?” 

Arbetet är meningsfullt om det riktas in på rätt åtgärder. Nationellt sker planering 

och framtagande av olika handlingsplaner beroende av vilken art det rör. Tidigt 

agerande mot invasiva arter är mycket viktigt och kommer ge meningsfulla resultat. 

Naturskyddsföreningen i Skåne: ”Äntligen vaknar vi och övriga 

Sverige när det gäller invasiva arter. Information och kommunikation gällande 

detta är akut, inte minst konkreta råd för bekämpning, finns det hjälp att få, 

medel att söka, osv. Inte minst privatpersoner behöver idag hjälp. Kommer 

den handlingsplan som nämns att rikta sig även till allmänheten? Vi tror inte 

minst markägare och mäklare framöver kommer att söka råd.” 

Tanken är att alla som kan påverka frågan ska omfattas av handlingsplanen. Fokus 

blir på de som har rådighet, bl.a. markägare, men information om var arterna finns och 

etablerar sig kommer vi behöva allmänhetens hjälp med. 
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Myndigheter mfl 

Skogsstyrelsen: ”I åtgärden anser vi att arbetet med att ta fram en 

handlingsplan ska utvidgas att involvera betydligt fler än länsstyrelsen. Här är 

Skogsstyrelsen, markägare, kommuner, den gröna näringen och ideella 

föreningar viktiga för att uppnå målen med att begränsa de oönskade arternas 

spridning i landskapet.” 

Ja, fler aktörer är välkomna att medverka. Länsstyrelsen samordnar arbetet och ser 

till att planen kommer på plats när finansieringen är säkrad. 

Trafikverket: ”Detta problem kommer att kräva samarbete mellan olika 

parter samtidigt som det är avgörande viktigt att få till stånd åtgärder snarast. 

En önskan finns om en kraftfull handlingsplan och att resurser till åtgärder 

avsätts.” 

Länsstyrelsen instämmer i Trafikverkets bedömning. 

Åtgärd: Kartlägga invasiva arter (14) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Kartlägga invasiva arter och var de finns för 

att få grepp om var det är prioriterat att gå ut och bekämpa. Arbeta med tidiga insatser 

är mycket viktigt. 

Sammanfattning 

Kommunerna positiva men anger i några fall att resurser saknas. Det finns exempel 

på kommuner där kunskapen redan är god. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Höganäs kommun: Vi har redan idag god kännedom om var. 

Mycket bra, det saknas på en del platser och för vissa arter. Där kunskapsläget är 

gott kan man gå direkt på åtgärder. 

Ängelholms kommun: ”Det vore önskvärt med en prioritering av de 

invasiva arterna för Skåne, så att det blir en tydlig prioritering med var insatser 

ska läggas först. Prioriteringen får uppdateras regelbundet. Hur synkroniseras 

kartläggning över de bekämpningsinsatser som respektive kommun redan 

gör?” 

Nationellt sker en prioritering, utifrån den behövs en regional prioritering också. 

Kartläggningen av pågående insatser behöver göras i inledningen av genomförandet av 

åtgärden. 

Ideella organisationer 

Naturskyddsföreningen i Skåne: ”Utbilda entreprenörer: finns det 

ens någon sådan som kan något om bekämpning av invasiva arter?” 

En del arbete pågår redan, men en inventering av kunskap och behov av utbildning 

behöver göras inom arbetet. Kommer bli en viktig del av handlingsplanen för att få bukt 

med de invasiva arterna. 
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Myndigheter mfl 

Skogsstyrelsen: ”kan vara mkt relevant för oss, men avhängigt av 

möjlighet att ha resurser för det.” 

Samma läge som för länsstyrelsen, men vissa omprioriteringar kan också vara 

nödvändiga för att uppfylla kraven enligt EUs förordning och de nya som beslutats om i 

Sverige. 

Trafikverket: ”I våra underhållskontrakt införs efterhand krav på att 

entreprenören ska dokumentera och åtgärda blomsterlupin i våra vägområden 

då dessa utgör ett hot mot arterna i de artrika vägmiljöerna.” 

Bra med föregångsexempel på hur det kan hanteras i upphandlingar och för att 

utveckla metoder för bekämpningen. 

Åtgärd: Begränsa handeln med invasiva arter (ersatt) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Begränsa eller få stopp på handeln med IAS 

typ vresros. Certifiera för invasivfri handel eller andra frivilliga, regionala initiativ kan 

påbörjas. Driva på för lagstiftning mot fler arter än de som listas av EU där problem 

finns och där de förekommer i handeln. 

Sammanfattning 

Kommunerna överlag tveksamma till om det är en lokal fråga. Åtgärden borttagen 

och ersatt med en annan ” Upprätta en nationell lista över potentiellt invasiva 

främmande arter. Avsätta resurser för samordning och bekämpning av invasiva 

främmande arter.” Se bilaga 1 för de yttranden som lämnats på remissversionens 

åtgärdsförslag. 

Övergripande insatsområde: Friluftsliv 

Åtgärd: Uppdatera karttjänsten ledinventering (16) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Uppdatera, kvalitetssäkra och utveckla 

karttjänsten ”Ledinventeringen”. 

Sammanfattning 

Åtgärden ingår i handlingsplanen för friluftsliv och är lagd som åtgärd 2 ”Utveckla 

en gemensam skånsk ”friluftslivsportal” på webben” i åtgärdsprogrammet för friluftsliv i 

Skåne med följande beskrivning: ”Det finns mycket information om friluftsliv och 

tillgängliga områden på olika hemsidor. Genom att samla alla besöksvärda 

naturreservat, nationalparker, strövområden och friluftsområden etc oavsett om det är 

länsstyrelsen, Stiftelsen Skånska Landskap eller kommuner mfl. som äger/förvaltar 

området på ett och samma ställe blir det lättare för besökaren att hitta ut. I portalen bör 

även leder och anordningar (rastplatser, grillplatser, parkeringsplatser, hållplatser etc) 

som underlättar för besökaren finnas beskrivna. Även områden anpassade för olika typer 

av funktionsnedsättningar bör finnas samlade för att underlätta för alla att hitta ut. 

Förstudien bör titta på möjligheten om Länsstyrelsens karttjänst Ledinventeringen kan 

utgöra en grund för en portal eller om det finns andra tillgängliga lösningar. I 
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förstudien ingår det även att se till olika målgruppers behov, tex tjänstemän som arbetar 

med friluftsliv, allmänheten, utländska besökare etc.” 

Se bilaga 1 för de yttranden som inkommit. Dessa har hanterats i arbetet med att ta 

fram ”Handlingsplan för Skånes friluftsliv 2018-2021”. 

Åtgärd: Analysera skyddade områden som resurs för 

friluftsliv (18) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Analys och nulägesbeskrivning av 

tillgängligheten i skyddade områden avseende möjligheter för att utföra olika typer av 

friluftsliv och förslag till behov av åtgärder såsom: Behov av förändring av föreskrifter 

för allmänheten (C-föreskrifter) och zonering och kanalisering av friluftslivet. 

Sammanfattning 

Åtgärden ingår i handlingsplanen för friluftsliv och är lagd som åtgärd 19b. 

”Analys av skyddade områden som en resurs för friluftslivet och naturturism” och beskrivs 

som följer: ”Analys över hur tillgängliga och lämpliga de skyddade områdena är för 

olika typer av friluftsliv och naturturism. I analysen bör ordningsföreskrifter, befintliga 

anordningar och leder ingå för att få ett helhetsperspektiv över tillgängligheten. 

Analysen bör utmynna i att lyfta områden som kan vara lämpliga för naturturism. Samt 

peka på behov av kompletterande anordningar och leder för tex MTB, ridning, olika 

funktionsnedsättningar, tillgänglighet med barnvagnar. Åtgärden finns även med i 

Skånes regionala handlingsplan för Grön infrastruktur.” 

Se bilaga 1 för de yttranden som inkommit. Dessa har hanterats i arbetet med att ta 

fram ”Handlingsplan för Skånes friluftsliv 2018-2021”. 

Insatsområde Gräsmarker 

Åtgärd: Förändringar av landsbygdsprogrammet (20) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Förbereda förslag på förändringar som 

behövs inför nästa period av landsbygdsprogrammet för att mer av ersättningarna som 

ges också ska gynna naturvärdena. 

Sammanfattning 

Remissinstanserna är positiva till åtgärden. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Markägare 

LRF Skåne/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge: 

”Markägarorganisationer kan vara med i dessa ärenden.” 

LRF, Södra skogsägarna och Jordägareförbundet läggs till som medverkande liksom 

Stiftelsen Skånska landskap. 

Ideella organisationer mfl 

Hushållningssällskapet Skåne: ”Hushållningssällskapet i Skåne är 

intresserade av att delta i mån av tid och resurser.” 

Hushållningssällskapet är tillagt som medverkande. 
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Naturskyddsföreningen i Skåne: ”Generellt vad gäller miljöstöd och 

landsbygdsprogrammet är att administrationen förändras så stöden faktiskt 

utbetalas – detta gäller inte minst insatsområdet Gräsmarker. Hur mycket 

värden har redan gått förlorade för att de som sköter markerna under flera år 

inte fått ut sina stöd? Detta trots att de rapporterat helt korrekt och i tid.” 

Länsstyrelsen instämmer i att det är en viktig fråga att stöden till brukarna betalas 

ut i tid. Frågan har lyfts med Jordbruksverket av flera aktörer med  om att detta måste 

fungera. 

Åtgärd: Utveckla konventionellt brukade marker (21) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Utveckla konventionellt brukade marker på 

det sätt som gjorts med engelska ”Hope Farm”. Tillsammans med några kommuner som 

har mycket odlingsmark ta fram ett antal åtgärder som man kan utföra på gårdar med 

konventionell odling. Söka medel för att bli pilotlän med stöd från Jordbruksverket. 

Sammanfattning 

De flesta remissinstanser som svarat intresserade av åtgärden, men det behöver 

förtydligas vad Hope Farm är och innebär. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Eslövs kommun: ”Frågan är mycket intressant och intresse finns. Vi 

behöver dock mer information och kunskap för att kunna gå vidare. Bra för 

miljöarbete och näringslivsutveckling.” 

Helsingborgs kommun: ”Vi deltar gärna som pilotprojekt i detta 

projekt. Vi har redan anlagt gröna stråk, tvåstegsdiken, våtmarker och 

betesmarker på stadens egna åkermark.” 

Malmö kommun: ”Det låter som ett intressant projekt, men i dagsläget är 

det osäkert om Malmö kommun kan vara med.” 

Sjöbo kommun: ”Bra åtgärd. Sjöbo är en landsbygdskommun och kan 

tänka sig att delta” 

Trelleborgs  kommun: ”Det vore mycket intressant för Trelleborg med 

all vår odlingsmark att delta i ett sådant projekt.” 

Eslöv, Trelleborg, Sjöbo och Malmö läggs till som intresserade kommuner. 

Svedala kommun: ”Måste inkludera markägaren.” 

Att involvera markägarna är en av förutsättningarna för åtgärden, de  att 

inkluderas direkt eller via någon markägarorganisation 

Vellinge kommun: ”Hope Farm?” 

Beskrivningen av åtgärden är utökad med en beskrivning av vad Hope Farm är: 

”Utveckla konventionellt brukade marker på det sätt som gjorts med engelska 

”Hope Farm” där målsättningen är att driva ett konventionellt jordbruk med 

sikte på hög skörd och god lönsamhet, samtidigt som riktade åtgärder 

genomförs för att gynna den biologiska mångfalden.” Finns beskrivet på 

https://www.rspb.org.uk/our-work/conservation/conservation-and-

sustainability/farming/hope-farm/  

https://www.rspb.org.uk/our-work/conservation/conservation-and-sustainability/farming/hope-farm/
https://www.rspb.org.uk/our-work/conservation/conservation-and-sustainability/farming/hope-farm/
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Markägare 

Lunds stift: ”Intressant att utveckla konventionellt brukade marker men 

inte nödvändigtvis "Hope Farm".” 

LRF Skåne/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge: 

”Markägarorganisationer kan vara med i dessa ärenden” 

Lunds stift och markägarorganisationerna LRF Skåne/Södra/Jordägareförbundet 

Skåne-Blekinge läggs till som intresserade organisationer. 

Ideella organisationer mfl 

Hushållningssällskapet i Skåne: ”Hushållningssällskapet i Skåne har 

fyra försöksgårdar med bland annat konventionell produktion. En av dessa är 

Sandby gård, där vi redan idag arbetar en hel del med ekosystemtjänster och 

utveckling av blomremsor och andra åtgärder. Det finns redan idag tankar på 

att utveckla Sandby gård till en demonstrationsgård. Vi har ett stort nätverk av 

lantbrukare, och har regelbundet fältvandringar och andra möten som samlar 

många lantbrukare.” 

Hushållningssällskapet är tillagt som medverkande. 

Övriga 

Sigill Kvalitetssystem AB: ”Certifiering enligt IP-standardens Sigillnivå 

säkerställer att konventionella lantbruk vidtar åtgärder för att främja den 

biologiska mångfalden, minskar risken för läckage av växtnäring och 

växtskyddsmedel. Lista med de åtgärder som kan vidtas för den biologiska 

mångfalden finns på http://www.sigill.se/IP-Certifiering/CERTIFIERING-

AV-FRUKT--

GRONT/HJALPMEDEL/Stodmaterial1/Stodmaterial/ODLINGSPLATSEN-

SIGILL/  

Än så länge gäller reglerna för biolgisk mångfald odlare av frukt och 

grönsaker, men kommer snart även att börja gälla odling av spannmål, 

oljeväxter samt foder till certifierade djur. Företag som är certifierade kan 

ingå i "konceptet" och agera förebilder för andra konventionella brukare. 

Certifierade företag finns listade här: http://www.sigill.se/IP-

Certifiering/CERTIFIERADE-FORETAG/IP-CERTIFIERADE-

FORETAG/CERTIFIERADE-FORETAG/”  

Länsstyrelsen anser certifiering enligt IP -standard låter intressant och något som vi 

bör titta närmare på inom ramen för åtgärden. 

Åtgärd: Skötsel av vägrenar, banvallar och 

kraftledningsgator (22) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Främja naturvårdsanpassad skötsel av 

vägrenar, banvallar och kraftledningsgator. Utbilda entreprenörerna, alltså de som 

utför det praktiska arbetet med att sköta underhållet, så att inte missförstånd och 

http://www.sigill.se/IP-Certifiering/CERTIFIERING-AV-FRUKT--GRONT/HJALPMEDEL/Stodmaterial1/Stodmaterial/ODLINGSPLATSEN-SIGILL/
http://www.sigill.se/IP-Certifiering/CERTIFIERING-AV-FRUKT--GRONT/HJALPMEDEL/Stodmaterial1/Stodmaterial/ODLINGSPLATSEN-SIGILL/
http://www.sigill.se/IP-Certifiering/CERTIFIERING-AV-FRUKT--GRONT/HJALPMEDEL/Stodmaterial1/Stodmaterial/ODLINGSPLATSEN-SIGILL/
http://www.sigill.se/IP-Certifiering/CERTIFIERING-AV-FRUKT--GRONT/HJALPMEDEL/Stodmaterial1/Stodmaterial/ODLINGSPLATSEN-SIGILL/
http://www.sigill.se/IP-Certifiering/CERTIFIERADE-FORETAG/IP-CERTIFIERADE-FORETAG/CERTIFIERADE-FORETAG/
http://www.sigill.se/IP-Certifiering/CERTIFIERADE-FORETAG/IP-CERTIFIERADE-FORETAG/CERTIFIERADE-FORETAG/
http://www.sigill.se/IP-Certifiering/CERTIFIERADE-FORETAG/IP-CERTIFIERADE-FORETAG/CERTIFIERADE-FORETAG/
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okunskap försämrar kvalitén på skötseln. Utveckla kunskap om hävd och teknik för 

skötsel av gräsmark/igenväxning. 

Sammanfattning 

Intresse finns hos många organisationer för att genomföra åtgärden och åtgärden 

utökas med flera medverkande. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Eslövs kommun: ”Kommuner bör ha samma ansvar för kommunala vägar 

och gamla banvallar. Bra för miljöarbete och näringslivsutveckling. Vid 

nyanläggning måste åtgärden vara ett krav.” 

Kommuner läggs till som medverkande. Åtgärden också med i något annan form 

under insatsområdet Tätortsnära och urbana miljöer. 

Helsingborgs kommun: ”Vi har längs vissa vägrenar ställt om skötseln 

för att gynna en blomrik ängsflora. Vi deltar gärna i drift- och skötselfrågor.” 

Malmö stad: ”Kommunen arbetar en del i linje med åtgärden på det 

kommunala vägnätet. Kommunen har även kontakt och avtal med 

elleverantörer angående skötsel av vissa kraftledningsgator.  

Naturvårdssektorn i kommunen har en ambition om att ta ett krafttag för 

att omvandla gräsmattor till ängsytor där detta inte strider mot rekreativa 

intressen. Detta är relevant i fler typer av miljöer än åtgärden tar upp.” 

Miljöförvaltningen ”välkomnar detta, trots att vi inte har rådighet över 

skötselfrågor. Miljöförvaltningen har tidigare, med gott resultat, drivit ett 

pilotprojekt som handlar om att naturvårdsanpassa skötsel av refuger och 

vägrenar.” 

Kristianstad kommun: ”Kommunen tillämpar redan naturvårdsanpassad 

skötsel på vissa grönytor och vägrenar där det sker i kommunal regi. Insatsen 

kan vidareutvecklas både när det gäller samverkansformer, teknik och 

omfång.” 

Bra med goda exempel och pilotprojekt som kan spridas till andra kommuner. 

Ängelholms kommun: ”Kommunerna äger vägar och hanterar skötsel av 

vägrenar. Kan generella skötselråd tas fram?” 

Bra förslag och bör kunna tas fram inom ramen för åtgärden. En del kommuner har 

redan kommit långt och troligen finns vägledningar för kommunala 

skötselorganisationer redan framtagna. 

Markägare 

LRF Skåne/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge: ”Här ska 

även markägare/LRF ingå. Utbildning bör ske för att utföra entreprenadjobb 

på befintliga betesmarker.” 

Markägare och markägarorganisationer läggs till som medverkande. Ny åtgärd 

läggs till, nr 26 som också kan ge upphov till informella nätverk (se förslag nedan).  
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Ideella organisationer 

Ekfrämjandet: ”Måste konkretiseras; t ex ta hand om gräsklipp, 

grenklipp m m, gynna biogas, gynna naturvårdsbränning.” 

Åtgärden kommer att konkretiseras i samband med genomförandet av den. 

Skånes hembygdsförbund: ”Kan involvera även lokala vägföreningar, 

där ofta hög biologisk mångfald återfinnes.” 

Länsstyrelsen håller med om att även lokala vägföreningar bör involveras, de läggs 

till som medverkande och Hembygdsförbundet får gärna agera som mellanhand till att 

engagera dem. 

Universitet 

Lunds universitet: ”Det bör finnas möjligheter att utveckla studier om 

nyttan med blomrika vägkanter och vilken effekt de har på ekologiska 

processer. Det bör påpekas att kunskapsläget är svagt i detta fält.” 

Länsstyrelsen välkomnar allt samarbete som bidrar till ökad kunskap. 

Åtgärd: Skapa djurpooler (23) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Skapa djurpooler för att råda bot på brist på 

betesdjur till naturbetesmarker. Bistå och skapa företag som hyr ut betesdjur i ett större 

område. Det kan sjösättas genom rådgivning och att fokusera så lokala/regionala 

resurser stimulerar brukare till att samverka för att få fler naturbetesmarker restaurerade 

och i hävd.   

Sammanfattning 

Intresse och behov finns av åtgärden från flera aktörer. Åtgärden har påbörjats och 

på länsstyrelsens hemsida kan intresserade söka djur eller betesmark via 

Betesförmedlingen https://www.lansstyrelsen.se/skane/natur-och-

landsbygd/information-till-lantbrukare/betesformedling.html För alla 

synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Helsingborgs kommun: ”Vi kan konstatera att det råder brist på 

betesdjur i vår del av landskapet och att det är än svårare att få djurhållare som 

vill åta sig tätortsnära beten av flera olika skäl. Vi gärna ser en satsning på att 

stimulera fler att bli djurhållare.” 

Vellinge kommun: ”Hur ska detta ske rent praktiskt? Hänger väl också 

ihop med lantbruksstöden?” 

Det blir en del av åtgärden att se på det praktiska mm, vilket kan konkretiseras när 

arbetet börjar organiseras, se sammanfattningen. En utveckling av åtgärden och behov 

av andra åtgärder är bra att uppmärksamma. 

Markägare 

LRF Skåne/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge: "Gröna 

jobb" och entreprenörer med kompetens kan ingå i restaureringsarbetet.” 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/natur-och-landsbygd/information-till-lantbrukare/betesformedling.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/natur-och-landsbygd/information-till-lantbrukare/betesformedling.html
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Länsstyrelsen instämmer, sedan beror det på prioriteringar mellan olika 

skötselinsatser och vilket uppdrag som ”gröna jobb” kommer ha. LRF 

Skåne/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge läggs till som medverkande inom 

kategorin markägarorganisationer. 

Ideella organisationer mfl 

Hushållningssällskapet i Skåne: ”Hushållningssällskapet i Skåne är 

intresserade av att delta i mån av tid och resurser.” 

Organisationen läggs till som medverkande. 

Skånes ornitologiska förening: ”SkOF bistår gärna med råd. 

Angeläget att Nötkreatur resp hästar prioriteras som betesdjur. I hagar 

nedsnaggade av får bör dessa bytas ut mot nöt och häst. Blir mest enfald med 

får. I brist på betesdjur bör bränning tillämpas i betydligt större omfattning för 

att på sikt gynna blommande växter, insekter och därmed många fågelarter.” 

Länsstyrelsen instämmer i stort. Ideella organisationer läggs till som medverkande. 

Myndigheter mfl 

Statens fastighetsverk: ”Är inte en effektiv åtgärd då begräsningen inte 

ligger i brist på djur utan grundar sig i brist på lönsamhet. El, staket, vatten 

och tillsyn är andra begräsningar.” 

Det är brist på djur till vissa naturbetesmarker som behöver betas så det  är kanske  

snarare så att djuren finns på fel ställe i landskapet. När det gäller brist på lönsamhet 

och andra begränsningar som el, staket, vatten och tillsyn så får de lösas inom ramen för 

de andra åtgärderna. 

Åtgärd: Identifiera nedläggningshotade lantbruk (24) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Identifiera nedläggningshotade lantbruk som 

sköter naturbetesmarker tidigt för insatser som gör att lantbruket kan fortleva eller 

markerna fortsätta skötas på annat vis. Se till att ordna stängselstöd mm. 

Sammanfattning 

Remissinstanserna som svarat är positiva och några medverkande har lagts till. För 

alla synpunkter se bilaga 1. 

Ideella organisationer mfl 

”Hushållningssällskapet i Skåne är intresserade av att delta i mån av 

tid och resurser.” 

Hushållningssällskapet läggs till som medverkande. 

Naturskyddsföreningen i Skåne: ”Alla förslag som rör gynnande av 

naturbetesmarker riskerar att vara omintetgjorda om vi fortsätter importera 

billigt kött. Det här är förstås svårt att hantera i ett program som detta, men vi 

anser ändå att det behöver dryftas. Det är en försvinnande andel konsumenter 

som väljer det dyrare och lokalproducerade köttet. Hur kan vi ändra på det?” 

Detta är en fråga som vi måste arbeta med och lyfta tillsammans med andra län. 

Positivt är att man har på gång att ändra lagstiftning så att man kan ställa svenska 
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krav på djurhållning vid offentlig upphandling av kött. En särskilt riktad åtgärd för att 

gynna ”naturbeteskött” finns med i handlingsplanen. 

Skånes Hembygdsförbund (SH): ”SH arbetar med föreningar i 

"Ängaliv", där ängens framtid är synnerligen viktig: Folkbildar en stor 

allmänhet.” 

Ängaliv är en bra ingång i denna åtgärd och bör lyftas som ett bra exempel, men 

Ängaliv passar kanske bättre under åtgärden där skötsel är i fokus (åtgärd 27 i slutliga 

handlingsplanen). Skånes hembygdsförbund läggs till som medverkande. 

Myndigheter mfl  

Statens fastighetsverk: ”Åtgärden kan delas upp i två olika åtgärder, 

identifiering och stängselstöd eller andra ekonomiska stöd.” 

Vid konkretiseringen av åtgärden kan den lämpligen delas upp i två delåtgärder. 

Svenska kraftnät: Det finns möjlighet att erbjuda naturbete i stamnätets 

kraftledningsgator, men det förutsätter att markägarna accepterar detta. 

Det kan vara intressant om Svenska kraftnät är villiga att betala ersättning vid 

sådant bete. Svenska kraftnät läggs till medverkande i åtgärden. 

Åtgärd: Öka tillgången på naturbeteskött (25) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Koppla produktion till konsumtion: Få ett 

väl fungerande led mellan producent och konsument. Öka tillgängligheten av 

naturbeteskött genom att se till så att hela kedjan från producent till konsument 

fungerar åt båda håll. Uppmuntra krav på närproducerat kött i offentliga 

upphandlingar och använda goda exempel för att informera om hur detta kan 

genomföras. 

Sammanfattning 

Några kommuner arbetar redan med att försöka styra inköpen för att gynna 

naturbetesmarker, men ett utvecklingsarbete behövs liksom att sprida kunskaperna till 

övriga kommuner och andra upphandlare. Instanserna stödjer åtgärden och kan delta i 

arbetet. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Burlövs kommun: ”Kommunen har svårt att genomföra så snäva 

upphandlingar som inte strider mot LOU och samtidigt är rationella. 

Kommunen avstår från att ta ställning i frågan tills konsekvenserna är 

utredda.” 

Hörby kommun: ”Att ställa krav på närproducerat kött i offentliga 

upphandlingar är inte tillåtet enligt LOU. Det hade därför varit önskvärt med 

en förklaring hur det är tänkt att kommunen ska arbeta med en sådan åtgärd.” 

Positivt är att man har på gång att ändra lagstiftning så att man kan ställa svenska 

krav på djurhållning vid offentlig upphandling av kött. Lämpligen tar åtgärd med en 

utredning om till vilken grad det är möjligt att ställa krav som kan gynna 

naturbetesproducerat kött, se även Malmö stads svar och arbete. Oavsett om det går att 
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ställa krav på naturbeteskött direkt eller inte innebär en möjlighet att ställa krav 

utifrån de svenska reglerna för djurhållning att det går att gynna naturbeten indirekt. 

Eslövs kommun: Bra för miljöarbete och näringslivsutveckling.” 

Helsingborgs kommun: ”Eventuellt kan vår upphandlingsenhet delta i i 

arbetet.” 

Malmö stad: Malmö skolmåltider jobbar med detta. I dagsläget kan vi 

som upphandlande myndighet inte ställa krav på att köttet vi köper är 

närproducerat. Däremot kan vi ställa krav motsvarande kraven i svensk 

djurskyddslagstiftning och att det är sk naturbeteskött enligt 

upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek. Vi kan också uppmuntra initiativ 

för mer lokal livsmedelsdistribution till privata kunder som t.ex. REKO-ring 

och Local Food Nodes.” 

Ystads kommun: ”Sker redan delvis genom uppdelade upphandlingar som 

ger små producenter möjlighet att lägga anbud. Huvudsakligen en fråga för vår 

upphandlingsavdelning, remissen har inte samverkats med dem.  

Krav på närproducerat kött får inte ställas eftersom många då utesluts från 

att lägga anbud men man kan t ex ställa krav på att 2/3 av hållbarhetstiden ska 

återstå vid leveranstidpunkt.” 

Åstorps kommun: ”Möjligt arbete med att ta fram en kommunal 

livsmedelspolicy med större andel naturbeteskött och lokalproducerat.” 

Bra med exempel på hur det går att arbeta med frågan och som underlag för hur 

långt det går att komma inom nuvarande regelverk. Kommuner läggs till som 

medverkande. Lämpligen arbetar vi inom åtgärden med att också arbeta för att 

närproducerade produkter såsom kött ska vara möjligt att ställa som krav vid offentliga 

upphandlingar. 

Markägare 

LRF Skåne/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge: ”Samråd 

mellan kommun och företag, för att göra det möjligt att använda rätt kriterier 

i upphandling.” 

Markägarorganisationerna läggs till som medverkande. 

Ideella organisationer mfl 

Hushållningssällskapet i Skåne: ”Hushållningssällskapet i Skåne är 

intresserade av att delta i mån av tid och resurser.” 

Skånes hembygdsförbund: ”SH informerar om detta. Finns på vår 

"dagordning".” 

Skånes hembygdsförbund och Hushållningssällskapet läggs till som medverkande. 

Övriga 

Sigill Kvalitetssystem AB: ”Certifiering enligt IP-standardens Sigillnivå 

med tillval för naturbeteskött och märkningen som är kopplad till den 

certifieringen, Svenskt Sigill Naturbeteskött, är en garant för att kött kommer 

från djur som har fått beta naturbetesmarker. Märkningen gör det lätt för 



 

36 

konsumenten att se att köttet verkligen gynnar naturbetesmarker och den 

biologiska mångfald som är kopplad till den och certifiering eller märkning 

kan användas vid offentlig upphandling för att kunna efterfråga naturbeteskött. 

Det krävs dock att konsumenter och offentliga inköpare är beredda att betala 

lite extra för att det ska bli lönsamt för uppfödare att producera kött på 

naturbetesmarker. Kontakt kan med fördel tas med Föreningen 

Naturbeteskött i Sverige som arbetar för en ökad produktion och konsumtion 

av naturbeteskött i hela Sverige: http://www.naturbete.se/”  

Länsstyrelsen instämmer och bjuder in Föreningen Naturbeteskött när åtgärden 

påbörjas. 

Åtgärd: Starta upp nätverk (26) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Starta upp nätverk där lantbrukare kan 

träffas för att utbyta erfarenheter och samarbeta kring naturvårdsskötsel (finns goda 

exempel på detta i form av ERFA-träffar för bl.a. bönder med ekologiskt lantbruk). 

Lokala nätverk kan även inkludera flera aktörer, t.ex. markägare, djurhållare och 

maskinstationer som kan ha nytta av att samarbeta med varandra. 

Sammanfattning 

Åtgärden kan utföras ihop med den som handlar om utbildning (åtgärd 26 i 

slutliga handlingsplanen) och länsstyrelsen utgår ifrån att utbildningarna och den 

vägledning och information som myndigheten arbetar med kan medföra att informella 

nätverk bildas och stärks. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Eslövs kommun: Bra för miljöarbete och näringslivsutveckling. 

Kristianstad kommun: ”Det finns möjligheter att utveckla sådana 

samverkansformer i förvaltningen av naturskyddade områden och i 

Vattenrikets verksamhet.” 

Malmö stad: ”Malmö stad har redan sådana nätverk med sina 

arrendatorer.” 

Sjöbo kommun: ”Länsstyrelsen tar huvudansvar, kommunernas 

medverkan är inte lika stor.” 

Vellinge kommun: ”Vi är gärna med och deltar, men driva nätverket 

borde inte ligga på kommunen.” 

Örkelljunga kommun: ”Pågår till viss del redan via den lokala 

Naturskyddsföreningen som gör en viktig insats inom detta område.” 

Eslövs, Vellinge, Kristianstad, Sjöbo, Örkelljunga och Malmö kommun läggs till 

som medverkande kommun. Bra exempel från Malmö och Örkelljunga kan användas för 

att lära av och sprida den typen av nätverk vidare till andra kommuner och ev användas 

i länsstyrelsens egen verksamhet. Får inkluderas i arbetet med kurser och vägledning och 

de åtgärder som är med i handlingsplanen och där kan de intresserade kommunerna 

vara en bra utgångspunkt. 

http://www.naturbete.se/
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Markägare 

LRF Skåne/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge: 

”Markägarorganisationer kan vara med i detta arbete. "Gröna jobb" och 

entreprenörer med kompetens kan ingå i ERFA-grupperna.” 

Skeingesjöns FVO: ”Finns redan flera organisationer och 

samarbetsformer för detta.” 

Länsstyrelsen sprider gärna information om dessa. 

Ideella organisationer mfl 

Hushållningssällskapet i Skåne: ”Hushållningssällskapet i Skåne är 

intresserade av att delta i mån av tid och resurser.” 

Hushållningssällskapet i Skåne läggs till som medverkande. 

Myndigheter mfl 

Statens fastighetsverk (SFV): ”SFV kan sprida information och 

uppmuntra arrendatorer till att vara delaktiga i nätverk som startas.” 

Svenska kraftnät: ”Om kraftledningsgator berörs av detta är Svenska 

kraftnät initialt intresserade av att delta.” 

Åtgärd: Kurser för brukare av värdefulla gräsmarker (26) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Genomföra kurser för brukare av värdefulla 

gräsmarker för att utbyta erfarenheter om olika skötselmetoder såsom röjning, slåtter och 

bränning. Även information om stödregler och rådgivning kan ges vid dessa tillfällen. 

Sammanfattning 

Remissinstanserna positiva till åtgärden och har pågående verksamhet som kan 

bidra till genomförandet. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Malmö stad: ”Till viss del. Kommunens förvaltare medverkar på 

informationsutbildningar från Länsstyrelsen. Malmö stad genomför 

informationsträffar ca vartannat år då alla stadens arrendatorer bjuds in.” 

Trelleborgs kommun: ”Bjud gärna in även kommunernas avdelningar 

som arbetar med skötsel av naturområden.” 

Bra exempel och idé som bör användas inom åtgärden och spridas inom arbetet med 

grön infrastruktur till andra kommuner. 

Markägare 

LRF Skåne/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge: "Gröna 

jobb" och entreprenörer med kompetens kan ingå i ERFA-grupperna. 

Lägger till "gröna jobb" och entreprenörer med kompetens. LRF, Södra skogsägarna  

och Jordägareförbundet läggs till som medverkande. 
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Ideella organisationer mfl 

Hushållningssällskapet i Skåne: ”Hushållningssällskapet i Skåne är 

intresserade av att delta i mån av tid och resurser.” 

Skånes ornitologiska förening (SkOF): ”SkOF deltar.” 

Skånes hembygdsförbund: ”Vi håller kurser och seminarier i 

ängsskötsel, slåtter med mera” 

Hushållningssällskapet i Skåne, SkOF och Skånes hembygdsförbund läggs till som 

medverkande. 

Myndigheter mfl 

Svenska kraftnät: ”Region- och stamnätsägare (elnät) har tillsammans 

många röjare igång varje år. Vi anser att denna typ av kurser bör samordnas 

nationellt. Upplägget bör redan från början anpassas till kursdeltagarna varför 

man behöver kunskaper om hur branschen fungerar. Exempelvis är mycket få 

röjare svensktalande. Vår erfarenhet är att utformandet av riktlinjer för 

åtgärder, när de ska bedrivas i det ordinarie underhållet av ledningsgator och 

på bekostnad av Svenska kraftnät, behöver vara mycket tydliga och generella 

för att upprätthållas över tid.” 

Viktig synpunkt at ta med i genomförande av åtgärden.  Svenska kraftnät läggs till 

som medverkande i åtgärden 

Åtgärd: Rådgivning och kurser för skötsel av gräsmarker 

(27) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Rådgivning och kurser till lantbruk för 

skötsel, restaurering mm så gräsmarkernas natur- och kulturmiljövärden gynnas. 

Värdefulla naturliga ängs- och betesmarker identifieras och brukare av dessa erbjuds 

rådgivning så att fortsatt hävd sker på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden och 

kulturmiljön gynnas. 

Sammanfattning 

Flera remissinstanser vill medverka i åtgärden och har lagts till. För alla synpunkter 

se bilaga 1. 

Kommuner 

Malmö stad: ”Delvis. Malmö stad har pekat ut en del sådana områden i 

naturvårdsplan för Malmö och det sker kommunikation med brukare av 

sådana områden.” 

Bör kunna användas som exempel på arbetssätt. Kommuner läggs till som 

medverkande. 

Trelleborgs kommun: ”Även i det sk vardagslandskapet finner man 

"pärlor" med för det närliggande området värdefulla blomsterängar. De 

behöver också skötas för att bibehålla eller öka sitt värde. Även de markägarna 

bör bjudas in till rådgivning.” 
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Länsstyrelsen instämmer, det är viktigt att alla intresserade med värdefulla marker 

får möjlighet att delta men att kurserna i första hand vänder sig till markägare/brukare 

inom värdetrakter om prioritering av deltagandet behövs. Kurser för brukare och 

markägare i vardagslandskapet kanske behöver fokusera mer på hur restaurering kan ske 

och vilka skötselmetoder som ökar naturvärdena i mer triviala marker. 

Markägare 

LRF Skåne/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge: ”"Gröna 

Jobb" och entreprenörer kan ingå i kurserna för att utveckla sin kompetens 

och bidra med sin kompetens. Viktigt att rådgivningen är verklighetsbaserad 

och att man tar hänsyn till utförande i praktiken med ett effektivt arbete som 

ger det önskade resultatet.” 

LRF, Södra skogsägarna  och Jordägareförbundet läggs till som medverkande i 

kategorin markägarorganisationer liksom Stiftelsen Skånska landskap som också angett 

att de vill bidra till åtgärden. 

Ideella organisationer mfl 

Hushållningssällskapet i Skåne: ”Hushållningssällskapet i Skåne är 

intresserade av att delta i mån av tid och resurser.” 

Skånes hembygdsförbund: ”Vi håller kurser och seminarier i 

ängsskötsel, slåtter med mera” 

Skånes hembygdsförbund och Hushållningssällskapet läggs till som medverkande. 

Åtgärd: Utveckla och främja naturvårdsåtgärder (28) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Utveckla och främja naturvårdsåtgärder och 

samverkan samt stärka lönsamheten i lantbruk med betesdjur. Ansöka om att bli pilotlän 

för resultatbaserade ersättningar i betes- och slåttermarker. Pilotprojekt i någon av 

värdetrakterna för gräsmarker (t.ex. Linderödsåsen eller Österlen). 

Sammanfattning 

De flesta remissinstanser är intresserade, några avstår från att medverka. Några har 

lagts till som medverkande i åtgärden. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Helsingborgs kommun: ”Vi använder idag offentlig upphandling för att 

få betesdrift på stadens hagmarker.” 

Kristianstad kommun: ”Det kan vara aktuellt för Kristianstads kommun 

att vara delaktig när det gäller att utveckla och genomföra naturvårdsåtgärder i 

kommunala naturreservat och på mark i kommunala naturvårdsfonden.” 

Sjöbo kommun: ”Länsstyrelsen tar huvudansvar. Behöver verkligen 

kommunerna involveras?” 

De kommuner som finns i områden med värdetrakter bjuds in att medverka 

tillsammans med övriga intressenter i pilotområdet. Kommunerna har planmonopol och 

är en viktig aktör i övrigt för frågor som rör landsbygdsutveckling och levande 
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landsbygd som är en hörnsten i bevarandet av naturbetesmarkerna där de flesta 

värdekärnorna för gräsmarker finns. 

Markägare 

LRF Skåne/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge: 

”Markägarorganisationer kan vara med i detta arbete.” 

LRF, Södra skogsägarna och Jordägareförbundet läggs till som medverkande. 

Ideella organisationer mfl 

Hushållningssällskapet i Skåne: ”Hushållningssällskapet i Skåne är 

intresserade av att delta i mån av tid och resurser.” 

Skånes ornitologiska förening (SkOF): ”SkOF deltar.” 

Hushållningssällskapet och SkOF läggs till som medverkande. 

Universitet 

Lunds universitet: ”Vad innebär resultatbaserade ersättningar? Vad 

mäter man resultatet på; arealer, hävd eller biodiversitet? Indikatorarter?” 

Tanken är att ge ersättning utifrån hur väl de insatser som görs resulterar i 

bevarande och förstärkning av bl.a. naturbetesmarkerna och ängarna samt de arter som 

är beroende av deras hävd. Vilka indikatorer som ska användas är inte bestämt, men 

tanken är att få fler kvalitativa mått jämfört med dagens mer generella kvantitativa 

mått av areal och kvalitativa fokus på relativt ensidig hävdregim. Mer av mått som 

utgår ifrån biodiversitet således. 

Insatsområde Sandmarker 

Åtgärd: Blottlägga sand (31) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Skapa småbiotoper med blottlagd sand i 

åkerlandskap, tätortsnära, urbana miljöer etc. där spridningsöar mellan olika 

värdetrakter behövs. 

