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Förord
Skåne är den del av Sverige som har flest landskapstyper och för många skånska kommuner är
landskapet en stor del av kommunens attraktionsvärde för besöksnäring, turism, boende och rekreation
samt för företagsetableringar. Samtidigt har Skåne lägst andel allemansrättslig mark i Sverige vilket
ger ett högt tryck på naturen. Den gröna strukturen fyller många olika funktioner för vårt samhälle
och naturen tillhandahåller ekologiska tjänster som är av samhällsekonomisk betydelse. Det är viktigt
att ta ett gemensamt grepp kring dessa frågor.
Det finns ett behov av att utveckla gröna strukturer och stråk för att bättre binda samman Skånes
flerkärniga grönstruktur och förbättra dess funktion. Syftet med rapporten är att visa på utvecklingsmöjligheter för den gröna strukturen i Skåne och vara en inspiration för kommunerna i detta arbete.
Vi vill med kunskapsunderlaget lyfta och diskutera just de gröna värden som finns i Skåne och
vikten av att se grönstrukturen som en helhet i ett regionalt perspektiv, precis som trafikinfrastruktur
och bebyggelsestruktur. Detta är viktigt för att kunna förstå vilka samband det finns mellan olika
delar av den skånska grönstrukturen. Genom att redovisa en regional skala för den gröna strukturen,
där varje kommun finns med som en viktig pusselbit, är tanken att rapporten ska fungera som ett
underlag för regional samverkan genom att synliggöra strukturernas kommungränsöverskridande
karaktär.
Det är först på senare tid som begreppet grönstruktur börjat användas och inarbetas i de kommunala
översiktsplanerna. Att se samband och verka för en sammanhängande grön struktur över kommungränserna ger ett bättre beslutsunderlag. Genom att samverka i arbetet med att utveckla Skånes gröna
värden kan vi öka attraktionskraften för såväl människor som näringsliv och bidra till fortsatt tillväxt och ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling i Skåne. Det är vår förhoppning att
utvecklingsfrågorna får större utrymme när det gäller grönstruktur, som traditionellt främst har
handlat om bevarande och skydd.
Vi hoppas att kunskapsunderlaget och analyserna i denna rapport ska bidra till att den gröna
strukturen i större utsträckning inkluderas i planeringsarbetet. Förhoppningen är att det här
underlaget ska inspirera och visa på möjligheter för att skapa den bästa utvecklingen av Skåne.
Tack till alla er som på olika sätt bidrar till arbetet med Strukturbild för Skåne.

Pontus Lindberg

Eva Bertz

Christine Axelsson

Ordförande
Regionala tillväxtnämnden
Region Skåne

1:a vice ordförande
Regionala tillväxtnämnden
Region Skåne

2:e vice ordförande
Regionala tillväxtnämnden
Region Skåne
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Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att visa på utvecklingsmöjligheter
för de gröna strukturerna i Skåne och vara en inspiration
för kommunerna. Kommunerna kan sedan använda detta
material för att lyfta in de gröna strukturerna i sitt översiktliga
planeringsarbete. Genom en ökad samsyn och dialog är det
möjligt att på bästa sätt förvalta och utveckla de värden som
finns i de gröna strukturerna. Arbetet med Grönstruktur i
Skåne - Strategier för en utvecklad grön struktur har utgått från
den tidigare strategin från 2004 och reviderats utifrån nytt
underlagsmaterial från olika aktörer samt kommunernas översiktsplaner.
För att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling är det
väsentligt att utveckla de gröna värdena, dess funktion och
kvalitet. Grönstruktur är ett samlande begrepp för en struktur
som består av små och stora gröna och blå områden av olika
karaktär och funktion. Åkermark, bebyggelse och vägar
räknas inte in i grönstrukturen men har betydelse för dess
funktioner och utvecklingsmöjligheter. Begreppet är sektorsövergripande, vilket innebär utmaningar när många olika
discipliner ska samverka. För att framgångsrikt kunna utveckla
grönstrukturens värden är det avgörande att öka kunskapen
om och förståelsen för grönstrukturen.
Den gröna strukturen fyller många olika funktioner
för vårt samhälle, den är viktig för hälsa och är en plats för
rekreation, friluftsliv, produktion av livsmedel, skogsprodukter,
energi och vattenrening samt biologisk mångfald. I Skåne har
grönstrukturen en flerkärnig struktur, precis som tätorterna,
och det är en utmaning att knyta samman delarna och tillgängliggöra de gröna strukturerna.
En attraktiv region med stark tillväxt och en varierad
grön struktur lockar inflyttare, näringsliv och handel, men
det ökar också trycket på mark och vatten och ställer ökade
krav på den fysiska planeringen. Överväganden vad gäller
markanvändningen blir extra viktiga med tanke på att Skåne
har lägst andel allemansrättslig mark i Sverige, vilket ger ett
högt tryck på naturen. De gröna och blå områdena behöver,
precis som tätorterna, en infrastruktur som binder samman
delarna för att biologisk mångfald och rekreation ska kunna
upprätthålla sina funktioner.
6

