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Sammanfattning

Den nuvarande naturvårdsplanen antogs av kommunfullmäktige år 2012. Sedan 2012 har cirka
20 procent av naturvårdsplanens utpekade områden av olika anledningar fått försämrade
naturvärden. Det finns därför ett behov av att aktualisera nuvarande naturvårdsplan.
Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att aktualisera
Malmö stads naturvårdsplan. Aktualiseringen föreslås bland annat innehålla en uppdatering av
planens mål samt av planens beskrivande del. Arbetet kommer att samordnas med fastighetsoch gatukontoret, miljöförvaltningen och serviceförvaltningen och avses starta under vintern
2018. Ett samrådsunderlag förväntas tas fram till september 2019.
Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta
att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att aktualisera Malmö stads naturvårdsplan.
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Bakgrund
Naturvårdsplanen är ett viktigt underlag för översiktsplanen gällande prioriteringar av stadens
användning av mark och vatten. Därutöver ansvarar stadsbyggnadsnämnden genom sitt
reglemente för ”att svara för prövning och tillsyn inom naturvården m m som ankommer på
kommunen i enlighet med 7 kap miljöbalken.” Den nuvarande naturvårdsplanen antogs av
kommunfullmäktige år 2012. Planen består av en programdel med strategier för naturvården i
kommunen, samt av en beskrivande del som pekar ut de områden i kommunen som har höga
naturvärden. Den beskrivande delen har delat in alla områden i tre olika naturvårdsklasser enligt
en standard från 1 till 3 där 1 är högsta naturvärde, 2 är mycket högt naturvärde och 3 är högt
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naturvärde. Naturvårdsplanen är ett styrdokument framtaget i enlighet med riktlinjer för
utformning av Malmö stads styrdokument. Malmö stads översiktsplan (2018) refererar till
naturvårdsplanen och skriver att ”Malmös viktigaste naturområden finns utpekade i
Naturvårdsplan för Malmö stad.”
Syfte med naturvårdsplanen
Syftet med den nuvarande naturvårdsplanen (2012) är att ”den ska utgöra ett underlag för den
fysiska planeringen och vara vägledande i allt kommunalt naturvårdsarbete, samt i den allmänna
skötseln av grönområden. Vidare ska naturvårdsplanen redovisa de områden, både i tätorterna
och på landsbygden, som har höga naturvärden.” Naturvårdsplanen är alltså ett verktyg som
används under kommunens exploaterings- och planeringsprocesser. Användningen av
naturvårdsplanen sker främst genom det digitala kartverktyg som har tagits fram:
naturvårdsplanens utpekade områden finns som ett lager i Malmö stads plan- och byggatlas.
Kartan i naturvårdsplanen kan t. ex. vara underlag i planprocessen samt om kommunen vill bilda
ett nytt kommunalt naturreservat. De utpekade områdena har däremot inga formella skydd, med
undantag för våra kommunala naturreservat, utan är endast utpekade som viktiga naturområden.
Utveckling i naturområdena
Under somrarna 2017 och 2018 återinventerades alla områden som är utpekade i
naturvårdsplanen. Syftet var att ta reda på om och hur naturvärdena har förändrats sedan 2012.
Under inventeringen klassades områdena i naturvärdesklass 1 till 3, enligt samma metod som
2012. Dessutom återinventerades områdenas växter. Inventeringen år 2017/2018 visade att 70 %
av de utpekade områdena har samma naturvärdesklass som år 2012, 18 % har sämre
naturvärdesklass och 3 % har bättre naturvärdesklass. Fem av de utpekade områdena har helt
exploaterats sedan 2012, medan 13 stycken har exploaterats delvis. De försämrade naturvärdena
beror främst på utebliven eller ensidig skötsel, exploatering samt invasiva främmande arter (dvs
sådana arter som sprider sig i, och negativt påverkar, miljön och hotar den biologiska
mångfalden).
Behov av och syfte med en aktualiserad naturvårdsplan
De negativa resultaten från återinventeringen pekar på att det finns ett behov av en aktualisering
av nuvarande naturvårdsplan. De mål som är formulerade i naturvårdsplanen behöver omarbetas
för att bättre anpassas till behoven inom naturvården. För att sedan kunna följa upp och uppnå
de aktualiserade målen behöver strategidelen för naturvårdsplanen omarbetas och anpassas till
de nu rådande förhållandena.
Det finns även ett behov av att aktualisera områdesbeskrivningarna i naturvårdsplanens del 2.
Dessa kommer att uppdateras i enlighet med genomförda inventeringar. Bland annat kommer de
beskrivande texterna och artlistorna att uppdateras. I samband med detta behövs en genomgång
av de områden som är utpekade i naturvårdsplanen. Exempelvis innehåller naturvårdsplanen
idag inga marina områden trots att kommunen har höga marina naturvärden. Områden som har
exploaterats bör tas bort från planen, medan områden som har utvecklat höga naturvärden bör
läggas till. En del områden kommer även att få en ändrad avgränsning.
Slutligen är det av stor vikt att en kommunikationsplan för naturvårdsplanen tas fram.
Kommunikationsplanen kommer att underlätta och stödja det strategiska naturvårdsarbetet och
uppfyllandet av naturvårdsplanens mål. Denna plan kommer att rikta sig till såväl privata
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markägare som till interna kommunala aktörer.
Uppdragets innehåll
Sammanfattningsvis kommer uppdraget att innehålla
 konkretisering av naturvårdsplanens mål samt aktualisering av strategierna i
naturvårdsplanens del 1
 uppdatering av områdesbeskrivningarna i naturvårdsplanens del 2
 revidering av utpekade områden på karta i naturvårdsplanen del 2
 framtagande av en kommunikationsplan för naturvårdsplanen.
Uppdragets genomförande och process
Stadsbyggnadskontoret kommer att ansvara för genomförandet av aktualiseringen av
naturvårdsplanen. Arbetet kommer att samordnas med fastighets- och gatukontoret,
miljöförvaltningen och serviceförvaltningen. Arbetet kommer även att ske i samråd med ett
flertal privata markägare, exempelvis sådana som äger fastigheter med mycket höga naturvärden.
Arbetet avses starta under vintern 2018. Ett förslag till aktualiserad naturvårdsplan planeras gå på
samråd till berörda nämnder under september 2019 och bedöms slutligen kunna bli antaget
under våren 2020. Naturvårdsplanen kommer att följa kommunstyrelsens riktlinjer för
utformning av Malmö stads styrdokument.
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