Sammanfattning 

Åtgärden där flest kommuner svarar att de redan är igång eller på väg att sätta 

igång åtgärder, stort intresse från andra aktörer också. En par förslag från 

remissinstanserna har resulterat i nya åtgärder. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Burlövs kommun: ”Småbiotoper i jordbrukslandskapet finns med som 

åtgärd i ÖP och förväntas konkretiseras i Naturvårdsplan.” 

Eslövs kommun: ”Mycket intressant och kommer att beaktas i kommande 

investeringsprojekt (GC-vägar och liknande).” 

Helsingborgs kommun: ”Vi har inom ramen för Handlingsplan för 

grönstruktur arbetat aktivt med att skapa sandblottor i tätortsnära miljöer där 

det finns konstaterat ovanliga och hotade sandmarksarter.” 
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Höganäs kommun: ”Finns inplanerat i naturvårdsplanen, mindre 

åtgärder.” 

Kristianstads kommun: ”Det finns flera goda erfarenheter av detta 

arbetssätt inom det arbete med sandmarker som bedrivs i Vattenriket och det 

finns ytterligare utvecklingsmöjligheter.” 

Kävlinge kommun: ”Kommunen kan tänka sig att undersöka potentialen 

för detta på kommunal mark.” 

Malmö stad: ”Görs i några områden, exempelvis Klagshamnsudden; 

Käglinge naturområde och Husie mosse.” 

Trelleborgs kommun: ”Sedan flera år tillbaka skapar vi nya sandbiotoper 

i ett närrekreationsområde.” 

Ystad kommun: ”I mån av personella och ekonomiska resurser. Sker 

delvis inom ramen för skötselplanen för stugområdet i Sandskogen (inte 

antagen än).” 

Åstorps kommun: ”Kvidingefälten, efter upphörd grus och sandtäkter.” 

Örkelljunga kommun: ”Nyligen skapat "Bi-paradiset" i direkt anslutning 

till Örkelljunga tätort.” 

Bra exempel på tillvägagångssätt för att få till konkreta åtgärder. Bör tas med i 

uppföljande åtgärder som exempel på hur kommunerna kan arbeta (bland annat via ÖP, 

i områdesförvaltning och investeringsprojekt, gärna i kombination). 

Sjöbo kommun: ”Länsstyrelsen har huvudansvar. Resurser krävs och 

utbildning behövs till utförare för att skapa större förståelse.” 

En bra synpunkt, utbildning för utförare passar bra inom uppföljande åtgärder samt 

inom åtgärderna nr 34 ”Skötsel av vägrenar…” och nr 36 ”Pilotområde för 

sandmarker”. 

Markägare 

LRF/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge: ”Under 

förutsättning att markägaren vill. Detta ska ske på frivillig basis.” 

Länsstyrelsen instämmer, frivillighet är grunden för åtgärden. 

Markägarorganisationerna läggs till som medverkande. 

Statens fastighetsverk (SFV): ”SFV kan vara delaktig i åtgärden om det 

visar sig att våra marker ingår inom ett sådant område och det är möjligt 

utifrån våra arrendatorers användning av marken.” 

Ideella organisationer mfl 

Naturskyddsföreningen i Skåne: ”Vi anser det vara mycket viktigt 

med utveckling och ökning av spridningskorridorer, men också nyskapande. 

Länets alla grustag, även sådana som har ”återställts”, är en resurs i 

sammanhanget, men återställning motverkar naturvärdena. Återställda grustag 

bör med förhållandevis enkla medel återställas om, till gagn för flora och 

fauna.” 

Länsstyrelsen instämmer, en ny åtgärd har lagts till ”Täktverksamheternas 

livscykel” med beskrivningen ” Sammanställa hur täktverksamheternas livscykel 
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ser ut. Se över rutiner för återställningsplanerna, inventera avslutade täkter 

och restaurera täkter där det är möjligt.” 

Skånes hembygdsförbund: ”Det finns ett intresse från 

hembygdsrörelsen att medverka i detta i begränsad omfattning.” 

Universitet 

Lunds universitet: ”Hur ska nyttan med åtgärderna följas upp?” 

Ej fastställt ännu, det får konkretiseras när åtgärden genomförs. 

Myndigheter mfl 

Svenska kraftnät: ”Svenska kraftnät genomför ett försök med blottlagd 

sand för vildbin söder om Jönköping under 2018. Vi är intresserade av att 

genomföra fler försök för att få bättre kunskaper om hur man bäst ska 

genomföra denna typ av åtgärder, framförallt i åkerlandskapet.” 

Läggs in som en ny åtgärd: nr 32 ”Anpassad skötsel för vildbin” med 

beskrivningen: ”Genomföra försök, i framförallt åkerlandskap, för att studera 

hur vildbin påverkas av blottlagd sand.” 

Trafikverket: ”Pågår redan sådana åtgärder, men koppling till nätverket 

grön infrastruktur behöver utvecklas.” 

Länsstyrelsen instämmer. En samverkansgrupp är igångsatt för att samordna detta 

och ingår som del av arbetet med åtgärd nr 34 ”Skötsel av vägrenar…”. 

Åtgärd: Skötsel av vägrenar, banvallar och 

kraftledningsgator (34) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Åstadkomma naturvårdsanpassad skötsel av 

vägrenar, banvallar och kraftledningsgator där naturvärden kopplade till sandiga 

habitat finns eller kan etablera och utveckla sig. Fokus bör i första hand läggas på 

objekt i utpekade värdetrakter samt i övriga landskapet där det finns behov av gröna 

länkar eller förstärkning av miljöer för arter knutna till sandmarker. Utan att 

underlätta för invasiva främmande arter. 

Sammanfattning 

Intresset för åtgärden är gott bland remissinstanserna som svarat. Överlappar med 

föregående åtgärd och kan samordnas i genomförandet när det gäller överföring av 

erfarenheter mm. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Höganäs kommun: ”Sker delvis redan utmed GC-väg på fd banvall.” 

Kristianstads kommun: ”Kommunen tillämpar redan naturvårdsanpassad 

skötsel på vissa grönytor och vägrenar där det sker i kommunal regi. Kan 

vidareutvecklas både när det gäller samverkansformer, teknik och omfång.” 

Kävlinge kommun: ”Kommunen vill ta fram förslag på kommunala vägar 

eller enskilda vägar med kommunal skötsel där det finns en uppenbar potential 

för ökade naturvärden i vägren med rätt anpassad skötsel.” 
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Länsstyrelsen ser av remissvaren att många kommuner jobbar med olika åtgärder 

föra att naturvårdsanpassa skötseln i grönytor och vägrenar i sandmarker.  Ett forum för 

erfarenhetsutbyte skulle kunna vara ett sätt att inspirera varandra. Detta kan vara som 

en delåtgärd inom denna åtgärd. 

Markägare 

LRF/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge: ”Under 

förutsättning att markägaren vill. Detta ska ske på frivillig basis.” 

Länsstyrelsen instämmer, frivillighet är grunden för åtgärden. 

Markägarorganisationerna läggs till som medverkande. 

Ideella organisationer mfl 

Skånes hembygdsförbund (SH): SH berör vägkanternas betydelse i 

många olika sammanhang och agerar kraftfullt för att spara åtminstone vissa 

partier för senarelagd klippning. Vi berör även invasiva arter i detta 

sammanhang.” 

Universitet 

Lunds universitet: ”Bidra med studier om nyttan med artrika vägkanter 

och gröna kopplingar. Universitetet har pågående studier men flera förslag kan 

diskuteras för att följa upp effekter av åtgärdsförslaget. Medverkan kan ske i 

mån av finansiering.” 

Länsstyrelsen anser universitetets bidrag med kunskap är mycket värdefullt i det 

fortsatta arbetet med grön infrastruktur och välkomnar fler studier. 

Myndigheter mfl 

Svenska kraftnät: ”Vi bidrar gärna med åtgärder för att gynna 

sandmarkers biotoper i ledningsgator. Åtgärder i sandmarkers biotoper leder 

sällan till problem med person- och leveranssäkerhet i stamnätet för el varför 

vi inte ser några hinder för sådana åtgärder.” 

Trafikverket: ”Trafikverket har som rutin att särskilt peka ut artrika 

vägkanter och andra lämpliga vägmiljöer och sköta dessa för att biologisk 

mångfald ska bevaras/utvecklas. En hel del av dessa vägmiljöer finns inom 

sandmark-, men också gräsmarksområden. Vissa åtgärder i järnvägsmiljö har 

också gjorts, men denna del är under utveckling. Det är mycket svårare att 

arbeta i järnvägsmiljö av olika anledningar.  

Eventuellt kan åtgärden tydligare ange att den rutinmässiga anpassade 

skötsel som sker bör intensifieras i värdetrakter och där behov att utveckla 

gröna länkar finns samt att samverkan mellan berörda parter i dessa områden 

bör eftersträvas.” 

Länsstyrelsens, Svenska kraftnäts, EONs och Trafikverkets samverkansgrupp fångar 

upp det vidare arbetet och samordnar åtgärden. Övriga intressenter kan anslutas allt 

eftersom. 
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Åtgärd: Koppla villkoren i åtagandeplanerna inom 

landsbygdsprogrammet (35) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Arbeta med villkoren i åtagandeplaner inom 

landsbygdsprogrammet. Koppla villkoren i åtagandeplanerna så att de gynnar 

rödlistade arter knutna till sand där så är möjligt. Görs även för gräsmarker där det är 

relevant. 

Sammanfattning 

En åtgärd där ansvaret ligger på länsstyrelsen. Markägare och 

markägarorganisationer tillagda för att de är en viktig länk i arbetet. För alla 

synpunkter se bilaga 1. 

Markägare 

LRF/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge: ”Vi vill ha 

information eller vara remissinstans men vi vill inte vara direkt aktiva i 

åtgärden.” 

Markägare och markägarorganisationerna läggs till som medverkande. 

Åtgärd: Pilotområde för sandmarker (36) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Pilotprojekt i någon av värdetrakterna för 

sandmarker (Österlen-Åhus eller Vombsänkan) för att få till stånd ökad andel blottlagd 

sand, optimerad skötsel av värdekärnor och lokalt engagemang för sandmarkernas 

värden, såväl inom som mellan skyddade områden. Samla de föreslagna åtgärderna till 

ett avgränsat geografiskt område och arbeta fram gemensamma målbilder för olika 

sandmarksmiljöer. 

Sammanfattning 

Flera remissinstanser tillagda som medverkande i genomförandet av åtgärden. De 

kommuner med sandmarker inom sitt område positiva till medverkan, förslag på 

alternativa pilotområden framförs. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Eslövs kommun: ”Arbetet med en förstudie för biosfärområdet 

Vombsjösänkan pågår, inför en eventuell ansökan om bildandet av ett 

biosfärområde. Området kan vara lämpligt för ett pilotprojekt.” 

Sjöbo kommun: ”Bra åtgärd. Ev kan det vara ett pilotprojekt inom det 

tilltänkta biosfärområdet Vombsjösänkan. Resurser krävs!” 

Länsstyrelsen instämmer, Vombsjösänkan är också ett bra pilotområde för 

sandmarksarbetet. 

Kristianstad kommun: ”Det finns flera goda erfarenheter av detta 

arbetssätt inom det arbete med sandmarker som bedrivs i Vattenriket och det 

finns ytterligare utvecklingsmöjligheter.” 

Ystads kommun: ”Sker redan genom sand-life men det måste finns en 

skötsel efter detta projekt.” 
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Länsstyrelsen håller med om att skötselåtgärder måste fortsätta efter SandLIFE. det 

är nödvändigt med återkommande åtgärder. Bra att också kunna nyttja erfarenheterna 

från Vattenrikets verksamhet. 

Markägare 

LRF/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge: ”Markägare 

(kursivt) ska vara med och det ska ske på frivillig basis Markägarorganisationer 

kan vara med i detta arbete.” 

Markägare och markägarorganisationerna läggs till som medverkande. 

Ideella organisationer 

Skånes hembygdsförbund: ”SH skulle kunna verka för att lokala 

föreningar kunde skydda sandiga ytor och grus/sandtag.” 

Länsstyrelsen är positiv till att ideella föreningar också uppmuntrar till att bevara 

värdena som finns i gamla grus/sandtag. 

Universitet 

Lunds universitet: ”Ja, Lunds universitet bidrar gärna med kunskap 

kring inventeringar och åtgärder i dessa marker. Forskning kring 

störningsnivåer, bete och biologisk mångfald.” 

Länsstyrelsen välkomnar Lunds universitet som en del av pilotprojektet. 

Myndigheter mfl 

Svenska kraftnät: ”Svenska kraftnät genomför ett försök med blottlagd 

sand för vildbin söder om Jönköping under 2018. Vi är intresserade av att 

genomföra fler försök för att få bättre kunskaper om hur man bäst ska 

genomföra denna typ av åtgärder, framförallt i åkerlandskapet.” 

En ny åtgärd med pilotförsök i kraftledningsgator tillagt i handlingsplanen. 

Insatsområde Ädellöv 

Åtgärd: Viltstammar i balans (38-43) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Viltstammar i balans i sydsvenskt 

ädellövsperspektiv. Komplettera pågående arbete om och kring viltbete. 

Sammanfattning 

Remissinstanserna som svarat positiva till åtgärden, men föreslås konkretiseras. 

Åtgärden konkretiserad genom att bryta ner den till flera mindre åtgärder; nr 38-43. 

För alla synpunkter se bilaga 1. 
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Åtgärd: Identifiera målkonflikter (45) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Identifiera målkonflikter inom regelverk och 

myndigheter. De myndigheter som äger frågan måste vara beredda på att inleda en 

samverkansprocess med dialogen som redskap. 

Sammanfattning 

Markägare tillagda i åtgärden. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Markägare 

LRF/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge: ”Vi vill ha 

information eller vara remissinstans men vi vill inte vara direkt aktiva i 

åtgärden.” 

Markägare, markägarorganisationerna och Stiftelsen Skånska landskap läggs till 

som medverkande. 

Ideella organisationer 

Ekfrämjandet: ”Alldeles för mycket "urskogstänk" i reservaten. Ekar 

behöver friläggas, klibbalar gallras bort mycket mer (de övergöder markerna 

som redan är övergödda i Skåne). Behövs aktiva åtgärder för att luckra upp, ta 

bort träd och därigenom hålla nere kväveackumulationen.” 

Kan ses som men del av åtgärd 48: ”Testa och utvärdera skogsbruksåtgärder ur 

naturvårdshänsyn”. Markerna i Skåne anses som mättade av kväve pga nedfallet så 

någon ytterligare övergödning av markerna pga alskogarna kan förmodligen inte ske. 

Myndigheter 

Skogsstyrelsen: ”Länsstyrelsen bör stå som genomförare och 

Skogsstyrelsen endast som medverkande. Vi saknar här markägarna. Det är de 

som lyft frågan vid startmötena.” 

Målkonflikter inom regelverk gäller även mellan myndigheter i skog. Länsstyrelsen 

ser det därför som ett delat ansvar att lösa dessa konflikter därför bör båda 

myndigheterna stå med som ansvariga. Markägarna läggs till som medverkande. 

Åtgärd: Skötsel och restaurering av alléer (46) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Utveckla stöd och för nyanläggning och 

skötsel av alléer. 

Sammanfattning 

De flesta svar positiva till åtgärden, som utvecklats en aning utifrån förslag om 

inkommit. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Malmö stad: ”Alléer i urban miljö bör få bättre skydd. Detsamma gäller 

för värdefulla träd i urban miljö. Det bör läggas till som strategi eftersom 

städerna har många, värdefulla och äldre lövträd som hotas av avverkning. 
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Länsstyrelsen Skåne måste börja handlägga ärenden som gäller åtgärder på 

särskilt skyddsvärda träd, enligt 12:6 MB.” 

Länsstyrelsen instämmer att det vore bra om det tas fram riktlinjer. Det skulle vara 

väldigt resurskrävande för länsstyrelsen att handlägga ärenden som gäller åtgärder på 

särskilt skyddsvärda träd, enligt 12:6 miljöbalken/MB, resurser som för tillfället inte 

finns. Områdesskyddet har åter igen börjat besluta om naturminnesskydd av vissa 

skyddsvärda träd. Kommuner kan också besluta om att skydda naturminnen. 

Ängelholms kommun: ”Åtgärden avser kommuner också i samband med 

anläggning av alléer i stadsmiljö (parkskötsel) m m. Det är bra om det tas fram 

riktlinjer från Länsstyrelsen.” 

Åtgärden skrivs tydligare så att det även gäller anläggning av alléer i stadsmiljö 

(parkskötsel).  Länsstyrelsen lägger till i åtgärdsbeskrivningen att riktlinjer behöver tas 

fram. 

Myndigheter 

Skogsstyrelsen: ”Önskar bara informera om att Trafikverket ska påbörja 

arbetet med att arbeta vidare med den myndighetsöverskridande 

programförklaring som togs fram i maj 2014. Myndighetssamverkan för alléer 

bestod år 2014 av representanter från de myndigheter och institutioner som 

kan bidra till alléfrågans utveckling – Trafikverket, Naturvårdsverket, 

Riksantikvarieämbetet, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Statens 

fastighetsverk, Länsstyrelserna samt SLU. DVS - Skånes distrikt inväntar 

sannolikt Trafikverkets initiativ och så får vi utifrån det se vad vår roll kan 

vara.” 

Informationen läggs till nulägesbeskrivningen.  Skogsstyrelsen distrikt Skåne läggs 

till medverkande i åtgärden. 

Trafikverket: ”Stort antal alléer/alléträd finns längs statliga vägar. 

Erfarenhetsutbyte mellan oss och Länsstyrelsen bör vara relevant inom denna 

åtgärd.” 

Trafikverkets erfarenhet är viktigt att ta med i arbetet med åtgärden. Länsstyrelsen 

är positiva till erfarenhetsutbyte med Trafikverket som en del inom denna åtgärd. 

Åtgärd: Skötselåtgärder med landskapsperspektiv (48) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Myndigheter utvecklar tillsammans med 

markägare och förvaltare ett arbetssätt för rätt hänsyn och naturvårdande åtgärder vid 

skogsbruksåtgärder och planläggning utifrån ett landskapsperspektiv. Genomföra 

markvandringar, som ska resultera i förslag på åtgärder. 

Sammanfattning 

Tre åtgärder som slagits samman till en (nr 48) och en ny åtgärd skapats: nr 44 

Stärka ädellövskogsbruket. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Helsingborgs kommun: ”Otydligt mål. Vi upplever att det brister i 

kommunikation om avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen för 
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skyddsvärda och/eller tätortsnära skogar. Rutinen för kommunikation mellan 

myndigheter behöver förbättras för kunna hänsyn och skydd ska kunna 

förbättras av skogsmiljöer.” 

Länsstyrelsen instämmer i att det är viktigt att skyddsvärda skogar och tätortsnära 

bestånd sköts med stor hänsyn eller lämnas.  

Åtgärd: Skötselåtgärder med landskapsperspektiv (48) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Utveckla stöd till markägaren för att planera 

och göra natur- och kulturmiljövårdande åtgärder i ett landskapsperspektiv. Hearing för 

att lyfta idéer och identifiera möjliga utvecklingsprojekt. 

Sammanfattning 

Tre åtgärder som slagits samman till en (nr 48) och en ny åtgärd skapats: nr 44 

Stärka ädellövskogsbruket. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Åtgärd: Testa och utvärdera skogsbruksåtgärder ur 

naturvårdshänsyn (48) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Inventera kunskap och identifiera 

kunskapsluckor om natur- och kulturmiljövårdande skötsel i ädellöv. Diskussioner i fält 

kring kunskapsstöd som behövs vid planering av skogliga åtgärder i ett 

landskapsperspektiv. Arbetet sker som tre pilotarbeten med inriktning på blandädellöv, 

bokskog och ekmiljöer. 

Sammanfattning 

Tre åtgärder som slagits samman till en (nr 48) och en ny åtgärd skapats: nr 44 

Stärka ädellövskogsbruket. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Åtgärd: Stämma av värdetrakter för skog (49) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Förankra förslaget till reviderade trakterna 

för ädellöv. Träffar med skogssektor, interna möten länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och 

kommuner. 

Sammanfattning 

Arbetet med att förankra värdetrakterna för ädellövskog har skett inom ramen för 

arbetet med ”Strategi för formellt skydd av skog i Skåne län” och slutresultatet finns 

redovisat i strategin: 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/strategi-for-

formellt-skydd-av-skog-i-skane-lan.html. Övriga värdetrakter som gäller 

ädellövträd ingår inte i åtgärden, men behöver förankras och vidareutvecklas i 

samarbete med aktörerna. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Svedala kommun: ”Enligt förslaget kommer nästan hela Svedala kommun 

inom trakter för ädellöv och lövskog. Stämmer inte med verkligheten. Vad 

innebär detta för restriktioner? Markägare och kommun måste kunna fortsätta 

att utveckla sina markområden.” 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/strategi-for-formellt-skydd-av-skog-i-skane-lan.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/strategi-for-formellt-skydd-av-skog-i-skane-lan.html
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Trakterna visar var i landskapet det finns höga koncentrationer av värdekärnor men 

är inte kopplade några restriktioner utan utgör ett kunskapsunderlag för bättre 

planering av naturvårdshänsynen inom markanvändningen och för den fysiska 

planeringen. Trakter för ädellöv täcker bara en del av kommunen medan trakter för 

skyddsvärda träd (gamla och grova träd) täcker in en större del av kommunen. 

Markägare 

LRF Skåne/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge: ”Vi vill 

ha information eller vara remissinstans men vi vill inte vara direkt aktiva i 

åtgärden.” 

LRF, Södra och Jordägareförbundet läggs till som medverkande tillsammans med 

några övriga aktörer. 

Myndigheter mfl 

Skogsstyrelsen: ”Se i vårt remissvar på sidan 6. Hela detta avsnitt bör 

lyftas ut i en egen process. I Naturvårdsverkets PM 2.2 om värdetrakter 

daterat den 13 oktober 2017 betonas ”vikten av dialog och ökad kunskap 

genom underlag och erfarenheter från samtliga berörda aktörer”. I enlighet 

med punkt 6 i checklistan ska följande genomföras: ”Stäm av bevarandevärden 

och målbild med berörda aktörer och komplettera med deras kunskap – vad 

stämmer överens och vad skiljer sig åt i de olika aktörernas bilder av trakten?”. 

Vad vi känner till har en sådan avstämning inte gjorts och därför bör hela 

avsnittet ”Kartor och värden” sid 33 till och med 38 utgå, se även kommentar 

nedan om samma ämne på sidan 40.” 

Kartorna redovisar kunskapsläget utifrån befintlig kunskap om var koncentrationer 

av skogliga och skyddsvärda träd och värdekärnor finns i landskapet. Kartorna avser vi 

tillsammans med Skogsstyrelsen stämma av och förankra med skogssektorn inom denna 

åtgärd i handlingsplanen. Remissen är ett steg i dialogen som har pågått under flera år 

och är en förlängning av det arbete som startade i och med framtagandet av den första 

strategin för skydd av skog för mer än tio år sedan. I samband med förankring av 

trakterna kommer avstämning av bevarandevärden och målbild med berörda aktörer 

kunna ske. Några andra förslag till avgränsningar eller värdebeskrivningar som 

motsäger värdetrakterna har presenterats från någon aktör varför de föreslagna 

områdena kan anses vara väl underbyggda. Länsstyrelsen kommer att utveckla 

beskrivningen av värdetrakterna och även förtydliga hur värdetrakterna är tänkta att 

användas. Avgränsningarna av värdetrakterna behöver löpande utvärderas och 

uppdateras allteftersom ny kunskap och nya prioriteringar görs, vilket lämpligen görs 

med fyraårs-intervall som sammanfaller med handlingsplanens programperioder. 

Åtgärd: LIFE-ansökan (50) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Ädellövsprojekt – Life. Omställning av 

produktionsskog till naturvårdsskog i bildade reservat/Natura 2000-områden. Under 

2019 söka skrivarpengar för ett projekt som genomförs 2020 och framåt. 

Sammanfattning 
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Lifeansökan har tagits fram under 2019, men inte godtagits. Ansökan kommer 

fortsätta vidareutvecklas för att se om förbättringar kan göras så den godkänns längre 

fram. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Eslövs kommun: Svårt att förstå denna punkt.” 

Åtgärden kan förtydligas. Länsstyrelsen avser att söka pengar från EU till ett Life-

projekt där målet är att inom Natura 2000-områden som är skyddade som reservat 

omföra produktionsskog till naturvårdsskog. Även kommuner kan vara medsökande. 

Kävlinge kommun: ”Kävlinge kommun vill bilda naturreservat I 

Ålstorpsskogen, ett område med goda länkar till Järavallen. Ett syfte är 

stärkande av de ädellövsbestånd som finns där bla ek, ask, alm. Kan ett  

Lifeprojekt tex zooma ut och titta på potentialen i att genom skötsel, 

omställning mm knyta samman Järavallen, Saxtorpsskogen och Ålstorpsskogen 

med potentialen att bli ett av de största sammanhängande kustnära 

skogsområdena i Skåne?” 

Länsstyrelsen kommer att bjuda in till upptaktsmöte i form av en workshop under 

hösten 2018 inför Life ansökan. 

 

Universitet 

Lunds universitet: ”Lunds universitet är intresserade av vara med i 

projektansökan.” 

Länsstyrelsen kommer att ha ett upptaktsmöte inför Lifeansökan. 

Malmö universitet: ”På vilket sätt är det tänkt att engagera 

Universitet/högskolor?” 

Universitet och högskolor kan var en viktig part när det när det gäller uppföljning 

av projektet och ta fram metoder m.m. 

Insatsområde Marint 

Åtgärd: Kartera kulturmiljövärden under vatten (57) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Kartering av kulturmiljövärden som berörs 

av erosion, översvämning och framtagande av planeringsunderlag för områden med krav 

på arkeologisk undersökning under vatten. 

Sammanfattning 

Åtgärden berör kustkommunerna, men har inte väckt någon större respons. Enstaka 

remissinstanser anger intresse för frågan – se bilaga 1 för mer detaljerad information. 

Kommuner 

Vellinge kommun: Har vi definierat områden med krav på arkeologisk 

undersökning under vatten?” 
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Det finns en generell avgränsning av dessa områden till 20 meters djup räknat från 

nuvarande strandlinje. 

Åtgärd: Ökad kunskap om marina miljöer (56) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Fortsätta inventera/kartlägga där vi har 

kunskapsluckor. Häri ingår även att identifiera områden med stor förbättrings-, 

återhämtnings- och produktionspotential. 

Sammanfattning 

Kommunerna positiva till insatsen men anger att resurser saknas för att bistå i 

arbetet. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Helsingborgs kommun: ”Detta pågår i Helsingborg” 

Malmö stad: ”Det är av stort värde att samordna och tillgängliggöra 

information och inventeringsresultat på ett sätt som är överskådligt och enkelt 

att använda.” 

Tanken är att löpande presentera den information som samlas in och analyseras. 

Universitet 

Lunds universitet: Lunds universitet har pågående diskussioner om 

möjliga samarbetsprojekt med flertalet skånska kommuner gällande åtgärder 

mot erosion och översvämning med fokus på gröna lösningar som gynnar 

biologisk mångfald. Expertis inom området finns inom organisationen.” 

Malmö universitet: ”Finns det forskningsprojekt?” 

Finns en del forskning. Havs- och vattenmyndigheten arbetar med att sammanställa 

den kunskap som finns. De har mer information om pågående forskning. Länsstyrelsen i 

Västra Götaland arbetar som samordnare för länsstyrelsernas gemensamma arbete med 

grön infrastruktur i marina miljöer. 

Myndigheter mfl 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV): HaV driver sedan 2016 det 

nationella marina karteringsprojektet, vars syfte är att stötta och samordna 

regionala karteringar för att få ett enhetligt nationellt yttäckande kartunderlag 

till stöd för bland annat analys och förvaltning av grön infrastruktur. Projektet 

kommer att pågå till åtminstone 2020. Arbetet sker i samverkan med 

kustlänsstyrelserna.” 

Åtgärd: Återskapa och restaurera i kust- och havsområden 

(58) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Restaurering – återskapa eller restaurera t ex 

stenrev, ålgräsängar, musselbankar, ta bort hinder. Åtgärden omfattar alla kust-

havsområden dvs både inom och utanför skyddade områden. 

Sammanfattning 
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I huvudsak en fråga för länsstyrelsen och nationell myndighet, men insatser pågår 

även på kommunal nivå. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Helsingborgs kommun: ”Staden kan delta i detta arbete i mån av 

reserser och vägledning.” 

Lomma kommun: ”I dagsläget handlar det inte om restaurering utan om 

förbättringsmöjligheter och upprätthållande av befintliga marina värden.” 

Malmö stad: ”I vissa områden i Malmö kommun kommer detta att bli 

aktuellt. Malmö utreder t.ex. att grunda upp gamla industrihamnbassänger för 

att återskapa grunda bottnar.” 

Mycket positivt att kommunerna arbetar med dessa frågor. 

Myndigheter mfl 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV: ”Enligt åtgärdsprogrammet för 

havsmiljön, HaV 2015:30 ska HaV i samverkan med länsstyrelserna utveckla 

en verktygslåda för restaurering och ekologisk kompensation (Åtgärdsprogram 

för hav/ÅPH 30). Havs- och vattenmyndigheten ska även med bistånd från 

Länsstyrelserna, Naturvårdsverket samt Riksantikvarieämbetet ta fram en 

samordnad åtgärdsstrategi mot fysisk påverkan och för biologisk återställning i 

kustvattenmiljön (ÅPH 29).” 

Åtgärd: Övervaka värdena i skyddade områden (59) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Följa upp och övervaka skyddade områden 

samt områden där åtgärder genomförs. 

Sammanfattning 

I huvudsak en fråga för länsstyrelsen som har förvaltningsansvar för områdesskydd 

marint. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Helsingborgs kommun: ”Staden genomför detta inom ramen för 

övervakningsprogram för kusten samt de marina kommunala 

naturreservaten.” 

Åtgärd: Värdefulla marina områden ska skyddas (60) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Värdefulla marina områden ska skyddas i 

tillräcklig geografisk omfattning med lämpliga förvaltningsåtgärder. Områdena ska 

representera alla olika miljöer som finns i havet - kustnära och i öppet hav, grunda och 

djupa bottnar, hårda och mjuka bottnar. Habitaten ska gynna balans och biologisk 

mångfald i ekosystemet snarare än att gynna ett fåtal arter. 

Sammanfattning 

Remissinstanserna anser att åtgärden är viktig och deltar i mån av behov och 

resurser. För alla synpunkter se bilaga 1. 
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Kommuner 

Höganäs kommun: Trålning skadar bottenmiljöer. Skydd mot det gynnar 

lokalt yrkesfiske med garn eller bur.” 

Kristianstad kommun: ”Deltar i den mån det är möjligt och relevant” 

Kävlinge kommun: ”Kommunen anser att även norra delen av Salviken 

bör skyddas. Vi ser det som lämpligast att detta skydd tillkommer genom att 

staten utvidgar befintligt reservat. Detta bör innefatta såväl havsområdet som 

strandängarna.” 

Norra delen av Salviken ingår inte i något pågående arbete med områdesskydd. Om 

kommunen inkommer med en formell begäran kan det föras in i prioriteringsarbetet. 

Lomma kommun: ”I princip genomfört.” 

Malmö stad: ”Det vore värdefullt med en åtgärd som syftar till att stärka 

möjligheterna att använda planprocessen, ner till detaljplanenivå, för att klara 

utmaningarna som rör de marina miljöerna.” 

Trelleborgs kommun: ”Uppföljning sker inom det marina reservatet. 

Framtida marina undersökningar på andra ställen kommer att avgöra om vi ska 

skydda fler områden.” 

Ystads kommun: ”I mån av personella och ekonomiska resurser.” 

Universitet 

Lunds universitet: ”Lunds universitet kan bidra med utvärdering av 

förvaltningsmetoder i den mån det finns utrymme inom pågående projekt 

eller där annan finansiering är möjlig.” 

Ideella organisationer 

Skånes ornitologiska förening: ”Angeläget. Behov finns av områden 

fritt från fiske för viktiga rast- och övervintrings områden för fåglar.” 

Myndigheter mfl 

Fortifikationsverket: ”Får inte innebära begränsningar för 

totalförsvaret men annars ok.” 

Länsstyrelsen samverkar alltid inför beslut och då görs och avvägningarna mellan de 

allmänna intressen som finns. Totalförsvarets intressen har en särställning i det, men 

ofta går intressena att jämka utan att det innebär några väsentliga inskränkningar för 

totalförsvaret. 

Insatsområde Vattendrag 

Åtgärd: Fria vandringsvägar (61) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Skapa fri passage för fisk, men också andra 

djur, växter och sediment, genom att åtgärda vandringshinder. Görs med hänsyn till 

värdefulla kulturmiljöer. 

Sammanfattning 
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Remissinstanserna är övervägande positiva till åtgärden om den görs med eftertanke. 

Många aktörer redan engagerade i åtgärder. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Burlövs kommun: ”Kommunen identifierar för närvarande 

vandringshinder där kommunen kan tänkas vara verksamhetsutövare. Ev 

åtgärder kan endast göras om vattendomar etc medger det. Trafikverket bör 

läggas till som genomförare.” 

Trafikverket tillagt. 

Eslövs kommun: ”Pågår inom vattenråden. Bra för miljöarbete och 

näringslivsutveckling.” 

Helsingborgs kommun: ”Detta pågår idag främst genom samarbete inom 

Rååns vattenråd och stadens förvaltning av sin mark. Arbetet behöver 

utvecklas inom Vegeåns vattenråd.” 

Höganäs kommun: ”Inte aktuell, vandringshinder i bra vattenmiljöer 

finns inte.” 

Höörs kommun: ”Vi deltar inom ramen för samarbetet kring en fritt 

forsande Rönne å.” 

Kristianstad kommun: ”Kommunen arbetar kontinuerligt med att öka 

konnektiviteten i sötvattensmiljöerna.” 

Kävlinge kommun: ”Befintliga vandringshinder redan under utredning 

och åtgärdande genom Lst:s försorg.” 

Markägare 

LRF Skåne/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge: ”Viktigt 

att kostnaderna inte drabbar markägaren och att markägaren är delaktig i 

arbetet. Stor rättssäkerhet krävs för markägarna”. 

Rååns vattenråd: ”Rååns vattenråd deltar i vattenvårdande åtgärder, 

bland annat uppbrytning av kulvertar, omledning vid dämmen etc. Det är 

givetvis positivt att skapa så stora möjligheter som möjligt för fria 

vandringsvägar för fisk till exempel. Frågan är hur uppbrytning av kulvertar 

kan ske rent praktiskt. Det är en relativt dyr åtgärd. Vi ställer oss frågande till 

vem som ska betala för åtgärden. Dessutom undrar vi om det kommer finnas 

förelägganden på markägare eller om det kommer vara frivilliga åtgärder.” 

Åtgärden avser i första hand frivilliga åtgärder, de som regleras av uppdraget att 

miljöpröva vattenverksamhet som saknar tillstånd är ett annat uppdrag som överlappar 

med denna åtgärd. 

Segeåns vattenråd: Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd tagit 

bort flera vandringshinder i avrinningsområdet. 

Ideella organisationer 

Naturskyddsföreningen i Skåne: ”Kvarnmiljöer har i många fall både 

mycket värdefulla kultur och naturvärden. Det krävs ett pragmatiskt 

förhållningssätt för att bevara och gynna dessa värden såväl som fisken.” 
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Länsstyrelsen instämmer. 

Myndigheter mfl 

HaV: ”Tidsplanen kan behövas anpasas till kommande nationell plan för 

omprövning av vattenkraft” 

Trafikverket: ”Inventering gjord avseende vandringshinder p g a statlig 

väg- eller järnväg. Planering/utredning för åtgärder på enstaka platser pågår.” 

Övriga 

Sigill Kvalitetssystem AB: ”Övergripande för området Vattendrag: 

Hur säkerställer man att lantbrukare har den kunskap de behöver för att kunna 

göra hållbara uttag vid bevattning och rensar diken på ett sätt som kan gynna 

den biologiska mångfalden?” 

Ansvaret i första hand verksamhetsutövaren som ska ha tillräckliga kunskaper för att 

avgöra det. Utöver det finns rådgivning inom landsbygdsprogrammet för olika 

verksamheter inom lantbruket som kan bistås samt möjlighet till samråd med 

länsstyrelsen enligt 12:6 miljöbalken. 

Åtgärd: Förstärka spridningszoner längs med vatten (62) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Förstärka spridningskorridorer/skyddszoner 

utmed sjöar och vattendrag, genom att skydda, bevara och återskapa tillräckliga 

ekologiskt funktionella skyddszoner och svämplan i den direkta närmiljön till sjöar och 

vattendrag. 

Sammanfattning 

De flesta remissvar är positiva till åtgärden och flera aktörer är redan involverade i 

arbetet. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Helsingborgs kommun: ”Staden arbetar för detta på sin egen mark.” 

Höganäs kommun: I miljöprogrammet finns ekonomiska resurser avsatta 

för att initiera tvåstegsdiken. Däremot är de statliga resurser för att verkställa 

åtgärderna för små. 

Kristianstad kommun: ”Verksamhet av denna typ sker inom olika 

vattenvårdsprojekt. Kan utvecklas om ytterligare möjligheter till finansiering 

finns att söka.” 

Länsstyrelsen instämmer att resurserna är begränsade, ett delat ansvar för 

åtgärderna behövs för att klara åtgärderna och möta miljökvalitetsnormerna för Skånes 

vatten. 

Malmö stad: ”Malmö stad gör detta genom arrendatorer. Borde inte även 

kommuner vara ansvariga här?” 

Svedala kommun: ”Här bör kommunen också stå med som i sin tillsyn 

kan informera om skyddszoner och verka för bildande av nya zoner.” 
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Åstorps kommun: ”Även kommuner kan arbeta med denna frågan genom 

samarbete och samordning med bla markägare. Ex vara behjälpiga vid 

bidragsansökningar.” 

Kommunerna tillagda för tydlighets skull, annars täcks de av åtgärden i rollen som 

markägare. 

Ängelholms  kommun: ”Hur kan kommuner genom sin tillsyn och 

kontakt hjälpa lantbrukare att jobba med skyddszoner och svämplan? Vilken 

information behövs till lantbrukarna?” 

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) tar fram ett metodstöd i samarbete med 

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. 

Markägare 

Rååns vattenråd: ”Rååns vattenråd deltar kontinuerligt bland annat i 

bildandet av tvåstegsdiken. Det kan vara värt att benämna detta som 

tvåstegsdiken som gott exempel i er text då detta är ett bra exempel på vad ni 

beskriver.” 

Länsstyrelsen anser också att tvåstegsdiken är en bra åtgärd för att förbättra 

vattenmiljöerna. 

Segeåns vattenråd: ”Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd --- 

Skyddszoner här pågår ett kontinuerligt arbete med information om 

skyddszoner.” 

Skeingesjöns FVO: ”Detta görs i tillräcklig grad redan nu. Om annat är 

nödvändigt skall varje sådan åtgärd lösas i samråd med varje enskild markägare 

samt ges frihet att lösas på olika sätt. Frihet under ansvar!” 

Länsstyrelsen anser att det finns ett stort underskott på vattenvårdsåtgärder längs 

vattendrag, särskilt i slättbygder och i att öka andelen löv längs vatten i skogsbygderna. 

Vattenägare och markägare involveras när åtgärder berör dem. Ibland inom t.ex. 

vattenråden, ibland direkt, beroende på åtgärdernas omfattning. 

Myndigheter mfl 

HaV: Metodstöd håller på att utvecklas av Naturvårdsverket, 

Skogsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten i samverkan.” 

Det kan användas vid genomförandet av åtgärden och är efterfrågat av bl.a. 

kommunerna. 

Skogsstyrelsen: Sannolikt kan en del arbete göras inom EU-projektet 

WAMBAF och spridning av den med sektorn framtagna måbilden kring 

kantzoner mot vatten. 

Länsstyrelsen instämmer – WAMBAF: Water management in Baltic Forests: 

https://www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/  

Åtgärd: Skydda vattenarterna (63) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Arbeta för att stärka bevarandestatusen för 

ett urval av de hotade vattenanknutna arterna i och i anslutning till de skånska 

vattnen. 

https://www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/
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Sammanfattning 

Alla remissvar positiva till åtgärden och är i vissa fall engagerade i åtgärder redan. 

