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Remiss angående revidering av Naturvårdsplan för Skåne
Länsstyrelsen har beslutat att revidera de både naturvårdsprogrammen för
Kristianstads län (1996) och Malmöhus län (1997) till en gemensam naturvårdsplan
för Skåne för att tillhandahålla ett aktuellt planeringsunderlag för framför allt
kommunerna i länet. Naturvårdsplanen blir också ett underlag för naturvårdsplanering i allmänhet och som en kunskapsbas för Skånes mest värdefulla naturområden. Den är även en viktig del i Länsstyrelsens arbete med en stärkt grön
infrastruktur.
Ett förslag till Naturvårdsplan är nu framtaget och Länsstyrelsen vill få in synpunkter
på denna. Remissförslaget finns tillgängligt på Länsstyrelsens hemsida
Naturvårdsplan | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se). Metodik och arbetssätt
finns beskrivet i en bilaga till Naturvårdsplanen som också finns på hemsidan under
rubriken ”Omfattning och avgränsning”.
Remisstiden sträcker sig från den 15 september till den 15 november 2021.
Synpunkter skickas in via Synpunktskarta Naturvårdsplan Skåne (lansstyrelsen.se)
eller via mail till skane@lansstyrelsen.se. Vid mail skriv remiss Naturvårdsplan 51135317-2021 i ämnesfältet.
Eftersom det handlar om en revidering utgår förslaget från det befintliga materialet
från 1996 och 1997. Detta har reviderats utifrån biologiska värden och en del
områden faller därför ifrån eller värderas annorlunda. Sammanställningen bygger på
tillgängligt publicerat material, bland annat kommunernas antagna naturvårdsplaner
och program som i vissa fall är relativt gamla. För Skånes marina och limniska
miljöer saknas i många fall tillräckligt med befintligt kunskapsunderlag och kan av
den anledningen vara bristfälligt beskrivna. Därför är alla förslag till utveckling av
urval, klassning och beskrivning värdefulla.
Det kan tyvärr förekomma skillnader mellan karttjänsten och pdf-dokumenten vad
gäller namn, nummer och klassning på objekten men det är uppgifterna i
karttjänsten som gäller. Vi hoppas att ni har överseende med detta.
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Länsstyrelsen önska svar på följande frågor:
1. Delar ni vår bedömning avseende klassificering av områden?
2. Har ni förslag på områden som inte finns med?
3. Är kartmaterialet tillräckligt tydligt?
4. Har ni synpunkter på beskrivningarna av de olika områdena?
5. Har ni några övriga synpunkter?

Remissen har skickats till kommunernas officiella mailadresser samt till
kommunekologer eller motsvarande och planhandläggare (i de fall vi haft aktuella
uppgifter). Remissen har även skickats till samrådsgruppen för Naturvård där
representanter från föreningar, markägare och Region Skåne ingår.

Cecilia Backe
Enhetschef Naturskyddsenheten
Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