I rapporten presenteras fem utmaningar som är särskilt viktiga
att arbeta med för att utveckla den gröna strukturen. Utifrån
dessa har sedan fem strategier tagits fram och fördjupats i 23
punkter för att möta utmaningarna. Strategierna omfattar
att: ta fram kunskapsunderlag och inspirera, se helheten och
planera sektorsövergripande, planera för hållbara strukturer
och se potentialen i de gröna värdena, binda samman och
utveckla viktiga länkar och satsa på service samt att skapa
former för dialog och öka kunskapen om olika sektorers
villkor och behov. För att visa hur dessa strategier kan
realiseras i landskapet presenteras en översiktlig kartbild med
områden och stråk i den regionala grönstrukturen. Rapporten
ger också en beskrivning av de fysiska strukturerna i grönstrukturen, en fördjupad diskussion kring grönstrukturens
betydelse för Skånes utveckling och exempel på hur det är
möjligt att arbeta vidare.
Kommunerna har enligt plan- och bygglagen huvudansvaret för användningen av mark och vatten. Länsstyrelsen
har en viktig roll vid kommunala planprocesser och vid
infrastrukturplanering och ska samordna statens intressen,
ge goda råd och tillhandahålla planeringsunderlag. Region
Skåne ansvarar för utvecklingsarbetet i Skåne och stöder
kommunerna i arbetet kring utvecklingen av olika strukturer, bland annat i arbetet med Strukturbild 2.0.
Strukturbild för Skåne är en arena för dialogen kring
utmaningen om ett utvecklat regionalt perspektiv på den
fysiska planeringen. Det är ett sätt att arbeta vidare med
och konkretisera det regionala utvecklingsprogrammet
för Skåne. Arbetet ska fungera som ett underlag till nästa
utvecklingsprogram samt vara en hjälp i arbetet med att
överbrygga glappet mellan kommunernas översiktsplaner
och det regionala utvecklingsprogrammet. De gröna strukturerna bidrar i hög grad till att uppfylla de regionala målen
om ökad tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans.
Strukturbild för Skåne kommer att arbeta vidare med detta
tillsammans med kommunerna i framtagandet av gemensamma strategier för Skåne.
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Arbetet med fysiska
strukturer i Skåne

Skåne står inför flera utmaningar kring användningen av regionens värdefulla mark och utvecklingen av den flerkärniga
ortstrukturen. För att skapa en långsiktigt hållbar utveckling
behövs en bra balans mellan olika intressen för markanvändning och mellan de olika strukturerna bebyggelsestruktur,
trafikinfrastruktur och grönstruktur. Den fysiska planeringens regionala dimension behöver lyftas för att stärka Skåne.
Redan i förbundsordningen för dåvarande Regionförbundet
Skåne formulerades uppdraget från de skånska kommunerna
att regionförbundet ska ”verka för att samordna den översiktliga planeringen och regionala miljöfrågor”¹. Det regionala
utvecklingsprogrammet för Skåne lyfter flera frågor med
koppling till en ökad interaktion mellan regional utveckling,
fysisk planering och kommunernas översiktsplaner.