Resurser saknas i flera kommuner. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Markägare 

Rååns vattenråd: ”I och med att Rååns vattenråd anlägger våtmarker 

längs med Rååns sträckning bidrar vi till att bevarandestatusen stärks för 

våtmarksrelaterade arter. Det vore önskvärt att ni specificerar om det är några 

speciella arter ni avser i detta avsnittet med tanke på att ni nämner "ett urval 

av de hotade..." samt hur ni prioriterar bland de hotade arterna.” 

Urvalet av arter kan ske i det fortsatta arbetet - görs delvis nationellt. 

LRF Skåne/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge: 

”Bevara och stärka populationer av hotade limniska arter: Vi anser att hur 

detta ska utföras måste vara en dialog med berörd markägare och med 

efterföljande frivillig överenskommelse. Det samma gäller för återskapande av 

olika strukturer i vattendragen.  Viktigt att kostnaderna inte drabbar 

markägaren och att stor rättssäkerhet krävs för markägarna.” 

Skeingesjöns FVO: ”Vattenanknutna arter i och i anslutning till de 

skånska vattnen och hur bevarandestatus för dessa bäst tillgodoses skall lösas i 

samråd med varje enskild vattenägare/markägare samt ges frihet att lösas på 

olika sätt. Dock inget behov att stärka bevarandestatus för arter, som nu visat 

sig vara mindre hotade. Samsyn över länsgränserna behövs. Speciellt avseende 

Helgeån.” 

Vattenägare och markägare involveras när åtgärder berör dem och åtgärder för att 

stärka bevarandestatusen är frivilliga. Ibland via t.ex. vattenråden, ibland direkt, 

beroende på åtgärdernas omfattning. Samarbete behövs över länsgränserna och görs i de 

fall det är aktuellt, såsom för Helgeån. För att gynna bevarandestatusen bedöms och 

genomförs åtgärder lämpligen utifrån ett landskapsperspektiv så att de får mest gynnsam 

placering och omfattning. Åtgärder behövs för alla hotade arter och ibland för arter som 

behöver utöka sitt utbredningsområde. 

Segeåns vattenråd: ”Segeåns Vattendragsförbund och vattenråd arbetar 

med att förbättra den ekologiska statusen i vattendragen vilket är positivt för 

all biologisk mångfald.”urba 

Åtgärd: Bevara och restaurera värdefulla strukturer i vatten 

(64) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Bevara och återskapa strukturer i 

vattendrag, genom biotopvård i form av tillförsel av bottensubstrat och/eller död ved 

utifrån de naturgivna förutsättningarna. 

Sammanfattning 

Remissinstanserna positiva till åtgärden och är i vissa fall engagerade i åtgärder 

redan. Resurser saknas i flera kommuner. För alla synpunkter se bilaga 1. 
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Kommuner 

Helsingborgs kommun: ”Staden arbetar med frågan och efterfrågar en tydlig 

vägledning.” 

Metodstöd och handbok är under utveckling på Havs- och Vattenmyndigheten 

(HaV) och på länsstyrelsens hemsida finns också en del information som kan användas: 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/vattenverksamhet/vagledning-

for-olika-vattenverksamheter/restaurering-av-sjoar-och-vattendrag.html  

Myndigheter mfl 

HaV: ”Metodstöd/handbok är under utveckling.” 

Åtgärd: Skydd av vattenmiljöer (65) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Skydd av limniska miljöer. Särskilt 

värdefulla sjöar och vattendrag skyddas med lämpliga åtgärder inom områdesskydd och 

förvaltning. Skyddet ska omfatta värdekärnor tillsammans med strandmiljön, så att 

tillräckligt breda ekologiskt funktionella skyddszoner bevaras alternativt kan återskapas. 

Där höga värden finns bör hela sjön eller vattendraget skyddas, för att upprätthålla 

konnektivitet och utöver värdekärnor även omfatta potentiella utvecklingsområden. 

Limniska habitat skyddas med speciell inriktning på hög naturlighet och/eller förekomst 

av hotade limniska arter, såsom tjockskalig målarmussla, flodpärlmussla och utter. De 

arealer som tillgodoräknas det limniska skyddet ska vara inom områden som är utpekade 

som värdefulla vatten. 

Sammanfattning 

Med något undantag är remissvaren positiva till åtgärden. Resurser anges som 

begränsande. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Eslövs kommun: ”Vi deltar gärna i arbetet men Länsstyrelsen måste vara 

ansvarig för det samma. Åtgärdstexten behövs förtydligas. Problemet med 

övergödning bör också beaktas.” 

Åtgärden berör det löpande arbete som sker inom områdesskyddet. Kommunerna har 

möjlighet att inrätta områdesskydd för vattenmiljöerna och är därför med som ansvariga 

tillsammans med länsstyrelserna. 

Helsingborgs kommun: ”Staden arbetar för detta på sin egen mark.” 

Kävlinge kommun: ”Kommunen ser positivt på ett möjligt skydd av 

Saxån som ett av få kvarvarande vattendrag i regionen med längre sträckor av 

meandrande karaktär. Vidare anser vi att staten bör utöka reservatet Löddeåns 

mynning norrut, inkluderande vattendraget och strandängarna, upp till E6.” 

Länsstyrelsen har i uppdrag att utse vilka vattendrag som är prioriterade att skydda, 

samt har deltagit i arbetet med att ta fram en strategi för områdesskyddet i Västerhavet. 

När det arbetet är klart blir det tydligare vilka möjligheter som staten har att utöka 

med de områden som anges. Kommunerna har också möjlighet att arbeta med 

områdesskydd och länsstyrelsen bistår gärna med vägledning i det arbetet. 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/vattenverksamhet/vagledning-for-olika-vattenverksamheter/restaurering-av-sjoar-och-vattendrag.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/vattenverksamhet/vagledning-for-olika-vattenverksamheter/restaurering-av-sjoar-och-vattendrag.html
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Malmö stad: ”Viktigt, även om själva vattenmiljön i Malmö kommun inte 

klassas som speciellt värdefull ser vi att det finns behov av att skydda 

vattendrag och den mark de påverkar i sin närhet.” 

Länsstyrelsen instämmer, vattenmiljöerna utgör ofta viktiga områden för andra 

värden utöver vattnet i sig. De vattenmiljöer som finns behöver ofta restaureras för att 

återfå sina värden. 

Svedala kommun: ” Skydda på ett sätt som inte hindrar utveckling. Sege 

å med dess biflöden finns inte omnämnt i handlingsplanen, varför???” 

Länsstyrelsen ser områdesskyddet som en del av en hållbar långsiktig utveckling av 

landskapet. Handlingsplanen nämner inga särskilda vattendrag utan utgår från de 

prioriteringar som gjorts sedan tidigare där värdefulla och särskilt värdefulla vattendrag 

pekats ut på nationell och regional nivå. I det konkreta arbetet kommer vattenråd, 

kommuner, markägare m.fl. behöva arbeta med de vattendrag som finns inom deras 

område.  

Markägare 

LRF Skåne/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge: ”Förbättra 

bevarandestatusen för limniska miljöer, gynna hotade arter och främja marina 

limniska ekosystemtjänster: Vi betonar kraftfullt att innan beslut angående att 

skapa fri passage för fisk ska man invänta liggande proposition angående 

vattenverksamhet och efterföljande beslut i riksdagen. Vad gäller skyddszoner 

längs sjöar och vattendrag så har allt fler skogsägare inte bara en Grön 

skogsbruksplan utan också en Blå skogsbruksplan, vilket innebar att 

skyddszoner längs vattendrag utförs.” 

Länsstyrelsen arbetar utifrån de uppdrag som gäller nu och justerar arbetet när nya 

uppdrag eller direktiv kommer. Positivt att skogsägarna inrättar skyddszoner längs 

vattendrag, de är god exempel som bör spridas inom arbetet med grön infrastruktur. 

Rååns vattenråd: ”Skydd kan verka väldigt positivt. Att strandskydd 

gäller på anlagda våtmarker och sjöar kan dock hämma sådan anläggning. Det 

skulle vara till fördel för den gröna infrastrukturen om detta hävdes. 

Länsstyrelsen Skåne redan har skickat in en skrivelse till miljö- och 

energidepartementet. För att växla upp arbetet önskar vattenrådet att 

Länsstyrelsen Skåne aktivt samverkar med övriga Länsstyrelser för att öka 

påtryckningarna på departementet. 

I övrigt anser vi att systemet där kommuner kan bidra till att utföra 

åtgärder även på privat mark fungerar väl. Vi råder därför Länsstyrelsen att 

överväga att underlätta den typen av stöd även i övriga delar av denna remiss.”  

Länsstyrelsen arbetar med att klargöra frågan om hur strandskydd vid nyanlagda 

våtmarker och sjöar ska hanteras. Länsstyrelsen ser gärna att välfungerande system för 

att utföra naturvårdsåtgärder sprids till övriga verksamheter.  

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd: ”Här har man pekat ut 

ett antal vattendrag som värdetrakter och värdekärnor. I Segeåns 

avrinningsområde är sjöarna utpekade medan i princip inga vattendrag har 

pekats ut i sydvästra delen av Skåne och inte heller längs den västra kusten är 

det mer än ett fåtal vattendrag som är utpekade. De vattendrag som inte 
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pekats ut är markerade som spridningslänkar. Till spridningslänkarna har man 

inte angett några prioriterade åtgärder. Enligt vattendirektivet skall alla 

vattendrag uppnå en god ekologisk status. Det gäller inte bara de vattendrag 

och sjöar som är klassade som värdekärnor eller värdetrakter eller är 

Vattenförekomster i VISS och rapporteras till EU utan alla vatten. 

Därför bör även dessa s k spridningslänkar kommenteras i dokumentet 

med förslag till åtgärder för att nå god ekologisk status. Utan en god ekologisk 

status lär vi inte få spridning mellan olika värdekärnor.” 

Spridningslänkarna behöver också uppnå god ekologisk status, i handlingsplanen är 

värdetrakterna prioriterade, men även spridningslänkarna och vardagslandskapet 

behöver arbetas med. Ett stort arbete sker i vattenråden för att förbättra dessa.  

Skeingesjöns FVO: ”Detta inskränker på mark - och vattenägarnas 

förvaltning och rådighet över resurser knutna till de fastigheter de äger. FVO 

förvaltar idag redan klokt och engagerat dessa miljöer. Lokal privat förvaltning 

och frihet under ansvar kommer också fortsättningsvis att ge de för samhället 

bästa värdena.  "De arealer som tillgodoräknas det limniska skyddet ska vara 

inom områden som är utpekade som värdefulla vatten". Det här är en 

formulering som handlar om intrång på privat mark och vatten, som länge 

förvaltats väl och genererat biologiska värden. Helt oacceptabelt! Ta bort eller 

omarbeta den här åtgärden!” 

Länsstyrelsen har i uppdrag att långsiktigt skydda de värden som är kopplade till 

vattenmiljöerna. Länsstyrelsen får inte inskränka markanvändningen mer än nödvändigt 

och de inskränkningar som beslutas ger också rätt till intrångsersättning om det 

begränsar pågående markanvändning. Det finns ett arealmål för skydd av vattenmiljöer 

och formuleringen om ”arealer som tillgodoräknas” är till för att understryka att de 

arealer som ingår i reservat med syften som är andra än att värna värdefulla vatten inte 

ska räknas in som del av att uppnå arealmålet.  

Ideella organisationer 

Skånes ornitologiska förening: ”Viktigt att fortsätta arbetet med 

anläggande av nya våtmarker och återföra tidigare uträtade vattendrag till 

deras tidigare meandrande lägen där så är möjligt och motiverat ur 

bevarandesynpunkt. Värna de få kvarvarande värdefulla sumpskogarna utmed 

sjöar och vattendrag från avverkning.” 

Länsstyrelsen instämmer. 

Myndigheter 

HaV: ”Den föreslagna åtgärden om skydd av värdefulla vattenmiljöer ser 

bra ut och stämmer väl överens med det pågående arbetet med revidering av 

den nationella strategin för skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer.” 
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Insatsområde Tätortsnära och urbana miljöer 

Åtgärd: Säkerställ allemansrättslig mark (66) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Säkerställande av allemansrättslig mark 

särskilt för tätortsnära områden. I kommunernas översiktsplaner redovisas tillgången på 

mark som är tillgänglig för allmänheten, både inom och utom detaljplan. Vidare 

redovisas hur dessa områden kan öka i storlek och områden som behöver ett långsiktigt 

juridiskt skydd föreslås. Det är önskvärt att översiktsplanerna innehåller riktlinjer för 

genomförande. Detta gäller särskilt för tätortsnära natur och för Skånes tätbefolkade 

kommuner med stor konkurrens om marken. 

Sammanfattning 

Flera kommuner arbetar eller har arbetat in detta i översiktsplanen, lika många 

anger att man tänker göra det i andra styrdokument såsom grönplaner eller 

naturvårdsprogram. Övervägande positivt gensvar på åtgärden från remissinstanserna. 

För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Burlövs  kommun: ”Redovisas i gällande ÖP.” 

Helsingborgs kommun: ”Staden arbetar med frågan har redovisat 

planeringsunderlag till översiktsplanen: Grönstrukturprogrammet och Natur- 

och kulturmiljöprogrammet.” 

Höörs kommun: ”Höörs kommun ska inom snar framtid påbörja ett 

fördjupat ÖP-arbete för småstaden Höör och vi  kommer att beakta 

åtminstone delar av frågeställningarna i det sammanhanget.” 

Kävlinge kommun: ”Kommunen har inlett arbete med ny ÖP. 

Föreslagen åtgärd kommer att dryftas inom detta arbete.” 

Lomma kommun: ”I princip genomfört.” 

Malmö stad: ”Genom grönblå plan för Malmö stad.” 

Svalövs kommun: ”Kommer beaktar detta i pågående arbete med 

översiktsplanen.” 

Intressant att sprida exempel till övriga kommuner så erfarenheterna från arbetet 

kan användas på fler håll och utvecklas löpande. Något länsstyrelsen bör kunna bidra 

till i dialogen med övriga kommuner i länet. 

Höganäs kommun: ”ÖP-arbetet är i slutfasen och vi hinner inte arbeta in 

det förslaget.” 

Länsstyrelsen är medveten om att kommunerna är i olika fas. Underlagen kan 

eventuellt redovisas i eget underlag för att kunna prioritera exploateringsinsatserna med 

hänsyn till behovet av allemansrättslig mark även om det inte omgående kan arbetas in 

i översiktsplanen.  

Malmö stad: ”Det är inte säkert att alla områden med tillgänglig mark för 

allmänheten kan öka i storlek, pga tät bebyggelse. Det är dock viktigt att utöka 

nätverket och konnektiviteten i den tätortsnära naturen, samt konnektiviteten 

mellan stadskärnan och den tätortsnära naturen, vilket kan läggas till i 

åtgärdsbeskrivningen.” 
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Bra förslag till förtydligande och utveckling av åtgärden - tillagt. 

Svedala kommun: ”Viktigt att samordna kommunens grönstruktur med 

den blå strukturen för att uppnå mervärden och skapa förutsättningar för en 

hållbar planering! Grönplanearbete...” 

Ja, arbetet med kommunala grönplaner eller grön infrastruktur är en viktig del i 

genomförandet av åtgärden. 

Trelleborgs kommun: Samhällsbyggnadsförvaltningen/SBF: ”Hur 

detaljerad en översiktsplan är varierar mellan olika kommuner. I Trelleborgs 

kommun redovisar översiktsplanen på en övergripande nivå befintliga och 

förslag till nya grönområden. Fördjupning om de befintliga områdena i 

kommunen kan man hitta i Natur- & kulturmiljöplanen 2010 för Trelleborgs 

kommun. Trelleborgs kommun anser därför att det är bra att översiktsplanen 

redovisar sin strategiska hållning gällande grönområden i kommunen men att 

genomförandet av dessa bör ligga i någon annan typ av styrdokument.”  

Kommunledningsförvaltningen/KLF: ”I framtagandet av Grönplan 

kommer den tätortsnära allemansrättsliga marken att få ett betydande 

utrymme och riktlinjer att tas fram.” 

Ja, genomförandet sker i annat dokument, men viktigt att riktlinjerna är 

gemensamma för genomförandet och finns med i ÖP. 

Vellinge kommun: ”Viktig fråga men inte övertygad om att det bör göras 

i översiktsplanen pga detaljeringsgraden, bör istället i 

grönstrukturplaner/naturvårdsplaner etc” 

En beskrivning av läget och önskat tillstånd samt riktlinjer bör komma med i ÖP för 

att få genomslag. 

Ängelholms kommun: ”Kommunen kan redovisa tätortsnära 

grönområden i andra former av styrdokument, t ex grönstrukturplaner.” 

Viktigt att översiktsplanen är basen för ambitionerna kring allemansrättsligt 

tillgänglig mark. 

Ideella föreningar 

Skånes ornitologiska förening: ”Viktigt att dessa ofta små oaser 

värnas när många kommuner planerar för förtätning av bebyggelsen. Särskilt 

angeläget att planera för gröna kilar från centrala delar ut till tätorternas natur 

i ytterområdena. I västra Skåne dessutom stort behov att anlägga nya 

natur/skogs-/våtmarksområden.” 

Länsstyrelsen instämmer, en utveckling av åtgärden är tillagd på förslag från 

Malmö stad för att arbeta med sambanden mellan olika delar av bebyggelse och 

omgivande landskap. 

Markägare 

Stiftelsen Skånska landskap: ”Svårförståelig åtgärdsbeskrivning.” 

Åtgärden går i korthet ut på att kommunerna redovisar var det finns tillgång på 

allemansrättslig mark samt om och hur den behöver ökas och säkerställas. 
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Åtgärd: Ekosystemtjänster och biologisk mångfald som 

beslutsunderlag (67) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Ekosystemtjänster som beslutsunderlag. 

Metoder för hur biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska integreras i 

beslut tas fram och goda exempel sprids till beslutsfattare. Kommuner bör arbeta med 

ekosystemtjänster. Länsstyrelsen bistår kommunerna i att ta fram underlag som 

kombinerar främjandet av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i tätorter och 

städer. 

Sammanfattning 

De flesta kommuner intresserade av eller arbetar redan med frågan. För alla 

synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Eslövs kommun: ”Deltar gärna. Viktigt att Länsstyrelsen sprider goda 

exempel från kommuner som kommit långt i arbetet.” 

Kommunförbundet Skåne har ett nätverk där goda exempel och metoder sprids. 

Länsstyrelsen medverkar där, men samlar gärna in och sprider goda exempel där det 

finns behov av det. Bör kunna ingå i den löpande kommundialogen t.ex. 

Höganäs kommun: ”Frågan är för komplex och resurserna otillräckliga 

för att verkställa förslaget.” 

Länsstyrelsen och kommunerna kan samverka för att finna enklare metoder att börja 

med. 

Helsingborgs kommun: ”Viktig fråga som behöver uppmärksammas 

mer. Planering, gestaltning och drift behöver ske mer utifrån främjandet av 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster.” 

Malmö stad: ”Malmö stad arbetar med detta till viss del, men arbetet 

behöver utvecklas. Det är av stor vikt att Länsstyrelsen stöttar i detta arbete. 

En relevant och viktig åtgärd. Meningarna "Ekosystemtjänster som 

beslutsunderlag." och "Kommuner bör arbeta med ekosystemtjänster." är 

dock lite luddiga. Det bör förtydligas vad som egentligen menas med dem.” 

Gemensamt arbete behövs med Naturvårdsverket m.fl. för att få till analyser på 

nationell, regional och lokal nivå samt utveckla metodiken för hur analyserna ska 

genomföras och enkelt kunna uppdateras. Bra metoder finns utvecklade hos olika 

kommuner och en hel del vägledning finns, bl.a. på Boverkets och Naturvårdsverkets 

hemsidor. 

Åtgärden är tänkt att konkretiseras när den påbörjas för att kunna ta hänsyn till 

olika behov hos kommunerna och även bygga upp kompetensen internt hos länsstyrelsen 

parallellt. 

Svalövs kommun: ”Kommunen håller på att förankra begreppet 

ekosystemtjänster i kommunorganisationen. Kommunen har ett 

naturvårdsprogram för att främja ekosystemtjänster i den tätortsnära naturen.” 

Vellinge kommun: ”Bra att LSt tar fram underlag!” 

Underlag är tänkt att tas fram utifrån en gemensam prioritering med kommuner, 

länsstyrelsen och Naturvårdsverket - ansvarsfördelning av på vilken skala olika 
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ekosystemtjänster kan hanteras bäst och gemensamma insatser för att sprida kunskap om 

olika metoder. 

Ideella organisationer 

Ekfrämjandet: ”Bör konkretiseras.” 

Åtgärden kommer konkretiseras i genomförandet utifrån de behov som finns hos 

kommunerna. 

Universitet 

Lunds universitet: ”Universitetet bidrar delvis till åtgärden genom 

pågående forskningsprojekt rörande naturbaserade lösningar, grön 

infrastruktur och ekologisk kompensation. Universitetet arbetar i flera projekt 

i nära samarbete med ett antal kommuner i frågan. Vidare medverkan är 

möjlig under förutsättning att det finns finansiering.” 

Universitet och högskolor tillagda i åtgärden. Bra att kunna samverka med 

universiteten i denna fråga. 

Statliga myndigheter mfl 

HaV: ”Det finns underlag från Havs- och vattenmyndigheten vad det 

gäller ekosystemtjänster i limniska miljöer.” 

Trafikverket: ”Forskningsprojekt pågår för att klargöra hur begreppet 

ekosystemtjänster och tillämpningen av detta ska utvecklas i 

infrastrukturplaneringen.” 

Bra exempel att plocka in i arbetet. 

Åtgärd: Naturvårdsanpassad skötsel av kommunal mark 

(69) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Främja naturvårdsanpassad skötsel av olika 

miljöer vägrenar, banvallar och refugier där naturvärden kopplade till sand-, gräs- och 

ruderatmarker finns idag eller kan etablera och utveckla sig. Vid åtgärder behövs 

information om detta på plats för att öka kunskap och intresse för naturvård. 

Sammanfattning 

Kommunerna arbetar redan i någon mån med denna fråga och välkomnar en samlad 

insats genom denna åtgärd. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Eslövs kommun: ”Trafikverket måste också delta i arbetet. Vid 

nyanläggning måste åtgärden vara ett krav.” 

Trafikverket medverkar i en samverkansgrupp för infrastrukturens gräsmarker. Vid 

nyanläggning finns krav på att ta naturvårdshänsyn enligt Trafikverkets nya 

programområde Natur. I tätortsområdena är det kommunerna som ansvarar för skötseln. 

Malmö stad: ”En åtgärd behöver läggas till i handlingsplanen: att 

kommuner ska arbeta efter balanseringsprincipen (skadelindringshierarkin) 
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samt att möjligheten till ekologisk kompensation ska utredas. Länsstyrelsen 

kommer ev. att sätta igång kompensationspooler för Skåne och det bör stå 

med i handlingsplanen (enligt vad som står i idékatalogen).” 

En åtgärd är tillagd: Arbeta med balanseringsprincipen/skadelindringshierarkin 

samt utreda hur ekologisk kompensation ska kunna tillämpas på ett effektivt sätt 

(åtgärd 68). Arbetet med kompensationspooler bör ingå som en del i det arbetet. 

Malmö stad: ”Miljönämnden välkomnar detta, trots att vi inte har 

rådighet över skötselfrågor. Miljöförvaltningen har tidigare, med gott resultat, 

drivit ett pilotprojekt som handlar om att naturvårdsanpassa skötsel av refuger 

och vägrenar.  

För att denna åtgärd ska fungera behövs även utbildning av 

skötselpersonal. Miljöförvaltningen har erfarenhet av att naturvårdsanpassad 

skötsel upphandlats men att entreprenörer inte har tillräcklig kunskap för att 

utföra den, och att resultatet därför blir misslyckat.” 

Helsingborgs kommun: ”Staden är positiv till att arbeta med frågan 

inom ramen för drift och underhåll.” 

Bra exempel att dra erfarenheter ifrån för övriga förvaltningar. 

Sjöbo kommun: ”Bra åtgärd! Här behövs utbildning av utförare vilket ofta 

är tekniska förvaltningen samt resurser (t ex slåttermaskin, personella och 

ekonomiska).” 

Länsstyrelsen instämmer, vägledning kan vara bra att ta fram. Ev finns sådan redan 

hos andra kommuners förvaltningar och Trafikverkets entreprenörer. Ett första steg bör 

vara att kartlägga vilken kunskap som redan finns tillgänglig hos kommuner och andra 

aktörer. 

Vellinge kommun: ”Ska inte trafikverket också vara en föreslagen 

genomförare?” 

Trafikverket medverkar i en samverkansgrupp för infrastrukturens gräsmarker. De 

ansvarar för de allmänna vägarna utanför tätortsmiljöerna, som komplement till 

kommunernas skötsel. 

Åtgärd: Bevara och öka grönskan och naturvärdena i 

städerna (70) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Plantera/bevara grönvolym i form av träd 

och buskar (gärna bärande arter) längs befintliga stråk, spara död ved. 

Sammanfattning 

Kommunerna som har lämnat synpunkter på åtgärden är alla positiva till att arbeta 

med frågan om resurser finns, en hel del arbetar redan med åtgärden på olika sätt. För 

alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Helsingborgs kommun: ”Staden arbetar med detta framförallt på 

naturmark. Trygghetsfrågan och synpunkter om estetik står emot dessa mål 

prioriteras oftast högre. Krävs information till allmänheten om värdet.” 
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Vellinge kommun: ”Förslag att rekommendera kommunerna att arbeta 

strategiskt med denna fråga och att LST bör vara rådgivande” 

Goda exempel och vägledning går säkert att få fram från andra förvaltningar och 

entreprenörer på området. Länsstyrelsen bör kunna vägleda och samordna arbetet, men 

är inte del av genomförandet. Viktigt med tydlig information om värdet av detta även 

till allmänheten – att uppmärksamma detta i samband med Biologiska mångfaldens dag 

22/5 är en bra möjlighet, men löpnade arbete krävs. 

Åtgärd: Mer öppet vatten i städerna och bevarat 

strandskydd (71) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Tillåt mer öppna dagvattensystem i staden 

och öppna upp de täckta dikena i de tätortsnära miljöerna. Anlägg strategiskt placerade 

våtmarker. Bevaka befintligt strandskydd. 

Sammanfattning 

Kommunerna är överlag positiva och arbetar redan med frågan i varierande 

omfattning. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Helsingborgs kommun: ”Detta arbetar staden med och i vår 

dagvattenpolicy finns riktlinjer stödjer arbetet.” 

Malmö stad: ”Skulle eventuellt kunna delas upp i två eller tre olika 

åtgärder.” 

Länsstyrelsen instämmer, men väljer att hålla samman åtgärderna till en och 

överlåter till genomförandefasen att dela upp åtgärden utifrån de behov och ambitioner 

som de deltagande kommunerna anser vara rimlig. 

Markägare 

LRF Skåne/Södra/Jordägareförbundet Skåne-Blekinge: ”Frågan 

om strandskydd måste klargöras innan man öppnar kulverterade 

dagvattensystem och diken för drabbade markägare.” 

Frågan om strandskydd utreds i respektive fall och länsstyrelsen arbetar för att det 

inte ska bli ett hinder för att öka andelen öppna dagvattensystem etc. 

Åtgärd: Skydda och inventera värdefull kommunal mark 

(72) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Kommunalt områdesskydd på kommunal 

mark som har natur- och/eller friluftslivsvärden skyddas. Ta reda på vilka värden som 

finns på kommunens mark samt besluta om områdesskydd där det behövs. 

Sammanfattning 

De flesta remissvar positiva till att arbeta med denna åtgärd. Många kommuner 

arbetar redan med eller har redan beslutat om kommunala områdesskydd. För alla 

synpunkter se bilaga 1. 
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Kommuner 

Helsingborgs kommun: ”Detta arbetar staden med sedan över 18 år 

tillbaka.” 

Helsingborg är ett gott exempel på hur reservat kan användas inom kommunal 

verksamhet. 

Sjöbo kommun: ”Otydligt formulerad åtgärd?” 

Är tänkt att vara del av arbetet med naturvårdsprogram/plan för kommunerna och 

samverka med länsstyrelsens uppdrag om att skydda tätortsnära natur. 

Svedala kommun: ”Skydda på ett sätt som inte hindrar utveckling.” 

Utveckling och bevarande behöver samordnas. Oftast är bevarandebehoven mer 

platsbundna än utvecklingsbehoven, ibland tvärtom. En avvägning behövs i varje enskilt 

fall. 

Vellinge kommun: ”Naturreservat eller liknande kan innebära 

inskränkningar och onödigt försvårande i framtida planering.” 

Vissa värden är platsbundna och behöver då skyddas för att bevaras om det bedöms 

som att den markanvändningen är den bäst lämpade, vilket framtida planering då 

behöver arbeta efter. 

Åtgärd: Kartlägga och följa upp skötselbehoven på 

kommunal mark (73) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Skötselbehov för olika tätortsnära och 

urbana områden behöver tydliggöras så att man får en översikt av vilka områden som 

behöver respektive inte behöver skötsel för att stärka ekosystemtjänster och biologisk 

mångfald. Kontinuerlig utvärdering av skötseln behövs för att se att den ger rätt effekt. 

Sammanfattning 

Kommunerna som svarat ser behov av att genomföra åtgärden och bidrar gärna till 

dess genomförande. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Helsingborgs kommun: ”Med tätortsnära naturreservat finns 

skötselplaner med uppföljning. Motsvarande behövs även för andra 

grönområden av betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.” 

Höganäs kommun: ”Komplex fråga, graden av kommunens engagemang 

behöver förtydligas.” 

Ja, den berör bl.a. flera miljömål och utvärdering av skötsel är inte helt enkel att 

lägga upp, än mindre att upphandla på ett bra sätt. Kommunerna bör åtminstone se 

över de områden där de idag redan lägger skötselinsatser så de får ut rätt skötsel och i 

möjligaste mån får ut flera nyttor från samma ytor. 

Kävlinge kommun: ”Omställningspotentialen i triviala grönytor bör 

undersökas. Vilka ytor är bäst lämpade ur ett ekologiskt-, rekreativt-, 

tillgänglighetsperspektiv att ställa om till natur. Länsstyrelsen kanske kan 

initiera ett större projekt som kan mynna ut i en vägledning för bedömning av 

ytors omställningspotential.” 
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Sjöbo kommun: ”Kräver inventeringar och riktlinjer för olika 

skötselbehov och en plan för vad man vill uppnå. Här krävs en dialog med 

länsstyrelsen och personella resurser.” 

Ja, det kan vara en bra ide att hitta eller ta fram vägledning för detta arbete. Ev 

finns sådan redan hos andra kommuners förvaltningar och anlitade entreprenörer. 

Åtgärd: Sprida goda exempel på samverkan och arbete 

med grön infrastruktur i tätortsnära miljöer (74) 

Remissversionens åtgärdsbeskrivning: Sprida goda exempel från exempelvis 

biosfärsområdet Kristianstad Vattenrike vad gäller tätortsnära grön infrastruktur och 

förhållningssättet till klimatförändringar. Hur man kan arbeta med att nå ut och få 

markägare och kommun att arbeta med grön infrastruktur i den dagliga verksamheten. 

Sammanfattning 

Kommunerna är överlag intresserade av att sprida de exempel de har och tar gärna 

emot andras erfarenheter. För alla synpunkter se bilaga 1. 

Kommuner 

Helsingborgs kommun: ”Staden har försökt informera och intressera 

markägare utan större framgång. Det måste finnas incitament för markägarna 

att delta i detta. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att sprida 

information internt och frågan behöver stärkas.” 

Malmö stad: ”Åtgärden borde utvecklas då detta är en mycket viktig 

punkt.” 

Överlappar med arbetet att bygga upp en naturvårdsportal och kan utvecklas i 

samarbete med kommunerna utifrån vilka behov som finns av goda exempel. Incitament 

för markägarna behövs också. 

Markägare 

Segeåns vattenråd: ”Det här ingår som en naturlig del i Segeåns 

Vattendragsförbund och Vattenråds arbete.” 

 

Förslag på nya åtgärder 

Remissinstanserna har föreslagit ett antal nya åtgärder varav några tagits med 

eller inkluderats i andra åtgärder. Några av förslagen finns med i bilaga 1, 

åtgärdernas nummer är de som överstiger siffran 55 som var antalet åtgärder 

som var med i remissversionen. De idéer och förslag som inte kunnat tas med 

i denna programperiod av handlingsplanen kommer övervägas inför nästa 

period 2023-2026. Länsstyrelsens ambition var att uppdatera och publicera 

den idékatalog som skickades ut som bilaga till remissen av handlingsplanen. 

Om det finns resurser för att arbeta vidare med idékatalogen kommer 

länsstyrelsen göra det. 
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Generella synpunkter 

Kommuner 

Bjuvs kommun 

”Bjuvs kommun har i dagsläget inget att erinra. En grundlig bedömning och 

hänsynstagande till den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur 

kommer att genomföras i samband med kommunens strategiska arbete med 

grönstruktur.” 

Bromölla kommun 

Bromölla anger i remissvaret att de deltar i 24 av de föreslagna åtgärderna i 

handlingsplanen, se bilaga 1 för mer information om vilka dessa är. 

 

För de särskilda frågor som ställdes lämnades följande svar: 

 

• Är det rätt utmaningar som identifierats i beskrivningen av de olika 

insatsområdena? 

” Vi anser att föreslagna utmaningar och insatser är relevanta och 

heltäckande.” 

 

• Är insatsområdena beskrivna på ett tydligt sätt? Saknas något viktigt 

insatsområde? 

” Det är positivt att Skåne gör verklighet av naturvårdsstrategin, 

genom koppling till konkreta åtgärder.” 

 

• Är förslagen till värdetrakter rimliga? Saknas något område? Bör något 

område tas bort? 

” En stor del av kommunen berörs av värdekärnor och värdetrakter. 

Flera av åtgärderna arbetar vi redan med. Vår verksamhet är dock 

begränsad, och medel för insatser måste ibland omfördelas. Vi 

kommer att göra vårt bästa med de resurser som vi har.” 

 

• Övriga synpunkter på handlingsplanen. 

” Det är synd att nulägesbeskrivningen, med alla analyser och 

bakgrund, kom så sent. Pga den demokratiska processen hann den inte 

presenteras för politiken i samband med beslut om yttrande om 

insatsområden och åtgärder mm. Listan på åtgärder är mycket 

ambitiös, och kommer kanske framförallt att kunna användas som en 

idébank. Frågan om finansiering behöver utredas på statlig, regional 

och lokal nivå, t ex utifrån värdering av de förluster som åtgärderna är 

tänkta att förebygga och hur nytta ska vägas mot kostnader.” 
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Länsstyrelsen hade önskat att nulägesbeskrivningen hade hunnits med så den hade 

kunnat vara med i samma process som handlingsplanen, men prioriterade att få klar 

handlingsplanen först. Inför kommande revideringar av planen kommer situationen se 

bättre ut. Finansieringen är tänkt att lösas med befintliga insatser och omprioriteringar. 

Kostnads-nyttoanalyserna kommer behöva göras löpande allt eftersom åtgärderna 

sjösätts. 

Burlövs kommun 

Burlöv anger i remissvaret att de deltar i 15 av de föreslagna åtgärderna i 

handlingsplanen, se bilaga 1 för mer information om vilka dessa är. 

 

Burlövs kommun anser att Handlingsplan för grön infrastruktur är välskriven 

och presenterar ett bra underlagsmaterial till åtgärder. 

Åtgärderna behöver i många fall dock tas ställning till i ett vidare 

perspektiv och avvägas gentemot andra intressen. Detta görs vanligen i 

kommunens övergripande planeringsdokument, budget, verksamhetsplan med 

flera. Detta innebär att bilagda svar får anses preliminära då åtgärderna inte 

kan utredas inom ramen för en remiss. Kommunen ställer sig dock positiv till 

de flesta av åtgärderna där kommunen pekas ut som delansvarig och som kan 

anses relevant. 

För kommunens preliminära ställningstagande se bifogad åtgärdstabell. 

Eslövs kommun 

Eslöv anger i remissvaret att de deltar i 33 av de föreslagna åtgärderna i 

handlingsplanen, se bilaga 1 för mer information om vilka dessa är. 

 

Eslövs kommun är en av många skilda aktörer vars insatser behövs i arbetet 

med en grön infrastruktur. Kommunen har handlingsutrymme både som 

verksamhetsutövare, markägare och deltagare i nätverk och vattenråd. Det 

handlar om att ta ansvar och driva utvecklingen av de naturvärdeshöjande 

åtgärderna i allt från vägrenar till naturreservat och kunskapshöjande insatser.  

Tillsammans gör det sammankopplade nätet av naturvärdena Skåne rikt på 

upplevelser och ekosystemtjänster. 

Överlag anser Eslövs kommun att länsstyrelsen har gjort ett gott och 

omfattande arbete, som känns viktigt att arbeta vidare med. Frågorna är dock 

oerhört komplexa och berör ofta flera kommuner på olika sätt. Den regionala 

styrningen från länsstyrelsen blir därför väldigt viktig och möjligheterna för 

kommunerna att söka ekonomiskt stöd måste drivas vidare av länsstyrelsen. I 

detta sammanhang blir vi också förvånade över att region Skåne har fått en 

väldigt liten roll i arbetet i länsstyrelsens förslag. 

Remissen riktar sig till offentliga aktörer i första hand men Eslövs kommun 

anser att arbetet hade vunnit mer kraft på att tydligare involvera medborgare 

även i detta skede. Genom att införa en social dimension till miljöarbetet och 

arbeta mot frivilligorganisationer och framför allt barn, ges de gröna 
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infrastrukturerna en större dignitet och möjligheten till ett starkare 

engagemang hos allmänheten ökar. 

Flera av handlingsplanens aktiviteter och åtgärder arbetar Eslövs kommun 

med redan idag, andra är nya och kommer behöva tas ställning till i 

budgetarbetet i vanlig ordning. Eslövs kommun ser styrkan i hur 

handlingsplanen samlar alla åtgärderna som delar i ett större paraply som 

stärker naturvårdsarbetet som en integrerad del av samhällsplaneringen. 

Under 2019 beräknas kommunens nya Naturmiljöprogram tas av 

kommunfullmäktige. Det blir ett viktigt kunskaps- och planeringsunderlag för 

att ytterligare lyfta frågan om den gröna infrastrukturen inom kommunen, och 

kommunens ansvar och möjligheter för den. 

Med grön infrastruktur kan Eslövs kommun utveckla spirande arbetssätt 

och samarbeten över oväntade gränser. 

 

Länsstyrelsen instämmer i att arbetet behöver breddas och att fler aktörer kan få 

större roll i arbetet. Eftersom detta är den första generationen av handlingsplaner finns 

gott om möjligheter att fler engageras och involveras i arbetet, inte minst Region Skåne 

som också har fått en betydelsefull roll i arbetet med en regionplan för Skåne. 

Länsstyrelsen ser fram emot fortsatt arbete med fler aktörer och att utveckla inte minst 

den sociala dimensionen i arbetet som är grundläggande för att lyckas med att utveckla 

den gröna infrastrukturen på ett hållbart sätt. 

 

För de särskilda frågor som ställdes lämnades följande svar: 

 

• Är det rätt utmaningar som identifierats i beskrivningen av de olika 

insatsområdena? 

” Ja. Övergödningens orsaker och verkan saknas. Kvävenedfall från 

luften är också en utmaning som saknas.” 

Utmaningen med kvävenedfall och övergödning hanteras inom ramen för 

arbetet med miljömålen som rör dessa direkt. Utmaningen täcks in av 

övergödningen som generell utmaning. Övergödningen är central inom 

insatsområdet för sjöar och vattendrag och fångas in av det arbete som görs för 

att inom vattendirektivet nå målen om vattenkvalitet. 

• Är insatsområdena beskrivna på ett tydligt sätt? Saknas något viktigt 

insatsområde? 

” I insatsområde information: Beteendeförändring är viktig men saknas, 

och framförallt det långsiktiga arbetet med barn.” 

Länsstyrelsen har bedömt att beteendeförändringar inte är prioriterat när det 

gäller arbetet med grön infrastruktur, men finns med i andra delar av 

miljömålsarbetet. Det långsiktiga arbetet med barn är viktigt, men 

handlingsplanen riktar sig framförallt till att få ut relevant information för 

hållbara beslut hos myndigheter, markägare och kommuner. 

