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Sammanfattning

Miljönämnden har fått tillfälle att yttra sig över Länsstyrelsen i Skånes revidering av
Naturvårdsplan för Skåne. Miljönämnden är positiv till att Länsstyrelsen Skåne initierat en
revidering och uppdatering av det regionala planeringsunderlaget för naturvärden.
Miljönämnden har ett antal synpunkter på naturvårdsplanen som bör beaktas i kommunens
samlade yttrande. Sammanfattningsvis bör det förtydligas, vilken typ av planeringsunderlag
naturvårdsplanen är samt på vilket sätt länsstyrelsen kommer att använda sig av
naturvårdsplanen. Miljönämnden anser att naturvårdsplanen inte får förhindra åtgärder som
tillgodoser andra viktiga samhällsintressen.
Miljönämnden önskar även förtydliganden gällande hur avvägning mellan naturvårdsplanen och
behovet av att skydda sig mot klimatförändringar ska hanteras. En helhetssyn kring
klimatförändringar och bevarandet av biologisk mångfald vore önskvärd. Miljönämnden vill
även understryka vikten av att staten utreder behovet av framtida kustskydd och, då det är en
nationell angelägenhet, att staten också bär kostnaderna för detta.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden svarar på kommunstyrelsens remiss enligt förvaltningens förslag till
yttrande.
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelsen, daterad 2021-10-01
Bilaga 1 - Missiv Remiss Länsstyrelsen Skåne Naturvårdsplan för Skåne 2021Bilaga 2 - Bilaga till remiss för ny Naturvårdsplan för Skåne 2021 - Särskilt värdefulla
områden för biologisk mångfald i Skåne
Bilaga 3 – Beskrivning av Malmös värdefulla områden

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2021-10-26
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt remiss avseende Länsstyrelsen Skånes förslag till reviderad
Naturvårdsplan för Skåne till bland annat miljönämnden för samråd. Svar önskas senast
2021-11-03.
Bakgrund

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram ett förslag till Naturvårdsplan för Skåne som ska ersätta
tidigare Naturvårdsprogram för Kristianstads län (antaget 1996) och Naturvårdsprogram för
Malmöhus län (antaget 1997).
Naturvårdsplan för Skåne är tänkt att användas som ett planeringsunderlag där särskilt värdefulla
områden är avgränsade, klassade och beskrivna. Planen är tänkt att komplettera tidigare
framtagna Naturvårdsstrategi för Skåne (antaget 2015) samt länsstyrelsens arbete med grön
infrastruktur.
Remissen består av områdesbeskrivningar specifika för respektive kommun, en textbilaga som
beskriver planens syfte, metodik för framtagandet med mera samt en digital karttjänst som visar
de utpekade områdena. Kartverktyget nås via denna länk:
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1641cf1ef3cb483aaa2ea230611b278a
Länsstyrelsen efterfrågar 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?
Förvaltningens förslag till yttrande

Miljönämnden är positiv till att Länsstyrelsen Skåne initierat en revidering och uppdatering av
det regionala planeringsunderlaget för viktiga naturvärden. Naturvärden och biologisk mångfald
sträcker sig utom kommunens geografiska gränser, vilket gör att det finns ett behov av en
uppdaterad, regional naturvårdsplan för Skåne. Att peka ut värdefulla naturområden i en regional
skala kan tillföra ett viktigt planeringsunderlag och förhoppningsvis sporra till
kommunöverskridande samarbeten i naturvårdsfrågor.
Miljönämnden anser att naturvårdsplanen inte får förhindra åtgärder som tillgodoser andra
viktiga samhällsintressen. Sådana exempel är möjligheten att anlägga en framtida Öresundsmetro
eller havsbaserad vindkraft, vilket också är gynnsamma åtgärder utifrån ett klimatperspektiv.
Miljönämnden önskar även förtydliganden gällande hur avvägning mellan naturvårdsplanen och
behovet av att skydda sig mot klimatförändringar ska hanteras. En helhetssyn kring
klimatförändringar och bevarandet av biologisk mångfald vore önskvärd. Miljönämnden vill
därför understryka vikten av att staten utreder behovet av framtida kustskydd och, då det är en
nationell angelägenhet, att staten också bär kostnaderna för detta.
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Naturvårdsplan för Skåne
Förutsättningarna i Malmö kommun skiljer sig avsevärt från andra delar av Skåne. Med en
relativt stor befolkning och liten areal naturmark behöver Malmö ta hänsyn till de ytor som
finns. Naturområden i kommuner som Malmö är ofta under ett hårt exploateringstryck och
därmed mer hotade i ett regionalt perspektiv. Vad som är av regionalt värde är därför inte alltid
av intresse vid kommunal planering i Malmö. Det är därför av stor vikt att det i Naturvårdsplan
för Skåne förtydligas hur naturvårdsplanen som underlag förhåller sig till kommunala
planeringsunderlag.
Syftet med Naturvårdsplan för Skåne är ”att ge ett bra planeringsunderlag för mark- och
vattenanvändning inom fysisk planering med avvägningar mellan olika intressen” (bilaga 2, s. 9).
Vad planeringsunderlag innebär förklaras inte närmare och det framgår inte hur denna plan
förhåller sig till kommunens egna planer, såsom översiktsplan och naturvårdsplan, i synnerhet
när dessa skiljer sig åt. Även om naturvårdsplanen, efter denna remiss, synkroniseras mer med de
kommunala planeringsunderlagen, kommer dessa underlag inte att överensstämma helt eftersom
olika metodik och förhållningssätt har använts för att ta fram de olika planerna.
På sida 14 i bilaga 2 står det vidare att ”Länsstyrelsen i Skåne kommer att ägna särskilt stor
uppmärksamhet” åt de områden som i planen är utpekade som klass 1 och 2 (mycket höga
naturvärden). Miljönämnden anser att det behöver förtydligas på vilket sätt länsstyrelsen ska
använda planen vid sina egna ställningstaganden, exempelvis om planen kommer att användas
vid granskning av kommunala översiktsplaner och detaljplaner.
Synpunkter om kartunderlaget
Några av de områden som i Malmö stads naturvårdsplan är utpekade som klass 1-områden är
inte utpekade som klass 1 i den regionala planen. Naturvårdsplanen för Skåne pekar dessutom
endast ut stora naturområden, vilket kan det få negativa konsekvenser vid kommunal planering i
Malmö. Malmö kommun har få stora naturområden och varje enskilt område, även små sådana,
kan ha stor betydelse för den lokala, samt i vissa fall regionala, biologiska mångfalden. Vidare
ingår en del mindre områden i ett större nätverk av naturområden med stor betydelse för den
biologiska mångfalden. Förslagsvis bör även mindre områden pekas ut i Naturvårdsplan för
Skåne.
Miljönämnden anser att gränsdragningarna för marina områden behöver beskrivas och
motiveras tydligare. Det saknas även beskrivningar och motiveringar till klass 3-områdena vilket
gör det svårt att avgöra om deras placering och storlek är tillräckliga för att uppfylla syftet med
utpekandet. Detta är särskilt viktigt för det generella klass 3-området som sträcker sig längs med
hela skånska kusten.
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Barnkonventionen

Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende på följande sätt. Utpekande
av värdefulla naturområden på lokal och regional nivå är ett viktigt verktyg för att säkerställa att
kommande generationer får möjlighet och förutsättningar för ett gott liv i Malmö och Skåne.
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