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Naturvårdsprogram för Malmöhus län och Kristianstad län togs fram parallellt 1992-1997. Kristianstads län togs
fram tillsammans med kulturmiljövårdsprogrammet och publicerades i en bok 1996. Malmöhus län publicerades i
en rapport 2005. Kartbilden har funnits tillgänglig digitalt fram till 2018 på länsstyrelsens hemsida med
beskrivningar för Malmöhus län men inte Kristianstads län.

Förord
Naturvårdsprogrammen för de båda länen Kristianstad och
Malmöhus län togs fram i början av 1990-talet och har varit ett
viktigt underlag för naturvårdsarbetet i Skåne. År 2018 bedömdes
programmen inaktuella och togs bort från Länsstyrelsen Skånes
hemsida. 2019 inleddes arbetet med att uppdatera de båda
programmen i ett gemensamt dokument för Skåne. Eftersom
revideringen enbart avser värdering och klassning av områden som
underlag för främst fysisk planering har benämningen
Naturvårdsplan valts för detta dokument. Naturvårdsprogram har
ofta ett bredare innehåll med kunskapssammanställning, mål,
strategier och förslag till åtgärder förutom naturvårdsplan.
Naturvårdsplanen omfattar biologiska värden och de tidigare
beskrivna landskapsvärdena, geologiska värdena, rekreativa
värdena och kulturhistoriska värdena kopplat till det gröna
kulturarvet beskrivs separat. Här presenteras ett remissförslag till
reviderad naturvårdsplan för Skåne 2021. Tiden för revideringen
har varit begränsad och det tillgängliga kunskapsunderlaget
omfattande. Sammanställningen bygger på tillgängligt publicerat
material, bland annat kommunernas antagna naturvårdsplaner och
program som i vissa fall är relativt gamla.
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Bakgrund
Länsstyrelsen i Skåne har beslutat att göra en revidering av
naturvårdsprogrammen för Skåne som antogs 1995 och 1996.
Föregångare till dessa båda program finns från 1975. Det
huvudsakliga syftet med revideringen är att få ett aktuellt och
enhetligt underlag för Skåne som kan användas vid
naturvårdsplanering, fysisk planering, ärendehantering,
miljökonsekvensbeskrivningar med mera. Naturvårdsprogam och
naturvårdsplan används synonymt men program är främst avsett
för strategiska dokument med åtgärder och plan främst avsett för
planeringsunderlag med prioriteringar i form av klassning av
områden. Därför används ordet naturvårdsplan för uppdragets
slutprodukt då en regional naturvårdsstrategi redan finns antagen
år 2015.
Naturvård definieras i lagstiftning, riksintressen och
vägledning för naturvårdsplanering (1998) som ett vitt begrepp
där övergripande landskapsvärden har stort inflytande över
värderingen. Viktiga kriterier är förståelse för landskapets bildning
och kulturell påverkan samt biologisk mångfald, unikhet och
representativitet i ett nationellt perspektiv samt mångformighet
och orördhet. Vägledningen för naturvårdsplanering från 1998
speglar naturvårdspolitiken under 1980- och 1990-talen och har
till viss del blivit inaktuell då naturvårdsarbetet sedan dess
fokuserat mer på biologisk mångfald. Idag finns en rad
vägledningar som berör biologisk mångfald och ekosystemtjänster
samtidigt som friluftslivet fått en mer självständig roll med egen
vägledning för kartläggning och värdering. Landskapets värden har
samtidigt fått en allt mer undanskymd plats i naturvårdsarbetet.
Behovet av en revidering av vägledningen och dess metodik är
därför stor.

Bild 1. Naturvårdens breda definition enligt Naturvårdsverket 1998, Planera för
natur – råd för naturvårdsplanering och naturvårdsprogram

Länsstyrelsen i Skåne län valde att göra en förstudie under hösten
2019 för att vara bättre förberedd inför revideringen. Utifrån
förstudien beslutades att fokusera på de biologiska värdena i
revideringen och därmed renodla de övriga värdeaspekterna i egna
program för friluftsliv och landskapsvärden. Nästan alla län i
Sverige har ett antaget naturvårdsprogram idag men endast ett län
har gjort detta efter att Naturvårdsverkets vägledning för
naturvårdsplanering presenterades 1998. Västmanlands län hade
tidigare ett naturvårdsprogram från 1985 och reviderade detta år
2015 men endast för oskyddade naturområden och främst utifrån
biologiska värden. Det finns därmed mycket lite erfarenheter i
andra län av hur en regional naturvärdesbedömning görs på 2000talet. Från Naturvårdsverket har mycket av det strategiska
naturvårdsarbetet de senaste åren varit fokuserat på Grön
infrastruktur och det finns många beröringspunkter mellan detta
arbete och den traditionella naturvårdsplaneringen. Kunskapen
om kärnområdena som är fokus i de traditionella arbetena har
ökat medan landskapsekologiska landskapssamband har tillkommit
och finns inte tydligt beaktat i tidigare arbeten.

Förutsättningar
Under 2020 har en reviderad metodik tagits fram för en regional
naturvårdsplan för Skåne där urval, bedömning och klassning av
särskilt värdefulla områden reviderats för Skåne.
Naturvårdsverket har bidragit med medel för utveckling av
metodiken.
• Den gällande vägledningen för naturvårdsplanering är från
1998. Det har hänt mycket inom naturvårdsarbetet på 23
år och delar av rekommendationerna behöver omvärderas.
• Länsstyrelsen har beslutat att revideringen fokuserar på
biologiska värden och att landskapsvärden, rekreativa
värden och geologiska värden behandlas vid ett senare
tillfälle. Benämningen naturvårdsplan behöver därför
kompletteras med ”biologiska värden” eller ”ekologiskt
särskilt värdefulla områden” för att förtydliga att
naturvårdsplanen inte omfattar hela ämnesområdet
naturvård.
• Eftersom det handlar om en revidering utgår förslaget från
befintligt material från 1996 och 1997. Detta material har
reviderats utifrån biologiska värden och en hel del
områden faller ifrån eller värderas annorlunda.
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•

Natura 2000 arbetet har bidragit till ökad kunskap och
metodik för bedömning av biologiska värden kopplat till
biotop- och artvärden. Den detaljerade beskrivning av
biotopvärden som finns i Natura 2000-områden saknas för
övriga landskapet och det är därför svårt att använda dessa
indelningar generellt.
• Närmare 200 nya naturreservat har bildats sedan de
gällande naturvårdsprogrammen antogs och med dem ny
kunskap och nya prioriteringar. Det framgår ofta tydligt
hur viktiga biologiska värden varit i beslut om bildande av
naturreservat. Alla reservat har dock inte bildats enbart
för biologiska värden och det finns därför naturreservat
som värderas lägre när det gäller biologiska värden.
• Svensk standard (SIS) för naturvärdesinventering (NVI)
har tagits fram 2014 och är ett viktigt stöd i bedömning av
biotop och artvärden (håller på att revideras 2021). Här
gäller dock samma förutsättningar som för Natura 2000områden att metoden förutsätter en mer noggrann analys
av biotoper och arter för att kunna användas vid värdering.
Denna analys saknas för huvuddelen av landskapet.
Dessutom tar inte standarden upp landskapsekologiska
samband.
• Förutom art- och biotopvärden spelar även
landskapsekologiska samband och ekosystemens förmåga
att upprätthålla viktiga funktioner en stor roll i
bedömningen av biologiska värden. Arbetet med
kunskapsunderlag och åtgärdsprogram för Grön
infrastruktur är en stor hjälp i arbetet med
landskapsekologiska samband. När det gäller viktiga
ekologiska funktioner är kunskapsunderlaget mer
bristfälligt.
• Naturvärdesklassningen bygger på en värdepyramid med
fyra klasser där klass 1 har högsta värde. Normalt
redovisas de högsta tre klasserna i naturvårdsplaner där få
objekt har klass 1, fler klass 2 och flest klass 3 för att visa
hur olika områden prioriteras i det praktiska
naturvårdsarbetet.
Genomgående har begreppen biotopvärde och artvärde använts i
rapporten med stöd i SIS-standarden för naturvärdesinventering.
Habitatdirektivet använder benämningen habitat som livsmiljö för
arter medan biotop avser sammansättningen av arter med en
speciell karaktär.
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Syftet med naturvårdsplanen
Syftet är främst att ge ett bra planeringsunderlag för mark- och
vattenanvändning inom fysisk planering med avvägningar mellan
olika intressen, bland annat för regionplanering och kommunernas
översiktsplanering. Naturvårdsplanen skall därför utformas så att
den ger en enkel och tydlig bild av vilka prioriteringar som
naturvården gör när det gäller den biologiska mångfalden med
planerare och beslutsfattare som den viktigaste målgruppen.
Planen visar var risken för skada på ekologiska värden är störst och
ger riktlinjer för var olika insatser för att säkerställa värdena gör
störst nytta, det kan gälla områdesskydd, frivilliga avsättningar,
miljöstöd eller andra åtgärder.
Det finns en rädsla i en del kommuner att en klassning medför
att klass 3 riskerar att förloras vid avvägningar med andra
intressen. En del kommuner har därför valt att inte göra någon
klassning och förhandlar sedan i varje enskilt fall om bevarande av
naturvärden. Detta förutsätter att naturvårdens företrädare får
vara med vid förhandlingsbordet och dessutom på ett tidigt
stadium i processen. Det förutsätter också att det finns acceptans
för naturvårdens anspråk för alla områden annars blir det mer
slumpartat vilka värden som riskerar att gå förlorade. Med en
klassning ges en transparent bild av naturvårdens prioriteringar
som kan förstås av andra yrkesgrupper inom fysisk planering,
markägare och beslutsfattare. I tidiga skeden och när naturvården
inte har någon vid förhandlingsbordet kan ingrepp i de mest
skyddsvärda områdena undvikas.