• Är förslagen till värdetrakter rimliga? Saknas något område? Bör något 

område tas bort? 

”Svårt att avgöra, men troligen är de rimliga.” 
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• Vilken vägledning behövs för arbetet med grön infrastruktur? 

” Introduktionsdagar för beslutsfattare, tjänstemän och allmänhet om 

handlingsplanen för grön infrastruktur.” 

Länsstyrelsen introducerar löpande handlingsplanen vid olika gemensamma 

möten för framförallt beslutsfattare, ideella organisationer och tjänstemän. Om 

det kan avsättas ytterligare resurser för riktade informationsinsatser kan 

introduktionsdagar för i första hand kommuner och markägare komma att 

prioriteras. Information till allmänheten kommer i första hand kunna spridas 

via våra informationskanaler på webben och i sociala medier. 

• Övriga synpunkter på handlingsplanen. 

” För att få genomslag behöver arbetet skapa ansvarstagande och 

engagemang hos allmänheten. Då måste sociala mervärden lyftas in 

mer och ideella organisationer och allmänhet få en större roll. 

Remissen är för instrumentellt riktad mot organisationer i nuläget.” 

Åtgärderna är framförallt riktade till organisationer som tar beslut som påverkar 

den gröna infrastrukturen och enskilda med rådighet över markanvändningen 

eftersom det är där beslut som får långsiktig påverkan på den gröna 

infrastrukturen fattas. De sociala mervärdena kommer lyftas in allteftersom vi får 

loss resurser för att bl.a. synliggöra de ekosystemtjänster som den gröna 

infrastrukturen ger oss. 

Helsingborgs stad 

 

Situationen för den biologiska mångfalden både globalt och regionalt är 

allvarlig. Förlusten av arter och naturmiljöer fortgår och orsaken är främst 

mänskliga aktiviteter. Med ett landskapsperspektiv på biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster samt en samverkan mellan olika aktörer, ökar chansen att 

nå framgång kring dessa viktiga frågor. Vi ser gärna att Länsstyrelsens 

naturvårdare besöker kommunerna en gång om året. 

Helsingborg stad är positiv till förslagen regional handlingsplan för grön 

infrastruktur. 

Totalt finns framtaget 55 specifika åtgärder som olika aktörer i länet 

föreslås genomföra mellan 2019-2030. Inte alla är relevanta för i Helsingborg. 

Staden svarar genom stadsbyggnadsnämndens och miljönämndens tabeller att 

vi genomför eller medverkar i 38 av dessa åtgärder, varav vi bedömer att 24 

stycken redan är igång. 

Helsingborg stad är generellt positiv till att samverka och delta i 

handlingsplanen, men med reservation för att det inte framgår på vilket sätt 

eller med vilka resurser som förväntas av staden. Utöver de synpunkter som 

är angivna i de bifogade åtgärdstabellerna från stadsbyggnadsnämnden och 

miljönämnden, vill staden föra fram följande: 

Staden bedömer att handlingsplanen har lyckats fokusera på rätt 

insatsområden med överlag rätt åtgärder, men det hade varit värdefullt att ha 



 

73 

tillgång till nulägesanalysen för att kunna bedöma handlingsplanen och 

åtgärderna ännu bättre. Det hade också varit önskvärt om den regionala 

handlingsplanen var tydligare i målformuleringarna, så att de blev lättare att 

följa upp. 

 

Länsstyrelsen välkomnar förslaget att besöka kommunerna en gång per år – vi ser 

också behov av ett närmare löpande samarbete mellan regional och kommunal nivå även 

om resurserna inte alltid räcker till för att besöka alla kommuner så bjuder länsstyrelsen 

in till en regional länsnaturträff årligen liksom att det finns fem platser reserverade för 

kommunerna i Samrådsgruppen för naturvård i Skåne (de platserna är sällan fyllda så 

fler kommuner är välkomna att delta på dessa möten som sker två gånger årligen). 

Länsstyrelsen instämmer i att åtgärderna i de flesta fall är öppet skrivna. Tanken är att 

i genomförandet ha möjlighet att konkretisera och anpassa åtgärderna utifrån de behov 

och ambitioner som finns hos de som tar på sig genomförandet. Länsstyrelsen kommer 

arbeta för att samordna och initiera åtgärderna och inför kommande programperioder 

finns goda möjligheter att vara tydligare med vilka mål som är tänkta att nås med 

respektive åtgärd. 

 

Miljöförvaltningens svar (Helsingborg) 

 

Nulägesbeskrivningen är omfattande och bra genomarbetad. 

Miljöförvaltningen har därför endast lite funderingar att tillägga. 

Länge har naturvården inriktats på att skydda och förbättra lokaler med 

hotade arter. En del nya lokaler har också skapats för att gynna hotade arter. 

Arter med god spridningsbiologi kan dra nytta av detta, men alla arter sprider 

sig inte så lätt, avstånden är ofta stora och barriärerna många. Efter ett halvt 

sekel av effektiv ogräsbekämpning kan man undra hur mycket fröbank det 

finns kvar i jordbrukslandskapet. Flera fågel- och insektsarter samt vatten- 

eller våtmarksarter har visat sig svara positivt på naturvårdsåtgärder i Skåne. 

Återställning av miljön på kända växtlokaler eller återupptagen hävd har också 

visat positiva resultat. Men att upprätta nya förekomster eller populationer 

verkar svårare, särskilt i utpräglade jordbruksbygder. 

Kanske måste naturvården mer och på bred front, även inrikta sig på aktiv 

uppförökning och utplantering av ovanliga växter och djur. 

I avsnittet om marina miljöer, 5.6 Hot i marina miljöer uttrycker sig 

Länsstyrelsen kritisk till anläggandet av artificiella rev. Detta kan 

miljöförvaltningen hålla med om på bottnar där det tidigare inte funnits rev 

eller sten på botten. Det har dock förekommit ett, sannolikt, omfattande 

stenfiske på vissa platser i Öresund. Detta nämns i diverse kulturhistoriska 

sammanhang och museitexter. Hur omfattande stenfisket har varit utifrån 

påverkan på bottenmiljöer och marint liv är något som miljöförvaltningen i 

Helsingborg inte känner till. Kanske är detta miljöer som också borde 

restaureras? I Danmark har rev restaurerats efter att ha varit utsatta för 

stenfiske. Det hade varit värdefullt med ett resonemang om detta i 

nulägesbeskrivningen. 
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Under stycke 5.7.1.3 listas naturreservat på land som även har en marin 

del. I listan saknas de två kommunala reservaten Örby ängar och Pålsjö skog 

som båda även omfattar marina områden. 

Länsstyrelsen efterfrågar bra underlagsmaterial. Miljöförvaltningen vill 

därför framhålla rapporten ”Utvärdering av Höjeåprojektet” som 

Hushållningssällskapet i Halland tagit fram 2016, på uppdrag av Höje å 

vattenråd. Höjeåprojektet har, kanske bäst i landet, tidigt följt upp sina 

vattenvårdsåtgärder. Åtgärderna i Höjeåprojektet och förutsättningarna för 

dem är lika många andra vattenvårds- och våtmarksåtgärder i Skåne. 

Slutsatserna från utvärderingen är därför sannolikt allmängiltiga för 

våtmarksarbetet i Skåne. Resultaten, inte minst för biologisk mångfald, är 

positiva och ger stöd och inspiration åt fortsatt aktivt naturvårdsarbete. 

 

Länsstyrelsen håller med om att det vore värdefullt att restaurera områden där 

stenfiske gjorts och nya värden inte utvecklats. Länsstyrelsen tackar för förslaget till 

underlagsmaterial och sprider det vidare. 

Höganäs kommun 

Höganäs anger att de deltar i 25 av åtgärderna i remissen av handlingsplanen, se 

bilaga 1 för mer information om vilka dessa är. 

 

För de särskilda frågor som ställdes lämnades följande svar: 

 

• Är det rätt utmaningar som identifierats i beskrivningen av de olika 

insatsområdena? 

” Ja, men saknar bland annat frågan om dikningsföretag (5000 bara i 

Skåne). De är utfärdade med gammal lagstiftning och har stor påverkan 

i vattendragen.” 

Frågan om dikningsföretag är tillagt under utmaningarna för att nå målen för 

vattendrag och sjöar. De åtgärder som är med i handlingsplanen bygger i flera 

fall på att hanteringen av dikningsföretagen klargörs. 

• Är insatsområdena beskrivna på ett tydligt sätt? Saknas något viktigt 

insatsområde? 

”Vissa delar behöver förtydligas, särskilt vad som förväntas av 

kommunerna. Insatsområdet "gräsmarker" uppges omfatta all 

gräsbärande mark (sidan 18). Endast en mindre del av den ytan har 

tydliga naturvärden och insatsen bör begränsas till det sistnämnda. 

Resultatet av projekt "Skånes Flora", som utfördes 1989-2005, har 

inte beaktats i identifieringen av värdekärnor. Det går inte heller att 

utläsa om Artportalen har använts i den identifieringen av 

värdekärnor.” 

De högsta naturvärdena i gräsmarkerna är viktiga att prioritera, samtidigt som 

de mer triviala gräsmarkerna också behöver värnas. Utifrån ängs- och 

betesmarksinventeringen placeras de större sammanhängande områden för 
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naturbetesmarker på kartan och utpekas som värdetrakter. En mer utförlig 

beskrivning är bilagd till den slutliga handlingsplanen (”Bilaga 1 

Metodbeskrivning för värdetrakterna i Regional handlingsplan grön 

infrastruktur i Skåne”) för att tydliggöra vilka värden som tagits hänsyn till. 

Ambitionen har varit att även inkludera kunskapen om var observationer av 

gräsmarksbeorende arter finns (i Skånes flora-projektet och Artportalen), men 

det har inte hunnits med inom ramen för arbetet så här långt. Däremot har det 

inkluderats i värdetrakter för sandmarker. För de gräsmarksberoende arterna 

som är rödlistade finns sedan tidigare en analys av var i landskapet det finns 

större koncentrationer (se ”Här finns höga naturvärden i Skåne – Artpools- och 

traktanalys med hjälp av rödlistade arter”, Länsstyrelsen Skåne 2014) 

• Är förslagen till värdetrakter rimliga? Saknas något område? Bör något 

område tas bort? 

” 1) Inom värdetrakt "värdefulla gräsmarker" saknar vi Kullaberg med 

de intilliggande kustreservaten Mölle- och Lerhamns fälad samt 

Nabben. Ytmässigt bör de minst motsvara Jonstorp-Farhult kust. 2) 

Saknar Kullaberg med omgivande land i kartan för värdetrakt 

"skyddsvärda lövträd". Stora delar av Lund-Malmö trakten har utsetts 

som värdetrakt men inte Kullabygden. Det känns som att 

inventeringen brister både för Kullabygden och Bjäre. Har Malmö fler 

skyddsvärda lövträd än Kullabygden? Motsvarande kan även sägas om 

figur 5 med värdetrakt "skyddsvärda ekar". Där anses Höganäs 

kommun inte ha några skyddsvärda ekar alls. Kullaberg och omgivande 

områden bort till Skäret har viktiga ekmiljöer. 3) värdetrakter för 

havet beöver kompletteras. Det finns nutida kartläggningar, utförda av 

länsstyrelsen (2015), som saknas. Kustvattnen är inte heller beaktade. 

4) Madgropen har pekats ut som en värdekärna för vattendrag. Kan 

ifrågasättas då den utgörs av en uträttad kanal med få värden.” 

1) Områdena hamnar under gränsvärdena på 10% värdekärna inom trakten 

och att hela området ska omfatta minst 1000 hektar. Detta är något som 

behöver revideras för att få med relevanta värdetrakter som ännu inte kommit 

med, området är dock med och redovisas som ett område med höga 

koncentrationer av värdefull gräsmark. 2) Länsstyrelsens analys av skyddsvärda 

träd bygger på de trädförekomster som är inrapporterade och tillgängliga via 

bl.a. Trädportalen och kommunala inventeringar därför kan områden med 

riklig förekomst av värdefulla träd saknas. 3) Ny kunskap som ännu inte blivit 

digitaliserad har inte använts i utpekandet av värdetrakterna, men kommer 

kunna kompletteras framöver när det arbetet har kommit ikapp. Samma 

problem stöter vi på även för andra naturtyper. 4) Madgropen ingår som del av 

ett skyddat område som utgörs till huvuddelen av Görslövsån, vi har använt de 

delar som ligger inom skyddade områden som värdekärna i denna första 

sammanställning, men området Madgropen skulle kunna strykas vid en 

uppdatering eftersom de idag inte håller några särskilda värden. Det var 

tidsbrist som gjorde att en mer detaljerad rensning på objektsnivå inte hanns 
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med i arbetet att ta fram värdetraktskartorna för de limniska miljöerna. Mer 

information om underlagen för urvalet redovisas kortfattat i handlingsplanen.  

• Övriga synpunkter på handlingsplanen. 

”Saknar skolan och utbildningen av nästa generation. Vad säger 

läroplanen?” 

Handlingsplanen tar inte upp skolan och utbildningsfrågorna, däremot är 

tanken att en mer lättillgänglig information också kan komma skolorna till del 

för användning i undervisningen. Givetvis är nästa generations kunskap och 

utbildning grundläggande för att vi ska kunna ha en hållbar utveckling, de 

nödvändiga besluten behöver dock tas av dagens beslutsfattare för att bevara 

den biologiska mångfalden. 

 

Hörby kommun 

Hörby anger att de deltar i 31 av åtgärderna i remissen av handlingsplanen, se bilaga 1 

för mer information om vilka dessa är. 

 

För de särskilda frågor som ställdes lämnades följande svar: 

• Är det rätt utmaningar som identifierats i beskrivningen av de olika 

insatsområdena? 

”Ja.” 

• Är insatsområdena beskrivna på ett tydligt sätt? Saknas något viktigt 

insatsområde? 

” Ja de är beskrivna på ett tydligt sätt. Vi kan inte se att något 

insatsområde saknas.” 

• Är förslagen till värdetrakter rimliga? Saknas något område? Bör något 

område tas bort? 

”Ja. Nej. Nej.” 

• Vilken vägledning behövs för arbetet med grön infrastruktur? 

” Kommunerna behöver stöd och rådgivning av till exempel 

Länsstyrelsen i framtagandet av underlag” 

Länsstyrelsen kan löpande ge stöd inom arbetet med Samrådsgruppen för 

naturvård i Skåne och på länsnaturträffarna. En mer samlad vägledning kring 

hur framtagandet av underlag på kommunal nivå ska ske kräver en del extra 

insatser och länsstyrelsen prioriterar det när resurser finns tillgängliga eller 

särskilda uppdrag kommer från nationell nivå. 

• Övriga synpunkter på handlingsplanen. 

”Även idékatalogen innehåller många bra förslag till åtgärder.” 

Höörs kommun 

Höör anger att de deltar i 14 av de föreslagna åtgärderna i handlingsplanen, se bilaga 

1 för mer information om vilka dessa är. 

 

För de särskilda frågor som ställdes lämnades följande svar: 
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• Är det rätt utmaningar som identifierats i beskrivningen av de olika 

insatsområdena? 

” Generellt sett är de beskrivna utmaningarna korrekta. 

 

Övergripande insatser och åtgärder: Det är viktigt att inte nöja sig med 

att samla in erfarenheter och information utan att också kritiskt 

analysera varför projektresultat blev som de blev etc. Dåliga exempel 

är lika intressanta att visa upp som bra exempel, det viktiga är att 

analysen är gjord! 

 

Tätortsnära och urbana miljöer: En utmaning är att övertyga privata 

tomtägare att inte ta ned stora gamla (ädellöv)träd på sina tomter. 

Vilka lagrum och åtgärder kan kommunerna ta till här? Ju större en 

tätort är desto större betydelse har de privata markägarnas insatser.” 

 

Länsstyrelsen instämmer i att även misslyckade projekt kan ge viktiga lärdomar, 

de redovisas dock sällan, men det är definitivt något att ta med i arbetet när vi 

väl får loss resurser för att redovisa projektresultat som kan vara vägledande för 

framtida insatser. 

På privata tomter är det i huvudsak samverkan och information som är den 

metod som vi kan arbeta med. Kommun eller länsstyrelsen kan troligen sluta 

särskilda avtal med tomtägare där höga värden finns, men det är inget som vi 

sett genomföras i tätorter eller urbana miljöer hittills.  

 

• Är insatsområdena beskrivna på ett tydligt sätt? Saknas något viktigt 

insatsområde? 

”Inga synpunkter.” 

 

• Är förslagen till värdetrakter rimliga? Saknas något område? Bör något 

område tas bort? 

”Inga synpunkter.” 

 

• Vilken vägledning behövs för arbetet med grön infrastruktur? 

” Höörs kommun har mycket begränsade resurser, både personellt och 

ekonomiskt, att delta i arbetet med grön infrastruktur och måste 

därför prioritera bland insatserna. Plattformar för samverkan och 

draghjälp i form av samarbeten och projekt är nödvändiga för vår insats 

i arbetet.  Likaså är möjligheten att söka extern finansiering via t ex 

LONA avgörande för åtgärdernas genomförande.” 

LONA-bidragen ser också länsstyrelsen som avgörande för att få till stånd 

många de åtgärder som behövs på kommunal nivå. I en del fall kan åtgärder 

genomföras inom ramen för befintlig verksamhet, bara den styrs om i en annan 

riktning, vilket kan kräva en del vägledning och goda exempel – något vi 

hoppas kunna avsätta resurser för framöver. Länsstyrelsen kommer fortsatt 
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anordna Länsnaturträffar och samordna arbetet inom Samrådsgruppen för 

naturvård i Skåne som bör kunna vara bra tillfällen för samverkan och få 

draghjälp i arbetet. 

• Övriga synpunkter på handlingsplanen. 

” Åtgärdslistan 

För Höörs kommuns del betyder svaret ja i genomförandekolumnen 

att vi kan delta men ibland med vissa förbehåll. Svaret nej betyder att 

resurser saknas för genomförande eller deltagande, medan svaret ej 

relevant ges där kommuner står som föreslagna genomförare men det 

inte är relevant för just Höörs kommun, exempelvis för att åtgärden 

enbart berör marina miljöer. I de fall svar saknas beror det på att 

kommunerna inte föreslagits som genomförare.  

Förtydliga vissa åtgärder genom att skriva ut hela namn eller begrepp 

istället för att använda förkortningar.” 

Bra med förtydligande kring detta. Begrepp och namn har vi försökt skriva ut i 

sin helhet för att öka tydligheten. 

 

Kristianstads kommun 

Kristianstad anger att de deltar i 40 av de föreslagna åtgärderna i handlingsplanen, se 

bilaga 1 för mer information om vilka dessa är. 

Kävlinge kommun 

Kävlinge anger att de deltar i 25 av de föreslagna åtgärderna i handlingsplanen, se 

bilaga 1 för mer information om vilka dessa är. 

 

För de särskilda frågor som ställdes lämnades följande svar: 

 

• Är det rätt utmaningar som identifierats i beskrivningen av de olika 

insatsområdena? 

”Ja.” 

 

• Är insatsområdena beskrivna på ett tydligt sätt? Saknas något viktigt 

insatsområde? 

”Ja, Nej.” 

 

• Är förslagen till värdetrakter rimliga? Saknas något område? Bör något 

område tas bort? 

” Svårt att avgöra. Det geografiska underlaget är undermåligt. 

Korrekta avgränsningar är omöjliga att göra. Dessutom är endast tre 

insatsområden (sandmarker, gräsmarker, ädellöv) medtagna i 

kartskikten möjliga för nedladdning.” 

Länsstyrelsens avgränsningar är inte exakta och på en grov skala, men tanken 

var att på en regional nivå se om något hamnat fel eller saknas utifrån den 
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kunskap som finns hos fler aktörer i Skåne. Vilket underlag värdetrakterna för 

flera (men inte alla) värdetrakter bygger på är mer utförligt presenterat i en 

bilaga till den slutligt antagna handlingsplanen. 

• Vilken vägledning behövs för arbetet med grön infrastruktur? 

” Kommunerna behöver få vägledning ang hur staten ser på att detta 

ska användas i den kommunala samhällsplaneringen. Hur ska det 

implementeras i ÖP, FÖP, DP andra styrdokument och beslut. 

Samsyn rådande tolkningar är A och O eftersom det rör faktiska 

geografiska områden som är gränsöverskridande.” 

Länsstyrelsen kommer löpande vägleda kommunerna i kommundialogen i 

samband med arbetet med ÖP, FÖP och DP. Länsstyrelsen behöver också 

utveckla och förstärka samverkan internt för att kunna ge kommunerna en bra 

vägledning inom grön infrastruktur. 

  

• Övriga synpunkter på handlingsplanen. 

” Detta är en mkt bra handlingsplan med tydligt fokus. En brist är dock 

att dess utgångspunkt är naturvårdsstrategins rödlistebaserade 

metodik. Med denna metodik finns uppenbar risk att missa ett antal 

vanliga arter som har avgörande roller för ekosystemens uppbyggnad 

och funktioner (nyckelarter). Något som för övrigt inte alls är 

självklart för rödlistade arter.” 

Länsstyrelsen ser också behov av att komplettera underlagen för grön 

infrastruktur baserat på vanligare arter och mer triviala miljöer som bl.a. 

levererar viktiga ekosystemtjänster. Vi har redan inkluderat mer triviala 

gräsmarker i arbetet för att kunna gå vidare med att se samband, utvecklings- 

och spridningsmöjligheter mellan de värdetrakter som pekas ut. 

 

Landskrona kommun 

Landskrona anger att de deltar i 8 av de föreslagna åtgärderna i handlingsplanen, se 

bilaga 1 för mer information om vilka dessa är. 

 

För de särskilda frågor som ställdes lämnades följande svar 

(Miljönämnden): 

 

• Är det rätt utmaningar som identifierats i beskrivningen av de olika 

insatsområdena? 

” Det är bra beskrivningar av insatsområdena och dess utmaningar. För 

den marina miljön under fysisk exploatering är det viktigt att nämna 

att eventuella skydd mot t.ex. stigande havsnivåer kan i sig vara ett hot 

mot det marina livet och leda till en minskning av grunda bottnar.” 

Länsstyrelsen delar den uppfattningen och arbetar med att se till att det 

tänkandet kommer med i arbetet med handlingsplan för klimatanpassning. Ett 
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arbete som utvecklas löpande och behöver samordnas med arbetet med grön 

infrastruktur. 

• Är insatsområdena beskrivna på ett tydligt sätt? Saknas något viktigt 

insatsområde? 

” Ett bra urval av insatsområden.” 

 

• Är förslagen till värdetrakter rimliga? Saknas något område? Bör något 

område tas bort? 

” För att fullt kunna bedöma detta behövs beskrivningar av 

värdetrakterna. Skulle varit intressant med en sammanställning på 

kommunnivå med de värdekärnor och värdetrakter som finns och vad 

som vore mest prioriterat att arbeta med i respektive kommun utifrån 

Grön infrastruktur i ett landskapsperspektiv. Skulle vara ett bra 

underlag till det kommunala naturvårdsarbetet, speciellt i de 

kommuner som inte har resurser att själva sammanställa och 

analysera.” 

Länsstyrelsen kommer utveckla underlagen med bl.a. beskrivningar av de 

värdetrakter som pekats ut och att uppdatera de naturvårdsplaner som togs fram 

på 90-talet. 

• Vilken vägledning behövs för arbetet med grön infrastruktur? 

”Många gånger är värdetrakterna redan skyddade eller i vilket fall väl 

kända. Svårigheten är hur vardagslandskapet ska utvecklas för att 

fungera som bryggor mellan värdetrakter och värdekärnor. Var i 

vardagslandskapet ska man börja, för kommuner med markinnehav kan 

det vara enklast att börja på de egna markerna även om det inte alltid 

är de mest optimala platserna. Intressant att t.ex. få exempel på hur 

kommuner kan utforma arrendeavtal för att få till naturvårdsåtgärder 

även på jordbruksmark.” 

Kommunernas lokala naturvårdsprogram och grönplaner är avgörande för det 

arbetet och kommer behöva bli något som utvecklas. Länsstyrelsen behöver också 

bli bättre på att ta fram användbara underlag för kommunernas planering, 

vilket bäst löses i samverkan. Exempel bör kunna spridas på bl.a. 

Länsnaturträffen och i Samrådsgruppen för naturvård i Skåne där även fler 

kommuners engagemang skulle behövas. 

• Övriga synpunkter på handlingsplanen. 

” Svaren utgår från de åtgärder som känns relevanta för Landskrona. 

Det är dock inte någon garanti för att de kommer att genomföras. l det 

fortsatta arbetet behöver kommunen diskutera åtgärderna, prioritera 

dem efter de behov kommunen ser och efter de resurser som finns 

tillgängliga och sedan föra in dem i relevanta kommunala 

planeringsdokument. Det är inte rimligt att tro att samtliga kommuner 

skulle ha möjlighet att genomför alla de åtgärder som tas upp inom 

tidsperioden. l det sammanhanget hade det varit värdefullt att få det 

regionala perspektivet på vilka åtgärder olika kommuner/områden i 
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Skåne borde prioritera i första hand för att stärka den regionala gröna 

infrastrukturen.” 

Länsstyrelsen tänker ta kontakt med de kommuner som angett möjlighet eller 

intresse att medverka i åtgärderna och se hur vi gemensamt kan arbeta vidare 

med dessa på ett lämpligt sätt. Åtgärderna är i många fall generellt beskrivna 

så det finns goda möjligheter att anpassa genomförandet efter kommunernas 

behov och förutsättningar. 

 

Lomma kommun 

Lomma anger att de deltar i 31 av de föreslagna åtgärderna i handlingsplanen, se 

bilaga 1 för mer information om vilka dessa är. 

 

För de särskilda frågor som ställdes lämnades följande svar: 

 

• Är det rätt utmaningar som identifierats i beskrivningen av de olika 

insatsområdena? 

” Se övriga synpunkter.” 

 

• Är insatsområdena beskrivna på ett tydligt sätt? Saknas något viktigt 

insatsområde? 

” Åtgärderna är inte kopplade till de identifierade utmaningarna. Skydd 

av områden ger förstås ett lokalt skydd mot t.ex. fysisk påverkan och 

överfiske beroende på föreskrifter. Utsläpp av näringsämnen och 

miljögifter kan ju dock inte direkt åtgärdas med hjälp av 

områdesskydd. Särskilt på regional nivå borde man väl även fokusera 

på påverkansfaktorer som bäst kan åtgärdas på just regional nivå. Se 

även resonemang under övriga synpunkter.” 

Handlingsplanen är kompletterad med en utskriven koppling mellan de 

utmaningar som nämns och de åtgärder som föreslås, men det är en del 

utmaningar som arbetas med i andra sammanhang – såsom t.ex. inom ramen 

för vattendirektivet, som inte direkt redovisas i handlingsplanen (däremot är de 

med i Nulägesbeskrivningen). Hur de olika programmen och insatserna för att 

nå de gemensamma målen behöver förtydligas. I vilken mån det kan hanteras 

inom arbetet med att förnya det regionala miljömålsprogrammet återstår att se, 

men skulle behövas. 

• Är förslagen till värdetrakter rimliga? Saknas något område? Bör något 

område tas bort? 

” Se bifogad karta.” (Kartan ej bifogad till denna sammanställning, men 

visar hur de generaliserade värdetrakterna för gräsmarker och lövträd 

inte helt lyckas pricka in alla de faktiska värdena i landskapet i Lomma 

kommun.) 

De utpekade värdetrakterna är grova avgränsningar och de täthetsanalyser som 

gjorts dras med en del skevheter (bl.a. falska värdetrakter som fås mellan två 
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kärnområden om det är få värdekärnor i ett område). Värdetrakterna ska därför 

användas som mer generella indikationer på var värden i landskapet finns. En 

mer utförlig beskrivning av analysmetoderna för några av värdetrakterna finns i 

den slutliga handlingsplanen som en bilaga. 

• Vilken vägledning behövs för arbetet med grön infrastruktur? 

”Vägledningen behöver tas fram i en process.” 

Länsstyrelsen instämmer i det. 

• Övriga synpunkter på handlingsplanen. 

”Definitionen av biologisk mångfald haltar något. Den beskrivs i 

dokumentet som ”Den rikedom av ekosystem, arter och gener som 

omger oss brukar benämnas biologisk mångfald.”  En mer heltäckande 

beskrivning är den som Centrum för biologisk mångfald vid SLU ger: 

”Med biologisk mångfald menas den genetiska variationen hos 

individerna inom en art, variationen mellan olika arter och mellan 

olika naturtyper och landskap.” Denna definition ger en högre 

förståelse kring att såväl individer som vardagslandskap är viktiga 

komponenter för upprätthållandet av biologisk mångfald. Det är ibland 

svårt att förmedla till allmänhet, tjänstemän, politiker och markägare 

att även om man har mycket av något så kan det vara oerhört 

bevarandevärt i sin helhet och det är lätt att gå i fällan att man kan ha 

en form av ”djurparks- eller museumstänkande” kring landskapets 

ekologi (lite av det mesta räcker). 

Länsstyrelsen har använt sig av den text som Naturvårdsverket lagt ut som mall 

för handlingsplanerna, därför avviker den något, men CBMs definition är 

tydligare och mer heltäckande. Vi har ändå valt att använda den som 

Naturvårdsverket tagit fram då den är i någon mån enklare skriven och är tänkt 

att användas i detta sammanhang av alla länsstyrelser. Länsstyrelsen håller 

med om att musealt tänkande inte är förenligt med ambitionerna när det gäller 

bevarandet av den biologiska mångfalden, vilket den fortsatta texten i 

handlingsplanens introduktionshäfte (Introduktion till handlingsplan för grön 

infrastruktur) understryker mer än väl.  

 

Det finns ett något glappande resonemang i planen. Vardagslandskapet 

definieras som, ”Vardagslandskapet består av landskapet som ligger 

utanför de särskilt värdefulla eller skyddsvärda områdena, de s.k. 

värdetrakterna. Vardagslandskapet är ofta hårt brukat men har på 

många platser höga värden, bland annat i form av isolerade 

värdekärnor för biologisk mångfald.” Hela syftet med föreliggande plan 

är att värna och utveckla fungerande ekosystem för 

ekosystemtjänsternas skull. Om detta ska ske på landskapsnivå så är ju 

bristanalysen av största vikt och hur man kan åtgärda platser där 

ekosystemen inte längre har den eftersträvade funktionen. Då är det 

viktigt att inte se vardagslandskapet som något statiskt utan ett 

landskap som har potential att bli mer ekologiskt hållbart med högre 

biologisk mångfald. Det står också i inledningstexterna att det är 
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tanken. Flera av åtgärderna syftar också till detta och det är bra, men 

man ser inte tråden från definition och strategi till åtgärd. 

Sammanhangen borde tydliggöras, både i definitionen för 

vardagslandskapet, definitionen för gröna länkar samt även i slutligt 

utpekande av gröna länkar (själva syntesen egentligen) som nu 

fortfarande saknas. Hela syftet med handlingsplanen är ju att stärka 

landskapsambanden och det slutliga målet måste vara att landskapet 

med alla sina olika naturtyper har länkats. Därför blir det otydligt hur 

åtgärderna möter behovet för att nå detta mål och hur ska man då följa 

upp åtgärderna? 

Syftet med handlingsplanen är bl.a. att stärka landskapssambanden, men inte 

hela. Hela syftet är att sätta naturvårdsarbetet, markanvändningen och den 

fysiska planeringen i sitt större, landskapekologiska sammanhang. Därför är 

fokus i denna första generation av handlingsplanen på biologisk mångfald och 

de värden som finns kvar. Bristanalyserna och arbetet med ekosystemtjänsterna 

kommer att behöva komplettera arbetet allteftersom. Ambitionerna med 

handlingsplanerna är väldigt stora och när planerna väl är ordentligt 

genomarbetade, vilket kan ta någon vända till, bör de kunna fungera som ett 

grundläggande planeringsdokument för den delen i ett framväxande hållbart 

samhälle som inte går utanför utan snarare stärker de naturgivna 

förutsättningarna för vårt samhälles välstånd och utveckling som den gröna 

infrastrukturen utgör. Med det allmänna sagt vill länsstyrelsen hålla med om 

att det finns mer jobb att göra för att förtydliga den röda tråden i arbetet och 

göra en uppföljning möjlig av om vi närmar eller fjärmar oss från de 

gemensamma miljömålen och hur arbetet bidrar till Agenda 2030. Ett 

förtydligande som vi gjort jämfört med remissversionen är att skriva ut vilka av 

åtgärderna som kopplar till de olika utmaningarna som vi identifierat. Mer 

arbete kvarstår, bl.a. att länka den kommande nulägesbeskrivningen till det 

som är framlyft i handlingsplanen och dess åtgärder. 

 

Det är välkommet att lst är mer närvarande i samordningen av det 

kommunövergripande arbetet i frågan. Vi saknar en åtgärd om 

samordning, erfarenhetsutbyte och informationsöverföring till andra 

berörda sektorer. Till exempel planering, exploatering, rättsväsende, 

privat sektor i form av t ex byggbolag och konsulter.  

Till handlingsplanens åtgärder har vi lagt till en som fokuserar på vägledning 

och inom arbetet med en Naturvårdsportal och de regelbundna träffar som 

länsstyrelsen anordnar i olika sammanhang bör arbetet med samordning, 

erfarenhetsutbyte och informationsöverföring mellan olika sektorer komma in. 

Till viss del har så redan börjat ske, men det kan utvidgas mer, något som 

länsstyrelsen ser som viktigt. 

 

Strandskyddet berörs inte alls i texten. Strandskyddet är en 

skyddsform som redan idag är en stor anledning till att det finns någon 

grön infrastruktur kvar över huvud taget på många platser. Det innebär 
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ett automatiskt skydd för både limniska och marina miljöer i viss mån, 

men också de terrestra miljöer som ligger i kantzonerna till dessa. 

Länsstyrelsen instämmer i att strandskyddet är centralt för den gröna 

infrastrukturen och behöver lyftas fram. Det är tillagt i texten som en viktig del 

när det gäller de utmaningar som finns för insatsområdet vattendrag och sjöar 

(sid 47) och vi ser en koppling till den utmaningen (Strandområden 

exploateras…) och åtgärderna som i den slutliga handlingsplanen har nummer 

62-65). 

 

”Marina områden borde även ha med problematiken kring ökande 

tryck från vattenburen rekreation i identifierade utmaningar, antingen 

under ”buller” eller under ”fysisk påverkan”. Framför allt finns det en 

ständigt pågående konflikt i våra vatten med ökande användning av 

jetmotorer.” 

Länsstyrelsen håller med och har lagt till ett antal skrivningar om den 

problematiken under rubriken Buller. 

 

”Svarsformen i en excellfil är problematisk för kommunen eftersom 

det ger en otydlighet i den politiska processen och i 

ärendehanteringen.” 

Det verkar ha varit ett problem för flera kommuner. Vi ville pröva en ny form 

för remissvaren för att underlätta sammanställningen och få en snabbare 

översikt av svarens fördelning etc., vilket det också gav, men upplägget behöver 

förfinas om det ska användas i fortsättningen. 

 

Lunds kommun 

Huvuddelen av remissförslaget omfattar rätt utmaningar utifrån ett 

kommunalt perspektiv. Det är bra att även stads- och tätortsmiljöer lyfts fram 

som ett insatsområde eftersom det är kommunernas huvudsakliga 

arbetsområde inom den fysiska planeringen. 

Förvaltningen oroas över regelförändringar som aviserats från centrala 

myndigheter avseende vissa typer av verksamheter som behandlar och/eller 

återvinner avfall. En "friare" hantering av stora volymer jord- och 

schaktmassor på varierande platser i landskapet riskerar att få omfattande 

konsekvenser med avseende på de naturmiljöaspekter som den regionala 

handlingsplanen för grön infrastruktur vill värna och stärka. 

För att motverka negativa konsekvenser i naturmiljön anser förvaltningen 

att det är angeläget att länsstyrelsen tar dessa frågor i beaktande och vid behov 

initierar ett samrådsförfarande enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken. 

Länsstyrelsen bör även kommunicera sådana ärenden med berörd kommun. 

 

Barnets bästa 

Ärendet bedöms beröra barn i enlighet med FN :s barnkonvention om 

barnets rättigheter eftersom barn, såväl som vuxna, har behov av en 
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välmående och varierad natur, rik på biologisk mångfald och med fungerande 

nätverk av livsmiljöer, processer och strukturer på land och i vatten. 

Åtgärdsförslagen i remissen kan påverka barn på ett positivt sätt genom 

förbättrad tillgång till rekreations- och naturytor. 

 

Generella synpunkter 

Generellt har miljöförvaltningen ingen erinran mot förslaget till Regional 

handlingsplanför grön infrastruktur perioden 2019-2030. 

Handlingsplanen kan ses som en viktig del i strävan efter att uppnå 

miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv eftersom föreslagna åtgärder 

syftar till att uppnå en mer robust och sammanhängande blå-grön struktur av 

vegetation och vatten av god kvalitet. 

Huvuddelen av remissförslaget omfattar rätt utmaningar utifrån ett 

kommunalt perspektiv. Det är bra att även stads- och tätortsmiljöer lyfts fram 

som ett insatsområde eftersom det är kommunernas huvudsakliga 

arbetsområde inom den fysiska planeringen. 

Miljöförvaltningens bedömning är att länsstyrelsens förslag till regional 

handlingsplan stämmer väl överens med det förslag till Grönprogram för 

Lunds kommun som just är ute på remissrunda. Den regionala 

handlingsplanen stämmer även väl överens med strukturerna i gällande 

översiktsplan (ÖP 20 I 0) och förslag till ny översiktsplan för Lunds kommun 

(ÖP 2018, under utställning 3 maj-4 juli 2018). 

Lunds kommun vill understryka behovet av och förutsättningarna för 

godkänd ekologisk status och godkänd kemisk status för vattendrag och sjöar. 

Förvaltningen är kritisk mot att föreslagna mark- och vattenytor för 

värdekärnor och värdetrakter enbart finns att tillgå genom ett filformat 

(shape) som kräver specialprogram för att kunna öppnas, detta är begränsande 

ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

 

lnformationsinsatser och "verktygslåda" för aktörer 

 

För att naturvårdsstrategin och handlingsplanen ska få ett ordentligt 

genomslag krävs insatser för en allmänt ökad hänsyn i vardagslandskapet. Den 

hotade biologiska mångfalden behöver ges större utrymme, inte minst för att 

behålla och nyskapa värdekärnor som ska fungera som spridningsöar mellan 

värdetrakterna. För det krävs ökad hänsyn i jord- och skogsbruk samt en väl 

genomtänkt planering av mark- och vattenanvändningen. 

Länsstyrelsen har en viktig roll att spela när det gäller spridning av 

information och goda referensexempel. I handlingsplanen anges engelska 

Hope Farm som ett bra exempel på hur man kan utveckla konventionellt 

brukade marker så att den biologiska mångfalden i landskapet gynnas. 

Konceptet som Hope Farm jobbar efter handlar bland annat om att utveckla 

grön infrastruktur i landskapsskala i fem steg; Engagera, Planera, Utföra, 

Utvärdera, Upprätthålla. 
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Den här typen av internationella utblickar ger perspektiv på den egna 

problembilden. De kan också ge värdefull information om hur man kan 

motivera enskilda markägare och beslutsfattare att genomföra förändringar 

som gynnar den biologiska mångfalden men även genererar en positiv 

landsbygdsutveckling. 

Ett framgångsrikt arbete inom området skulle också vara hjälpt av en 

"verktygslåda" med konkreta och handfasta råd. Vägledning kan behövas 

exempelvis om hur kommunen kan jobba med grön infrastruktur och 

integrera de lokala ekosystemtjänsternas värden i den kommunala 

beslutsprocessen, men även visa på nya ideer kring hur man kan modellera och 

visualisera resultaten. 

För genomförande av naturvårdsstrategin och den regionala 

handlingsplanen för grön infrastruktur kan, på statligt initiativ, samverkansråd 

inrättas med liknande funktion som vattenråden har idag. 

 

Massbalansering i större infrastruktur-/exploateringsprojekt eller fragmenterade 

moduleringsåtgärder i landskapet?  

 

Länsstyrelsen (och skogsstyrelsen) kan, inom ramen för 

tillsynsverksamheten och den allmänna samrådsskyldigheten för 

verksamhetsutövare enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, agera och reagera på olika 

sätt för att begränsa och motverka en verksamhets eller planerad åtgärds 

menliga påverkan på naturmiljön. Detta kan till exempel innebära att titta på 

om det finns några hotade eller hänsynskrävande arter inom området, bedöma 

markförhållanden eller påverkan på landskapsbilden. 

I allmänna råd till 12 kap. 6 § miljöbalken framgår att begreppet 

naturmiljö bör tolkas vidsträckt och omfatta det som brukar kallas naturen, 

såsom berggrund, jordlager och dess ytformer, yt- och grundvatten, skilda 

naturmiljöer både på land och i vatten samt växter och djur. Begreppet bör 

även inkludera landskapsbilden och kulturlandskapet. Det bör omfatta all 

natur, inte endast värdefull eller orörd natur, och således omfatta även 

naturmiljön i tätortsnära områden. 

I Skåne planeras för stora viktiga infrastrukturprojekt men även för större 

bostads- och omvandlingsprojekt. Exempelvis kan nämnas fyrspårsutbyggnad 

av södra stambanan, höghastighetsbana för snabbtåg och utbyggnad av väg 

E22. I samband med infrastrukturprojekt uppkommer stora mängder jord och 

annat naturligt material. Dessa används till viss del inom projektet som 

ersättning för andra massor. Om det saknas avsättning för massorna inom 

projektområdet behöver massorna transporteras bort till annan plats där de 

används i utfyllnadssyfte eller för återvinning i olika former av 

anläggningsändamål. 

I Naturvårdsverkets skrivelse till regeringen 2018-04-26 (Delredovisning 

av regeringsuppdraget att utreda undantag från för verksamheter som 

behandlar avfall, M2017102593/R) redogörs för ett antal verksamheter som 

Naturvårdsverket bedömer kan vara lämpliga att omfattas av allmänna regler. 
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Analysen har sin bakgrund i Sveriges implementering av EU-rätten samt Mark- 

och miljööverdomstolens dom i mål M 7806-16. Förvaltningen ser med viss 

oro att vissa typer av verksamheter som behandlar och/eller återvinner avfall i 

framtiden kan komma att undantas från tillstånd eller anmälningsplikt, 

alternativt att verksamheterna kommer att omfattas av allmänna regler tänkta 

att säkerställa att avfallet behandlas i enlighet med avfallsdirektivets krav på 

avfallshantering. 

En "friare" hantering av stora volymer jord- och schaktmassor på 

varierande platser i landskapet riskerar att få omfattande konsekvenser med 

avseende på de naturmiljöaspekter som den regionala handlingsplanen för 

grön infrastruktur vill värna och stärka. Detta kan bli särskilt tydligt i 

tätortsnära områden. 

 

Ekonomiska incitament 

 

För att den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur skall kunna få 

ett stort genomslag krävs att det skapas möjlighet, för kommuner och andra 

nyttjare av landskapet, att söka statliga bidrag för åtgärder i linje med 

handlingsprogrammet. Ett viktigt tillägg till handlingsplanen skulle därför vara 

att beskriva hur ekonomiska incitament kommer att erbjudas för till 

exempelvis lantbrukare att avstå mark för nya beträdor, småvatten med flera 

åtgärder. 

 

Specifika synpunkter 

 

De åtgärder som omnämns under rubriken Insatsområde Tätortsnära och 

urbana miljöer påverkar på ett mer påtagligt sätt kommunens fysiska plan- och 

byggverksamhet. Nedan redovisas de prioriterade åtgärder där kommunen har 

en viktig roll. 

Åtgärder för säkerställande av allemansrättslig mark särskilt för tätortsnära 

områden samt riktlinjer för genomförande finns med i förslaget till ny 

översiktsplan för Lunds kommun (ÖP 2018). Vid avgränsning och innehåll i 

användningstyperna Natur och Blå-gröna huvudstråk har tagits hänsyn till 

tillgången på allemansrättsligt tillgänglig mark och det föreslås även riktlinjer 

för genomförande. 

Lunds kommun arbetar redan idag med ekosystemtjänster, men arbetssätt 

och metoder behöver utvecklas framöver. 

De åtgärder som föreslås kring att plantera och bevara grönvolym i form 

av träd och buskar längs befintliga stråk, spara död ved med mera ligger i linje 

med kommunens arbetssätt idag och finns även omnämnda i förslag till 

grönprogram. 

Åtgärden att tillåta mer öppna dagvattensystem i staden och öppna upp de 

täckta dikena i tätortsnära miljöer har kommunen utrett i samband med 

framtagandet av dagvatten- och översvämningsplaner för Lunds kommun. 

Förslag finns i utbyggnadsområden, till exempel kanalstråket Råby Sjöpark, 
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fördröjningsdamm vid Stångby Vångar (Höje å vattenråd) samt ny våtmark 

sydost om Södra Sandby (Kävlingeåns vattenråd). 

Som nämnts ovan finner miljöförvaltningen det oroande att vissa typer av 

verksamheter som behandlar och/eller återvinner avfall i framtiden kan 

komma att undantas från tillstånds- eller anmälningsplikt alternativt omfattas 

av allmänna regler. En "friare" hantering av stora volymer jord- och 

schaktmassor på varierande platser i landskapet riskerar att få omfattande 

konsekvenser med avseende på de naturmiljöaspekter som den regionala 

handlingsplanen för grön infrastruktur vill värna och stärka. 

För att motverka negativa konsekvenser i naturmiljön anser förvaltningen 

att det är angeläget att länsstyrelsen tar dessa frågor i beaktande och vid behov 

initierar ett samrådsförfarande enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken. 

Länsstyrelsen bör även kommunicera sådana ärenden med berörd 

kommun. 

 

Länsstyrelsen instämmer i stort i kommunens bedömningar och ger här några svar 

och synpunkter på framförda synpunkter och förslag: 

Friare hantering av massor: Länsstyrelsen ser över läget internt och gör en 

bedömning av hur ev problem hanteras idag. Om kommunen upptäcker problem är vi 

tacksamma för information som gör att vi kan agera. 

Svårtillgängliga underlagsmaterial – shapefilerna: Länsstyrelsen kommer lägga ut 

värdetrakterna och underlagen för dem på en webbGIS så snart vi kunnat prioritera det. 

Under 2019 har arbetet med fokuserat på att formera oss kring åtgärderna i planen och 

fortsatt informera internt och externt om arbetet med grön infrastruktur. 

Verktygslåda – länsstyrelsen instämmer i förslaget och har lagt till en ny åtgärd i 

planen där fokus är på att ta fram vägledning för hur arbetet kan genomföras. 

Resurserna för det arbetet är dock inte riktigt på plats, men är tänkt att genomföras när 

det finns resurser tillgängliga. Många kommuner har kommit långt med att visualisera 

ekosystemtjänsterna, bl.a. Kristianstad som är den senaste i raden av ambitiösa arbeten 

kring ekosystemtjänster, även i andra delar av landet finns goda exempel att lära av. 

Ekonomiska incitament: Inga extra medel är avsatta för arbetet utan tanken är att 

handlingsplanerna ska samordna nuvarande arbete och på det viset effektivisera arbetet. 

Länsstyrelsen instämmer dock i bedömningen att ytterligare resurser och även ekonomisk 

styrning krävs för att nå miljömålen och få en funktionell grön infrastruktur. 

Malmö 

Malmö anger att de deltar i 40 av de föreslagna åtgärderna i handlingsplanen, se 

bilaga 1 för mer information om vilka dessa är. 

 

För de särskilda frågor som ställdes lämnades följande svar 

(Miljönämnden): 

 

• Är det rätt utmaningar som identifierats i beskrivningen av de olika 

insatsområdena? 
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” Gällande Tätortsnära och urbana miljöer: Övriga hot som skulle 

kunna läggas till är klimatförändringar och hårdgörande av ytor. 

Hårdgörande av ytor är tillagt, klimatförändringar passar bra som hot under 

alla insatsområden, men under tätortsnära och urbana miljöer har vi valt att 

välja ut ett fåtal, mer konkreta hotbilder, men dock flera med koppling till 

klimatförändringarna (skyfall, extremhetta mm). 

 

Gällande Tätortsnära natur och urbana miljöer: BEST-projektets 

rapport Får ekosystemtjänster tillräckligt stöd i PBL? visar tydligt på 

svårigheten att inkludera planbestämmelser som syftar till att främja 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster i detaljplanerna. Detta bör 

belysas bland utmaningarna och en självklar åtgärd bör vara att 

utveckla planbestämmelser som har stöd i PBL, alternativt föreslå 

förändringar i PBL så att det är enklare att inkludera skydd och 

främjande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i 

detaljplanernas planbestämmelser. Detsamma bör gälla för marina 

miljöer.  

Länsstyrelsen bedömer att det finns behov av att utveckla PBL för att kunna ta 

ökad hänsyn till biomångfalden och ekosystemtjänsterna. De åtgärder som 

föreslås bygger mycket på åtgärder på kommunal mark eller att frivillighet i 

samverkan med exploatörer och övriga markägare. De enskilda åtgärderna som 

är med i handlingsplanen bör kunna genomföras inom DP-arbetet. Åtgärderna 

är relativt öppet formulerade så det bör i genomförandet av dem gå att inrikta 

sig på DP-processerna om det verkar vara en bra väg framåt. Hur det ska 

anpassas till marina miljöer behövs ett resonemang kring för att klargöra vad 

förslaget går ut på. 

 

Gällande Tätortsnära natur och urbana miljöer: En utmaning i 

planeringssammanhang är var ekosystemanalyser passar bäst. En 

komplettering av utmaningarna vore önskvärd med ett resonemang 

kring hur de olika analyserna/förutsättningarna ser ut i översiktsplaner 

respektive detaljplaner.” 

Boverket och Naturvårdsverket arbetar för närvarande med en vägledning för 

arbetet med grönplaner och i ett första steg medverkar Kristianstad kommun 

med att göra ett första förslag till en sådan vägledning utifrån ett pågående 

internationellt samarbetsprojekt. Utifrån resultaten inom det projektet skulle 

handlingsplanen kunna kompletteras, ev inom ramen för redan föreslagna 

åtgärder – t.ex. åtgärd 1 om behovet av planeringsunderlag. 

 

• Är insatsområdena beskrivna på ett tydligt sätt? Saknas något viktigt 

insatsområde? 

” En stor del av Skånes yta består av jordbruksmark. Överväg ifall 

jordbruksmark bör utgöra ett eget insatsområde.” 

Jordbruksmarken bör kunna komma in i arbetet med grön infrastruktur i 

samband med att vi tar fram underlag för ekosystemtjänster. Jordbruksverket 
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arbetar också för närvarande med ett Miljömålsrådsprojekt som fokuserar på 

jordbruksmarken och hållbar utveckling. Från det projektet kommer säkert 

kunskap och förslag om hur området kan utvecklas även inom handlingsplanen 

för grön infrastruktur. 

 

• Vilken vägledning behövs för arbetet med grön infrastruktur? 

”Det behövs vägledning kring hur handlingsplanen kan användas rent 

konkret i planprocessen.  

 

I Introduktionen till Handlingsplan för grön infrastruktur lyfter 

Länsstyrelsen Skåne fram tre användningsområden, varav Underlag för 

fysisk planering och prövning är ett. Trots detta är det svårt att 

konkret utläsa i själva handlingsplanen hur denna ska bidra till att 

stadsplaneringen kan ta större hänsyn till biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster. Ordet översiktsplan nämns t ex endast två gånger i 

dokumentet och detaljplan en gång. Det bör därför förtydligas i 

handlingsplanen vilka möjligheter och begränsningar som finns när det 

gäller främjande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster kopplat 

till planprocessen.  Det gäller till exempel utformningen av 

planbestämmelser i detaljplaner, men även de begränsningar som finns 

till exempel vad gäller krav på skötsel, framförallt gentemot privata 

fastighetsägare.” 

Länsstyrelsen håller med och ser att det i genomförandet av åtgärderna är 

nödvändigt att lyfta fram hur de åtgärder som föreslås också ska kunna 

understödjas av arbetet med översiktsplanering, arbetet med detaljplaner och 

förvaltningen av planområdena. Ett välutvecklat planarbete är centralt för att 

lyckas med ambitionerna inom handlingsplanen.  

 

• Övriga synpunkter på handlingsplanen. 

” Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) anges i introduktionen som ett 

viktigt verktyg för att grön infrastruktur ska beaktas vid 

markanvändningsbeslut. I Malmö stad gör stadsbyggnadskontoret 

sällan bedömningen att en detaljplan medför betydande miljöpåverkan, 

och upprättar därmed inte en särskild MKB. Miljökonsekvenserna 

redovisas istället direkt i planbeskrivningen. Med den 

implementeringen är det svårt att se hur MKBn ska kunna vara det 

viktiga verktyg i detaljplaneprocesserna som påtalas i introduktionen. I 

handlingsplanen nämns begreppet MKB vid enbart två tillfällen (en i 

koppling till översiktsplanen och en i koppling till exploatering av 

jordbruksmark), vilket innebär en starkt begränsad användning av 

MKB för detta syfte.  

Grönytefaktorn används av Malmö stad som ett värdefullt verktyg, 

även om det är långt ifrån säkert att den leder till önskat resultat vad 

gäller främjande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, i och 

med att det är en siffra som kan uppnås på en mängd olika sätt. Ett 



 

91 

resonemang om detta hade varit intressant i handlingsplanen. Men 

enligt BEST-rapporten saknar grönytefaktorn lagstöd enligt PBL.” 

Kopplingen till MKB är bl.a. att med förbättrade underlag om 

landskapssammanhang kan dessa vägas in i och beskrivas i de MBK som krävs 

enligt miljöbalken. Hur det får genomslag är beroende på hur väl bl.a. vi på 

länsstyrelsen vägleder kommuner, granskar och yttrar oss om de planer och 

övriga ärenden vi får in för behandling på olika enheter. Detta kan utvecklas i 

handlingsplanen framöver eller i samband med att de åtgärder som föreslås sätts 

igång. 

Hur grönytefaktorn kan användas kan kopplas till några av de olika 

åtgärderna och det vore värdefullt att vidareutveckla det med kommunernas 

hjälp så att det blir relevant för syftet med handlingsplanen. 

 

Osby kommun 

1. Handlingsplanen skulle vinna på en tydlig uppdelning i strategiska mål 

och detaljåtgärder, Planen behöver kompletteras med skrivning om hur 

finansieringen av förslagen ska ske. De lokala målen och förslagen i planen 

behöver utvecklas och förankras. 

2. Förslaget behöver vidare ses över då det innehåller en del faktafel. 

3. Handlingsplanen bör därefter skickas ut på ny remiss. 

 

Länsstyrelsen instämmer i att flera åtgärder är övergripande och avser att 

konkretisera dessa när genomförandefasen börjar. Då kan också tydliga mål och detaljer 

utformas för respektive åtgärd. Handlingsplanen är första generationen och kommer 

kunna utvecklas inför kommande programperioder. När det gäller faktafel får de 

justeras allteftersom de påpekas. Någon ny remissrunda har i detta läge inte varit 

aktuellt med tanke på att planen bedöms fylla sitt syfte och att tidsplanen för 

upprättandet inte tillåter någon förlängd process. 

Simrishamns kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Ställa sig bakom nulägesbeskrivning och 

handlingsplan för regional grön infrastruktur samt som yttrande till 

länsstyrelsen översända följande kommentarer gällande kartskikt: 

Allmänna kommentarer: Det upplevs något oklart kring hur de båda 

typerna av kartskikt förhåller sig till varandra. Det känns rimligt att tänka att 

markerade ytor i kartskiktet för koncentrationer bör ingå i ytor i kartskikt för 

värdetrakter. Detta stämmer dock inte för Simrishamns del i kartskikten för 

gräsytor och ädellövskog. Relationen mellan kartskikten bör tydliggöras vidare 

för att undvika missförstånd. 

Följande 4 kartskikt har analyserats och kommenteras vidare nedan: 

Gräsmarker, koncentrationer – Storleken av ytan vid Sankt Olof känns för 

stor. Gräsmarker, värdetrakter – Yta saknas längs kusten vid Brantevik samt 

mellan Gislöv, Bolsjö och Glimminge. Ädellöv, koncentrationer – En yta vid 
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Östraby (Bäckhalladalen) har markerats, varför? Tveksamt om ytan innehåller 

ädellövskog som motsvarar rätt kvalitet. Sandmarker, värdetrakter – Område 

mellan Vik och Gyllebo bör eventuellt markeras, där finns grustag. – Område 

mellan Baskemölla och Östraby men väster om vägen (Bäckhalladalen) 

innehåller inte sandmark men däremot sten och berg i dagen. Området öster 

om vägen har markerats korrekt. – Området väster om Gislöv är ett låglänt 

jordbruksområde, osäkert om där finns sandmarker. – Från Östra Tommarp 

söder ut mot Vallby och sedan vidare söder ut mot Borrby finns ett åssystem 

med grusåsar, dessa har inte markerats i kartskiktet. Eventuellt bör detta 

område vara med. – I kommunens sydligaste del har sandmarker markerats 

men markeringen bör eventuellt sträcka sig något längre norrut på kartskiktet. 

 

Kartskikten för de olika värdetrakterna är generella och visar inte de absoluta 

gränsdragningarna över var värdena ligger i landskapet. En tydlig beskrivning av hur 

värdetrakterna tagits fram har bifogats handlingsplanen och där framgår också bättre 

hur avgränsningarna kan tolkas. Framöver är det tänkt att justera 

värdetraktsavgränsningarna mer noggrant och då tydligare följa de värden som finns i 

landskapet. 

Sjöbo kommun 

Sjöbo anger att de deltar i 29 av de föreslagna åtgärderna i handlingsplanen, se 

bilaga 1 för mer information om vilka dessa är. 

 

För de särskilda frågor som ställdes lämnades följande svar: 

 

• Övriga synpunkter på handlingsplanen. 

”Buller-tysta områden, måste kartläggas och skyddas. Behöver 

frikopplas och användas som ett separat skydd. Det är dock positivt om 

det finns andra skydd inom tysta områden. 

 

Se över olämplig formulering på sidan 58 i idékatalogen ("den 

biologiska analfabetismen") 

 

Nulägesrapporten är inte klar vilket gör att ställningstagandena inte 

kan göras förrän vi vet förutsättningarna. Frustrerande att en så stor 

och viktig rapport inte är klar inför remissen handlingsplan för grön 

infrastruktur.  

 

Vilken funktion ska idékatalogen med fler åtgärder fylla? Delvis känns 

det som en upprepning och känns rörigt.” 

 

Tysta områden kan kartläggas på regional nivå och det finns bra underlag för att 

göra översiktliga sådana vilket passar bra in i det fortsatta arbetet med att redovisa 

ekosystemtjänster i Skåne. Om det kommer kunna göras beror dock på om pengar kan 

avsättas för det arbetet. Skyddet av de tysta områdena är nog enklast att hantera inom 
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ramen för den kommunala översiktsplaneringen. Det är också en fråga länsstyrelsen 

skulle kunna hantera inom vägledningen av kommunernas planarbete. 

Idékatalogens funktion var i huvudsak att redovisa de förslag som kommit fram 

under arbetet med naturvårdsstrategin och handlingsplanen. De förslag som redovisades 

där ingår inte i den slutliga handlingsplanen och kan mer användas som en inspiration 

för de som eventuellt ville föreslå eller arbeta med ytterligare åtgärder som rör grön 

infrastruktur. 

Ett utkast till nulägesrapporten blev klar en månad efter handlingsplanen gick på 

remiss och det hade varit bättre om det kunnat samordnas, men då hade vi inte fått klar 

handlingsplanen i tid för återrapportering till Miljödepartementet.  

Svalövs kommun 

Svalöv anger att de deltar i 45 av de föreslagna åtgärderna i handlingsplanen, se 

bilaga 1 för mer information om vilka dessa är. 

 

Åtgärder och idéer som föreslås och eventuellt ska genomföras måste alltid 

ske i dialog och samverkan med markägare. Dessa ska i så fall ersättas rimligt 

om det uppstår fördyringar eller svårigheter att bruka sin mark enligt 

ursprunglig tanke.  

 

Handlingsplanen och uppdraget att arbeta för en funktionell grön infrastruktur 

bygger på samverkan och dialog – särskilt med markägare och kommuner som är de som 

har rådighet respektive planmonopol för markanvändningen. Ersättning utgår där 

intrång sker utöver vad som följer av vad lagstiftningen anger som markägarens ansvar. 

Svedala kommun 

Svedala anger inte att de deltar i någon av de föreslagna åtgärderna i handlingsplanen, 

men lämnar synpunkter på en del av dem, se bilaga 1 för mer information om vilka 

dessa är och vad synpunkterna går ut på. 

 

Det är positivt att Länsstyrelsen tagit taktpinnen och påbörjat arbetet med att 

ta fram en handlingsplan för att säkra Skånes gröna struktur med dess 

biologiska mångfald och ekosystemtjänster för framtiden. Svedala kommun 

har hittills inte alls varit delaktig i framtagandet av handlingsplanen och dess 

nulägesbeskrivning. 

Handlingsplanen sträcker sig framåt över lång tid och hade behövt 

kompletteras med någon slags prioritering av föreslagna åtgärder över tid; 

tidplan. Detta för att kunna ta politiska beslut på kommunal nivå om att 

avsätta resurser och budget för att delta i arbetet framöver. 

Handlingsplanen beskriver en stor mängd åtgärder och arbete som ska 

utföras i respektive kommun. Som bemanningen är idag i Svedala kommun 

finns det inga befintliga resurser som kan driva alla dessa föreslagna 

naturvårdsåtgärder. Vi kan därför inte utlova att kommunen kan genomföra 
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eller ens delta i alla föreslagna åtgärder, vilket även kan vara situationen i 

många andra mindre kommuner. 

Handlingsplanen är mycket omfattande och en viktig fråga är om alla 

föreslagna åtgärder som berör kommunerna kommer kunna utföras på frivillig 

basis och styras av kommunen eller om det kommer att tas fram lagstiftning 

som är mer tvingande? 

Ur ett kommunalt perspektiv är det oerhört viktigt att arbetet inte enbart 

landar i nya restriktioner utan att det möjliggör utveckling av kommunen med 

dess befintliga gröna värden och möjliggör en hållbar utveckling som även 

innefattar ökade rekreationsmöjligheter för både boende och besökare, vilket 

stärker kommunens attraktionsvärde. Svedala är redan idag en lantlig och 

mycket ”grön” kommun. 

Handlingsplanens föreslagna åtgärder är uppdelad under olika naturtyper, 

men för att få en tydligare bild över vad och hur mycket som förväntas av 

kommunerna, hade det varit önskvärt med en tydlig sammanfattning och 

prioritering över vad som är kommunernas kommande uppgifter. 

Handlingsplanen innehåller otydliga svårlästa kartor som dessutom inte 

omfattar det som beskrivs. Kartor och beskrivningar som ingår i 

handlingsplanen behöver remissas med kommunerna så att de verkligen 

stämmer De medskickade digitala kartfilerna täcker inte in det som finns 

beskrivet i handlingsplanen, t.ex. var inte vattendragen redovisade. 

När det gäller handlingsplanens utpekade areor för gräsmarker och 

skogsmarker stämmer de varken med kommunens aktuella markanvändning 

eller med de ytor som finns redovisade i Svedala kommuns naturvårdsplan. 

Sege å är Svedalas viktigaste vattendrag, men ån och dess biflöden finns inte 

ens omnämnt i handlingsplanen och är heller inte utpekat som värdekärna/ 

värdetrakt, vilket är en stor brist. 

Kommunens översiktsplan lyfter fram Sege å stråket som ett av kommunens 

prioriterade utvecklingsarbete för att skapa hållbar grön infrastruktur för 

Svedala tätort inklusive utveckla rekreationsmöjligheter, ge bättre 

förutsättningar för ökad biologiskt mångfald, förbättrad vattenkvalitet, bättre 

omhändertagande av dagvatten och fler ekosystemtjänster. 

 

Handlingsplanen är den första generationen och kommer behöva utvecklas och 

samverkas med kommunerna kontinuerligt, inte minst i samband med kommande 

översiktsplanerevideringar. Värdetrakterna kommer samordnas med 

naturvårdsprogrammens innehåll och då klargörs tydligare vilka strukturer som är 

prioriterade på regional nivå respektive vilka som behöver hanteras på kommunal nivå. 

Vattendragen är med i den slutliga handlingsplanen, men var inte klara vid remissens 

utskick. En löpande uppdatering av värdetrakterna kommer ske i samband med att ny 

kunskap tillkommer. 
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Trelleborgs kommun 

Trelleborg anger att de deltar i 19 av de föreslagna åtgärderna i handlingsplanen, 

se bilaga 1 för mer information om vilka dessa är. 

 

För de särskilda frågor som ställdes lämnades följande svar: 

 

• Är det rätt utmaningar som identifierats i beskrivningen av de olika 

insatsområdena? 

”Till stor del. Det som är viktigast är lite olika i olika kommuner.” 

 

• Är insatsområdena beskrivna på ett tydligt sätt? Saknas något viktigt 

insatsområde? 

”Odlingslandskapet på våra stora slätter med sitt intensiva jordbruk 

skulle kunna fått ett eget insatsområde. Nu hamnar det i 

vardagslandskapet. Enkla och små åtgärder i odlingslandskapet kan 

göra väldigt stor skillnad för den biologiska mångfalden.” 

 

• Är förslagen till värdetrakter rimliga? Saknas något område? Bör något 

område tas bort? 

”Kartorna är små och lite svåra att tyda. Om något område saknas är 

svårt att se. Vi har väldigt värdefulla områden men de är också väldigt 

små.” 

 

• Vilken vägledning behövs för arbetet med grön infrastruktur? 

”Kartorna är små och lite svåra att tyda. Om något område saknas är 

svårt att se. Vi har väldigt värdefulla områden men de är också väldigt 

små.” 

 

• Övriga synpunkter på handlingsplanen. 

”Kartorna är små och lite svåra att tyda. Om något område saknas är 

svårt att se. Vi har väldigt värdefulla områden men de är också väldigt 

små.” 

 

Det bör passa bra att koppla nya åtgärder eller insatser för ekosystemtjänster till de 

stora slätterna med intensivt jordbruk. Bristområden för pollinatörer och 

skadedjursreglerare bör kunna identifieras och åtgärder som gynnar såväl produktionen 

av mat och biologisk mångfald tas fram. Uppdraget att redovisa ekosystemtjänster i 

Skåne är inte påbörjat, men utgör nästa steg i arbetet med grön infrastruktur och är 

något som behöver prioriteras framöver, men det beror också på vilken resurstilldelning 

och vilka uppdrag som ges till länsstyrelsen. 

Värdetraktskartorna finns tillgängliga på länsstyrelsens hemsida för nedladdning 

och kan i GIS-program hanteras med bättre upplösning även om gränserna är grovt 

satta. Kartorna redovisar inte alla värdekärnor, men det kan vara ett nästa steg att få 
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fram det underlaget även om det kanske är ett underlag som bäst tas fram på kommunal 

nivå.  

 

Vellinge kommun 

Vellinge anger att de deltar i 17 av de föreslagna åtgärderna i handlingsplanen, se 

bilaga 1 för mer information om vilka dessa är. 

 

För de särskilda frågor som ställdes lämnades följande svar: 

 

• Är förslagen till värdetrakter rimliga? Saknas något område? Bör något 

område tas bort? 

”Svårt att se på kartorna, dålig upplösning.” 

 

• Vilken vägledning behövs för arbetet med grön infrastruktur? 

”Gärna goda exempel på hur andra gjort. Vägledning i vilket underlag 

som finns i kartor och annan information.” 

 

Värdetraktskartorna finns tillgängliga på länsstyrelsens hemsida för nedladdning 

och kan i GIS-program hanteras med bättre upplösning även om gränserna är grovt 

satta.  

Om det kommer finnas resurser för att arbeta med Naturvårdsportal kommer goda 

exempel kunna samlas på en plats och även vilka underlag och information som finns 

tillgängligt som rör grön infrastruktur. 

 

Ystads kommun 

Ystad anger att de deltar i 35 av de föreslagna åtgärderna i handlingsplanen, se bilaga 

1 för mer information om vilka dessa är. 

 

För de särskilda frågor som ställdes lämnades följande svar: 

 

• Är det rätt utmaningar som identifierats i beskrivningen av de olika 

insatsområdena? 

”Ja.” 

 

• Är insatsområdena beskrivna på ett tydligt sätt? Saknas något viktigt 

insatsområde? 

”Tydlig beskrivning och inget insatsområde saknas.” 

 

• Är förslagen till värdetrakter rimliga? Saknas något område? Bör något 

område tas bort? 
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”Utpekandet av värdetrakter bygger på genomförda inventeringar som 

ofta har koncentrerats och genomförts i de skyddade områdena vilket 

innebär att de får oproportionellt genomslag.  

När det gäller lövträd har tätorter undantagits vilket är en brist. Här 

finns ofta gamla lövträd i såväl parker som trädgårdar.” 

 

• Vilken vägledning behövs för arbetet med grön infrastruktur? 

”Underlag för analys av ekosystemtjänster. 

Underlag med lämpliga åtgärder för olika arter, kanske speciellt de 

olika ansvarsarterna.” 

 

• Övriga synpunkter på handlingsplanen. 

”Ambitiös med högt satta mål och många åtgärder. Uppföljning och 

utvärdering blir väldigt viktiga.” 

 

Tanken är att löpande komplettera kunskapsunderlaget med ny information och då 

få en bättre bild av värdena i landskapet. Val av analysmetod och dataunderlag kan i 

en del fall kompensera för eller verifiera bilden av värdenas spridning i landskapet. 

Vilka vägledningar och ytterligare underlag som länsstyrelsen kommer kunna ta fram 

blir beroende av vilken finansiering som kommer finnas för de olika åtgärderna. För 

ekosystemtjänster är det en del som behöver kompletteras i handlingsplanen. 

Uppföljning och utvärdering blir centralt för att handlingsplanen ska fungera på 

sikt. 

Åstorps kommun 

Åstorp anger att de deltar i 19 av de föreslagna åtgärderna i handlingsplanen, se bilaga 

1 för mer information om vilka dessa är. 

 

För de särskilda frågor som ställdes lämnades följande svar: 

 

• Är det rätt utmaningar som identifierats i beskrivningen av de olika 

insatsområdena? 

”Ja.” 

 

• Är insatsområdena beskrivna på ett tydligt sätt? Saknas något viktigt 

insatsområde? 

”Tydligt.” 

 

• Är förslagen till värdetrakter rimliga? Saknas något område? Bör något 

område tas bort? 

”Bra.” 

 

• Vilken vägledning behövs för arbetet med grön infrastruktur? 
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”Handlingsplanen upplevs som "tung" att läsa. En lättare 

sammanställning som komplement hade varit bra som underlag och 

hade varit lättare att motivera för ex. politiker att läsa.” 

 

• Övriga synpunkter på handlingsplanen. 

”Många av åtgärderna finns redan närvarande i verksamheten på olika 

sätt och omfattning, eller åtminstone som ambition.” 

 

Länsstyrelsen kommer i mån av resurser kunna ta fram mer sammanfattande material för 

fler målgrupper som t.ex. politiker. Ambitionen är att kunna nå ut till beslutsfattare på 

kommunal nivå även genom att anordna möten för samverkan och dialog kring 

åtgärderna i handlingsplanen. 

Ängelholms kommun 

Ängelholm anger inte att de deltar i någon av de föreslagna åtgärderna i 

handlingsplanen, men lämnar synpunkter på en del av dem, se bilaga 1 för mer 

information om vilka dessa är och vad synpunkterna går ut på. 

 

För de särskilda frågor som ställdes lämnades följande svar: 

 

• Övriga synpunkter på handlingsplanen. 

”Övergripande läggs ett stort ansvar på kommuner som har mindre 

resurser avsatta för detta. Det kan bli svårt att genomföra alla åtgärder 

som tas upp i remissen, även om de är relevanta och viktiga. Det känns 

väldigt viktigt med samverkan och samarbete mellan kommunerna och 

Länsstyrelsen - kan man utveckla kommunekolognätverket? Skapa 

mindre nätverk mellan kommuner lokalt, exempelvis 

grannkommuner? Genom avrinningsområden?” 

 

Länsstyrelsen delar problembeskrivningen och tror också att samverkan och 

samarbete är en bra väg att lösa problemet.  

Örkelljunga kommun 

Örkelljunga anger att de deltar i 14 av de föreslagna åtgärderna i handlingsplanen, se 

bilaga 1 för mer information om vilka dessa är. 

 

För de särskilda frågor som ställdes lämnades följande svar: 

 

• Är det rätt utmaningar som identifierats i beskrivningen av de olika 

insatsområdena? 

”Vi har ingen annan bedömning.” 

• Övriga synpunkter på handlingsplanen. 

”För mindre kommuner är det svårt att hålla kompetens som kan 

driva dessa frågor.” 
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Markägare 

 

Lunds stift 

Lunds stiftskansli och Lunds stift Prästlönetillgångar har inlämnat varsitt remissvar och 

anger att de medverkar i 12 respektive 17 åtgärder som föreslås i handlingsplanen, se 

bilaga 1 för vilka de är. 

LRF Skåne, Skåne – Blekinge Jordägareförbund och Södra skogsägarna 

Markägarorganisationerna har skrivit ett gemensamt remissvar och anger att de kan 

medverka i 48 av åtgärderna med förbehållet ”Vi har som markägarorganisationer på 

ett flertal av insatsområdena markerat att vi vill vara delaktiga i det fortsatta arbetet. 

Det innebär inte att vi kan vara ”aktivt” deltagande utan att vi vill ha information om 

vad som pågår inom respektive område och ges möjlighet att inkomma med synpunkter.” 

 

Sammanfattning 

Vi som markägarorganisationer ifrågasätter behovet av Grön infrastruktur i 

Skåne. Allemansrätten ger människor i Skåne möjligheter att röra sig fritt i 

skog och mark och därigenom uppfyller Skåne de kriterier som EU ställer på 

Grön infrastruktur. Vi beklagar att vi som markägarorganisationer inte på ett 

mer aktivt sätt fått ingå i arbetet med att ta fram handlingsplanen. Skall 

åtgärder göras enligt handlingsplanen och inom respektive insatsområden skall 

dessa i första hand göras på offentligt ägd mark eller där frivilliga avtal ingåtts. 

De åtgärder som blir aktuella att göras (utöver gällande lagstiftning) för de 

kartlagda värdena och föreslagna insatsområdena avgörs alltid i slutändan av 

markägaren och rättighetsinnehavaren. Skulle detta inte ske ska markägaren 

ersättas fullt ut med expropriationsersättning eller alternativt ersättas med ny 

mark. 

 

Länsstyrelsens uppdrag med att ta fram regionala handlingsplaner för grön 

infrastruktur syftar till att bevara den biologiska mångfalden som finns och främja 

ekosystemtjänsterna som den producerar. Länsstyrelsen ser att behovet är stort med det 

stora antal hotade arter som finns i Skåne och att trenden är fortsatt negativ för många 

arter i såväl skogs- som odlingslandskapet m.fl. miljöer. Åtgärder på enbart offentligt 

ägda marker kommer inte räcka långt utan behöver ske över hela landskapet. Ersättning 

utgår som vanligt när intrånget går utöver kraven som lagstiftning och 

brukar/ägaransvar eller andra åtaganden som frivillig, marknadsanpassad certifiering 

medför. 

 

Handlingsplan för Grön infrastruktur 

”Regeringen gav den 4 september 2014 Naturvårdsverket i uppdrag att 

tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk, 

Boverket, Trafikverket och Skogsstyrelsen ta fram riktlinjer och en 

genomförandeplan för länsstyrelsernas arbete med samordning och utveckling 

https://www.google.com/search?rls=com.microsoft:sv-SE:IE-Address&q=expropriation&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiS34mgp7DbAhULGCwKHTQoA5EQBQgkKAA
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av regionala handlingsplaner för grön infrastruktur i land och vatten. 

Myndigheterna ska även ge råd och stöd i utvecklingen av de regionala 

handlingsplanerna”. 

 

I Naturvårdsverkets handledning för Grön infrastruktur betonas att (3.1.2) 

involvera aktörer från början.  

  

Ur Naturvårdsverket handledning för utformning av Grön infrastruktur.  

”Genomförandet av regionala handlingsplaner är beroende av både 

länsstyrelsernas egna och andra aktörers insatser”.  

- Det är viktigt att länsstyrelserna involverar berörda aktörer från första 

början, det vill säga redan i utformningen av de övergripande målen för det 

regionala arbetet med grön infrastruktur. Med en tidig delaktighet ökar 

sannolikheten för att den slutgiltiga handlingsplanen utformas så att den är 

direkt användbar i aktörernas verksamhet”. 

 

LRF Skåne har vid ett antal träffar med Länsstyrelsen i Skåne påtalat 

bristen på delaktighet. Markägarorganisationerna har 2016 inbjudits vid två 

tillfällen till samråd angående information om arbetet med Grön infrastruktur 

samt 2017 till ett samråd kring skogliga frågor. Först 14 mars 2018 

anordnades en workshop där markägarorganisationerna och övriga 

intresserade gavs möjlighet att ge synpunkter på handlingsplanen. Två till tre 

veckor senare lämnade Länsstyrelsen i Skåne handlingsplanen på remiss. Vi har 

getts förlängd remisstid, men vi anser att så omfattande remisser bör har en 

remisstid på minst 3 månader.  

 

Länsstyrelsen skulle öppna en ”samverkansyta” där aktuellt material och 

information om det pågående arbetet skulle finnas tillgängligt. Trots ett flertal 

påpekanden att vi inte hade tillgång till samverkansytan, så fick vi inte tillgång 

till denna. 

 

Naturvårdsverket har uppmanat Länsstyrelsen i Skåne att involvera 

berörda markägarorganisationer och eventuellt individuellt berörda markägare 

i arbetet med Handlingsplanen för Grön infrastruktur i Skåne och vi kan inte 

se, att detta förutom i workshopen den 14 mars, på något sätt har skett.  

 

Länsstyrelsen vill också utveckla formerna för samverkan och få till en bra dialog. 

Samrådsgruppen för naturvård i Skåne kan utvecklas till att vara mer av dialog än 

information, vilket också är inlagt som en åtgärd i handlingsplanen. Länsstyrelsen har 

löpande involverat markägarorganisationerna i processen med att ta fram 

handlingsplanen. Arbetet startade redan innan det formella uppdraget kom och ingick i 

arbetet med att ta fram naturvårdsstrategin för Skåne där de övergripande målen för 

naturvårdsarbetet lades fast utifrån antagandet att arbetet behövde bedrivas olika i 

värdetrakter respektive vardagslandskapet. Allt utifrån att samverkan och medverkan 

skedde frivilligt och utifrån att markanvändningen sker med frihet under ansvar.  
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Samverkansytan var tyvärr aldrig i drift utan vi höll samverkan via de gemensamma 

möten som skedde löpande under hela arbetets gång, det uppgick till två årliga möten 

med samrådsgruppen för naturvård i Skåne, årliga möten med Jordägareförbundet 

respektive LRF Skåne utifrån de önskemål markägarorganisationerna själva framfört och 

utöver dessa även de riktade möten där naturvårdsstrategin och handlingsplanen var 

fokus, minst fem möten under de år arbetet pågått. Givetvis hade samverkan kunnat ske 

mer regelbundet och med ett mer utförligt underlag, men utifrån de resurser som funnits 

tillgängliga anser länsstyrelsen att samverkan varit tillräckligt god och anser att 

samverkan är grunden framöver när åtgärderna ska sjösättas och konkretiseras. Och det 

faller sig naturligt att det sammanlagda underlaget för handlingsplanen inte kan 

samverkas förrän förslaget är slutfört. 

Till samrådsgruppens möten bör markägarorganisationerna lyfta aktuella 

naturvårdsfrågor som behöver diskuteras och även ges utrymme att presentera dessa. 

Samma möjlighet finns inom ramen för viltförvaltningsdelegationen och det arbete som 

är kopplat till den gruppen. 

 

Vi har, som markägarorganisationer, dåliga erfarenheter av hur 

myndigheter hanterar planeringsinstrument för naturvård, som inte har någon 

formell status. Sådana har antingen bli informella skyddsformer utan 

ersättning, eller områden där brukandet försvåras genom socialt tryck på 

markägaren. Exempelvis har det inneburit att det på många platser blir svårare 

att få tillstånd till nya verksamheter eller dispens från generellt biotopskydd. 

Det har också inneburit ökade krav på samråd ökad byråkrati och ökad risk för 

informella restriktioner.  