Metodik i naturvårdsprogram och
naturvårdsplaner
Råd för naturvårdsplanering
Råd för naturvårdsplanering publicerades av naturvårdsverket år
1998 och bygger mycket på erfarenheterna under 1980- och
1990-talen. Naturvårdsbegreppet är brett med friluftsliv,
biologiska värden, landskapsbild, gröna kulturmiljövärden och
geologiska värden. Under en stor del av 1900-talet spelade
landskapsvärdena med rötter i de vetenskapliga disciplinerna
naturgeografi och kulturgeografi stor roll vid värdering av
naturvärden vilket bland annat återspeglas i riksintressena för
naturvård. Fauna och floravård har hela tiden varit en viktig del av
9

naturvården men ett begränsat kunskapsläge har gjort nationella
bedömningar av artvärden svåra. Vid Riokonferensen 1992 och
antagandet av konventionen för biologisk mångfald etablerades
detta begrepp som fått stort genomslag i naturvårdsarbetet under
de senaste decennierna.
I Skåne har alla 33 kommuner tagit fram kommunala
naturvårdsprogram och naturvårdsplaner sedan 1990 då det första
antogs. Alla utom en kommun har antagit sina naturvårdsplaner
och naturvårdsprogram. Idag har många kommuner dessutom
reviderat sina naturvårdsprogram och planer en eller två gångar.
Metodiken i de antagna naturvårdsprogrammen följer till stor del
den nationella vägledningen för naturvårdsplanering fram till
2010-talet. Därefter har ett större fokus lagts på biologisk
mångfald och sedan 2014 har NVI-standarden använts för
naturvårdsprogram/planer i sju skånska kommuner. Samtidigt har
andra kommuner valt annorlunda metodik och sex kommuner har
inte klassat naturområden utan redovisar bara kommunalt
värdefulla naturområden. Sammanfattningsvis skiftar metodiken
över tiden allt mer i de kommunala naturvårdsprogrammen och
det blir allt svårare att jämföra olika kommuners urval, värdering
och klassning av naturområden. Det finns därför ett stort behov av
kalibrering av den regionala prioriteringen av naturvärden utifrån
förutsättningarna för biologisk mångfald.

NVI
Standarden för naturvärdesinventering och naturvärdesbedömning
är ett viktigt stöd för en likvärdig värdering av alla naturmiljöer i
hela landet. Metodiken bygger på en bedömning av biotop- och
artvärden utifrån strukturer, kvaliteter och sammansättning som
ger en klassning. Standarden reglerar vad som skall ingå och hur
arbetsprocessen skall se ut men säger inte hur klassningen skall
göras. Det krävs kompetenta naturvårdsbiologer med lång
erfarenhet av likvärdiga miljöer för att kunna göra en rättvis
klassning. Metodiken har olika ambitionsnivå men alla kräver
fältbesök och är relativt tidskrävande, särskilt om en hel kommun
skall omfattas. Skalan kan beskrivas som en fortsättning av ängsoch hagmarksinventeringen där enhetliga biotoper bedöms som
kärnområden för biologisk mångfald på samma sätt som inom
arbetet med grön infrastruktur. NVI tar dock inte tydligt hänsyn
till landskapsekologiska samband även om begreppet
landskapsområden används för att beskriva större
sammanhängande områden med många värdekärnor. Standarden
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för NVI håller på att revideras och förväntas vara klar till hösten
2021. Den reviderade versionen kan mycket väl innehålla mer
stöd för övergripande bedömningar på kommunala och regional
skala.

Natura 2000
Genom Sveriges medlemskap i EU startade arbetet med att välja
ut och beskriva natura 2000-områden utifrån art- och
habitatdirektiven. För olika biogeografiska regioner i Europa har
prioriterade habitat och arter valts ut som unionen särskilt skall
arbeta för att bevara. De utpekade Natura 2000-områdena får en
hög skyddsstatus genom unionens bevakning av god
bevarandestatus. Samtidigt har den höga statusen och kravet på
säkerställande gjort att främst redan skyddade områden och mark
ägd av staten prioriterats i urvalet av områden. De prioriterade
habitaten ger en internationell referens till vilka naturmiljöer som
är särskilt viktiga att bevara i landet. Regelbundna utvärderingar
av bevarandestatusen ger också goda indikationer på vilka
prioriteringar som behöver göras även nationellt och regionalt.
Begränsningen är som för NVI att detaljeringsnivån är hög för
habitaten (biotoperna) i Natura 2000-områden och att kunskap
om habitatens utbredning i hela länet är begränsad. Detsamma
gäller för prioriterade arter. I utpekade Natura 2000-områden
med tillhörande bevarandeplan finns en mycket bra
dokumentation för att kunna göra värderingar och klassning av
naturområden i naturvårdsplanen. Nästan alla Natura 2000områden har så höga biotop- och artvärden att de hamnar i de två
högsta klasserna i en regional naturvårdsplan. De blir också bra
referenser till andra områden med likvärdiga värden som inte är
Natura 2000-områden.

Naturreservat
Sedan år 1997, då de båda naturvårdsprogrammen för Skåne var
antagna, har över 200 nya naturreservat och en nationalpark
bildats i länet. Huvuddelen av reservaten är bildade av främst
biologiska värden men det finns även reservat som huvudsakligen
har rekreativa- eller landskapsvärden. De närmare 50
naturreservaten som är bildade av kommuner är främst tätortsnära
natur som kanske inte i alla fall når upp till de statliga
prioriteringarna för bildande av naturreservat. Just
gränsdragningen mellan statlig och kommunal prioritering av
skydd kan vara ett stöd för avvägning vid klassning av vad som
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skall vara klass 2 och klass 3 i en regional klassning av naturvärde
för biologisk mångfald. Andelen skyddad natur i Skåne är år 2021
3,6% av landarealen och utöver denna finns 0,6% i oskyddade
Natura 2000-områden. För limniska miljöer beräknas 8,9% av
vattenmiljöerna vara skyddade och totalt inklusive de marina
miljöerna är 5,9% av Skånes yta skyddat enligt Miljöbalken år
2021 (SCB 2021).