 

Ett exempel på detta är att miljöorganisationer krävt stopp för 

avverkningar i så kallade värdetrakter. Samtidigt har inte myndigheterna stått 

upp för att värdetrakterna har ett annat syfte än det miljöorganisationerna 

åberopar. Vi förväntar oss därför att länsstyrelsen på ett tydligt sätt markerar 

vad värdetrakter är och på vilket sätt det ska definieras. Värdetrakter är inget 

skyddsbegrepp som vissa miljöorganisationer idag vill göra gällande.  

 

Det finns också förväntningar på en landskapsplanering över 

fastighetsgränserna som begränsar enskilda ägares rätt att bestämma över sin 

egen mark. 

 

Länsstyrelsens uppdrag är enbart att ta fram ett kunskaps- och planeringsunderlag 

där naturvärden redovisas, värdetrakterna utgör därmed inte något skyddsområde. Hur 

kunskapen om värdena används av bl.a. Greenpeace kan inte länsstyrelsen styra över 

men länsstyrelsen kan förtydliga i handlingsplanen och beskrivningarna av 

värdetrakterna hur de är tänkta att användas. 

Syftet med handlingsplanernas värdetrakter är att samla kunskapen om landskapets 

olika naturvärden som olika aktörer och myndigheter samt kommuner kan behöva för sin 

planering av olika åtgärder. Avsikten är att alla olika aktörer ska kunna fatta sina 

beslut om markanvändning på bättre kunskapsunderlag utifrån var olika värden finns. 
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Handlingsplanen bygger på frivillighet och samverkan. Kan vi samverka kommer vi 

sannolikt nå större måluppfyllelse avseende miljökvalitetsmålen och Agenda 2030-

målen. En välplanerad grön infrastruktur och ökad naturvårdshänsyn i 

markanvändningen ger effekten att mindre arealer behöver skyddas, formellt eller 

informellt. Det bör ligga i samtliga aktörers intresse att maximera såväl produktion som 

biologisk mångfald. 

 

Vi saknar beskrivningar av Nya Komet som ett sätt att öka intresset för att 

skydda skog med höga naturvärden. Komet är också ett forum för dialog och 

modellen har tillämpats med stor framgång i länet. Detta arbetssätt borde 

tillvaratas. 

Södra skogsägarna har tillsammans med övriga skogsägarföreningar drivit 

en framgångsrik kampanj 2012–2016 Skogens vatten som berör vattenhänsyn i 

skogen. Den har utmynnat i många åtgärder för att minska påverkan t ex Blå 

målklassning, markskoningsgaranti, behov av laserscanning av blöta områden 

och bättre traktplanering.  

Tillsammans med framtagandet av s k målbilder för god miljöhänsyn har 

det lett till betydligt effektivare vattenhänsyn. Skogsägarna och skogsbruket 

ligger därför steget före planen. 

Ekologiskt funktionella kantzoner anläggs i allt ökad utsträckning och kommer 

att knyta ihop skogslandskapet. Skogens vatten får en fortsättning genom 

beviljade medel från landsbygdsprogrammet och det omfattande projektet 

GRIP on LIFE där föreningarna deltar. 

Markägarnas aktiva deltagande i vattenråd och andra konstellationer är 

ytterligare bevis på det engagemang som finns utan styrning eller 

detaljplanering. Sedan 2017 ingår blå målklassning i samtliga gröna planer som 

produceras av Södra. 

Mot den bakgrunden är det viktigt att slå fast att arbetet med Grön 

infrastruktur i själva verket bygger på det brukande som utförs av länets 

markägare och utgör fundamentet för en fortsatt process. 

Arbetet med Grön infrastruktur måste göras med den självklara 

utgångspunkten att det är markägaren som bestämmer hur dennes mark ska 

brukas. Annars riskerar arbetet att bli ytterligare ett styrmedel som gör att 

markägare förlorar rådigheten över sin mark. Det är helt oacceptabelt att 

enskilt ägd mark målklassas utan att en överenskommelse först görs med 

markägaren. 

 

Kometmetodiken ingår som ett arbetssätt som ingår i det löpande områdesskyddet på 

länsstyrelsen. Markägarnas engagemang för att bevara arter och fungerande ekosystem 

som kan fortsätta leverera ekosystemtjänster är väsentligt för att kunna fortsätta arbetet 

på frivillig basis och lyckas med ambitionerna för handlingsplanen. Det är därför 

glädjande att så många initiativ genomförs av markägarna. Grön infrastruktur bygger 

på de miljöer som finns av naturgivna förutsättningar, markhistoriken och pågående 

markanvändning. De värden som finns är mest effektivt att bevara där de finns och kan 
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finnas där dels pga hävden, men också trots denna, beroende på vilka värden det är eller 

vilken hävd som sker.  

 

Begreppet grön infrastruktur har ursprungligen tagits fram för naturvård i 

ett europeiskt perspektiv där det ofta är långt mellan naturliga miljöer. I EU:s 

arbete med Grön infrastruktur ligger fokus på att koppla samman naturliga 

miljöer och grönområden. I Sverige och Skåne, där allemansrätten ger 

medborgarna en helt annan tillgång till skog och mark än i de flesta andra 

europeiska länder, och majoriteten av landet utgörs av skog, jordbruks och 

betesmark är begreppet inte på samma sätt tillämpligt. Behovet av Grön 

infrastruktur är därför inte lika stort i Sverige som i övriga EU.  

 

Länsstyrelsens bedömning är att behovet av insatser för att få till en fungerande 

grön infrastruktur är stort i Skåne liksom i övriga delar av Sverige för att bevara 

biomångfald och främja ekosystemtjänsterna. 

 

Livsmedelsstrategins företagsperspektiv i myndigheternas verksamhet 

Både på nationell- och regionalnivå har livsmedelsstrategier antagits med 

målsättning att öka den svenska livsmedelsproduktionen. Detta är inte minst 

viktigt ur beredskapsskäl, livsmedelsförsörjning, klimatpåverkan, 

livsmedelsexport m.m. 

 

Med utgångspunkt i regeringens livsmedelsstrategi, som framgår av 

propositionen En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt 

i hela landet (prop 2016/2017:104), ska länsstyrelserna: 

• beskriva hur myndigheten arbetar systematiskt för att integrera 

livsmedelsstrategins mål i sin verksamhet, hur berörda aktörer 

involveras och de kommunikationsinsatser som görs för att 

synliggöra arbetet. 

• belysa myndighetens förutsättningar att bidra till 

livsmedelsstrategins mål inom ramarna för sin instruktion 

Vi anser därför att den nationella och regionala livsmedelsstrategin även 

skall involvera Grön infrastruktur i Skåne inom berörda områden. 

Livsmedelsstrategin bör även ingå som ett nytt insatsområde där vi är beredda 

att ingå i samråd eller referensgrupp. Vi anser att handlingsplanen för Grön 

infrastruktur ska underordnas de regionala och nationella 

livsmedelsstrategierna. 

 

Länsstyrelsen arbetar för att involvera grön infrastruktur i livsmedelsstrategins 

genomförande. En del åtgärder är införda i handlingsplanen som stödjer 

livsmedelsstrategin bl.a. gynnandet av produktion av naturbeteskött. 

Länsstyrelsen ser att det finns samverkanspotential med en del av målen i 

livsmedelsstrategin och att det i handlingsplanen bör lyftas in en referens till denna och 

det Nationella skogsprogrammet (vi bör hellre använda benämningen skogsprogrammet 
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istället för strategi för att undvika förväxling med strategin för formellt skydd av skog). 

Handlingsplanen för grön infrastruktur kommer däremot inte kunna integrera 

livsmedelsstrategins mål. Länsstyrelsen har stämt av med Naturvårdsverket och 

Skogsstyrelsen (kopplat till Nationella skogsstrategin) och de är ense med länsstyrelsen 

om att dessa strategier inte behöver integreras i handlingsplanerna. De ser däremot att 

det är viktigt att ambitionerna kring grön infrastruktur arbetas in i de nationella och 

regionala strategierna för skog och livsmedel. Länsstyrelsen ser därmed att arbetet med 

grön infrastruktur inte är underordnat produktionsuppdraget utan snarare går hand i 

hand med varandra. 

 

Trots ovan nämnda är vi, som markägarorganisationer, positiva till ett fortsatt 

arbete med att genomföra handlingsplanen för Grön infrastruktur och de 

insatsområden som föreslås i Skåne under förutsättning att 

 

full rättssäkerhet skall gälla enligt äganderätten i grundlagen; 

 

de åtgärder som lyfts fram i handlingsplanen inte är tvingande för 

markägare och ska inte påverka vederbörandes rådighet över marken i form av 

tvingade åtgärder, reducerad brukningsrätt eller ingen brukningsrätt alls. De 

åtgärder som blir aktuella att göras (utöver gällande lagstiftning) för de 

kartlagda värdena och föreslagna insatsområdena avgörs alltid i slutändan av 

markägaren och rättighetsinnehavaren. Skulle detta inte ske ska markägaren 

ersättas fullt ut samt expropriationsersättning eller alternativt ersättas med ny 

mark; 

 

• markägarorganisationer och enskilda markägare involveras i 

insatsområdena redan i planeringsstadiet;  

 

• det bildas projekt- och/eller referensgrupper inom insatsområdena där 

markägarorganisationerna och/eller berörda markägare skall vara 

delaktiga; 

 

• i första hand genomförs handlingsplanens insatsområden med åtgärder 

på offentligt ägd mark eller via frivilliga avtal och att full ekonomisk 

kompensation skall utgå om åtgärder påverkar enskildas 

näringsverksamhet; 

 

• handlingsplanen och insatsområdena inte motverkar de nationella- 

eller regionala livsmedelsstrategierna med målsättning att öka den 

svenska livsmedelsproduktionen. 

 
Än viktigare är att korridorer mellan värdetrakter och värdekärnor inte får 

inverka negativt på pågående markanvändning. Eventuell spridning av 

besvärliga ogräs och skadeinsekter måste hanteras på ett säkert sätt. Det som 

kan vara av nytta för vissa arter kan samtidigt vara negativt för andra arter.  

https://www.google.com/search?rls=com.microsoft:sv-SE:IE-Address&q=expropriation&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiS34mgp7DbAhULGCwKHTQoA5EQBQgkKAA


 

105 

 

Att det finns ädellövskog, naturbetesmarker och sandmarker kvar i Skåne 

beror i många fall på att enskilda markägare värnat dessa mot myndighetens 

krav på ett mer effektivt jord- och skogsbruk.  

 

Det måste finnas en marknad för t.ex. skånskt ädellöv och naturbeteskött. 

Den offentliga sektorn måste därför i upphandlingar ställa krav som gynnar de 

åtgärder som föreslås inom de olika insatsområdena. Lönsamheten för att 

bedriva jordbruk med naturbeteskött måste ökas. Då hjälper det inte med 

åtgärder enbart för naturbetesmarkerna utan man måste se till 

förutsättningarna för hela gården/företagets verksamhet. En mer positiv syn 

på att ge dispenser för åtgärder inom det generella biotopskyddet, som ger 

ökad lönsamhet för enskilda företagare, ökar förutsättningarna för att bibehålla 

och eventuellt skapa nya naturbetesmarker. 

 

Det är även av avgörande betydelse att viltstammarna hålls på en 

acceptabel nivå för att minimera skador på och etablering av ädellöv och tall. I 

jordbrukslandskapet utgör vildsvinen ett stort problem som kan medföra att 

betesmarker bebuskas. Länsstyrelsen i Skåne bör vara mer aktiv för att minska 

klövviltets skador på jord- och skogsbruket.  

Friluftslivet har stor betydelse för folkhälsan. Men till skillnad från de 

flesta EU länderna finns i Sverige allemansrätten, som även är inskriven i 

grundlagen. Enligt allemansrätten ska de som rör sig i naturen inte störa 

eller förstöra.  

Enligt miljöbalken ” Kap 3 4 § Jord- och skogsbruk är av nationell 

betydelse. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 

anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas 

mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk”. 

Därför måste friluftslivet anpassa sig till den yrkesverksamma 

markanvändning som pågår i jord- skog- och trädgårdsnäringarna. 

 

Ekosystemtjänster  

 

Enligt Naturvårdverkets är jord-, skog- och trädgårdsnäringen en viktig del 

av ekosystemtjänsterna, d.v.s. dessa näringar producerar tjänster och varor 

som är till nytta för oss som människor.  

 

Landsbygdsnätsverkets definition av ekonomitjänster: 

”Ekosystemtjänster är ett nytt begrepp som används flitigt i 

miljösammanhang. Kort handlar det om de produkter och tjänster som 

människan i samspel med naturens ekosystem ger oss och som bidrar till vårt 

välbefinnande. 
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Eftersom ekosystemtjänsterna är just nyttor för människor och gör mest 

nytta i närheten av där människor lever och verkar. Ska naturvården göra 

störst nytta ska den spridas i det brukade landskapet eller läggas i närheten av 

samhällena. Att koncentrera avsättningarna till avlägset belägna värdetrakter 

ger ingen nytta för ekosystemtjänsterna. Exempelvis gör naturliga fiender till 

skadeinsekter störst nytta i eller i anslutning till skog som vi vill skydda mot 

skadeinsekter. 

Många av de så kallade ekosystemtjänsterna är beroende av att det finns 

bönder som bedriver olika verksamheter. Då pratar man om nyttor och dit 

hör kanske framförallt produktionen av livsmedel och energiråvaror. 

Lantbrukaren gynnar till exempel också tillgången till pollinerande insekter 

och genetiska resurser, främjar markbördighet och kolinlagring samt reglerar 

vattenflöden. 

Lantbrukarna och skogsägarna har en oumbärlig roll när det gäller de 

kulturella ekosystemtjänsterna som att tillhandahålla ett vackert landskap, 

synliggöra kulturspår och ge förutsättningar för rekreation, turism, lärande 

och läkande” 

Utifrån denna tolkning och de nationella- och regionala 

livsmedelsstrategierna bör insatsområdena mer inriktas på hur den skånska 

livsmedelsproduktionen skall kunna öka. 

 

Insatsområden 
 

Information, kunskapsuppbyggnad och samverkan 
Om en Naturvårdsportal införs och om enskildas berörda område, finns 

med på webGIS ingångar på länsstyrelsens hemsida, måste dessa underställas 

sig EU:s GDPRs regelsystem. Hela systemet gällande Grön infrastruktur 

måste vara helt rättssäkert för berörda markägare. 
 

Informationen som sprids om var värdena finns i landskapet anser länsstyrelsen inte 

är en fråga som rör GDPR eftersom det inte innehåller några personuppgifter. 

Värdetrakterna bygger på redan tillgängliga uppgifter om bl.a. artförekomster från 

Artportalen, nyckelbiotoper från Skogsstyrelsen och naturbetesmarker som finns i 

Jordbruksverkets TUVA-databas. 

 

Vi är positiva till att Länsstyrelsen i Skåne vill genomföra kraftfulla 

åtgärder för att bekämpa och motverka invasiva arter. Här ser vi fram emot ett 

gemensamt och konstruktivt samarbete.  

 

När det gäller åtgärder för att främja friluftslivet får det inte inskränka 

pågående markanvändning inom jord-, skog- och trädgårdsnäring. 

 

Den nationella och regionala livsmedelsstrategin skall ses som 

övergripande åtgärder och finnas med inom samtliga insatsområden och skall 

finnas med som ett övergripande insats-område för hela handlingsplanen. 
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Länsstyrelsen och andra myndigheter bör ge individuella jord-, skog- och 

trädgårdsnärings företag ekonomiskt stöd som uppmuntrar anläggningar av 

korridorer för att stödja värdetrakter och värdekärnor och ökar den biologiska 

mångfalden. 

 

Hela landskapet 

 

Markägare och platser skall anonymiseras när man skapar 

planeringsunderlag för befintliga värdekärnor och värdetrakter. Enskilda 

markägare och deras marker ska inte finnas med i planeringsunderlag mot sin 

vilja. Naturvårdsportal måste vara rättssäkert enligt GDPR. 

 

Värdetrakter och värdekärnor 

 

När inventeringar görs gällande värdetrakter och värdekärnor ska berörda 

markägare informeras och ges möjlighet att delta vid dessa inventeringar. 

Markägare kan vid dessa inventeringar vara en omistlig hjälp i 

inventeringsarbetet. 

 

Värdetrakter och värdekärnor 

 

Korridorer som anläggs för att stödja värdetrakter och värdekärnor får 

dessa samtidigt inte innebära ökad risk för spridning av ogräs, skadeinsekter 

och invasiva arter.  

 

Invasiva främmande arter 

 

Vi är positiva till att det tas fram en handlingsplan mot invasiva arter. Även 

här är det viktigt med samverkan och dialog med berörda markägare 

 

 

Friluftsliv 

 

Vi anser att åtgärder för att skapa möjligheter för friluftslivet kan vara 

positivt för jord- och skogsbruket. I första hand skall områden som ägs 

offentligt eller via frivilliga avtal användas för friluftslivet. Friluftslivet ska inte 

påverka pågående markanvändning.  

 

Insatsområde Gräsmarker 
 

Naturbeteskött anses som en av de viktigaste åtgärderna för att nå ökad 

biologisk mångfald. För att detta skall uppnås krävs en ökad efterfrågan av 

svenskt och skånskt naturbeteskött. Den offentliga sektorn måste därför föregå 

med ” gott exempel”. Det räcker inte med att uppmuntra krav på 

närproducerat kött i offentlig upphandling utan man måste ”gå från ord till 

handling”. Här kan inte minst Länsstyrelsen i Skåne föregå med gott exempel. 
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Inte på någon av de träffar som genomförts har det serverats naturbeteskött 

vare sig på smörgåsar eller till luncher. Man får det landskap som man äter!! 

Lönsamt lantbruk är ett måste för att behålla naturbetes- och gräsmarker 

öppna, samt för att öka produktionen av naturbeteskött. För att öka andelen 

gräsmarker krävs lönsamhet i produktionen. Idag finns ett antal hinder som 

motverkar dessa åtgärder. Det är t.ex. svårt att utveckla företag p.g.a. det 

generella biotopskyddet och för fårnäringen p.g.a. risken för rovdjursangrepp. 

Därför är det viktigt att Länsstyrelsen i Skåne ställer sig positiva till åtgärder 

för att motverka detta. De flesta (och det är totalt sett i Skåne ett litet fåtal 

markägare) får oftast avslag på sina dispensansökningar gällande det generella 

biotopskyddet p.g.a. hänvisning till Jordbruksverkets beräkningsverktyg. Här 

måste Länsstyrelsen i Skåne ändra sin inställning. De dispensansökningar som 

inkommer till Länsstyrelsen i Skåne handlar enbart om några promillen, av 

t.ex. de stenmurar som finns i Skåne, men trots detta ges avslag.  

 

Länsstyrelsen i Skåne måste se helheten. Frågan handlar inte bara om 

naturbetesmarkerna utan hur markägaren/djurhållaren kan bedriva ett 

ekonomiskt lönsamt lantbruk. Risken är annars att verksamheten läggs ned 

och gräsmarkerna förbuskas. 

 

Insatsområdet omfattar alla gräsbärande marker. Det betyder att det 

inkluderar från åkermark som har lagts om till betesmark och som innehåller 

ett fåtal gräsarter och näst intill inga örter till naturbetesmarker som har 

väldigt stor artrikedom. Det blir väldigt svårt att hantera om man inte delar 

upp de gräsbärande markerna.  

 

Förslag är att ta ut naturbetesmarker med särskilda värden och eventuellt 

naturbetesmarker med allmänna värden från övrig gräsbärande marker.  

Det finns åtgärdsplaner för de flesta naturbetesmarkerna idag.  

”Näringstillförsel till gräsmarken i stor omfattning av vegetationens 

sammansättning påverkas negativt. Vanligast att konstgödsla för att öka 

produktiviteten på friska marker”  

• För att få betesmarksersättning får du inte göra några 

produktionshöjande åtgärder såsom gödsling av bete, därför är 

denna åtgärd ovanlig i Skåne. 

• Ett större hot är bökning av vildsvin. 

Utmaningar:  

1. Öka arealen hävdad gräsmark i värdetrakter och intill isolerade 

värdekärnor med unika värden.  

• Bygga gröna länkar t.ex. genom skogspartier för att få mer 

sammanhängande mark. 

2. Rätt skötsel av naturbetesmark, slåtterängar och andra gräsmarker 

för att gynna biologisk mångfald  

• I bedömningar och kontroller tas hänsyn till att betande djur inte 

alltid kan beta våta marker.  
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3. Anpassning av regelverk. 

• Högre ersättning för svårskötta marker. T.ex. röjningsstöd i redan 

befintliga betesmarker för att kunna köpa professionell tjänst för 

röjningsarbete från de som har kunskapen i vilken tid det ska göras 

för att undvika mer jobb med röjning.  

4. Öka kunskapen om naturvårdsskötsel av gräsmarker 

• Utveckla och utbilda fler externa entreprenörer som genom ett 

ersättnings-system kan anlitas för att utföra specifika arbeten. Det 

finns idag på länsstyrelsens egna naturreservat. Utveckla detta 

också till privat ägda marker. Här kan man tänka sig integration, 

men med en inhyrd handledare med kunskap t.ex. genom Gröna 

Jobb. 

5. De stora rovdjurens påverkan på naturbetesmarkerna. 

• Risk för återkommande angrepp från varg och lodjur i Skåne kan 

innebära att naturbetesmarker inte kan nyttjas som betesmark 

p.g.a svårighet med att anlägga viltstängsel. Länsstyrelsen i Skåne 

bör därför stå för kostnaderna för att anlägga rovdjursavvisande 

stängsel för berörda markägare, samt att i ett tidigt stadium tillåta 

skyddsjakt  

  

Karta över värden. 

När man identifierar länkar - korridorer - värdekärnor som binder samman 

värdetrakter, att då tar man hänsyn om hur betande djur kan föra sig på ett 

effektivt sätt. Här är det viktigt att markägare med sina kunskaper om 

betesdjuren och dess naturliga rörelser inom området är delaktiga. 

 

Prioriterade åtgärder 

Vardagslandskapet.  

Syfte: Byt ut ekologiskt hållbart mot miljömässigt hållbart.  

Värdetrakter  

Åtgärd: Verka för att återinföra ”gröna jobb” för att stödja integrationen 

och för att röja befintliga naturbetesmarker. Lantbruk med har begränsad tid 

över till att röja.  

Värdetrakter 

Åtgärd: Lägg till efter stängselstöd och röjningsstöd till nya och befintliga 

betesmarker.  

Värdetrakter 

I Erfagrupperna inkludera ”gröna jobb” och entreprenörer för 

röjningsarbete med kompetens.  

Värdetrakter 

Åtgärd: Rådgivning och kurser till lantbruk, lägg till ”gröna jobb” och 

entreprenörer som utför arbete med röjning. Rådgivningen behöver också ha 

en tanke på praktisk möjlighet och effektivt arbete som ger ett önskat resultat.  

Värdetrakter allmänt 
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Förslagna genomförare: Lägg till markägarorganisationer och inte enskilda 

markägare. 

 

Insatsområde sandmarker 
 

Det finns ett intresse att utöka sandmarker och att återskapa den biologiska 

mångfalden i dessa marker.  

Utförare av åtgärder och som har ansvaret är oftast länsstyrelsen. Vi vill 

lägga till markägaren eftersom detta måste ske på frivillig basis och då behövs 

ett samråd mellan markägare och länsstyrelsen. Här kan 

markägarorganisationerna också vara med i detta arbete men inte som kursiv?  

Prioriterade områden:  

I samtliga 4 åtgärder vill vi att markägare ska ha en tydlig roll och vara med 

i arbetet. Samtliga åtgärder ska ske på frivillig basis. Enskilda markägare och 

markägarorganisationer kan också ingå i detta arbete.  

 

Insatsområde Ädellöv 
 

Vi anser inte att det behövs regionala handlingsplaner för grön 

infrastruktur i svensk skogsmark. Här är hela skogslandskapet värdefullt för 

arternas möjlighet att sprida sig. Handlingsplanerna för grön infrastruktur bör 

begränsas till högexploaterade områden, som exempelvis våra 

storstadsområden.  

Arbetet med grön infrastruktur måste göras med den självklara 

utgångspunkten att det är markägaren som bestämmer hur dennes mark ska 

brukas. Annars riskerar arbetet att bli ytterligare ett styrmedel som gör att 

markägare förlorar rådigheten över sin mark. 

För att handlingsplaner för grön infrastruktur ska accepteras måste alla 

områden som pekas ut inordnas i den svenska skogsbruksmodellen som 

antingen formella avsättningar, helt frivilliga avsättningar eller brukande med 

generell hänsyn. 

Det är helt oacceptabelt att enskilt ägd mark målklassas utan att en 

överenskommelse först görs med markägaren. Sveriges skogsägare har fått nog 

av offentliga klassificeringar av deras mark över deras huvuden. 

Nivån på frivilliga avsättningar och hänsyn 

Arbetet med grön infrastruktur får inte innebära att markägare tvingas ta 

större hänsyn eller göra fler avsättningar. Det innebär att hänsynen inte heller 

ska behöva omfördelas så att vissa ska tvingas ta större hänsyn. Detta bör gälla 

såväl tvingande krav som samhällets förväntningar. Har samhället 

förväntningar på att ökad hänsyn ska tas på en viss plats, måste samhället vara 

beredd att betala ersättning för detta. 

I de fall områden pekas ut på karta måste myndigheterna vara mycket 

tydliga med att skogsägare inte förväntas avstå brukande i de fall ersättning 

inte betalas ut 
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Offentliggörande av uppgifter 

Uppgifter om enskilda fastigheter som har betydelse för den gröna 

infrastrukturen får inte redovisas offentligt. Skogsägarföreningarna förmedlar 

inte kartskikt om var frivilliga avsättningar finns till myndigheterna. 

 

Vilka områden ska anses ingå i den gröna infrastrukturen 

Arbetet med grön infrastruktur bör lyfta alla de insatser som skogsbruket 

gör som bidrar till den gröna infrastrukturen. De områden som har betydelse 

och som på goda grunder kan förväntas bibehålla sina värden ska i enlighet 

med regeringsbeslutet M2014/593/Nm inräknas i etappmålet om skydd av 20 

% av Sveriges land- och sötvattensområden. Detta gäller även skogliga 

impediment. 

Generellt har vi en god grön infrastruktur till följd av generell hänsyn, 

frivilliga och formella avsättningar, impediment som lämnas obrukade och 

framförallt ett brukat skogslandskap med skog i alla åldersklasser. Det bör 

tydliggöras att hela skogslandskapet är värdefullt för arternas möjlighet att 

sprida sig och att avståndet mellan skogsområden med stor betydelse för grön 

infrastruktur är mycket liten i Sverige jämfört med övriga EU-länders.  

 

Nyckelbiotoper/artdirektivet 

När nyckelbiotoper infördes i skogslagstiftningen skulle dessa omfatta 

mindre, men viktiga biotoppområden. Detta har de senaste åren förändrats 

och allt större områden betecknas numera som nyckelbiotoper, utan 

ekonomisk kompensation till markägaren. Artdirektivet påverkar 

skogsnäringen, trots att arten i sig inte är utrotningshotad i Sverige utan har 

problem i övriga EU, t.ex. lavskrikan och tjädern. Även här stoppas 

avverkningar utan ekonomisk kompensation till markägaren. Detta är inte 

acceptabelt ur ett äganderätts perspektiv. Görs inskränkningar på äganderätten 

måste full ekonomisk ersättning utgå. 

 

Ädellöv: 

Vi anser att när det gäller att stärka ädellövskogsbruket genom ökad 

kunskap, utbildning och frivillighet: 

Val av vilken ädellövsart som ska planteras måste få avgöras av markägaren 

utifrån hans/hennes tro om framtiden och dess marknad vid val.  

På sidan 32 belyses i remissen problematiken angående regelverk och 

stödreglerna kring ädellövträd i landskapet. Dessa regelverk och stödregler 

behöver samordnas mellan myndig-heter för att underlätta för brukaren. 

Detta anser vi är bra. 

På sidan 34 står följande ”Avgränsningen av värdetrakterna görs inför beslutet av 

handlingsplanen i höst”. Hur ska detta förstås? Får inte berörda markägare vara 

med i beslutet huruvida de på frivillighetens väg vill avsätta arealer? Dock kan 

vi konstatera att under åtgärder, punkten värdetrakter, framgår att förslaget 

till reviderade trakter för ädellöv ska förankras med skogssektorn. Vi utgår 

ifrån, och tar för givet, att det inkluderar skogsägare. 
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När det gäller viltstammarna och betestrycket måste vissa viltstammar 

minskas t.ex. vildsvin, kron- och dovhjort samt rådjur. Här är det viktigt att 

man tar del av den forskning som görs på bl.a. SLU Alnarp. Skall foderytor 

skapas krävs hyggesbruk. Betningsskadorna på den skånska skogen uppgår idag 

till ca 20 - 25% och detta är inte acceptabelt. Här måste Länsstyrelsen i Skåne 

sätta in kraftfulla åtgärder.  

Är den skånska kronhjorten en underart eller är den uppblandad av andra 

kronhjortar från norr och/eller söder? Denna fråga bör utredas av opartiska 

personer, vilket det inte görs idag.  

Utfodring av vilt med sockerbetor, potatis och rotfrukter bör förbjudas 

och länsstyrelsen kan i denna fråga använda sig av gällande lagstiftningar vad 

gäller foderkvalité och nedskräpning m.m. I denna fråga handlar det mer om 

handlingskraft från Länsstyrelsen i Skåne än gällande lagstiftning. 

 

Hela landskapet 

Prioriterade åtgärder  

Ökad hänsyn till naturvärdena i skogsbruket: Vi ställer oss positiva till 

ökade kunskaper angående naturvärden i skogsbruket liksom till utbildningar i 

ämnesområdet. Ett förtydligande behövs hur långt länsstyrelsen anser att 

skrivningen Ökad hänsyn går.  

Öka kunskapen om och hänsynen till arter och förbättrad skötsel av 

ädellövets natur- och kulturmiljövärden: Vi är positiva till ökade kunskaper 

hos markägare. Angående reviderade trakter för ädellöv så betonar vi att det 

ska vara frivilliga överenskommelser med markägaren. Om så inte är fallet så 

måste ersättning utgå till markägaren. 

 

Insatsområde Vattendrag: 
Angående markanvändningen längs vattendragen så används skyddszoner 

med tanke på utlakning av t.ex. växtnäring. Vidare så är många jordbrukare 

deltagare i Greppa Näringen och därmed en optimal gödsling.  

Angående bevattning så har bevattnare utan vattendom det fulla ansvaret 

vad gäller vattenuttaget från vattendraget att det inte negativt påverkar 

nedströms. 

Av sidan 48 i remissen framgår följande ”De nya vattennivåerna och 

sträckningarna upprätthålls genom rensning och muddring, vilka behöver 

anpassas för att bevara mångfalden i vattnet”.  

Dikningar och rensningar är av stor betydelse för att få en fungerande 

markavvattning på fälten. En försenad upptorkning p.g.a. att rensningar inte 

är utförda medför en försenad sådd och därmed en klart lägre avkastning och 

lönsamhet. En väldränerad åker medför också att grödornas rotsystem tar sig 

ner på större djup och minskar risken för utlakning av växtnäringsämnen till 

vattendraget.  

Vi hänvisar också till Jordbruksverkets pressmeddelande den 8 maj 2018 

(http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/pressochmedia/nyhetsru

http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/pressochmedia/nyhetsrum.4.4e9a8c7a160cb216910c6a37.html#/pressreleases/miljardinvestering-i-jordbruksmarkens-draenering-behoevs-foer-framtida-klimat-2501478
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m.4.4e9a8c7a160cb216910c6a37.html#/pressreleases/miljardinvestering-i-

jordbruksmarkens-draenering-behoevs-foer-framtida-klimat-2501478)  

” Miljardinvestering i jordbruksmarkens dränering behövs för framtida 

klimat 

Tillgången till bra jordbruksmark är en viktig förutsättning för 

produktionen av livsmedel. För att behålla markens bördighet är det viktigt att 

marken är väldränerad och skyddas mot översvämningar. Dräneringen av den 

svenska jordbruksmarken är eftersatt sedan många år tillbaka och 

klimatförändringarna kommer att ställa tuffa krav. Bra dränering är också 

viktig för att minska belastningen på miljön och för att klara målet att öka den 

svenska livsmedelsproduktionen”.  

Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen kartlagt avvattningen i 

jordbruket. Utredningen visar att: 

• De årliga investeringarna i täckdikning behöver bli två till tre gånger 

större än idag för att åkermarken ska få en tillfredsställande dränering 

och klara framtida klimat. Det innebär en investeringsvolym på upp 

emot 1 miljard kronor per år. 

• Nuvarande regler är ett hinder för att klimatanpassa diken och 

ledningar som leder bort vattnet från åkrarna. Det handlar dels om hur 

ansvaret ska fördelas mellan de som har nytta av anläggningarna, dels 

om avvägningar för skydd av miljön och andra samhällsintressen. 

• Satsning på forskning, utveckling och utbildning behöver öka för att nå 

målen om en ökad livsmedelsproduktion och minskad miljöpåverkan.  

I remissen omnämns problematiken med olika vandringshinder i 

vattendragen med tanke på kvarndrift eller elproduktion. Exakt hur denna 

frågeställning ska hanteras bör man avvakta med eftersom den 9 mars 2018 

kom en lagrådsremiss i ämnet vattenverksamhet. Den 12 april lade regeringen 

sin proposition i frågan på riksdagens bord. Propositionen är ännu inte 

behandlad i riksdagen.  Det är klart att beslutet i riksdagen kommer att 

innebära förändringar i dagens regelverk, varför man bör avvakta hur 

skrivningen ska vara angående fragmenterade vattendrag. 

 

I remissen kan man utläsa följande: ”Brunifiering beror på att ökande mängder 

humusämnen och järnföreningar lakas ut på grund av varmare klimat, förändrat 

skogsbruk och minskat nedfall av svavel”. Klimatfrågan får behandlas i ett annat 

sammanhang. Allt fler skogsägare tillämpar inte bara Grön skogsbruksplan 

utan även en Blå skogsbruksplan. Det innebär att man lämnar en zon närmast 

vattendraget och därmed minskas risken för utlakning av humus-ämnen. Mynt 

har alltid två sidor liksom detta med svavel eftersom det har inneburit att 

genom t.ex. sjökalkning motverka försurning av dessa sjöar.  

 

Vi noterar med tillfredsställelse att i remissen omnämns att kulturhistoriska 

intressen ibland måste gå före en restaurering av vattendraget. Detta förstärks 

också av den ovan nämnda lagrådsremissen och propositionen.  

 

http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/pressochmedia/nyhetsrum.4.4e9a8c7a160cb216910c6a37.html#/pressreleases/miljardinvestering-i-jordbruksmarkens-draenering-behoevs-foer-framtida-klimat-2501478
http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/pressochmedia/nyhetsrum.4.4e9a8c7a160cb216910c6a37.html#/pressreleases/miljardinvestering-i-jordbruksmarkens-draenering-behoevs-foer-framtida-klimat-2501478
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”Friluftslivet kan utgöra ett hot mot värdefulla naturmiljöer” men just i denna 

problematik skrivs ”att en rimlig avvägning måste ske mellan de olika allmänna 

intressena”. Men även livsmedelels- och skogsproduktion är av ett allmänt 

intresse och också i dessa fall måste en rimlig avvägning göras. 

 

Prioriterade åtgärder  

Förbättra bevarandestatusen för limniska miljöer, gynna hotade arter och 

främja marina limniska ekosystemtjänster: Vi betonar kraftfullt att innan 

beslut angående att skapa fri passage för fisk ska man invänta liggande 

proposition angående vattenverksamhet och efterföljande beslut i riksdagen. 

Vad gäller skyddszoner längs sjöar och vattendrag så har allt fler skogsägare en 

Grön skogsbruksplan som innehåller en blå målklassning, vilket innebär att 

skyddszoner längs vattendrag utförs. Skogssektorn arbetar med gemensamma 

målbilder för god miljöhänsyn som framtagits i samarbete med Skogsstyrelsen. 

Dessa är implementerade i skogsbruket och rör t ex körskador och hänsyn vid 

vatten. 

Bevara och stärka populationer av hotade limniska arter: Vi anser att hur 

detta ska utföras måste vara en dialog med berörd markägare och med 

efterföljande frivillig överenskommelse. Det samma gäller för återskapande av 

olika strukturer i vattendragen.   

 

Insatsområde Våtmarker 

När marker ska tas i anspråk för att anlägga en våtmark så anser vi att det 

helt och hållet ska vara en frivillig uppgörelse med markägaren. Vidare är det 

viktigt att få till stånd en förändring vad gäller strandskydd i anslutning till en 

våtmark. Nuvarande lagstiftning motverkar anläggande av våtmarker, dammar 

eller andra artificiella vatten eftersom dispens om undantag från strandskyddet 

kan ges först efter att anläggningen är gjord. Länsstyrelsen i Skåne har en 

viktig uppgift att påverka undantag i lagstiftningen till Riksdag och regering. 

 

Insatsområde Tätortsnära och urbana miljöer 

Hela landskapet 

Säkerställande av allemansrättslig mark för tätortsnära områden. Hur skall 

detta genomföras? Skall produktiv jord- och/eller skogsmark tas ur 

produktion för att öka den allemansrättsliga marken i tätortsnära områden? 

Detta skall ställas mot att livsmedelsstrategierna strävar för att öka den 

svenska livsmedelsproduktionen. Det finns inget land inom EU där man 

nyttjar så stor areal produktiv mark för infrastruktur, verksamhetsområden, 

bostäder och allmänna parkområden som i Sverige. Att den allemansrättsliga 

marken är begränsad i vissa delar i Skåne är helt naturligt. Det är där vi har 

den bästa åkermarken. 

 

Grönområden m.m. måste begränsas för att livsmedelsstrategins intentioner 

skall kunna förverkligas. Förtätning är ett alternativ och måste ges större 

prioritet. 
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Gröna länkar 

Om täckta diken och dagvattensystem öppnas måste det var tydligt för 

markägare att strandskyddet ej gäller. Vi kan inte acceptera att nya tätortsnära 

våtmarker eller öppna diken ges generellt eller utvidgat strandskydd. Besked 

om detta måste ges innan åtgärden utförs. 

 

Länsstyrelsen har lämnat en del svar på synpunkterna kopplat direkt till de föreslagna 

åtgärderna och ser att remissvaret är ett viktigt underlag för den fortsatta dialogen och 

samverkan inom ramen för genomförandet av handlingsplanen de kommande åren. De 

övergripande frågor som behöver diskuteras kan med fördel tas upp i Samrådsgruppen 

för naturvård i Skåne och detaljfrågor kring åtgärdernas avgränsning, mål och 

genomförande kan hanteras inom de arbets- eller referensgrupper som bildas för att 

genomföra åtgärderna. 

Sveaskog förvaltnings AB 

 

För de särskilda frågor som ställdes lämnades följande svar: 

 

• Är det rätt utmaningar som identifierats i beskrivningen av de olika 

insatsområdena? 

”I huvudsak ja” 

 

• Är insatsområdena beskrivna på ett tydligt sätt? Saknas något viktigt 

insatsområde? 

”OK” 

 

• Är förslagen till värdetrakter rimliga? Saknas något område? Bör något 

område tas bort? 

”Värdetrakterna för ädellöv verkar rimliga, men sedan beror det på hur 

de kommer att användas.” 

 

• Övriga synpunkter på handlingsplanen. 

”På kartorna över ädellöv ser det ut som att hela Sveaskogs ekopark 

Raslången betraktas som en värdekärna (s 35 i handlingsplanen). Detta 

tycker vi är en missuppfattning av vad en ekopark är. Det finns 

kärnområden med höga naturvärden i Raslången, men idag utgör de 

bara ca 13% av arealen. På lång sikt kommer de att öka m h a 

restaurering, men det kommer även i framtiden att finnas kvar ca 34 % 

produktionsskog i ekoparken.” 

Hela ytan har inte tagits med i analysen, men området kan ha övervärderats 

genom att den ädellövskog som finns i området är medtagen. 
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Ideella organisationer 

Naturskyddsföreningen i Skåne 

 

För de särskilda frågor som ställdes lämnades följande svar: 

 

• Är det rätt utmaningar som identifierats i beskrivningen av de olika 

insatsområdena? 

”Vi anser att utmaningarna som identifierats är representativa.” 

 

• Är insatsområdena beskrivna på ett tydligt sätt? Saknas något viktigt 

insatsområde? 

”Områdena är till största delen beskrivna tydligt. Inga områden saknas 

vad vi kan se vid en överblick.” 

 

• Är förslagen till värdetrakter rimliga? Saknas något område? Bör något 

område tas bort? 

”Värdetraktsförslagen är rimliga.” 

 

• Vilken vägledning behövs för arbetet med grön infrastruktur? 

”Vilken vägledning som behövs är en svårare fråga och kan inte 

besvaras enkelt. Det bör vara olika för olika samhällsgrupper och för 

olika insatsområden. Det kan också skilja sig stort geografiskt och vilka 

förutsättningar som finns lokalt. Finns det t ex många värdetrakter 

eller få? Kanske inga? Om inga eller få kan vägledningen gå ut på att t 

ex skapa ”stepping stones”, eller förstärka befintliga, mindre värden. 

Är det t ex en kommun som ligger långt framme i naturvårdsarbetet 

och har den kompetens som krävs behövs väldigt lite vägledning. Är 

det motsatsen” 

 

Länsstyrelsen delar Naturskyddsföreningens uppfattning och tänker att 

vägledningen behöver utformas tillsammans med de aktörer som berörs och 

utifrån de förutsättningar som är. 

 

• Övriga synpunkter på handlingsplanen. 

”Det finns många följd- och synergieffekter av de olika insatser som 

föreslås. Detta hade kunnat utvecklas för ett förtydligande och 

synliggörande. Det gäller inte minst hälsa, som endast nämns i 

förbigående. Vi anser det mycket viktigt att det lyfts och tydliggörs, att 

åtgärder för naturvärden också generellt innebär hälsofrämjande 

åtgärder. Det här är något som naturvården generellt, även vi ideella 

organisationer, är dåliga på. Under föreslagna genomförare saknar vi 

Region Skåne, som ytterst är ansvarig för folkhälsan i Skåne. Vi måste 
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knyta ihop kostnader för folkhälsan mer med den nytta 

naturupplevelser ger!” 

 

Länsstyrelsen har i denna första generation av handlingsplaner fokuserat på 

bevarandearbetet och kommer under det fortsatta arbetet, givet att resurser kan 

mobiliseras, arbeta med att utveckla hälsoaspekterna och andra 

ekosystemtjänstperspektiv som ingår i arbetet med att utveckla och förstärka den 

gröna infrastrukturen i Skåne. 

 

Vattenråd m fl 

Höje å vattenråd och Kävlingeåns vattenråd 

 

Vattenrådet ser positivt på att Länsstyrelsen tagit fram ett förslag 

handlingsplan för grön infrastruktur. Betydelsen av grön infrastruktur i 

landskapet kan inte överskattas. Den biologiska mångfalden och fungerande 

ekosystemtjänster är en förutsättning för ett fungerande Skåne. Grön 

infrastruktur i landskapet i sin tur är helt nödvändigt för att säkra den 

biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna.   

  

Med tanke på att hela Skåne berörs är det bra och nödvändigt att 

handlingsplanen riktar sig till så många olika grupper av aktörer, markägare, 

kommuner, politiker, intresseorganisationer, tjänstemän, verksamhetsutövare 

m fl. Utan samlade insatser kommer man inte att komma fram i arbetet med 

handlingsplanens åtgärder.  

  

Vidare menar vattenrådet att det är bra att man lyfter fram den samlade 

kunskapen av bevarande, skapande och restaurerande av naturvärden som 

finns idag i Skåne och det är även ett bra förslag att samla den information och 

erfarenhet som finns i en plattform. Lätt tillgänglig och relevant information 

är nödvändig för att den ska komma att användas som beslutsunderlag i olika 

sammanhang.   

  

Bland de prioriterade åtgärderna saknar vattenrådet en åtgärd 

informationsspridande åtgärd i syfte att höja det allmänna medvetandet om 

betydelsen av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och grön infrastruktur. 

En ökad förståelse bland allmänheten kan leda till ökad betalningsvilja för 

genomförandet av åtgärder.   

 

Vattenrådet instämmer i att skyddandet, t ex genom bildande av naturreservat 

är viktiga åtgärder att genomföra. Då det fortfarande finns få naturreservat i 

Skåne med direkt koppling till biologiska värden i vatten vill vattenrådet 

trycka på betydelsen av att även skydda värdefulla sötvattensmiljöer.  
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Avslutningsvis är det positivt att arbetet för att minska de effekter som 

invasiva arter kan ha på ekosystemen i Skåne lyfts fram med egna riktade 

åtgärder. Det arbetas idag generellt för lite med invasiva arter i Sverige och 

Skåne är särskilt utsatt med sin närhet till kontinenten.’  

  

Länsstyrelsen instämmer i vattenrådens synpunkter. Arbetet med bred information för att 

öka förståelsen för betydelsen av bl.a. biologisk mångfald är viktigt och länsstyrelsen 

hoppas att den delvis ska kunna skötas via hemsidan och genom det nyhetsbrev som ska 

komma ut regelbundet. Behovet är så stort att det behövs en gemensam satsning, den kan 

lämpligen diskuteras inom Samrådsgruppen för naturvård i Skåne. När det gäller 

reservatsbildning i sötvattensmiljöer så arbetar Länsstyrelsen i Skåne efter ambitionen att 

det är de funktionella skydd som rör prioriterade vattendrag och sjöar som ska 

tillgodoräknas det arealmål som är satt för områdesskydd av limniska miljöer.  

  

Synpunkter på insatsområde ”Vattendrag”  

När det gäller hot mot vattenmiljöerna saknar vattenrådet hotet 

”Klimatförändringar”. Klimatförändringarna kan leda till t ex uttorkade 

vattendrag på somrarna och till att vattendrag får ta emot stora mängder 

vatten med mycket partiklar, hög grumlighet och höga halter av näringsämnen 

under andra delar av året.  

  

Beträffande de utmaningar som har identifierats är det inga direkta nyheter 

som lyfts fram utan det handlar om klassiska vattenrelaterade problem. 

Bevarande av arter är starkt kopplat till bevarandet av livsmiljöerna, något 

som t ex är väldigt påtagligt för den tjockskaliga målarmusslan som kan 

påverkas negativt vid t ex rensning av vattendrag då både själva musslorna och 

livsmiljöerna kan grävas upp. Så om musslan ska kunna klara sig behöver 

livsmiljöerna säkras.   

  

När det gäller landskapets vattenhållande förmåga är det ett område som 

sannolikt kommer bli än mer aktuellt i och med klimatförändringar, både när 

det gäller att dämpa höga flöden samt att mildra effekterna av perioder med 

torka. Formuleringen här borde vara att ”öka landskapets vattenhållande 

förmåga” och inte att som det står idag ”Återställa markens vattenhushållande 

förmåga”. Använder man ordet återställa behöver man veta vad det är man ska 

återställa till och hur det såg ut då. Om man t ex menar att återställa till hur 

landskapet såg ut innan den storskaliga utdikningen började på 1800-talet är 

det ett orimligt mål.  

  

Vidare vänder sig vattenrådet sig något mot formuleringen ”Återställa vattnets 

naturliga lopp”. Anledningen till det är att många av Skånes vattendrag är så 

kraftigt påverkade att det i princip inte går att återställa till ett ”naturligt” lopp 

utan att det skulle få väldigt drastisk påverkan på pågående markanvändning i 

vattendragens närhet. Dessutom är det troligen inte möjligt att definiera vad 
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som är det naturliga loppet. Därför menar vattenrådet att det är bättre att 

prata om att förbättra vattendragens hydrologi utifrån den kunskap som finns 

tillgänglig idag. I det arbetet behöver man inkludera de förutsättningar som 

råder med ett behov av väl fungerande markavvattning, som är viktigt för både 

bra produktivitet men även för att minimera läckage av näringsämnen, samt 

att vattendrag på många ställen är kraftigt sänkta, vilket gör att många 

ursprungliga svämzoner idag kanske t o m ligger ovanför högsta vattenlinjen. 

Det är dessa grundförutsättningar man har att förhålla sig till när man 

resonerar om förbättra vattendragens hydrologi.  

  

Att minska fragmenteringen av vattendragen är något som det jobbas tämligen 

aktivt med idag i vattenråden. När det gäller de kulturmiljöer som finns vid 

vattendrag och som ofta utgör vandringshinder som fragmenterar 

vattendragen går det sannolikt att hitta lösningar som gynnar biologin i 

vattendragen men som samtidigt gör att kulturmiljöerna i stort går att bevara. 

Denna möjlighet borde lyftas fram mer i handlingsplanen.  

  

Bevattning är också en fråga som kommer bli mer aktuell till följd av torka till 

följd av klimatförändringar. För att minska effekterna av bevattningsuttag från 

mindre vattendrag borde en åtgärd vara att alla kommersiella vattenuttag 

skulle ha vattendom för sina uttag. Man borde även i stor skala börja fundera 

på att återföra näringsrikt vatten från jordbruksåarnas nedre lopp som 

bevattning av åkermarken längre upp i avrinningsområdena.  

 

Vattenrådet instämmer i de övergripande målen om att sjöar och vattendrag 

ska vara ekologiskt hållbara och att de variationsrika miljöer som finns ska 

bevaras samtidigt som hänsyn tas till kulturmiljöer och förutsättningarna för 

friluftsliv värnas. När det gäller målet om att landskapets vattenhushållande 

funktion ska bevaras menar vattenrådet att det målet är för lågt satt. Det 

rimliga är att landskapets vattenhushållande förmåga ska öka eftersom den 

vattenhållande förmågan idag måste anses vara låg.  

  

Generellt är det rimliga åtgärder som föreslås. Det är även rimligt att föreslå 

kommuner, vattenråd, markägare och ideella organisationer som 

genomförare, men det förutsätter givetvis att det finns statlig finansiering till 

de åtgärder som föreslås genomföras. Skydd av områden menar vattenrådet är 

en prioriterad åtgärd och analysen av särskilt värdefulla sötvattensmiljöer är en 

bra början för prioritering av vilka områden som skulle kunna skyddas först. I 

vattendrag kan det vara meningsfullt att skydda även korta sträckor som kan 

ha höga naturvärden (värdekärnor) medan t ex sjöar, om de ska skyddas, bör 

skyddas i sin helhet.   

  

Finansiering av de åtgärder som behöver genomföras är en fråga som skulle 

behöva få en långsiktig lösning. Idag finns ingen långsiktigt stabil statlig 

finansiering av vattenvårdsåtgärder utan stöden varierar kraftigt från år till år, 
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både i omfattning och hur de administrativt är uppbyggda, vem som kan söka 

medel och till vad.   

 

Klimatanpassningsarbetet och de förändringar som kommer av klimatförändringarna är 

delvis hänvisade till arbetet med klimatanpassning, men kommer behöva kompletteras i 

handlingsplanen inför kommande programperioder om de frågorna inta hanteras 

tillräckligt i det uppdraget. Vilken målnivå som är aktuell för återställandet av markens 

vattenhushållande förmåga behöver anpassas efter de behov som finns inom respektive 

avrinningsområde, men länsstyrelsen instämmer i att behovet är stort. Det är inte tänkt 

att det ska avsättas något särskild finansiering för arbetet med grön infrastruktur utan 

det ska göras inom ramen för befintlig verksamhet. Behoven av eventuell ökad 

finansiering för att genomföra de föreslagna åtgärderna behöver hanteras därefter.  

Romeleås- och Sjölandskapskommittén (RÅSK) 

 

När det gäller möjligheterna att nå de uppsatta målen inom de olika 

insatsområdena så är det nödvändigt med en strategi som är långsiktig och som 

är väl förankrad hos olika aktörer i området, i synnerhet hos markägarna.  

Romeleåsen och Sjölandskapet är i mycket hög grad präglat av människors 

odlarmöda och att människor verkat under mycket lång tid i området. Det är i 

hög grad ett kulturlandskap. Det är viktigt att beakta detta vid beslut om hur 

området ska värnas och vårdas för att bevara och vid behov utveckla värdena.  

Det är nödvändigt att finna former för ett långsikt skydd som innebär att 

värdena kan värnas, vårdas och utvecklas. Det viktiga är målet och i det 

arbetet bör man vara öppen för olika lösningar när det gäller 

överenskommelser om ersättningar etc. till markägare. Man kan sannolikt inte 

lösa allt genom förordnanden om naturreservat eller motsvarande? Som ett 

led i att säkerställa områden långsiktigt av naturvårdsskäl eller m h t 

friluftslivets intressen, har både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen möjlighet att 

teckna avtal.  

Att restaurera vissa naturtyper och landskapsavsnitt kan i vissa fall ta 

ganska många år. Det är då viktigt att man följer upp konsekvenserna av olika 

åtgärder samt även hur effektiva de är.  

Det är rimligt att se på insatsområdena ur ett landskapsperspektiv, men en 

självklarhet i sammanhanget - för att för att nå målsättningarna - är en nära 

dialog med berörda markägare. Det kan även vara andra aktörer inom 

området som kan beröras  

När det gäller de olika insatsområdena är det viktigt att bedöma 

förutsättningarna långsiktigt i varje enskilt fall  

Att säkerställa hävden av värdefulla ängs- och hagmarker långsiktigt. En del 

områden har vuxit igen och behöver restaureras. Det måste rimligen göras 

bedömningar att insatserna ger långsiktiga effekter i förhållande kostnaderna.  

När det gäller äldre vidkroniga träd, i första hand ekar, i Romeleås- och 

Sjölandskapet, så finns det ganska många. En del omgivna av planterad 

barrskog. Äldre ekar är ljuskrävande så det är angeläget att områdena runt 
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dessa hålls öppna. Möjligheter till detta bör uppmärksammas av bl a 

Skogsstyrelsen i samband med råd och information till markägarna om den 

naturvårdshänsyn man bör ta enligt skogsvårdslagen.  

Ur ett landskapsperspektiv är det önskvärt att en del barrskog, i första 

hand gran överförs till ädellövskog med hänsyn till biologisk mångfald, av 

kulturhistoriska skäl, landskapsbild och friluftsliv. Genom landskapsplanering 

kan åtgärderna optimeras till platser där de gör störst nytta.  

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Romeleås- och sjölandskapskommitten 

bör i dialog med kommunerna identifiera områden som med hänsyn till 

kriterierna kan prioriteras vid en överföring av barrskog till ädellövskog i 

samband med avverkning  

Arbetet med att restaurera och nyskapa våtmarker och levande vattendrag 

i området gynnar den biologiska mångfalden och upplevelsekvaliteter för 

friluftslivet. I det sammanhanget är det viktigt att planera och aktivt medverka 

till att det skapas s k gröna länkar till städer och tätorter till skogs- och 

naturområden. Det gäller bl a delar av Höje å och Sege å.  

Det är viktigt att människor i allmänhet får möjlighet att uppleva de olika 

naturtyperna som finns i området. Vi förutsätter att man i den gröna strategin 

även beaktar friluftslivets behov, bl a beträffande de åtgärder som föreslås i 

den handlingsplan för friluftsliv som Länsstyrelsen skickat ut på remiss.  

Eftersom Romeleås- och Sjölandskapet är särskilt nämnt miljöbalkens 4:e 

kap så anser kommitten att det är rimligt att staten genom länsstyrelsen tar ett 

större ansvar än man har gjort hittills för att säkerställa och utveckla värdena i 

landskapet samt för att öka områdets tillgänglighet för friluftsliv, rekreation 

och naturupplevelser. Vi uppfattar att handlingsplanen för friluftsliv samt grön 

infrastruktur är ett led i denna målsättning. 

 

Länsstyrelsen delar de flesta av RÅSK bedömningar, men det finns inget särskilt 

uppdrag kopplat till handlingsplanen som kommer medföra att staten tar ett större 

ansvar för områdena utpekade enligt 4 kapitlet miljöbalken. Däremot kan planen och 

de underlag som tas fram förbättra arbetet med att bevara de värden som är tänkta att 

skyddas. 

 

Universitet 

Lunds universitet 

För de särskilda frågor som ställdes lämnades följande svar: 

 

• Är det rätt utmaningar som identifierats i beskrivningen av de olika 

insatsområdena? 

”Främsta utmaningarna identifierade” 
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• Är insatsområdena beskrivna på ett tydligt sätt? Saknas något viktigt 

insatsområde? 

”Inga synpunkter” 

 

• Är förslagen till värdetrakter rimliga? Saknas något område? Bör något 

område tas bort? 

”Under insatsområdet Gräsmarker så räknas artrika vägkanter in som 

värdekärnor? Är kunskapsläget tillräckligt om dessa för att vi ska räkna 

dem som värdekärnor?” 

En mer noggrann genomgång av respektive delsträcka hade behövts för att säkra 

att alla sträckor innehåller värden kopplade till gräsmarker. Länsstyrelsen valde 

att ta med dem i den första sammanställningen för att det är ett pedagogiskt 

värde att lyfta fram de vägområden som identifierats och vi bedömde att 

huvuddelen också kunde anses vara värdekärnor. 

 

• Vilken vägledning behövs för arbetet med grön infrastruktur? 

”Vägledning om finansierings- och rådgivningsmöjligheter.  

Upplysning om lagstöd för åtgärder.” 

 

• Övriga synpunkter på handlingsplanen. 

”Utgångspunkten i värdetrakter och värdekärnor är positiv, värden 

bevaras och utvecklas från områden med redan hög biologisk mångfald.  

 

Till viss del saknas en målbild för de områden där förlust av arter och 

habitat varit stor. Att beskriva en målbild är inte en självklarhet i 

handlingsprogrammet men det kan underlätta för aktörer med någon 

visualisering. 

Länsstyrelsen vill också utveckla arbetet med att visa på områden med brister på 

värden eller ekosystemtjänster. Det får bli en fortsättning av arbetet som kan 

genomföras när mer resurser skjuts till. Arbetet med målbilder är en bra metod 

som använts framgångsrikt av bl.a. Skogsstyrelsen och som skulle kunna vara 

värdefull att använda i arbetet med grön infrastruktur. 

 

Hur åtgärder ska initieras är i vissa fall svårt att visualisera. Hur nås de 

ovilliga aktörerna? Vilka incitament kommer att skapas? Frivilligbasis? 

Lagstiftning? 

De ovilliga aktörerna är svåra att nå, och större delen av arbetet kräver 

frivillighet. Med goda exempel, viss dos pengar till prioriterade projekt inom 

nuvarande stöd/ersättningssystem och projektmedelstilldelningar bör en viss 

styrning kunna uppnås. Lagstiftningen bör i vissa delar förtydligas eller 

förstärkas, medans den i andra behöver tillämpas och prövas i domstolar för att 

vi ska få reda på vilka möjligheter nuvarande regler ger för styrning. 

Huvudinriktningen är fortsatt samverkan på frivillig basis. 
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Generellt saknas en beskrivning över hur åtgärder ska finansieras. 

Under övergripande åtgärder beskrivs Landsbygdsprogrammet som 

den främsta finansieringskällan. Går alla åtgärder in i den ramen, finns 

det ytterligare finansieringsmöjligheter? Vilka i så fall? 

Finansieringsmöjligheterna är avgränsade till befintliga program och 

medelstilldelningar. Mycket av frivilliga insatser och att medel som idag 

används till andra investeringar och verksamheter behöver omfördelas eller 

samordnas på nya sätt för att kunna genomföra alla åtgärder i 

handlingsplanen. 

 

Hur ska åtgärder inom handlingsplanen följas upp och utvärderas? Vad 

önskar man mäta resultatet i?  

Inom de olika åtgärderna kommer vi behöva definiera hur uppföljningen ska 

ske. De flesta åtgärder är relativt öppet skrivna för att möjliggöra en flexibilitet 

i hur genomförandet ska ske och i och med det behöver även uppföljningen 

anpassas efter respektive åtgärd.  

 

Vilken information avses i stycket om "Detta görs genom att" på s. 11-

12 i Åtgärdsprogrammet? Förmodligen menas att befintlig information 

ska tillgängliggöras, men skrivningen skulle kunna tolkas som att 

kommuner, markägare och myndigheter kan beställa den information 

som krävs eller de behöver. Vem ska i så fall tillhandahålla den?  

Meningen är att tillgängliggöra den information som målgrupperna behöver. 

Det behöver göras av i första hand länsstyrelsen som har i uppdrag att 

tillhandahålla planeringsunderlag och vägleda bl.a. kommunerna i sitt arbete.  

 

När det gäller gräsmarkernas värden för ekosystemtjänster: 

naturbetesmarker stärker populationerna av de naturliga pollinatörerna 

och även av naturliga fiender till åkrarnas skadeinsekter. 

 

Stycket "Stärka ädellövet i det öppna landskapet": Öppna och 

solbelysta storvuxna lövträd hyser till stor del andra arter än de slutna 

skogarna. Att i första hand lyfta dessa miljöer som "stepping stones" 

eller "spridningslänkar" mellan skogar känns därför missvisande. Deras 

värde som habitat borde vara välbelagt, medan det nog finns mycket 

sämre kunskap om deras värde som genomgångsområde under 

spridning. Tonvikten i stycket borde därför ändras.” 

Länsstyrelsen delar den uppfattningen och skrivningen att områdena skulle 

fungera som spridningsöar har tagits bort. 

 

LTH Arkitektur 

 

För de särskilda frågor som ställdes lämnades följande svar: 
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• Är det rätt utmaningar som identifierats i beskrivningen av de olika 

insatsområdena? 

 

”1. Det skånska landskapet präglas av en för Sverige tät befolkning 

integrerad med höga naturvärden. Vi förstår att en handlingsplan för grön 

infrastruktur behöver en systematisk indelning, men indelningen får inte 

motverka en helhetssyn på det urbana-rurala landskapet. Behovet av grön 

infrastruktur är stort i hela Skåne, oavsett befolkningstäthet. Vi ser därför att 

det vore bättre att utgå ifrån att landskapet är både urbant och ruralt. På så 

sätt kan t.ex. insatsområdet Vattendrag omfatta förslag på åtgärder som följer 

avrinningsområdet och också inkludera hantering av dagvatten från hårdgjorda 

ytor. Det samma gäller för de andra insatsområdena. 

Länsstyrelsen delar uppfattningen att stad och land behöver länkas samman och ses 

som en helhet. Utpekandet av de urbana och tätortsnära miljöerna som ett eget 

insatsområde riskerar att dela upp landskapet i onödan, men vi ser att förutsättningarna 

är så pass olika när det gäller planeringsfrågor och behov av åtgärder att det ändå finns 

behov av att fokusera på lite olika saker i stad respektive land. 

 

2. Värdet av kulturella ekosystemtjänster, dvs direkta immateriella tjänster 

som människor får i sin vardag av att uppleva biologisk mångfald, bör läggas 

till de naturvärden som beskrivs. Genom att synliggöra även kulturella 

ekosystemtjänstvärden kan det totala värdet av t.ex. en våtmark öka betydligt. 

Länsstyrelsen delar också uppfattningen att ekosystemtjänsterna breddar förståelsen 

av de olika naturtypernas värde. Ambitionen är att under det fortsatta arbetet, och givet 

att medel kan fördelas till det, lyfta fram de olika ekosystemtjänsterna som finns och var 

de behöver förstärkas av olika skäl. Inte minst de kulturella ekosystemtjänsterna. 

  

3. Allmänheten är förvånansvärt osynlig i handlingsplanen. Planering och 

förvaltning av bostadsnära naturområden bör göras i dialog med närboende. 

Allmänheten är osynlig i denna första generation av handlingsplanerna eftersom de 

främsta målgrupperna är de som har direkt rådighet över mark- och 

vattenanvändningen. För att framgångsrikt genomföra och få acceptans för åtgärderna 

som är med behöver i flera fall allmänheten involveras, vilket får förtydligas i arbetet 

med att konkretisera de olika åtgärderna. 

  

4. Behovet av närhet mellan grönområden, Gröna länkar, är viktigt även 

för människor. Människor har behov av gröna områden som kan uppleves i 

vardagen. För att människor i olika stadier av livet (barn, äldre) ska få sitt 

behov av god livskvalitet tillgodosett måste grönområden finnas i närheten av 

bostaden. Här finns ingen motsättning mellan att öka den biologiska 

mångfalden och att tillfredsställa mäniskors behov av natur. Planering bör 

därför bygga på en integration av båda behoven. 

Länsstyrelsen har samma uppfattning.  
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5. Friluftsliv nämns på ett par ställen i handlingsplanen och att t.ex. ordna 

vandringsleder har ett värde. Det är dock viktigare att det finns möjlighet att 

uppleva natur i vardagen. Gröna miljöer främjar både den fysiska och den 

psykiska hälsan, och ger möjlighet till återhämtning från stress. Att uppleva 

biologisk mångfald ökar livskvaliteten.” 

Länsstyrelsen delar den uppfattningen och har i den särskilt framtagna 

handlingsplanen för Skånes friluftsliv 2018-2021 lyft många åtgärder för att 

stärka friluftslivet. 

 

• Är insatsområdena beskrivna på ett tydligt sätt? Saknas något viktigt 

insatsområde? 

 

1. Infrastruktur i form av motorvägar och andra barriärer nämns i 

handlingsplanen, men utvecklas inte närmare. Barriärer motverkar 

genetisk biologisk mångfald och hindrar också människor från att 

uppleva natur som kanske finns i närheten, men inte är tillgänglig. Här 

behövs tydligare uttalade ambitioner. 

2. Ljusföroreningar kan vara ett stort problem både för vissa djurarter 

och för människor. Med den nya LED-tekniken har belysning utomhus 

ökat och omfattar nu inte bara gatubelysning utan också t.ex. digitala 

reklamskyltar och upplysta objekt. Någon analys av följderna har inte 

gjorts. Ljus bör läggas till som en faktor vid planering för grön 

infrastruktur. 

3. Buller nämns i handlingsplanen i samband med marina miljöer, men 

är också ett terrest problem, både för faunan och för människor. Det 

pågår en parallell inventering av så kallade tysta områden som bör 

integreras i arbetet för grön infrastruktur. 

 

Åtgärden för att säkerställa allemansrättsligt tillgänglig mark pekar på behovet 

av tillgänglig natur för människor, särskilt i tätorter. När det gäller 

ljusföroreningar och buller är det två underutvecklade områden som behöver 

lyftas fram mer tydligt i planering och prövning. I mån av resurser kommer 

detta kunna prioriteras, men befintliga underlag bör redan nu kunna användas 

mer genomtänkt.  

 

Myndigheter mfl 

Jordbruksverket 

 

Allmänna kommentarer 

Jordbruksverket anser att det är viktigt att naturvården framöver arbetar mer 

med grön infrastruktur i hela landskapet och att arbetet sker samordnat mellan 

myndigheter och sektorer. För att det ska vara möjligt att ha en grön 
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infrastruktur i odlingslandskapet vill Jordbruksverket poängtera vikten av att 

det måste finnas bärkraftiga lantbruksföretag, vilket i sin tur kräver 

förutsättningar för att leva, bo och verka i Sveriges landsbygder. 

Samverkan är troligen den enskilt viktigaste åtgärden for att nå framgång 

med handlingsplanerna för grön infrastruktur. Samverkan tar dock tid och 

kräver engagemang, kunskap och förståelse från samtliga berörda parter. Det 

är därför angeläget att de regionala handlingsplanerna förankras med 

markägare och arrendatorer. 

Jordbruksverket anser att även kommunerna är en viktig samverkanspart 

då kommunerna ska ta hänsyn till jordbruksmarken i sin fysiska planering. Det 

kan bidra till den gröna infrastrukturen. 

l det lokala samverkansarbetet kan områdena för lokalt ledd utveckling 

(LLU) vara en samverkanspart. Läs mer om LLU här: 

https://www2.jordbruksverket.se/download/18.6107009e16c6131ddaa

589c1/1565075439253/ovr505.pdf . 

Jordbruksverket arbetar för en livskraftig och hållbar landsbygd. Vi vill 

lyfta fram landsbygdens värden och utvecklingsmöjligheter för boende och 

verksamhet, vilket bland annat innebär goda villkor för företagande. Det är 

därför viktigt att i alla sammanhang ta hänsyn till vilka konsekvenser olika krav 

och förväntningar får för enskilda företag inom skog och lantbruk. För att 

underlätta för företagarna är det nödvändigt att handlingsplanerna inte innebär 

en ytterligare börda och hinder för företagets utveckling. 

Handlingsplanerna är tänkta som underlag för att bl.a. jordbruket ska kunna 

optimera sina insatser för att ta sektorsansvaret för att bevara den biologiska 

mångfalden i det odlade landskapet. Det kommer med största sannolikhet kräva en del 

omställning i brukandet och samhället i övrigt för att vända den negativa trenden för 

många arter i jordbrukslandskapet. Om det ska ske med finansiering från statens håll, 

på markägares och brukares ansvar eller delas mellan privat och offentlig sektor är inte 

något som handlingsplanerna hanterar.  

 

Särskilda kommentarer 

På sid 31 i stycket om att stärka ädellövet står att bete är en förutsättning 

för öppna trädbärande marker. Ändra ev. till slåtter eller bete. 

På sidan 63 nämns att länsstyrelsen avser att skicka en skrivelse och att den 

ska utgå bl.a. från strategin för biologisk mångfald i odlingslandskapet. 

Strategin har bytt inriktning och benämns nu "Plan för odlingslandskapets 

biologiska mångfald". Förtydliga gärna att denna tas fram i samverkan mellan 

Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och 

länsstyrelserna, på uppdrag av miljömålsrådet. 

På sidan 63 står att "Det bör bli möjligt att få ersättning för beträdor i 

slättbygdsområdena inom landsbygdsprogrammet". Ska det möjligen stå 

trädor? 

Slåtter kan vara en skötselform för trädbärande marker, men är i stort sett obefintlig 

pga den höga kostnaden för det. Därför har endast bete tagits med som hävdform. 

Förslagen på sid 63 ingår inte i handlingsplanen utan är endast en idékatalog för ev 

https://www2.jordbruksverket.se/download/18.6107009e16c6131ddaa589c1/1565075439253/ovr505.pdf
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.6107009e16c6131ddaa589c1/1565075439253/ovr505.pdf
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kommande åtgärder och som inspiration till övriga aktörer att genomföra om de så 

önskar. Beträdor är ett begrepp som används för åkermark som görs tillgänglig för 

allmänheten så större åkerlandskap görs tillgängliga för fler, men den praktiska 

innebörden är att remsor av åkermark läggs i träda för att kunna beträdas. 

Länsstyrelsen Blekinge län 

Länsstyrelsen har tagit del av utkast till regional handlingsplan för grön 

infrastruktur i Kalmar län. Handlingsplanen är föredömligt enkel, tydlig 

och pedagogisk, med ett bra upplägg på insatsområden, Länsstyrelsen 

avstår i övrigt från att lämna synpunkter på innehållet i handlingsplanen. 

Länsstyrelsen ser fram emot fortsatt samarbete och diskussioner om de 

delar i handlingsplanen som är gränsöverskridande, både när det gäller att 

peka ut områden med höga tätheter av naturvärden och olika typer av 

insatser. Exempelvis Ädellövsprojekt – LIFE. 

Region Skåne 

Synpunkterna nedan är från folkhälsoexperten, synpunkterna på de olika 

åtgärderna ovan från Region Skåne kommer från Regional utveckling. 

 

Det finns tydliga samband mellan grönstruktur och människors 

välbefinnande och hälsa. Detta nämns vid några tillfällen, men handlingsplanen 

hade vunnit mycket på att tydligare beskriva de sambanden och lyfta fram 

åtgärder som kan öka möjligheterna att nå målsättningarna både när det gäller 

grönstruktur och människors hälsa.  

Förslag på det som kan lyftas in är den allmänna rekommendationen 

(Folkhälsomyndigheten, Boverket) att avståndet mellan de större 

grönområdena i tätorter och bostäder ska vara max 300 meter. 

Forskning som bedrivits på SLU Alnarp har visat att det finns 8 olika 

karaktärer på grönstrukturen som på olika sätt kompletterar varandra och 

främjar människors hälsa. Tillgång till ett flertal av dessa karaktärer ökar alltså 

attraktiviteten och att områdena används och därmed också att de bevaras. En 

länk ur högen - https://www.gronatrender.se/print.php?id=168  

 

Det finns också ett viktigt samband mellan tysta miljöer och människors 

hälsa. Tysta miljöer är ofta naturområden, så även här finns ett område där 

olika värden kan stötta varandra 

https://www.lu.se/event/tysta-omraden-i-sverige 

Boverket har också bra rekommendationer för hur man planerar för 

grönstrukturer som främjar människors hälsa - 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2007/bost

adsnara_natur.pdf 

Liksom Folkhälsomyndigheten -  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/f5981a14af284331aa9

57f724bbdbcf4/r2009-2-gronomraden-for-fler.pdf  

https://www.gronatrender.se/print.php?id=168
https://www.lu.se/event/tysta-omraden-i-sverige
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2007/bostadsnara_natur.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2007/bostadsnara_natur.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/f5981a14af284331aa957f724bbdbcf4/r2009-2-gronomraden-for-fler.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/f5981a14af284331aa957f724bbdbcf4/r2009-2-gronomraden-for-fler.pdf
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Introduktionen 

Sammanfattande synpunkter: Arbetet med grön infrastruktur bör inordnas 

i det mer generella hållbarhetsarbetet och i Agenda 2030. Därför borde även 

sociala aspekter som rekreation och sambanden med hälsa vara viktiga att få 

med. Sambanden med miljömålen är en naturlig koppling, men även det 

nationella folkhälsomålet med de 11 målområdena borde beaktas i relevanta 

delar 

Definition grön infrastruktur - Grön infrastruktur är nätverk av natur som 

bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.  

Människors välbefinnande bör alltså finnas med och beaktas i handlingsplanen.  

I bakgrunden kan ekosystemtjänsternas hälsonytta tydligare beskrivas. 

Står att förlusten av biologisk mångfald är jämte klimatförändringarna det 

största miljöhotet idag. Enligt Stockholms universitets redogörelse för de 

planetära gränserna är det även förändrad markanvändning och förändrade 

biogeokemiska flöden av kväve och fosfor. Fr a förändrad markanvändning 

borde vara relevant i det här sammanhanget. 

Ekosystem finns med som del i arbetet, men behöver förtydligas utifrån 

hälsonytta  

Generationsmålet behöver förtydligas – lägg till strecksatsen ” •människors 

hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan 

på människors hälsa främjas.” 

 

Handlingsplanen 

Utifrån det som står i introduktionen bör människors välbefinnande finnas 

med som en viktig utgångspunkt i handlingsplanen. Den nämner att 

tätortsnära och urbana miljöer har stor betydelse för folkhälsan, och det är 

riktigt. Detta bör utvecklas och tydligare beskrivas på vilket sätt och vilka 

värden som är viktiga att ta hänsyn till. Men även de andra miljöerna är viktiga 

både för rekreation och folkhälsa även om de ligger en bit bort från tätorterna. 

Dels för de som bor på landsbygden, men även som områden för vila och 

återhämtning samt fysisk aktivitet för de som bor i tätorterna. Dessa områden 

är ett viktigt komplement till det tätortsnära. 

 

Insatsområde gräsmarker – vill skapa bättre lönsamhet för naturbeteskött 

genom att öka efterfrågan. Viktigt att detta i så fall görs så det inte bidrar till 

att öka köttkonsumtionen generellt, både ur hälso- och klimatskäl. 

Tätortsnära och urbana miljöer – se ovan. Här bör man alltså komplettera 

med att de människor som bor på landsbygden också har behov av rekreation 

och grönområden. Många gånger är den omgivande marken kring byar och 

mindre orter inte tillgängliga för vistelse eller rekreation (åkermark, 

granplanteringar eller hyggen mm), och det är därför viktigt att dessa miljöer 

skapas.  

Man föreslår att nyttja tätortsnära natur i utomhuspedagogik för barn, och 

det är ett bra förslag 
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Länsstyrelsen instämmer i Region Skånes bedömningar. Anledningen till att 

folkhälsoperspektivet inte har den framträdande roll som det skulle kunna ha i 

handlingsplanen är att länsstyrelsen i detta första skede fokuserat på bevarande av den 

biologiska mångfalden. De ekosystemtjänster som den gröna infrastrukturen bidrar med 

är tänkt att arbetas in och kompletteras under de kommande åren såsom är medskickat i 

uppdraget: 

Ekosystemtjänster i riktlinjerna från Naturvårdsverket: 

- Handlingsplanerna ska stärka/säkra/främja ekosystemtjänsterna  

- Länsstyrelserna ska ta fram underlag för att kunna analysera ekosystemtjänster 

- Redovisa viktiga områden för ekosystemtjänster 

- Ekosystemtjänster behöver tydliggöras och målkonflikter synliggöras, t.ex. lyfta 

fram specifika arter av betydelse för ekosystemtjänster 

Obligatoriska delar: 

- beskrivning och kartor över områden med särskild betydelse för sociala värden, 

såsom friluftsliv eller andra kulturella ekosystemtjänster 

- en översiktlig geografisk beskrivning av viktiga ekosystemtjänster 

- ekosystemtjänster i tätorter/tättbefolkade områden 

Skogsstyrelsen 

Påpekande av generell karaktär. 

Skogsstyrelsen efterfrågar en större balans mellan syftet med den regionala 

handlingsplanen, att bevara biologisk mångfald, att främja ekosystemtjänster 

samt bidra till klimatanpassning. Det gäller både i introduktionen, 

handlingsplanen och de föreslagna åtgärderna. En tydligare koppling till de 

olika ekosystemtjänsterna i handlingsplanen hade varit bra. Ett flertal av 

vattenfrågorna har tydliga beröringspunkter med skogsbrukets 

markanvändning. Här finns troligen målkonflikter mellan skogliga åtgärder 

och sötvattenhabitat. Trots det nämns inte Skogsstyrelsen som medverkande i 

någon av de prioriterade områdena. Åtminstone det som berör skyddszoner 

och död ved i vattendrag bör vara relevanta för Skogsstyrelsens arbete med 

sektorns och myndighetens gemensamma målbilder för god miljöhänsyn. 

 

Länsstyrelsen ser det som att huvudsyftet med handlingsplanerna för grön infrastruktur 

är bevarande av biologisk mångfald. Uppdraget omfattar även ekosystemtjänster såväl 

som klimatanpassning kopplat till grön infrastruktur. För ekosystemtjänsterna kommer 

kunskapen om dessa och hur värdena ska presenteras fortsätta att arbetas med inom det 

fortsatta arbetet och för klimatanpassning hänvisar vi till den sedan 2014 antagna 

handlingsplanen för klimatanpassning. Vid revisionen av denna som sker under 2018 

kommer frågor som rör grön infrastruktur att inarbetas och där det passar bättre i 

handlingsplanen för grön infrastruktur kompletteras. 
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Kopplingen till de olika ekosystemtjänsterna finns i nulägesbeskrivningen så långt de 

frågorna hunnit belysas, det kommer kompletteras framöver inom ramen för arbetet med 

handlingsplanen. 

 

Skogsstyrelsen är välkommen att medverka i de åtgärder som rör vattenmiljöerna där 

man ser att man kan bidra. 

 

Nulägesbeskrivningen 

Utan en gemensam bild av nuläget saknas en stabil grund för de efterföljande 

stegen med urval, prioritering och mål för Skånes insatsområden och åtgärder. 

Utan denna koppling mellan en gemensamt framtagen nulägesbeskrivning och 

insatsområden med utgångspunkt i regionala utmaningar är det också svårt att 

bedöma de utvalda insatsområdena och föreslagna åtgärderna. 

 

En gemensam bild av nuläget ges i Nulägesbeskrivningen som skickades ut som underlag 

för remissen i början av maj. Där framgår vilka utmaningar som finns regionalt och 

även vad urvalet av insatsområdena ingår i för sammanhang. Även 

nulägesbeskrivningen behöver utvecklas och kompletteras, men ger en bra överblick av 

kunskapsläget när det gäller värdena i de olika skånska naturtyperna. Skogsstyrelsen 

har också bidragit till denna beskrivning varför påpekandet om att en gemensam bild 

saknas är oväntat. 

 

Nytt arbetssätt och förändrade förutsättningar 

Sedan uppdragets gavs har ett antal vägledningarna i arbetet med de regionala 

handlingsplanerna tagits fram. Några bidrog starkt till fokus på det nya 

arbetssättet medan andra mer verkar ge en obalans i relation till de 

ursprungliga riktlinjerna från 2015-09-25. Vägledningarna har också kommit 

så sent i processen att de rimligen inte hunnit ge avtryck i arbetet. Vi kan ha 

förståelse för att detta inte underlättat arbetet. Utifrån de ursprungliga 

riktlinjerna skulle arbetet bidra med: 

Arbetet med grön infrastruktur ska också tillföra något som går utöver redan 

befintliga åtaganden. Betydelsen av miljöer i det brukade landskapet, och betydelsen 

av vanliga arter ska uppmärksammas genom planering av hela landskapsavsnitt 

eller förvaltningsområden, där delaktighet är normen och förutsättningar för 

hållbart brukande samt nyttjande av ekosystemtjänster och skötsel av naturtyper 

skapas (riktlinjer 2015). 