Annan kartläggning av naturförhållanden i Skåne
Kunskapen om ängs- och hagmarkerna har uppdaterats i reviderad
form som ängs- och betesmarksinventeringar som underlag för
jordbruksstöd. Denna innehåller information om biologiska
värden och hävdstatus men bedömer inte klassning enligt
ursprunglig metodik.
Nyckelbiotopsinventeringen har fortsatt in på 2000-talet och
kompletterats med sammanställningar av särskilt skyddsvärda
skogsbestånd i Skåne i ”Skånes skogar - historia, mångfald och
skydd (2005)” och ”Strategi för formellt skydd av skog i Skåne
(2019)”. Dessa ger tillsammans en bra bild över prioriterade
trädmiljöer i Skåne.
Sandmarkernas artvärden är den kanske största förändringen i
kunskapsläget för biologisk mångfald i Skåne. År 1997 ansågs
sandtag, ruderatmarker och trädesmarker på sandig mark
fortfarande som lågt värderad natur. Då var det endast de små
sandstäppslokalerna som värderades högt. Under de senaste 20
åren har de torra sandiga markernas artsammansättning blivit
betydligt bättre känd och en av landets rikaste miljöer för
rödlistade arter har trätt fram.
Även de limniska miljöerna har blivit mycket bättre
dokumenterade under de senaste 25 åren och deras biologiska
status har bedömts i ett nationellt perspektiv. Miljöövervakning av
biologiska parametrar tillsammans med riktade inventeringar har
uppmärksammat både limniska biotoper och arter.
På den marina sidan har framför allt inventeringar det senaste
decenniet betytt mycket för kunskapen om marina biotoper och
artsammansättningar. Öresund är bäst kartlagt medan Östersjön
fortfarande har stora outforskade områden.
Inrättandet av artportalen som en samlad databas för
artuppgifter i Sverige har betytt mycket för kunskapen om
artförekomster i landet. Ideella krafter står för en mycket stor del
av rapporterna som fortfarande domineras av fåglar och kärlväxter
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men med ökad mängd rapporter och bättre bestämningsreferenser
ges allt bättre överblick för även mindre uppmärksammade arter.
Specialinventeringar har skett för en rad biotoper och
artgrupper som bidragit till kunskapen om den biologiska
mångfalden i Skåne. Bland annat rikkärrsinventeringen,
åtgärdsprogram för hotade arter och flera LIFE-projekt har
bidragit med ny kunskap.

Skala
NVI skiljer sig i skala från den gällande vägledningen och ställer
framtida metodik i ett vägval när det gäller skala, antingen mer
detaljerat som NVI och tidigare ämnesinventeringar eller mer
övergripande som gällande vägledning. Dessutom kräver NVI en
omfattande fältinventering även på översiktlig nivå för att kunna
göra en värdering. NVI liksom tidigare ämnesinventeringar
fokuserar på biotopen som kan beskrivas som kärnområden för
biologisk mångfald. Det blir den naturligt enhetliga miljön som
avgränsas och klassas, till exempel en våtmark, ett äldre
skogsbestånd, en hagmark eller en sanddyn.
De traditionella naturvårdsprogrammen och planerna valde
ofta en mer övergripande skala där flera eller ibland många
kärnområden eller biotoper tillsammans bildade ett område med
höga naturvärden. Detta blev naturligt när mer storskaliga
aspekter som landskapsbild, friluftsliv och det gröna kulturarvet
skulle vägas in men gjordes även för rent biologiska värden. Ofta
ligger olika biotoper samlade i landskapet till exempel en våtmark
i en betesmark som gränsar till en å etcetera
Arbetet med värdetrakter inom Grön Infrastruktur ger en
kompletterande bild till värdekärnor och värdeområden. De kan
ses som tre skalnivåer där värdekärnor klassas enligt NVI,
värdeområden enligt en modifierad vägledning för ”naturvårdsplan
- biologisk mångfald” och värdetrakter enligt Grön Infrastrukturs
vägledning.
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Bild 2. Bilden skall åskådliggöra de tre samverkande nivåerna. På den mest
detaljerade nivån som är viktig för naturvårdsplaneringen finns olika typer av
biotoper eller kärnområden (symboliseras av cirklar, trekanter och fyrkanter) som
klassas i tre klasser (rött, orange och gult). På mellannivån finns
”naturvärdesområden” eller ekologiskt särskilt känsliga områden som också klassas i
tre olika klasser (rött, organge och gult) utifrån en samlad bild av kärnområdena där
även landskapsekologiska aspekter och ekologisk funktion vägs in. Denna nivå är
främst riktad till den fysiska planeringen och avvägningen mellan olika anspråk på
mark- och vattenanvändning. Den tredje nivån är värdetrakter och de
landskapsekologiska samband som behandlas inom Grön infrastruktur. Dessa bygger
också på kärnområden och används främst i landskapsekologisk planering inom
skogsbruk och vid prioriteringar för områdesskydd.

Urval
Den regionala naturvårdsplanen beskriver endast klass 1 och 2.
Dessa omfattas då av områden som är av regional, nationell eller
internationell prioritering och som Länsstyrelsen i Skåne kommer
att ägna särskilt stor uppmärksamhet åt. Det finns internationella
och nationella biologiska naturvärden även i övriga objekt till
exempel generellt biotopskydd eller habitatdirektivets
prioriterade biotoper. Övriga objekt i klass 3 redovisas men
beskrivs inte utan bedöms vara av kommunal och lokal betydelse
med naturvärden som utmärker sig över vardagslandskapets
generella hänsyn. Det är också önskvärt att den regionala och
kommunala klassningen stämmer något så när överens när det
gäller de högst klassade områdena. Det blir sedan upp till
kommunerna att beskriva och bedöma områden utöver de som tas
upp i den regionala naturvårdsplanen.
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Ambitionen är att huvuddelen av de redan skyddade områdena
som skyddats med anledning av biologiska värden samt de
områden som kommer att skyddas under de kommande 10 åren
för sina biologiska värden finns med i Naturvårdsplanen. Det är
också önskvärt att huvuddelen av natura 2000-områdena finns
med. Storleken spelar stor roll för urval liksom ansamling av flera
biotoper med höga värden och artvärden.

Bild 3. Bilden skall åskådliggöra hur kommunala och regionala naturvårdsprogram –
biologiska värden, samverkar kring de mest värdefulla områdena där klass 1 och 2
beskrivs regionalt och klass 3 kommunalt men alla nu kända områden i klass 3-4
redovisas på kartan i den regionala naturvårdsplanen – biologiska värden.