Grön infrastruktur är ju tänkt att vara ett nytt arbetssätt för att bevara 

biologisk mångfald eftersom det traditionella arbetet med punktinsatser i 

landskapet inte varit tillräckliga. Det nya arbetssättet genomsyrar inte 

texterna. Tanken var troligen inte att handlingsplanerna ska vara en 

genomförandeplan för traditionellt skydd av natur. Utan istället fungera som 

ramverk där de olika aktörers miljö- och naturvårdsinsatserna sätts in i ett 

sammanhang, samordnas och utformas så att de så att kostnadseffektivt kan 

uppnå uppsatta mål. 
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Arbetet med grön infrastruktur ska både samla det befintliga naturvårdsarbetet och 

tillföra något som går utöver redan befintliga åtaganden. Arbetssättet med samverkan 

som efterfrågas och pekas ut i riktlinjerna är redan det sätt som länsstyrelsen förväntas 

arbeta efter – men nu med ett helhetsperspektiv på landskapet. Där är utpekandet av 

värdetrakter grundläggande. Arbetssättet har använts under det senaste decenniet, men 

kan givetvis förstärkas och utvecklas (se rapporten från Naturvårdsverket 2010: 

Arbetssätt för biologisk mångfald och andra värden i ett landskapsperspektiv - 

en handledning). Tanken är att förstärka det pågående naturvårdsarbetet – bl.a. det 

traditionella skyddet av natur – och utveckla arbetet med landskapsperspektivet, 

ekosystemtjänsterna och klimatanpassning. Det behövs av kostnadseffektiva skäl, men 

också för att det pågående naturvårdsarbetet och den nuvarande nivån på 

sektorsintegreringen inte räcker till för att nå miljömålen. 

 

Samverkan har skett vid en rad tillfällen och kommer fortsätta. En av åtgärderna är 

även att utveckla bl.a. Samrådsgruppen för naturvård så att det ges mer utrymme för att 

diskutera knäckfrågor och hur vi gemensamt utvecklas naturvårdsarbetet i Skåne, inte 

minst med tanke på arbetet med grön infrastruktur. 

 

Om pusslet 

Finns hos Skogsstyrelsen en viss tveksamhet kring det sätt på vilket man valt 

att illustrera grön infrastruktur. De gröna pusselbitarna för värdetrakterna ger 

fel signal till markägare – egentligen är det ett kluster av värdekärnor i 

landskapet, men säger inget om kvalitén i vardagslandskapet mellan dessa. 

Trots detta gör man likhetstecken mellan värdetrakter och skyddsvärda 

områden vid beskrivningen av vardagslandskapet på sidan 7 i handlingsplanen. 

Begreppet gröna länkar är delvis baserat på landskapsekologisk teori, men ger 

en alldeles förenklad bild av landskapliga sammanhang utifrån ett bevarande 

perspektiv, för vilket det används. 

 

Värdetrakterna pekar ut områden där det finns högre tätheter av värdefulla områden 

vilket gör att förutsättningarna för att bevara, restaurera och återskapa värdefulla 

miljöer är bättre. Länsstyrelsen anser därför att områdena inom värdetrakterna är mer 

skyddsvärda än isolerade förekomster i vardagslandskapet som har sämre förutsättningar 

för att bevara värdena. Bilden är givetvis förenklad, men är tänkt att ge en insikt om att 

hela landskapet har betydelse för bevarandet av den biologiska mångfalden om än på 

olika sätt. Skogsstyrelsen får gärna komplettera med en beskrivning som ger en 

tillräckligt förenklad bild. 

 

Om skydd och uppdraget 

Skydd är ett viktigt redskap för att kunna bevara och utveckla biologisk 

mångfald. Men ordet uppfattas som hotfullt av många aktörer. Skydd är oftast 

det mest relevanta när man pratar om värdekärnor i värdetrakt. Det bör dock 

betonas att det inte är skydd som är mest aktuellt inom de andra 

”pusselbitarna”. Till exempel innebär inte ett utpekande av en värdetrakt att 
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all mark där ska skyddas. Det är mer ett redskap för att till exempel kanalisera 

rätt miljöhänsyn så att den gör maximal nytta. 

 

Det är också länsstyrelsens uppfattning att värdekärnor ligger i fokus för skydd i form av 

reservat eller andra skyddsinstrument och det är så värdetrakter är tänkt att användas. 

Det framgår mer i detalj av vägledningen från Naturvårdsverket som heter Regionala 

handlingsplaner för grön infrastruktur och prioritering av naturvårdsinsatser 

(2017-12-08). Däremot är det viktigt att inse att behovet av områden som undantas 

från skogsbruket är kopplat till vilken hänsyn som tas i brukandet. Ju högre hänsyn i 

skogsbruket desto mindre behov av områdesskydd för att kunna bevara den biologiska 

mångfalden och främja ekosystemtjänsterna.  

 

Utifrån dessa övergripande synpunkter anser vi att planen bör revideras för 

att i större grad avspegla det uppdrag som vi uppfattar att Länsstyrelsen fått 

från Naturvårdsverket. Det vill säga att ta fram ett arbetssätt för att bevara 

biologisk mångfald och främja ekosystemtjänster, men där det är landskapets 

aktörer som ska har rådighet över vilka åtgärder som kan komma göras i 

landskapet. Myndigheternas roll är istället mer stödjande och att skapa 

möjligheter för landskapets olika intressenter och aktörer. Det kan också 

tilläggas att ur ett myndighetsperspektiv kommer det även att krävas att vi 

reflekterar kring vår dagliga tillsyn och rådgivning. Har den det 

landskapsperspektiv vi nu önskar att landskapets aktörer i sin förvaltning av 

landskapet ska ha? 

 

Länsstyrelsen anser att planen med de revideringar som tas upp i denna 

sammanställning gör att uppdraget är genomfört i sin första fas. Det är viktigt att se att 

handlingsplanen är första steget i ett långsiktigt arbete och att samverkan kommer 

fortsätta ske när de föreslagna åtgärderna påbörjas och genomförs. Arbetssätten behöver 

utvecklas och flera av åtgärderna har det som fokus, hur det kommer se ut behöver 

utvecklas tillsammans av alla landskapets aktörer, dvs myndigheter, kommuner, 

markägare, ideella organisationer, entreprenörer m.fl.  

 

För tydlighets skull är nedan sammanfattat vad handlingsplanerna enligt 

riktlinjerna har som utgångspunkt, vilket målet är och vilka användningsområden som 

de är tänkta att användas för: 

 

Från riktlinjernas sammanfattning är utgångspunkterna för handlingsplanerna: 

”- Befintliga mål och åtaganden är stommen i arbetet med grön infrastruktur. 

- Grön infrastruktur tillför nya perspektiv genom att alla aktörer i landskapet tar 

hänsyn till de ekologiska processerna. 

- Konkreta åtgärder behövs för att införandet av en grön infrastruktur ska leda till 

faktiska förändringar i naturen.” 

 

Naturvårdsverket betonar i riktlinjerna att länsstyrelsernas arbete med grön 

infrastruktur ska präglas av delaktighet, långsiktighet och en helhetssyn på landskapet. 
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Målet för handlingsplanerna är: 

”Det övergripande målet med de regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur är 

att identifiera biotoper, strukturer, element och naturområden i land- och vattenmiljö, 

inklusive i tätortsnära områden, som tillsammans skapar ett ekologiskt sammanhang och 

som utgör förutsättningen för att bevara landskapets biologiska mångfald och främja 

ekosystemtjänster. Handlingsplanerna ska även redovisa behov av skydd, skötsel och 

restaureringsinsatser, och ska kunna utgöra grund för prövningsverksamhet och fysisk 

planering. (riktlinjerna sid 27)” 

 

Användningsområdena för handlingsplanerna är: 

”- ramverk för landskapsplanering av offentliga naturvårdsinsatser 

- underlag för landskapsplanering i brukande och hållbar förvaltning av mark och 

vatten, och som kunskapsunderlag för samråd och samverkan mellan olika aktörer 

- underlag för fysisk planering och prövning (riktlinjerna sid 27)” 

Se även uppföljande möte med minnesanteckningar där Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen 

gick igenom en del av synpunkterna ovan. 

 

Svenska kraftnät 

 

För de särskilda frågor som ställdes lämnades följande svar: 

 

• Är det rätt utmaningar som identifierats i beskrivningen av de olika 

insatsområdena? 

Ja, vår bedömning är att de viktigaste utmaningarna finns med. 

 

• Är insatsområdena beskrivna på ett tydligt sätt? Saknas något viktigt 

insatsområde? 

Ja, vi anser att insatsområdena är beskrivna på ett lättöverskådligt och 

tydligt sätt. 

 

• Är förslagen till värdetrakter rimliga? Saknas något område? Bör något 

område tas bort? 

En fråga vi ställer oss är om det finns någon viktning mellan de olika 

värdetrakterna eller om alla anses ha samma värde. Det skulle vara bra 

med ett förtydligande. 

Någon viktning är inte gjord mellan de olika värdetrakterna. En beskrivning av 

värdena, hoten och bristerna är tänkt att tas fram för respektive värdetrakt. 

Med dem kan en viss viktning kunna anas beroende på hur mångfacetterade och 

vilka värden som beskrivs. Länsstyrelsen uppdaterar de regionala 

naturvårdsplanerna från 90-talet vilka kommer ha en viss viktning enligt den 

metodik som naturvårdsplanerna har enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. 

• Vilken vägledning behövs för arbetet med grön infrastruktur? 
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Mer utförlig information om varför olika insatser behövs i de olika 

insatsområdena och vilken nytta de gör skulle kunna öka förståelsen för 

varför insatserna föreslås och för arbetet med grön infrastruktur 

generellt sett.  

Då de identifierade värdetrakterna totalt sett täcker ganska stora delar 

av länets yta skulle det vara bra med mer information om hur 

underlagen kommer att användas vid planering och prövning. Det är 

viktigt att en god dialog mellan länsstyrelsen och infrastrukturaktörer, 

som exempelvis Svenska kraftnät, kan upprätthållas för att på bästa sätt 

värna naturvärden och ekologiska samband liksom andra 

samhällsnyttor, t.ex. elförsörjning. Svenska kraftnät har idag ett flertal 

pågående och planerade investeringsprojekt inom Skåne län. 

Länsstyrelsen har som utgångspunkt länkat utmaningarna och de föreslagna 

åtgärderna. En tydligare målformulering och konkretisering av flera av 

åtgärderna kommer behövas i samband med genomförandet av dem. Då blir det 

också tydligare vilken nytta de kan göra. 

Även användandet av underlagen i prövning och planering kommer behöva 

förtydligas och är ett arbete som behöver hanteras i samverkan med berörda 

aktörer för att hamna rätt. Eftersom det är nya underlag och delvis nytt med att 

arbeta med prövning och planering på landskapsnivå kommer en del 

utvecklingsarbete behövas under handlingsplanens genomförande.  

 

• Övriga synpunkter på handlingsplanen. 

a) Det är bra med ett samlat grepp om de åtgärder som kan behövas 

för att säkerställa fortlevnaden av känsliga/hotade arter/biotoper och 

vilka aktörer som kan bidra. Det är bra att dialog och samverkan 

mellan olika aktörer har fått en framträdande roll i förslaget. Svenska 

kraftnät arbetar både strategiskt och operativt för att främja biologisk 

mångfald inom stamnätet för el och vi samverkar med andra 

infrastrukturaktörer i ”Samverkansgruppen för biologisk mångfald i 

infrastrukturens gräsmarker”.  

b) Handlingsplanen kommer att utgöra ett värdefullt underlag för 

Svenska kraftnäts arbete med tillståndsärenden, MKB:er, samråd m.m. 

c) Vi vill förtydliga att Svenska kraftnät inte äger marken i stamnätets 

ledningsgator utan vi har ledningsrätt för ledningarna. Ledningsrätten 

innebär att vi ges tillträde till marken och rätt att underhålla 

kraftledningen och ledningsgatan, bl.a. se över den fysiska 

utrustningen och röja högväxande vegetation för att garantera 

ledningens drift- och personsäkerhet. För andra typer av åtgärder 

måste vi samråda med markägarna. Då en stamnätsledning tas ur drift 

och rivs upphör ledningsrätten och därmed Svenska kraftnäts rätt till 

marken. Det underhållsarbete som gynnade naturvärden i 

ledningsgatan kommer då att behöva genomföras av annan aktör för att 

förhållandena ska upprätthållas. 
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Trafikverket 

Generella synpunkter 

Såvitt Trafikverket kan bedöma redovisas i materialet relevanta 

frågeställningar och insatsområden. De geografiska analyserna kommer att bli 

ett viktigt redskap i Trafikverkets planering. Trafikverket uppfattar att syftet 

inte är begränsat till att bevara och skydda värdefulla 

livsmiljöer/naturområden/biologisk mångfald utan ska vara en grund för att 

markanvändningen, även i områden utanför dessa utpekade naturområden, på 

sikt bidrar till att tillräcklig ekologisk funktion upprätthålls. Detta har man 

genom sin struktur i handlingsplanen lyckas förmedla om än texterna i vissa 

delar domineras av bevarandeperspektivet. 

 

Synpunkter på "Introduktion till handlingsplan för grön 

infrastruktur" 

Möjligen borde ett mer nyanserat "förenklat" budskap formuleras till de 

aktörer som förväntas väga in hänsyn till och utveckling av nätverket grön 

infrastruktur och ekosystemtjänster i sina beslutsprocesser. Det förenklade 

budskapet med angiven formulering innebär en risk för att det görs en alltför 

för snäv tolkning av vad nätverket grön infrastruktur bör omfatta. 

Trafikverkets uppfattning är att nätverket omfattar grön infrastruktur där olika 

delar har olika funktion och värde. Ett "förenklat" men nyanserat budskap bör 

också lyfta fram ekosystemtjänstperspektivet så att koppling till 

beslutsprocesser i samhällsplanering i olika former tydliggörs. 

Under rubriken om "Ekologiskt motiv.." är det av största vikt att 

beskrivningen inte blir onyanserad eftersom det är viktigt att denna 

introducerande text verkligen bjuder in aktörer som har andra drivkrafter än 

att vårda natur. Av denna anledning skulle tex texten om arters förflyttning, 

barriärer mm i stället kunna formuleras: 

"För att individer av olika arter nära varandra. Förmågan att röra sig 

mellan områden varierar förstås mellan vilken art man studerar, men 

möjligheten att förflytta sig beror förutom på avståndet mellan de lämpliga 

miljöerna också på kvalitén på det omkringliggande landskapet, samt på 

förekomsten av barriärer. En stor väg med mycket trafik och kanske 

viltstängsel utgör ett hinder för rådjur, hjort och älg att förflytta sig i 

landskapet, men en mindre grusväg med ett fåtal fordon är inget större 

hinder. Samma grusväg kan vara en total barriär för ett mindre småkryp. I våra 

vattendrag finns dammar/fördämningar av olika slag, som byggts för att tex 

producera el eller förr i tiden för kvarnar som malde mjöl. Dessa dammar kan 

vara totala barriärer för t ex fisk som behöver vandra uppåt i vattendraget till 

sina lekplatser, medan andra djur på olika sätt kan ta sig förbi.". 

Även sista delen av texten under denna rubrik har ett anslag som vänder 

sig till en mycket begränsad målgrupp och bör kompletteras så att även 

aktörer med annan utgångspunkt än naturvård bjuds in att delta i arbetet. Det 

är inte "bara" naturvården som behöver rikta resurser utan andra aktörer kan 
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få stöd i att göra rätt hänsynsåtgärder osv. Den sista meningen skulle kunna 

formuleras: 

"Arbetet med grön infrastruktur innebär kartläggning av behoven och 

siktar på att lösa brister och känsliga samband, men också på att ge stöd till 

olika verksamheter att vidta rätt hänsyns- och kompensationsåtgärder." 

Under rubriken "mål och huvudsyfte..." menar Trafikverket att det är 

nätverket som är en förutsättning, inte den gröna infrastrukturen i sig. 

I texten om "Kunskapsunderlag om kvalitéer i landskapet" finns en stark 

tendens till att det enbart är bevarande det handlar om, vilket innebär en stor 

risk för att GI-arbetet inte blir det stöd som samhällets olika aktörer behöver 

för att på ett effektivt sätt delta i uppbyggnad och utveckling av nätverket. 

Stycket bör kompletteras med en skrivning om ekosystemtjänster, tex: 

"Genom tillämpning och utveckling av ekosystembegreppet kan mer 

hållbara val göras genom att nyttorna av biologisk mångfald/natur synliggörs 

och kan vägas in i besluten på motsvarande sätt som görs för andra typer av 

nyttor i t ex beslutsprocesser avseende kommunal planering och 

infrastrukturplanering. "Under rubriken "Handlingsplanens 

användningsområden" anges 3 numrerade punkter för handlingsplanernas 

användning. Eftersom det inte råder någon inbördes ordning mellan dessa 

användningsområden bör de inte numreras - vilket också stärker budskapet att 

detta inte handlar om enbart naturvård. 

Under rubriken "Underlag för fysisk planering" är meningen som inleds 

"En fungerande grön infrastruktur förutsätter hänsyn" svår att förstå. Ett 

förtydligande behövs där man klargör vad man menar. Trafikverkets 

uppfattning är att en regional handlingsplan för grön infrastruktur och 

kunskapsunderlagen till denna underlättar att relevanta hänsynsåtgärder kan 

vidtas när nya anläggningar, verksamheter och åtgärder planeras. I 

infrastrukturplaneringen kan dessa regionala underlag också bidra till att den 

påverkan enskilda projekt har på landskapet kan sättas i ett större geografiskt 

perspektiv. 

 

Länsstyrelsen instämmer i synpunkterna om att se över formuleringarna så 

uppdraget om att arbeta med grön infrastruktur riktar sig till en större målgrupp och att 

syftet med grön infrastruktur blir bredare än bevarande av biologisk mångfald. 

Ekosystemtjänsterna kommer lyftas fram mer under de kommande åren och denna första 

generation av handlingsplan för grön infrastruktur har fokuserat på bevarande av 

biologisk mångfald eftersom det är det område som det finns störst kunskap att agera 

utifrån. De värdefulla områdena för biologisk mångfald bedömer länsstyrelsen också som 

svårare att återskapa om de inte skyndsamt värnas. 

Länsstyrelsen har använt sig av den malltext som Naturvårdsverket skickat ut som 

underlag för texterna i handlingsplanerna, därför har vi valt att hålla oss till de 

lydelser som stått i dessa malltexter till de olika delarna av handlingsplanernas 

generella delar även om förslagen till skrivningar är mer utvecklade och skulle passat 

bra i introduktionen. Vi har valt att använda den som Naturvårdsverket tagit fram då 

den är tänkt att användas i detta sammanhang av alla länsstyrelser.  
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När det gäller vad som räknas in i naturvården så vill gärna Länsstyrelsen att alla 

aktörer som har påverkan på den biologiska mångfalden och kan gynna den kan 

inkluderas i vad naturvården är, men vi tar med oss synpunkten i det fortsatta arbetet 

eftersom det är viktigt att inte prata förbi varandra och vara mer tydliga med vilka som 

berörs av arbetet med grön infrastruktur, vilket är betydligt fler än vad som inkluderats 

hittills i naturvårdsfamiljen.  

 

Synpunkter avseende handlingsplanen 

Enligt Naturvårdsverkets definition är grön infrastruktur: 

"Ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, 

naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett 

sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhällets viktiga 

ekosystemtjänster främjas i hela landskapet." 

Trafikverkets tolkning av detta innebär att vissa delar av statliga vägar och 

järnvägar utgör en del av detta nätverk. 

I Skåne län finns cirka 650 alléer längs statliga vägar omfattande 46 mil och 

runt 150 artrika vägkanter omfattande 24 mil. Längs järnvägar och vid 

järnvägsstationer finns många lokaler med hotade arter, för vilka dagens övriga 

markanvändning inte erbjuder rätt biotoper. För största delen av här nämnda 

objekt kan förväntas en långsiktig markanvändning som ger förutsättningar för 

att dessa hotade arter kan finnas kvar. Det pågår också ett åtgärdsarbete för att 

utveckla fler objekt med biotoper som kan bidra till bevarande och utveckling 

av biologisk mångfald. Även när det gäller att minska den negativa påverkan 

som de befintliga vägarna och järnvägarna kan ha på biologisk mångfald pågår 

ett långsiktigt arbete där en ökad takt i genomförande är att vänta de närmaste 

åren. Det handlar om minskad barriäreffekt för vattenlevande djur, grod- och 

kräldjur, mellanstora däggdjur och klövvilt, men också att bullerskydda 

värdefulla naturområden. Fortsatt och utvecklat arbete avseende 

kulturmiljöaspekter och landskapsbild är också åtgärder som kan bidra till 

nätverket. 

Syftet med en handlingsplan för grön infrastruktur torde bl a vara att 

påverka nuvarande och framtida markanvändning i områden med "gröna 

länkar" så att funktionen upprätthålls även utan lagmässiga restriktioner i form 

av tex områdesskydd enligt Miljöbalken. Detta kräver ett arbetssätt där 

utvecklad dialog med förståelse för olika drivkrafter och motiv är en viktig 

grund. Underlaget och förslaget till handlingsplan har tagits fram i samråd 

med många av länets aktörer och det har lagts en god grund för fortsatt 

samverkan. I vissa delar finns både i introduktion, handlingsplan och kanske 

fram för allt i den preliminära nulägesbeskrivningen (sistnämnda ingår inte i 

aktuell remiss) en tendens till alltför ensartade beskrivningar med inriktning 

på bevarande och att verksamheter/markanvändning av olika slag inte ges en 

rättvisande beskrivning. 

Trafikverket ser mycket positivt på det framtagna kartmaterialet med 

värdekärnor, värdetrakter osv. Trafikverket kommer att använda det i sin 

planering både för att utveckla värden som delar i nätverket för grön 
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infrastruktur och för att ta hänsyn till de värden som finns. Trafikverket 

arbetar sedan länge med en vid definition inom landskapsområdet där hänsyn 

inte bara ska tas till skyddade områden och värden utan även 

vardagslandskapets utveckling spelar en viktig roll för hur 

infrastrukturanläggningar ska utformas. 

Handlingsplanen med uppdelning av åtgärderna i hela 

landskapet/vardagslandskap, gröna länkar, värdetrakter och värdekärnor ger 

en tydlig struktur och är en god grund för fortsatt arbete med att bygga upp 

nätverket grön infrastruktur. Trafikverket efterfrågar mer kunskap om och 

mer åtgärder avseende gröna länkar och områden i vardagslandskapet som kan 

ha en funktion i nätverket av grön infrastruktur. 

 

Länsstyrelsen ser också behovet av att utveckla underlaget och kunskapen om gröna 

länkar i landskapet och hur vardagslandskapet kan få en förstärkt funktion i grön 

infrastruktur. I denna första generation av handlingsplan så har fokus lagts på de 

områden med högst koncentration av hotade, höga naturvärden som kunnat identifieras 

med nuvarande kunskapsläge. I kommande arbete behöver, precis som Trafikverket 

föreslår, kunskapen fördjupas och åtgärder genomföras kring övriga delar av den gröna 

infrastrukturen. 

 

När det gäller delområdet om invasiva främmande arter ser Trafikverket 

stora problem med invasiva arter som utgör ett hot mot sällsynta arter som 

finns i och kring våra anläggningar. Vissa åtgärder görs för att hindra 

spridning, men systematiskt arbete med denna fråga kräver samverkan mellan 

olika aktörer. Mycket ofta handlar det om spridning av arter från trädgårdar 

och verkningsfulla insatser bör sättas in snarast. Detta insatsområde bedömer 

Trafikverket som mycket viktigt och utvecklingen av nätverket för grön 

infrastruktur måste ske så att spridningen av oönskade arter inte blir en följd 

av att man möjliggör spridning av önskade arter. Trafikverket ser därför 

mycket positivt på att Länsstyrelsen planerar för att ta fram en handlingsplan 

under 2018, men menar också att genomförande av åtgärder måste påbörjas 

snarast. 

Länsstyrelsen håller med Trafikverket och kommer genomföra åtgärder snarast. 

Tilldelningen av medel för att genomföra åtgärder har dock dröjt och finansieringen är 

fortsatt för låg för att kunna åtgärda större insatser, men en grundfinansiering börjar 

komma på plats vilket är glädjande. Bekämpningsinsatser pågår också med hjälp av 

bl.a. kommuner som tar ansvar för att genomföra vissa åtgärder. 

 

I den långsiktiga nationella infrastrukturplaneringen, beslutad av 

regeringen i juni 2018, har avsatts mer medel än tidigare för 

landskapsanpassning av befintliga statliga vägar och järnvägar. Trafikverket 

anser att de regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur bör kunna 

utgöra ett viktigt stöd för var dessa åtgärder blir genomförda. Vidare menar 

Trafikverket att då krav på kompensationsåtgärder finns, har Länsstyrelsen 

möjlighet att i sina beslut medge att dessa åtgärder vidtas på platser som kan 
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stärka nätverket för grön infrastruktur. För Trafikverket är det ibland svårt att 

vidta effektiva kompensationsåtgärder inom den markyta som finns till 

förfogande för den aktuella väg- eller järnvägsanläggningen. Möjlighet att vidta 

kompensationsåtgärder på annan plats än den där intrånget görs, skulle kunna 

ge större nytta ur biologisk mångfald-perspektiv och därmed kunna bidra till 

nätverket för grön infrastruktur. 

Trafikverket menar också att kommunernas planering enligt PBL är 

avgörande för arbetet med grön infrastruktur. Det är därför viktigt att 

handlingsplanen och underlagen till denna blir användbara och tillämpade i 

kommunernas planeringsprocesser. 

 

För de särskilda frågor som ställdes lämnades följande svar: 

 

• Är det rätt utmaningar som identifierats i beskrivningen av de olika 

insatsområdena? 

Ja, såvitt Trafikverket kan bedöma 

 

• Är insatsområdena beskrivna på ett tydligt sätt? Saknas något viktigt 

insatsområde? 

Insatsområdena är tydligt beskrivna, men kopplingen till hur det 

strategiska nätverket grön infrastruktur ska utvecklas behöver 

förbättras och beskrivningar av vardagslandskap/grön länkar behöver 

fördjupas.  

Länsstyrelsen delar Trafikverkets uppfattning om behovet av vidareutveckling. 

 

• Är förslagen till värdetrakter rimliga? Saknas något område? Bör något 

område tas bort? 

Kan inte bedöma. 

 

• Vilken vägledning behövs för arbetet med grön infrastruktur? 

För Trafikverkets del är det viktigt att det blir angivet ungefär var i 

landskapet olika funktioner i nätverket grön infrastruktur ska bibehållas 

eller utvecklas.  

Med utpekandet och beskrivningar av värdetrakterna för de olika naturtyperna 

kommer en del svar kunna ges på de frågorna. Underlagen för att visa på 

bristerna behöver tas fram. 

 

Övriga 

Sigill kvalitetssystem AB 

 

För de särskilda frågor som ställdes lämnades följande svar: 

 



 

140 

• Är insatsområdena beskrivna på ett tydligt sätt? Saknas något viktigt 

insatsområde? 

Ja, de är beskrivna på ett tydligt sätt. 

 

• Är förslagen till värdetrakter rimliga? Saknas något område? Bör något 

område tas bort? 

Ingår bevarande och skötsel av småbiotoper i odlingslandskapet i 

handlingsplanen? Lantbrukare har stora möjligheter att vidta åtgärder 

på sin egen gård för att gynna biologisk mångfald på sin egen mark, 

t.ex. rätt skötsel av brynmiljöer och åkerholmar. Det kanske kan ingå i 

det koncept liknande "Hope farm" som föreslås i planen. 

En del åtgärder för bevarande och skötsel av småbiotoper ingår och markägare 

och brukare har stor betydelse för att de bevaras och sköts på rätt sätt. Hope 

farm är tänkt att vara en sådan åtgärd inom vissa jordbruk. 
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Bilaga 1 Excelfil med synpunkter på åtgärderna 

och ev kommentarer till dessa  

Excelfilen omfattar ca 500 sidor och kan fås ut på begäran från länsstyrelsen eller 

laddas ner separat från hemsidan. Svaren sorterade efter remissinstans. (de svar som 

skickats in med svarsfilen ingår till fullo, delvis inkopierat material från övriga 

svarsunderlag). 
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Bilaga 2 Skogsstyrelsens remissvar – utvecklade 

resonemang 

Minnesanteckningar från möte med Skogsstyrelsen 14/8 

Möte om handlingsplan för grön infrastruktur (remissen), 14 augusti 2018 

 

Närvarande: Skogsstyrelsen: Henrik Andersson (distriktschef), David Göransson 

(bl.a. områdesskydd), Patrik Ulvdal (viltfrågor mm). 

Länsstyrelsen: Annelie Johansson (avdelningschef Miljö), Cecilia Backe 

(enhetschef naturskydd), Ingela Lundqvist (enhetschef naturvård), Johan Niss (grön 

infra), Gudrun Berlin (grön infra), Malin Andersson (friluftsliv), Johan Wagnström 

(enhetschef fiske/restaurering). 

 

Bakgrund – mötet anordnades för att diskutera de synpunkter som 

Skogsstyrelsen framfört i remissvaret på åtgärdsdelen av handlingsplanen för grön 

infrastruktur. I fokus var att se hur vi kunde få samsyn kring samverkansarbetet, 

områdesskyddet, viltfrågorna och värdetrakter i arbetet med grön infrastruktur. 

 
1. Påpekande av generell karaktär – balans mellan olika syften 

Diskuterade synpunkterna om balans mellan uppdragets olika delar – 

biologisk mångfald, ekosystemtjänster och klimatanpassning. 

Länsstyrelsen ser det som att huvudfokus för handlingsplanen för grön 

infrastruktur i detta inledande skede är bevarande av biologisk mångfald. 

Ytterligare en anledning till fokuset på biologisk mångfald är kopplingen till 

Naturvårdsstrategin som blev klar samtidigt som uppdraget om att ta fram de 

regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur kom. Uppdraget omfattar 

även ekosystemtjänster såväl som klimatanpassning kopplat till grön 

infrastruktur. För ekosystemtjänsterna kommer kunskapen om dessa och hur 

värdena ska presenteras fortsätta att arbetas med inom det fortsatta arbetet med 

handlingsplanen. Användandet av begreppet naturens nyttor kan vara enklare att 

kommunicera och bör kunna fasas in och ersätta ekosystemtjänstbegreppet.  

 

För klimatanpassning hänvisar vi till den sedan 2014 antagna handlingsplanen 

för klimatanpassning. Vid revisionen av klimatanpassningsplanen, som sker 

under 2018, kommer frågor som rör grön infrastruktur att inarbetas och där det 

passar bättre i handlingsplanen för grön infrastruktur kompletteras GI-planen 

under 2019 eller senare. 
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Skogsstyrelsens synpunkt var mer inriktat på att betona ekosystemtjänsterna 

– eller naturens nyttor – för att undvika att diskussionerna fastnar i gamla 

hjulspår och motstånd mot områdesskydd och istället attraherar markägare m.fl. 

att göra insatser för biologisk mångfald. Länsstyrelsen ska se över ordval och 

lyfta fram nyttorna med bevarandet av biologisk mångfald för att få en retorik i 

handlingsplanen som är mer positiv och lyfter fram möjligheterna och fördelarna 

mer än hoten och behovet av områdesskydd. Viktigt även att nå fram till de 

enskilda, intresserade markägarna och minimera risken för missförstånd eller 

politiskt spinn av handlingsplanens innehåll och intentioner. 

 

När det gäller klimatanpassning – årets exceptionella vädersituation med 

bränder och bevattningsförbud behöver handlingsplanen för klimatanpassning ta 

in och ha med insatser som förbereder för detta och motverkar att situationen 

blir värre. Där är Skogsstyrelsen välkommen att bidra med förslag som kan 

förstärka den handlingsplanen – Henrik Djerv är en av kontaktpersonerna på 

länsstyrelsens planenhet som ansvarar för att samordna arbetet med 

klimatanpassning. 

 

Uppdateringen av programmet Värna, vårda, visa kan eventuellt användas 

för att kommunicera positiva åtgärder och idéer kring förvaltning av 

naturvärdena. 

 
2. Nulägesbeskrivningen 

En gemensam bild av nuläget ges i Nulägesbeskrivningen som skickades ut 

som underlag för remissen i början av maj. Där, liksom i remissen, framgår vilka 

utmaningar som finns regionalt och även vad urvalet av insatsområdena ingår i 

för sammanhang. Nulägesbeskrivningen behöver utvecklas och kompletteras, 

men ger en bra överblick av kunskapsläget när det gäller värdena i de olika 

skånska naturtyperna. Nulägesbeskrivningen är framtagen av länsstyrelsens 

experter på olika områden och även med stöd från Skogsstyrelsen. Där det 

saknas underlag eller det finns ytterligare beskrivningar hos markägare, ideella 

organisationer, kommuner m.fl. så kommer det kunna komplettera 

beskrivningen löpande för att ge en så bra grund som möjligt för insatsområdena 

och åtgärderna i handlingsplanen. 

 

Skogsstyrelsen ville med synpunkterna kring nulägesbeskrivningen 

understryka att det hade varit bättre om tågordningen varit annorlunda - först få 

en gemensam bild innan åtgärderna föreslås – då är det enklare att få med de 

som ska bidra till genomförandet.  
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Länsstyrelsen hade också gärna sett att arbetet hade kunnat göras i den 

ordningen, men utifrån uppdragets fokus på att få fram en handlingsplan 

prioriterades åtgärderna först och därför kom nulägesbeskrivningen i andra 

hand.  

 

3. Nytt arbetssätt och förändrade förutsättningar – samverkan 

Frågan om samverkan togs upp inledande, men sammanfattningsvis kan sägas 

att arbetet med grön infrastruktur ska både samla det befintliga 

naturvårdsarbetet och tillföra något som går utöver redan befintliga åtaganden. 

Handlingsplanen och nulägesbeskrivningen ska ge en samlad bild av arbetet – 

inte bara introducera ett nytt arbetssätt. Samverkan har skett vid en rad tillfällen 

och kommer fortsätta. En av åtgärderna är även att utveckla bl.a. 

Samrådsgruppen för naturvård så att det ges mer utrymme för att diskutera 

knäckfrågor och hur vi gemensamt utvecklar naturvårdsarbetet i Skåne, inte 

minst med tanke på arbetet med grön infrastruktur. Samverkan kring 

genomförandet av de olika åtgärderna kommer också krävas för att få ett bra 

resultat. Bra exempel är bl.a. Kullaberg där flera olika aktörer arbetat 

tillsammans för att värna och nyttja området hållbart.  

 

Kartorna över värdetrakterna behöver komma med för att börja diskussionen 

och redovisar kunskapsläget – inte stora områden för framtida områdesskydd. 

Länsstyrelsen kommer utveckla beskrivningen av värdetrakterna och även 

förtydliga hur värdetrakterna är tänkta att användas. 

 

4. Om pusslet och Kartor med värdetrakter 

Länsstyrelsen förtydligar vad de olika områdena betyder och utvecklar 

beskrivningen av pusslets delar – synpunkter från Skogsstyrelsen på hur det ska 

göras tillräckligt förenklat välkomnas. 

 
5. Om skydd och uppdraget 

Det är också länsstyrelsens uppfattning att värdekärnor primärt ligger i fokus 

för skydd i form av reservat eller andra skyddsinstrument och att värdetrakter 

inte innebär att all mark där ska skyddas. Skyddsarbetet kan uttryckas som 

bevarandeinsatser om det framstår som mindre hotfullt. 

 

6. Viltstammar i balans 
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Skogsstyrelsen uppfattade skrivningarna i handlingsplanen som att 

länsstyrelsen inte tar viltbetesproblematiken på allvar. Skogsstyrelsen ser fyra 

viktigare delar när det gäller problematik kring vilt: 

 

1. I NO-hörnet av Skåne sker ingen eller det är mycket svårt att få till 

tallföryngring pga viltbetestrycket (älg och rådjur i första hand?) vilket blir ett 

stort bekymmer för bl.a. biologisk mångfald när vi får mindre bland/tallskog. 

 

2. Dovviltstammarna har mycket höga tätheter vilket bl.a. försvårar 

föryngring och minskar variationen i skogen radikalt. 

 

3. Kronhjortproblematiken – Skogsstyrelsen ser problemet som större än 

Länsstyrelsen och befarar, med hänvisning till bl.a. Henrik Thams erfarenheter 

och iakttagelser att kronhjortsstammen inom förvaltningsområdet är på väg att 

skena på samma sätt som dovviltet gjort. De bygger det på fler rapporter från 

flera håll om ökade problem med kronviltet. 

 

4. Vildsvinen – ingen stor problematik för skogsbruket. Dock för 

mellanbygderna och den fortsatta betesdriften på många småbrukares marker 

som också hyser stora naturvärden. 

 

Länsstyrelsen kommer utveckla beskrivningen av problematiken så det blir 

tydligare att åtgärden Vild och bortskämd bara är en del av lösningen och att 

problematiken ser olika ut i olika delar av Skåne. Ambitionen är, liksom 

tidigare, att arbeta tillsammans med Skogsstyrelsen, markägarna, jägarna etc för 

att lösa problemet. Viktigt att även ha med andra perspektiv – cykling t.ex. som 

också påverkar hur viltet kan röra sig och för att få förståelse bland fler aktörer 

om vikten av att kunna ha en effektiv jakt för att hålla viltet på en bra nivå. 

 

Beskrivningen av problemen och utmaningarna utvecklas i 

nulägesbeskrivningen och åtgärdsdelen av handlingsplanen så att den stämmer 

bättre med hur såväl länsstyrelsen som Skogsstyrelsen ser på problemet. När det 

gäller kronviltet behövs fortsatt diskussion. Patrik kan bidra med Skogsstyrelsens 

syn på nuläget . 

 

Åtgärder för att få ner dovvilt och vildsvin bör utvecklas och om det går att 

hitta bra förslag inkluderas i handlingsplanen. 
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Det kan också förtydligas att åtgärderna bara är ett axplock av insatser som 

görs och behövs. Flera av åtgärderna är inte finansierade ännu. 

 

7. Målkonflikter inom regelverk och myndigheter 

Utveckla åtgärden utifrån vilka problem som markägarna ser – inventera 

problembilden, arbeta vidare utifrån det. Göra en åtgärdsplan därefter – inom 

ramen för befintlig myndighetsdialog. 

 
8. Stärka ädellövskogsbruket – ny åtgärd 

Finns medel för detta hos Skogsstyrelsen. Som långsiktigt mål för att öka 

arealen. Hur formulera detta på ett bra sätt så inte åtgärden misstas för att ha 

som fokus att intensifiera ädellövskogsbruket? 

 
9. Övrigt 

Ett telefonmöte med Länsstyrelsen (Johan och Gudrun), Skogsstyrelsen (Bo 

Hultgren) och Naturvårdsverket (Ingrid Johansson-Horner) är inbokat på 

måndag – då kan länsstyrelsen avrapportera resultatet från dagens möte. 

Sammanfattningsvis var mötet konstruktivt – skrivningarna i remissvaret lästes 

som mer hårda än de visade sig i diskussionen. 
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Exklusive Fiskevårdsområdena. 

 

 



 

 

Remissammanställning för 

Handlingsplan för grön infrastruktur 

Skåne 
 

 
Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur i Skåne var på 

remiss under våren 2018. I denna sammanställning redovisas de svar 

som kommit in och vilka ställningstaganden som Länsstyrelsen Skåne 

gjort. Handlingsplanen ingår som del i miljömålsarbetet och 

fastställdes i december 2018. Den första programperioden pågår 

mellan 2019 och 2022. Mer information finns att läsa på vår hemsida: 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/samhalle/planering-och-

byggande/gron-infrastruktur.html  

 

www.lansstyrelsen.se/skane 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/samhalle/planering-och-byggande/gron-infrastruktur.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/samhalle/planering-och-byggande/gron-infrastruktur.html
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