För att bli utvalt till klass 1 och 2 i den regionala naturvårdsplanen
skall områdena vara:
• Gräsdominerade marker som stora naturbetesmarker
med viktiga biotop- och artvärden (motsvarar klass 1
och 2 i ängs- och hagmarksinventeringen) men kan
omfatta andra gräsmarker som inte betas men ändå har
höga värden som kraftledningsgator, flygplatser,
golfbanor och militära övningsområden. Förekomst av
naturvårdsarter och rödlistade arter är betydelsefullt.
• Större trädmiljöer med viktiga strukturer och
funktioner för höga biotop- och artvärden. Viktiga
strukturer är gamla träd, ihåliga träd, död ved i form
av kullfallna träd och delvis levande träd, savande träd,
variation i ålder och skiktning, artvariation, rikedom
på buskar och bryn, bärande träd etcetera. Begreppet
trädmiljöer omfattar skogsmark, hagmark, parker,
alléer, trädbärande våtmarker och solitära träd i
odlingslandskapet. Förekomst av naturvårdsarter är
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betydelsefullt liksom ekologisk funktion, samband
med andra områden och biologisk produktion.
• Viktiga sandmarker med ett stort antal naturvårdsarter
och/eller rödlistade arter. Sandmarker omfattar
naturliga dynlandskap vid kuster och i inlandet,
hävdade gräsmarker, militära övningsområden, grustag
och kan vara svår att avskilja mot gräsmarker.
Ekologisk funktion och naturvårdsarter spelar roll vid
värdering.
• Våtmarker, sjöar och vattendrag som är relativt
opåverkade med mycket stora biotop- och artvärden
(till exempel klass 1 och 2 områden i
våtmarksinventeringen och myrskyddsplanen). Här
spelar även ekosystemens betydelse för biologisk
produktion och reglerande funktioner stor roll.
• Marina områden med höga habitat- och artvärden som
har regional eller nationell betydelse och som är
skyddade som naturreservat eller natura 2000-område
eller har motsvarande kvaliteter. Även här spelar
områdenas betydelse för biologisk produktion och
reglerande funktion en stor roll.
Särskild prioritering har gjorts för:
o grunda havsområden ner till 6 meter med hög
biologisk produktion.
o Ålgräsängar.
o Stenrev, grund och områden med goda makroalg
och blåmusselsbestånd djupare än 6 meter.
o Relativt ostörda mjukbottnar på djupare vatten
med viktiga förekomster av sjöpennor, grävande
megafauna och lekområde för torsk.
• Övriga viktiga naturtyper med höga biotop- och
artvärden som rikkärr, stränder, ruderatmarker med
mera.
• Om artvärdena är kända och innebär ett stort antal
naturvårdsarter eller mer än 10 rödlistade arter
(förutom fåglar) finns anledning att överväga att ta
med områdena.
• Större än 10 hektar (undantag för de habitat som
naturligt har begränsad utbredning som till exempel
rikkärr).
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• Det räcker inte med att ett område är riksintresse för
naturvård eftersom dessa bedömningar även tar med
landskapsvärden och geologiska värden. Även
befintliga naturreservat kan hamna utanför klass 1 och
2 om de bildats i annat syfte än att skydda de
biologiska värdena eller är för små för att vidmakthålla
kvaliteterna i området.

Avgränsning
Avgränsningen följer i huvudsak gränsen till biotoper med höga
värden. Gränsar flera olika biotoper med höga värden till varandra
finns anledning att slå samman dessa till ett större område. Det är
också viktigt att beakta landskapsekologiska samband och därmed
ta med landskapsavsnitt som kanske har lägre värden men binder
samman områden med viktiga funktioner för särskilda
artförekomster. Om ett område delas mellan två kommuner eller
fler har detta beskrivits i båda kommunerna för de delar som
berör respektive kommun med kommentarer kring områdets
helhet.
Angränsande områden kan klassas olika om det är uppenbart
att de har olika värden. Det är alltså inte något självändamål att
försöka slå ihop områden till så stora enheter som möjligt.

Klassning
Av de områden som är utvalda att ingå i den regionala
naturvårdsplanen ska några områden med särskilt höga biologiska
värden ges klass 1. Detta är främst större områden och områden
som har unika habitat- eller artkvaliteter.
Exempel på sådana naturtyper är:
• Stora välhävdade naturbetesmarker (klass 1 i ängs- och
hagmarksinventeringen).
• Välhävdade naturliga slåttermarker.
• Stora trädrika områden med strukturer och kvaliteter som
påminner om naturskogskvaliteter när det gäller
strukturer och substrat eller har motsvarande kvaliteter i
hävdpåverkade miljöer.
• Stora opåverkade myrområden (Motsvarande Klass 1 i
myrinventeringen).
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• Större kust- och havsområden med mycket höga biotopoch artvärden samt mycket stor betydelse för biologisk
produktion och ekologisk funktion (nationell betydelse).
• Vattendrag med opåverkad miljö och stora biologiska
värden (nationell betydelse).
• Områden med stora förekomster av rödlistade arter (över
100 arter regelbundet i området).
• Mångformiga och stora områden med liten påverkan från
sentida ingrepp (mosaiklandskap).
Förslaget innebär även att klass 1 kan delas in i a och b på
samma sätt som enligt SIS NVI. Klass 1a bli då det 10-tal områden
i Skåne som bedöms som absolut viktigast för att vidmakthålla den
biologisk mångfalden och ekologiska funktioner. Huvuddelen av
områden blir klass 2.

Stödkriterier för klassningen
I den nationella vägledningen för naturvårdsplanering (SNV 1998)
finns en rad kriterier som är uppdelade i vetenskapliga och
sociala/politiska. Dessa skall vara stöd i värderingen och
klassningen av olika områden men det ges ingen vägledning för
hur avvägningarna skall göras utifrån kriterierna och mellan
kriterierna. Dessutom avser kriterierna den breda definitionen på
naturvård som inte är direkt tillämpbar här. Uppdelningen visar
att naturvårdsplanering både består av en naturvetenskaplig del
och en samhällsvetenskaplig del som utgår från politiska
prioriteringar och sociala ställningstaganden samt acceptans för
naturvårdens anspråk.

18

Tabell 1. Stödkriterier för klassningen
Vetenskapliga kriterier
Betydelse för genbank
Biologisk produktion
Ekologisk funktion
Kontinuitet (i tid och rum)
Känslighet (ekologisk känslighet
Mångformighet eller diversitet
(inklusive artrikedom)
Orördhet/naturlighet
Raritet
Representativitet
Rödlistade arter
Storlek
Säregenhet, märklig beskaffenhet

Sociala/politiska kriterier
Ekonomisk viktig
Forskningsintresse eller -värde
Internationell betydelse/förpliktelse
Rekreationsmöjlighet
Skönhet
Studieintresse

De i den nationella vägledningen angivna kriterierna för urval och
klassning som representativitet, orördhet, raritet, säregenhet,
ekonomisk betydelse, känslighet, forskningsvärde, internationella
förpliktelser, skönhetsvärde och studieintresse bedöms inte utifrån
de biologiska värdena utan lämnas till de andra fördjupningarna
inom naturvårdsplaneringen, som landskapsvärden, friluftsliv och
geologiska värden. Kvar återstår följande kriterier som diskuteras
mer utförligt nedan samt några förslag på tillkommande kriterier.

Storlek
Alla arter har en minsta areal av fördelaktiga biotoper för att
kunna upprätthålla en långsiktigt säker populationsstorlek enligt
öbiogeografiteorin. Ju större område desto större chans för att
arten skall kunna överleva långsiktigt och ju större chans att fler
arter kan finnas i området. Med begränsade resurser för
naturvårdsarbetet är möjligheten att säkerställa stora områden
mest effektivt. Enligt Lawton med flera (2011 i Naturvårdsverket
2020) är den viktigaste naturvårdsstrategin att öka kvaliteten på
biotopen i första hand men väl i andra hand kommer möjligheten
att utöka storleken. I tidigare nationella inventeringar med
värderingsbedömningar som urskogsinventering, ängs- och
hagmarksinventering, myrmarksinventering etcetera har storlek
varit en viktig kriterier. Så blir det naturligt även i klassning av
områden i naturvårdsplanen där samma biotopkvalitet som i ett
litet område ger klass 2 kan i ett stort område ge klass 1.
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Hotbild
Hotbilden är avgörande för hur urval och klassning sker. Rödlistan
ger visst stöd för hotbilden för arter men endast 1/3 av landets
arter är bedömda och för majoriteten av områden finns inte en
tillräckligt god kunskap om artförekomster för att göra någon
bedömning utifrån rödlistan. Därför blir biotopvärdet byggt på
strukturer, funktioner och kvaliteter avgörande för
bedömningarna och artvärdet blir ett komplement. EU:s
utvärderingar av olika habitats status i de naturgeografiska
regionerna är ett stöd för vilka biotoper som skall prioriteras.
Även tidsfaktorn för att återskapa biotoper spelar roll i
bedömningen av hotbilden.

Figur 1. Artdatabankens utvärdering av gynnsam bevarandestatus 2019

Generellt framträder en bild av att gräsmarker och trädmiljöer är
mer hotade än våtmarker och fjällmiljöer enligt artdatabankens
utvärdering 2019 av EU prioriterade habitat. För artvärden är
fjärilar och vedlevande leddjur mer hotade än till exempel
däggdjur och kärlväxter. Självklart finns samband mellan
hotbilden för habitat och artvärden för till exempel gräsmarker
och fjärilar. Vissa naturtyper kommer därmed att värderas högre
än andra. Resultatet blir att fler klass 1 områden för gräsmarker
och ädellövskog presenteras än för naturtyper med mer gynnsam
bevarandestatus.
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Bild 4. Bild som hypotetiskt återger värderingen i tre klasser vilket återspeglas i rött
(klass 1), orange (klass 2) och gult (klass 3) för olika naturområden. Frågan är om
och hur prioriteringar skall göras mellan olika naturtyper som bedöms ha olika
hotbild eller funktion för ekologiska processer? Naturvårdsplan Skåne 2021 ger ett
förslag till samlad bedömning.

Mångformighet och artrikedom
Ett område som är mångformigt innehåller normalt många
biotoper och arter och ger därmed bra förutsättningar att bevara
många biotoper och arter. Vissa arter är dessutom beroende av
många olika biotoper under sin livscykel och rör sig därför mellan
olika miljöer. Samtidigt kan det finnas ett motsatsförhållande
mellan kriteriet storlek och mångformighet då varje delområde
kan vara för litet för att klara långsiktigt bevarande av arter och
biotoper.

Kontinuitet och tidsaspekter
Många biotoper tar lång tid för att utveckla de kvaliteter som
specialiserade arter kräver. Framför allt gäller detta för
svårspridda arter som lever i normalt stabila miljöer som till
exempel hålträdslevande arter. Andra miljöer går mycket snabbt
att skapa, till exempel en sandmiljö vid erosion i en strandbrink
eller vid brytning i ett sandtag. Tidsspannet kan vara mellan 1 år
och 500 år från en störningsgynnad miljö till det att en gammal ek
bildar tillräckligt med mulm för att hysa vissa arter. Rimligen bör
en biotop som är svår att återskapa och kräver lång kontinuitet få
högre betydelse än en biotop som går snabbt att återskapa och som
inte kräver lång kontinuitet.

Historisk reducering och utdöendeskuld
Människans påverkan på landskapet har drabbat vissa biotoper och
arter mer än andra samtidigt som nya biotoper skapats i nyttjandet
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av landskapet. Förändringar de senaste 200 åren har
eftersläpningar när det gäller utdöende av arter genom att dessa
kan leva kvar ganska länge trots att biotoperna egentligen är för få
eller har för dålig kvalitet. Detta kan innebära att tidigare
vanligare biotoper bör prioriteras för att kompensera för den
förlust som skett. För vissa arter kan det innebära att åtgärder inte
är realistiska då förutsättningarna för att öka andelen biotoper är
små.

Ekologisk funktion (biologisk produktion och
känslighet)
Det blir lätt mycket fokus på hotade biotoper och rödlistade arter
i naturvårdsarbetet och det finns en risk att betydelsen av de
ekologiska funktionerna glöms bort. För biotoper och arter finns
tydliga redskap för bedömning av prioritet men för ekologiska
funktioner saknas dessa fortfarande. Biologisk produktion är en av
dessa funktioner som är kopplad till näringscykeln och
fotosyntesen samt kolbindning. För toppkonsumenter som
fladdermöss och tumlare är den biologiska produktionen av
insekter respektive lämplig bytesfisk avgörande för
populationernas storlek. Alarmerande rapporter om kraftiga
nedgångar i den totala biomassan insekter är oroande för
ekosystemens funktion i framtiden. Dessutom är det de mest
produktiva miljöerna som människan tagit i besittning för jordoch skogsbruk medan mindre produktiva miljöer blivit kvar och
ofta är de som skyddas för framtiden. Andra funktioner kan vara
predation från nyckelarter som reglerar ekosystemens
sammansättning. Det kan gälla rovdjur som varg vilken kan
påverka älgstammen som i sin tur påverkar lövsinslaget i skogen.
Det kan också gälla rovfisk som genom predation på
planktonätande fiskarter påverkar planktonsammansättningen i
sjöar. Pollinering är en annan funktion som är viktig för
ekosystemens sammansättning och produktivitet. Många av de
reglerande och stödjande ekosystemtjänsterna är viktiga för
ekosystemens funktion och inte bara nyttor för människan. Hit
räknas bland annat fotosyntes, jordbildning, vattencykel,
näringscykel, reglering av markfuktighet, rening och reglering av
vattenflöden, klimatreglering och erosionsskydd. I slutet av 1990talet infördes i miljöbalken begreppet ekologiskt särskilt känsliga
områden som avser mark och vattenområden särskilt känsliga från
ekologisk synpunkt och som skall ges ett särskilt skydd. Hit räknas
områden som är särskilt påverkade av miljöstörning, områden
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med utrotningshotade växter och djur, områden i övrigt som är
särskilt ömtåliga och som samtidigt inrymmer särskilda ekologiska
värden, till exempel betydelse som genbank.

Naturgeografisk region
Inom arbetet med Art- och habitatdirektiven och Natura 2000områden delas Europa in i övergripande naturgeografiska regioner
som nemoral zon, boreal zon och alpin zon och de olika zonerna
bedöms olika utifrån biotop- och artvärden. Skånska naturmiljöer
har mer gemensamt med danska naturmiljöer än miljöer i den
boreala zonen. I de gällande naturvårdsprogrammen för Skåne
uppmärksammades också regionala karaktärsområden med olika
förutsättningar som sedan har utvecklats i det skånska
landsbygdsprogrammet. Dessa karaktärsområden kan få olika
bedömningar beroende på förutsättningarna för de biotoper och
arter som förekommer i området. Frågan är hur stor hänsyn som
skall tas till dessa regionala skillnader i värderingen? NVI ger vissa
möjligheter till regionala justeringar men samtidigt urholkas
trovärdigheten för bedömningen om variationerna blir för stora.

Raritet
Begränsade förekomster av biotoper eller arter har alltid värderats
högt i naturvårdsarbetet på samma sätt som sällsynta företeelser i
geomorfologiskt, geologiskt, kulturgeografiskt eller
landskapsbildshänseende. Raritet för biotoper och arter
sammanfaller dessutom med hotbilden då de löper större risk att
påverkas negativt med få förekomster. Frågan är hur stor roll
begreppet raritet skall spela i värderingen av ekologiskt särskilt
värdefulla områden? Kanske hör den mer hemma bland
landskapsvärden och människans upplevelse av landskapet
rekreativt, pedagogiskt och i forskningshänseende?

Genetisk variation
Den genetiska variationen är oftast svår att beakta i
naturvårdsplaneringen men därför inte mindre viktig. Ett skånskt
exempel på hänsyn till genetisk variation är den skånska
nominatrasen av kronhjort som ska bevaras.

Politiska överenskommelser
Internationella överenskommelser, nationella och regionala mål
har betydelse för vilka prioriteringar som görs i en naturvårdsplan.
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Naturvårdsarbetet skall verka för att genomföra
naturvårdspolitiken på de olika nivåerna. Dock finns det många
målkonflikter med andra politiska ställningstaganden men även
inom naturvården är inte alla mål förenliga. Ett internationellt mål
som kan ha betydelse är konventionen om biologisk mångfalds mål
om långsiktigt skyddad andel av land- och vattenmiljöer. För
landmiljöer är detta 17% och för marina miljöer 30% av naturligt
förekommande naturtyper vilket bör vara ett riktvärde för hur
stor andel som väljs ut med ekologiskt särskilt höga värden i klass
1-3. EU:s nya strategi för biologisk mångfald har en högra
ambitionsnivå där 30% av både land och hav skall säkerställas.

Acceptans (nytt kriterie)
För att naturvården skall nå framgång i arbetet med att nå
uppställda mål krävs att det skapas acceptans för de krav på hänsyn
och skydd som ställs i avvägningar mot andra samhällsintressen.
Om naturvården kräver lika stor hänsyn till naturvården för 17%
av landarealen är det mycket svårt att få acceptans för detta. Idag
är 3,6 % av den skånska landytan skyddad som naturreservat
(dock inte allt för biologiska värden) och ytterligare 0,6% utgörs
av oskyddade Natura 2000-områden. I de gällande
naturvårdsprogrammen med bred definition av naturvård är
16,5% av landytan avgränsad i klass 1-3 för naturvärde.
Riksintresset för naturvård som har en ganska otydlig tillämpning i
praktiskt naturvårdsarbete och avvägning mot andra intressen
omfattar 18,5% av Skånes landområde. Avgränsningen mellan
riksintresset och den regionala naturvårdsprioriteringen skiljer sig
åt en hel del vilket inte bara beror på olika nationella och regionala
värderingar utan även på att landskapsvärden fått mycket större
genomslag i riksintressena. I de gällande naturvårdsprogrammen
för Skåne är fördelningen i % av landytan 5,1% för klass 1, 4,9%
för klass 2 och 6,5% för klass 3 (totalt 16,5%). När det gäller
acceptans för arealen bör denna vara högre genom klassningen än
om alla områden har samma prioritering. När det gäller antalet
områden blir det färre områden i klass 1 än i klass 3 då klass 1
områden alltid är stora (antal områden i de tre klasserna blir mer
pyramidlik än för arealen).

Sammanfattande bedömning
Den föreslagna metoden bygger på en kombination av specifika
biotop- och artkvaliteter samt stödkriterier och avvägningar
utifrån länets förutsättningar och de hot som är aktuella.
24

Nationella jämförelser och klassningar för enskilda naturtyper är
ett stort stöd för klassning inom naturtyperna men den stora
utmaningen är att jämföra olika naturtyper och avgöra var gränsen
för olika klasser går inom varje naturtyp. Mest kunskap har vi om
gräsmarker och till viss del för skogsmarker och våtmarker medan
limniska och marina miljöer är mindre kända. För många biotoper
blir det därför en dialog mellan olika experter om var gränsen för
olika klassning skall dras och därmed vilka områden som skall vara
med i den regionala naturvårdsplanen.
Bland många naturvårdsbiologer finns en önskan att precisera
naturvetenskapliga gränsvärden för klassningen som speglar de
verkliga ekologiska värdena objektivt. Detta är dock mycket svårt
att uppnå. Naturvårdsplanering är en kombination av
naturvetenskap och samhällsvetenskap och klassningen blir
därmed ett relativt begrepp som måste förhålla sig till politiska
mål och möjlig acceptans för de krav som ställs i förhållande till
andra intressen. Dessutom saknar vi ofta tydliga data om vilka
värden som finns i ett visst område och har endast indicier på vilka
värden som kan finnas. Naturvårdsplanering får därmed ett visst
mått av intuition i sig som oftast bygger på mångårig erfarenhet av
vad liknande miljöer kan innehålla och referenser till många
tidigare besökta områden. Det viktiga i detta sammanhang är att
försöka beskriva de ställningstaganden som gjorts när det gäller
värderingen och klassningen för kommande revidering istället för
att hitta ett objektivt poängsystem.

Beskrivning
Tidigare beskrivningar skiljer sig något åt mellan Malmöhus län
och Kristianstads län men i huvudsak har de namn och klassning i
rubriken, motiv för värdering, allmän beskrivning och i
Kristianstads län bibehållande av värde samt i båda eventuella
källor.
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Figur 2. Visar hur beskrivningarna var upplagda i de båda länen 1996 och 1997
samt för Skåne 2020-21

I Naturvårdsplan Skåne 2021 utvecklas motiveringen inledningsvis
med text och inte bara nyckelord. Programmet har även brutit ut
biotopvärde och artvärde som egna rubriker för att tydligare visa
vad dessa innehåller. Det är också värdefullt att beskriva de
viktigaste ekologiska funktionerna och sambanden till andra
naturområden i omgivningen eller värdetrakten. Förutsättningar
för bevarande får en rubrik och sedan läggs även status till som
rubrik med främst formella förutsättningar i form av
förordnanden, natura 2000-områden, riksintresse, strandskydd
etcetera Rubriken referenser hänvisar till de viktigaste källorna för
mer information.

Allmän beskrivning av kommunen
Alla 33 kommuner har en översiktlig beskrivning av
förutsättningarna för naturmiljöerna i kommunen och vad som
utmärker områdets värdering. Beskrivningarna bygger på de
tidigare naturvårdsprogrammen för Skånes båda län som
reviderats utifrån de biologiska värdena och uppdaterats med ny
kunskap.

Områdesbenämningar
I rubriken ges ett namn till det aktuella området utifrån etablerade
namn eller relation till ett etablerat namn, till exempel
Börringesjöns västra strand. Dessutom framgår klassningen i
rubriken.
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Motivering
Inledningsvis ges en motivering till den klassning av området som
gjorts. Denna syftar till att ge en tydlig bild av vilka
ställningstaganden som gjorts och vilka kriterier som varit viktiga
för att göra det möjligt att omvärdera klassningen vid en senare
revidering. Motiveringen följer det tidigare beskrivna
bedömningarna av biotopvärden och stödkriterier.

Biotopvärden
Beskrivningen skall ge en bild av vilka huvudsakliga biotopvärden
som finns i området och som har påverkat klassningen.
Indelningen följer huvudsakligen NVI:s grova naturtyper som är:
Terrestra naturtyper
o Infrastruktur och bebyggd mark
o Täkt och upplag
o Park och trädgård
o Åkermark
o Äng- och betesmark
o Igenväxningsmark
o Skog och träd
o Myr
o Fjäll
o Berg och sten
o Sandmiljö
Marina naturtyper
o Grund marin mjukbotten
o Grund marin hårdbotten
o Djup marin mjukbotten
o Djup marin hårdbotten
o Biogent rev och bubbelrev
o Antropogen marin miljö
Limniska naturtyper
o Grund sjö
o Djup sjö
o Småvatten
o Vattendrag
o Antropogen limnisk miljö
Stränder
o Havsstrand
o Limnisk strand
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Artvärden
I den mån artvärden är kända återges viktiga naturvårdsarter och
rödlistade arter som har betydelse för de övergripande artvärdena.
Det totala kända antalet rödlistade arter vid tidpunkten för
sammanställningen är också av intresse. Utgångspunkten har varit
att om ett område har mer än 10 rödlistade arter som inte är
fåglar finns det anledning att överväga att ta med området bland
de regionalt klassade 1 och 2. Det är dock inte något krav för att
området skall få dessa klassningar. Även fåglar är betydelsefulla
men det är ofta svårt att avgöra om de är tillfälliga besökare eller
häckar enbart utifrån att titta i artportalen. På samma sätt kan 100
rödlistade arter vara ett riktvärde för artvärden som bör övervägas
för klass 1 i Skåne.
NVI standard använder följande indelning av artvärden (2020):
o Obetydligt artvärde – inga eller
obetydliga förekomster av
naturvårdsarter.
o Visst artvärde – enstaka
naturvårdsarter, enstaka rödlistade
arter förekommer.
o Påtagligt artvärde – flera
naturvårdsarter, enstaka rödlistade
arter förekommer.
o Högt artvärde – ett stort antal
naturvårdarter, flera rödlistade arter
och enstaka hotade arter
förekommer. Detta är ofta fallet för
de områden som beskrivs i den
regionala naturvårdsplanen 2021.

Funktion och samband
Under denna rubrik beskrivs de viktigaste ekologiska funktionerna
och sambanden till andra naturområden i omgivningen eller
värdetrakten. Viktiga funktioner som tas upp är biologisk
produktion, pollinering, rastplatser, unika mikroklimat eller
fysiska förhållanden som salthalt och strömmar med mera.
Samband utgår till stor del från värdetrakterna och
spridningsmöjligheter mellan olika högt klassade områden inom
värdetrakten.
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Förutsättningar för bevarande
Här återges de förutsättningar som är betydelsefulla för att
värdena skall bestå. Till exempel att fortsatt beteshävd är
avgörande för att en beteshävdad flora kan leva kvar eller att
avsaknad av konventionella skogsbruksåtgärder är förutsättning för
att död ved och viktiga strukturer finns kvar i skogsmark.

Status
De formella regleringarna i form av naturreservat,
naturvårdsområde, nationalpark, strandskydd, riksintresse och
växt- och djurskyddsområde uppges.

Referenser
Viktiga referenser som kommunala naturvårdsprogram,
bevarandeplaner för Natura 2000-områden eller beslut om
bildande av naturreservat och skötselplaner för naturreservat tas
upp här.

Resultat
När alla områden är avgränsade och klassade är det värdefullt att
analysera resultatet av antal områden och arealen i de olika
klasserna. Det är även intressant att redovisa detta för respektive
kommun och för marina, terrestra och limniska miljöer separat.
Utifrån resultatet är det också möjligt att redovisa hur stor andel
av de olika kategorierna som är skyddad enligt miljöbalken.
För Skåne har det även gjorts en sammanställning av hur olika
huvudgrupper av biotoper är fördelade i de olika värdeklasserna i
areal och andel av totalt förekommande areal av biotopen samt de
mål som finns uppsatta. Denna bygger på marktäckedata och de
47 markanvändningstyper som där finns beskrivna. Dessa analyser
är ännu inte färdiga men kommer att redovisas i den slutliga
versionen. Utifrån dessa data är det möjligt att analysera biotoper
och habitat som är underrepresenterade i skyddsarbetet.

Areal terrester natur i naturvårdsplanen
Den reviderade planen har totalt 16,5% av den terrestra miljön
klassad som höga naturvärden (klass 1-3) vilket ligger mycket nära
den förra klassningen 1996-97. Skillnaden är främst att
naturvärdena som är bedömda år 2021 är främst biologiska och ett
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antal områden som tidigare fått hög klassning på grund av främst
landskapsvärden har utgått. Samtidigt har ny kunskap tillkommit
som visar på höga värden i tidigare okända områden. Särskilt
märks detta i de centrala och norra delarna av landskapet där
många kommuner har gjort naturvårdsprogram med NVI
metoden.

Diagram 1 Andel terrester miljö i naturvårdsplanen 2021 (Länsstyrelsen Skåne)

I diagrammet framgår att Lund har en särställning med hela 36,4%
av arealen som höga naturvärden. Därefter följer Höör med
26,3%. Kristianstad med 24,2%, Bromölla med 22,1% och Sjöbo
med 21,5%. De kommuner som har låg andel högt klassad natur
är utpräglade jordbrukskommuner eller kommuner med
omfattande stadsbygd som Burlöv, Staffanstorp, Malmö,
Trelleborg och Helsingborg. I dessa kommuner skiljer sig
bedömningen i de kommunala naturvårdsprogrammen en del från
andra kommuner med mer naturmiljöer och här har även parker
och rekreativt värdefulla miljöer har fått höga klassningar.
Eftersom flertalet av de kommunala områdena är med i den
regionala naturvårdsplanen framträder de främst som en hög areal
av klass 3 områden i några kommuner, bland annat Burlöv (84%),
Åstorp (68%), Trelleborg (63%), Malmö (63%), Landskrona
(62%) och Staffanstorp (61%). Även Perstorp har en stor areal av
klass 3 områden (69%) som troligen främst beror på att
kommunen är välinventerad men att många områden är små och
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därför inte kommit med i de högre klasserna i den regionala
naturvårdsplanen.

Diagram 2. Andel klassad terrester natur i tre klasser i naturvårdsprogrammen
1996-1997

Om vi jämför resultatet från de båda naturvårdsprogrammen från
1997 ser vi att några kommuner skiljer sig från den äldre
bedömningen i den reviderade klassningen. Bland annat Bromölla
har en mycket stor andel klass 3 i de äldre programmen som
främst bygger på landskapsvärden. Även Båstad, Ängelholm och
Svedala ligger betydligt högre i de äldre programmen medan
Kristianstad, Lund och Simrishamn har en likvärdig bedömning
även om kriterierna har förändrats. Det går även att utläsa av
diagrammet att värdepyramiden har en bredare bas i före detta
Kristianstads län med fler klass 3 än klass 1 än i Malmöhus län där
klass 1 och 2 är vanligare.

Areal marin natur i naturvårdsplanen
Totalt har 61% av kommunernas havsområden bedömts i klass 1-3
i naturvårdsplanen. Fördelningen är cirka 30% i klass 1, 46% i
klass 2 och 24% i klass 3. Arealuppgifterna för havsområden blir
lite komplicerade eftersom territorialgränsen ligger utanför
kommungränserna och därmed ligger även delar av Natura 2000områden och naturreservat utanför kommungränserna.
Diagram 3 visar att flera kommuner längs Öresund och
Kattegatt har 100% av kommunens yta inom klass 1-3. Detta
gäller Båstad, Ängelholm, Höganäs, Vellinge och Bromölla. Flera
andra kommuner längs Öresund som Helsingborg, Malmö och
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Lomma samt Trelleborg vid Östersjökusten har närmare 80% av
havsområdet inom klass 1-3. De kommuner som har minst areal
marina miljöer i naturvårdsplanen är Simrishamn, Ystad och
Skurup villket till viss del beror på bristande kunskapsläge för de
marina miljöerna i dessa kommuner. Generellt medför ökad
salthalt i Öresund och Kattegatt en större mångfald av biotoper
och arter som påverkar bedömningen. Trålningsförbudet i
Öresund har också bidragit till att naturvärdena bedöms högre
här.

Diagram 3. Andel klassad marin natur i tre klasser i naturvårdsplan 2021

Areal skyddad natur
Den totala arealen skyddad natur med naturreservat, nationalpark
och natura 2000 område är i Skåne 4,2% av landarealen.
Fördelningen mellan kommunerna varierar från Lund med 19%
av landarealen skyddad till Staffanstorp som bara har 0,05%
skyddad. De med högst andel skyddad natur efter Lund är
Höganäs med 16%, Bromölla med 13,8%, Vellinge med 11,6%
och Båstad med 10,5%. För marina områden har fyra kommuner
100% av ytan skyddad. Dessa siffror säger inte mer än att
förutsättningarna varierar i de olika kommunerna.
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Diagram 4. Andel Skyddad terrester natur i form av naturreservat, nationalpark och
Natura 2000-område i respektive kommun i Skåne 2021

Diagram 5. Andel skyddad marin natur i form av naturreservat, nationalpark och
Natura 2000-område i respektive kommun i Skåne 2021

Mer intressant är hur stor andel av den utpekade naturen i
naturvårdsplanen som är skyddad. Totalt av de 16,5% av Skånes
landyta (inklusive sötvatten) som är högt värderade i
naturvårdsplanen är 28,72% skyddade idag i form av
naturreservat, nationalpark eller natura 2000-område. Skillnaden
mellan kommunerna är stor från Höganäs med 80% av de
utpekade områdena som skyddade till Staffanstorp med 1%. För
de små kommunerna är siffrorna missvisande då ett enda
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naturreservat kan öka skyddsgraden till 50% i till exempel Burlöv
och Staffanstorp med få högt klassade områden. Generellt ger
dock diagrammet nedan bild av att flera kommuner har mycket
oskyddad värdefull natur, till exempel Eslöv, Ängelholm, Svedala,
Östra Göinge, Hässleholm, Trelleborg, Åstorp och Örkelljunga.

Diagram 6. Andel av de utpekade terrestra områdena i klas 1-3 i den regionala
naturvårdsplanen som är skyddade som naturreservat, nationalpark eller Natura
2000-områden. Länsstyrelsen Skåne 2021

För de marina områdena blir den skyddade andelen av de
utpekande områdena i NVP 2021 ganska lika den totala andelen av
den skyddade marina arealen. Även här har Båstad, Höganäs,
Vellinge och Ängelholm 100% skyddad andel av klass 1-3.
Kävlinge har cirka 70% skyddad andel av NVP 2021 mot cirka
30% totalt. I övrigt är de skyddade områdena koncentrerade till
de fyra kommunerna med 100% skyddade marina miljöer.
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Diagram 7. Andel av de utpekade marina områdena i klass 1-3 i den regionala
naturvårdsplanen som är skyddade som naturreservat, nationalpark eller Natura
2000-område. Länsstyrelsen Skåne 2021

Naturtyper i naturvårdsplanen
Med hjälp av marktäckedata finns det möjlighet att göra en grov
indelning av naturtyper i naturvårdsprogrammet. Marktäckedata
bygger på analyser av satellitbilder och det finns begränsningar för
vilka naturtyper som kan urskiljas. Bland annat är det fortfarande
svårt att skilja olika typer av lövskog och olika typer av gräsmarker
åt. Av de 47 olika naturtyper som kan utläsas ur marktäckedatan
har dessa grupperats i sju grupper utifrån vegetation och grad av
kulturpåverkan:
Skogsmark

Här ingår både barrskog, blandskog, lövskog och ungskog men
ingen skillnad görs om det är intensivt brukad eller gammal skog.
• Barrskog ej på lavmark >15 m
• Barrskog ej på lavmark 5-15 m
• Barrskog på berg i dagen
• Barrskog på myr
• Blandskog, ej på myr eller berg i dagen
• Blandskog på myr
• Blandskog på berg i dagen
• Lövskog ej på myr eller berg i dagen
• Lövskog på myr
• Lövskog på berg i dagen
•

Ungskog
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Hav

Här ingår öppet hav, vegetationsklätt hav och saltpåverkade
våtmarker som främst är strandängar närmast havet som
regelbundet översvämmas.
• Kusthav och oceaner, öppen yta
• Kusthav och oceaner, vegetationstäckt yta
• Laguner
• Esturier (Mynningar på vattendrag samt delta)
• Saltpåverkade våtmarker
Våtmarker, sjöar och vattendrag

Här ingår olika former av myrmarker, limnogena våtmarker, sjöar
och vattendrag.
• Blöt myr
• Övrig myr
• Limnogena våtmarker
• Sjöar och dammar, vegetationstäckt yta
• Sjöar och dammar, öppen yta
• Vattendrag
Öppna gräs-, häll- och sandmarker

Här ingår betesmarker, hedmarker och busksnår som ofta har
höga biologiska värden, stränder, sanddyner och sandslätter och
berg i dagen samt grus- och sandtag som också ofta har höga
biologiska värden.
• Betesmark
• Hedmark
• Stränder, sanddyner och sandslätter
• Grus- och sandtag
• Berg i dagen och blockmark
• Busksnår
Urbana grönytor och andra mer kulturellt påverkade
vegetationstyper

Här ingår mer kulturpräglade miljöer som parker, grönområden,
idrottsanläggningar, campingplatser, bär- och fruktodlingar samt
hyggen som i och för sig inte är urban miljö men påtagligt
kulturpåverkad.
• Hygge
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•
•
•
•
•
•

Ej Urban park
Urbana grönområden
Idrottsanläggningar etcetera
Golfbana
Campingplats och fritidshusbebyggelse
Frukt- och bärodling

Åkermark

Här ingår all mark som är permanent brukad som åker.
• Åkermark
Urbana ytor inklusive trädgårdar

Här ingår kraftigt omvandlade och hårdgjorda ytor som
hamnområde, flygplats, väg- och järnvägsnät, deponier, tät
stadsstruktur, industri, torvtäkt men även tätorter med trädgårdar
där det tyvärr inte finns möjlighet att skilja bebyggelse från
trädgård. Annars kan trädgårdar ha värden för biologisk mångfald
och borde hamnat i Urbana grönytor.
• Torvtäkt
• Industri, handel, service etcetera
• Landsortsbebyggelse
• Orter med mer än 200 invånare, större trädgårdar
• Orter med mer än 200 invånare, mindre trädgårdar
• Tät stadsstruktur
• Orter med mindre än 200 invånare
• Deponier
• Övrig mineralextraktionsplats
• Byggplats
• Hamnområde
• Flygplats
• Väg- och järnvägsnät med kringområde
Om vi ser på fördelningen av de olika markanvändningstyperna i
de 33 skånska kommunerna framträder den stora variationen.
Skogsdominerade kommuner som Osby, Hässleholm, Östra
Göinge, Perstorp, Klippan och Bromölla har alla mer än 50%
skogsmark. De kommuner som har störst andel gräsmarker är
Lund, Hörby, Sjöbo och Tomelilla med över 10%. Ser vi till den
totala arealen betesmark är de stora kommunerna Kristianstad och
37

Hässleholm i topp. De kommuner som domineras av åkermark är
Staffanstorp, Eslöv, Åstorp, Bjuv, Helsingborg, Svedala,
Tomelilla, Svalöv och Lund. Kommuner med stor andel urban
miljö är bland annat Burlöv, Malmö, Helsingborg och Åstorp.
Kustkommunernas marina del av kommunen påverkar
proportionerna mellan de olika markslagen och bör beaktas. Dessa
arealer säger dock ganska lite om kvaliteterna i naturen och
naturvårdsplanen fångar bättre upp kärnvärdena. Denna analys är
dock inte färdig och kommer att presenteras i den slutliga
versionen.

Diagram 8. Fördelning av markslag i de 33 kommunerna
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Diagram 9. Totala arealen skogsmark (i hektar) i de 33 kommunerna

Diagram 10. Totala arealen våtmarker, sjöar och vattendrag i de 33 kommunerna.
Kristianstad kommun gör skäl för namnet vattenriket.
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Diagram 11. Totala arealen gräsmark (i hektar) i de 33 kommunerna

Exempel Bjuvs kommun

Som exempel kan vi se på Bjuvs kommun (diagram 12) där 57%
är åkermark, 6,7% hårdgjorda ytor, 4,8% är urbana grönklädda
ytor, 5,8% är mer naturliga busk- och gräsmarker, 0,2% är
våtmarker, sjöar och vattendrag (syns ej) och 25,4% är skog i
olika former (ej hygge som räknas till kraftigt påverkade
grönstruktur 4). Dessa naturtyper kan delas in i mer naturliga 1-3
och mer människopåverkade 4-6 och ger en bild av
förutsättningarna för den biologiska mångfalden i respektive
kommun. En stor andel av skogsmarken är intensivt nyttjad och
har låga naturvärden. För Bjuvs del är 31% av landarealen mindre
påverkad av människan och i NVP har 7,8% bedömts ha höga
värden (16,65% i genomsnitt). Totalt är 1,3% skyddad i
kommunen (4,2% i genomsnitt).
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Diagram 12. Markanvändningen I Bjuvs kommun i procentuell fördelning

Om vi i stället ser på fördelningen av de olika
markanvändningstyperna i naturvårdsplanen blir fördelningen
annorlunda. Skogsmark står för hela 60%, öppna sand- och
gräsmarker för 27%, åkermark för 6%, urbana grönområden för
4% och sjöar, vattendrag och våtmarker för 2% och urbana
områden för 1%. Som förväntat är det en stor del av lövskog,
betesmarker och vattenmiljöer som har klassats högt.

Diagram 13. Markanvändningen i naturvårdsplanens utpekade område i
procentuell fördelning.

Om vi ser hur stor andel av de olika totala
markanvändningstyperna som förekommer i naturvårdsplanen
representerar skogsarealen i NVP 18% av total skogsareal för
Bjuvs kommun där hela 37% av lövskogen är med i NVP. För
öppna gräs- och sandmarker är 37% av total areal med. För sjöar,
vattendrag och våtmarker är hela 80% av den totala arealen med i
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NVP vilket visar på dessa miljöers betydelse för biologisk
mångfald. Urbana grönytor har 6% med i planen, åkermark 1%
och urbana miljöer 1% vilket speglar dessa miljöer begränsade
betydelse för biologiska värden.
Motsvarande analys kommer att göras för alla kommuner i
Skåne.
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Bilaga till remiss för ny Naturvårdsplan
för Skåne 2021
Särskilt värdefulla områden för biologisk mångfald i Skåne 2021
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