Det regionala utvecklingsprogrammet
I Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016 är
utgångspunkten ”Ett livskraftigt Skåne”. För att uppnå
visionen har fyra övergripande mål identifierats – Tillväxt,
Attraktionskraft, Bärkraft och Balans. Dessa mål har alla
en stark koppling till Skånes framtida markanvändning och
därmed även till den kommunala översiktsplaneringen.
Grönstrukturen bidrar i hög grad till Skånes attraktionskraft.
God miljö och närhet till natur- och rekreationsområden
samt parker är viktiga faktorer vid val av bostadsort och även
en etableringsfaktor för näringslivet. Gröna områden har en
social funktion dels som mötesplats och dels för rekreation,
lek och upplevelser. Den fungerar som kommunikationsstråk
och rymmer ofta möjligheter till motion och hälsofrämjande
aktiviteter och har därför även en stor betydelse för folkhälsa,
välbefinnande och livskvalitet. Skånes natur- och kulturvärden är också en av de viktigaste tillgångarna för turist
näringen.
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Grönstrukturen är också till stor del ett produktionslandskap, vilket ger regionen stora ekonomiska värden. Naturen
tillhandahåller dessutom många ekologiska tjänster, exempelvis pollinering, som tas för givet, men som är av ekonomisk
betydelse. I det regionala utvecklingsprogrammet har fem
utmaningar identifierats för Skånes utveckling. Utmaningarna är att:
• Skåne ska vara en ledande kunskapsregion
• Delaktigheten ska öka och utanförskapet minska
• Minskad miljöpåverkan samt klimatanpassning
• Skånes tillgänglighet ska utvecklas
• Integrationen i Öresundsregionen måste öka
Inom utmaningen ”Minskad miljöpåverkan samt klimatanpassning” står ”En satsning på att dels bibehålla befintliga
natur- och rekreationsområden i Skåne, dels främja människors besök i dessa områden är också ett prioriterat område.
Det är angeläget att hushålla med den värdefulla åkermarken,
vårda och utveckla natur- och kulturmiljöer för rekreation
och natur- och kulturupplevelser samt slå vakt om biologisk
mångfald.” I utmaningen ”Skånes tillgänglighet ska utvecklas”
betonas att ”Det krävs en samverkan för att planera för och
utveckla robusta och hållbara fysiska strukturer avseende infrastruktur, bostäder, arbetsplatser, rekreation och grönstruktur.
Ett regionalt perspektiv på planeringen är nödvändigt.”

¹ Förbundsförordning för Regionförbundet Skåne 1997-03-21. I kommentarerna till förbundsförordningen punkt 6, 7 och 8 utvecklas tankarna om detta. ”Skånes 33 kommuner har genom
det kommunala planmonopolet, var och en inom sitt geograﬁska område, ett odelat ansvar för
den fysiska planeringen. Regionförbundets roll inom den översiktliga planeringen är att initiera
och underhålla den planeringsdialog som är nödvändig mellan enskilda kommuner och andra
aktörer, till exempel Traﬁkverket, kring markanvändnings-, bebyggelse-, och miljöfrågor som
berör ﬂera kommuner i Skåne. För att kunna fylla denna roll krävs att Regionförbundet själv har
kompetens att lägga fram alternativ och analysera konsekvenser av olika val.” I punkt 8 står det
att ”sambandet med infrastrukturinvesteringar, miljöfrågor och fysisk planering är påtaglig men
också med andra utvecklingsfrågor”.

Det miljöstrategiska programmet
Miljöstrategiskt program för Region Skåne är ett av sektorsprogrammen som kopplats till det regionala utvecklingsprogrammet. I programmet identifieras en inriktning på det
utåtriktade miljöarbetet i form av insatsområden och visioner,
samt mål och förslag på åtgärder för att uppnå dessa.
Programmet har ett tydligt utvecklingsperspektiv och ska
utgöra stöd för politiska prioriteringar och beslut om insatser
på miljöområdet. Genom att peka ut insatsområden och
en inriktning för Region Skånes miljöarbete ska det miljöstrategiska programmet vägleda och stimulera åtgärder och
aktiviteter som verkar för en positiv miljöutveckling i Skåne.
Inom insatsområdet Hållbar stadsutveckling i Skåne är en
av åtgärdspunkterna Robusta och energieffektiva fysiska
strukturer. Att ”fortsätta arbetet med Strategi för en grönstruktur i Skåne med syfte att utveckla regionala strukturer
och förbättra folkhälsan” anges som ett sätt att göra detta.
I det miljöstrategiska programmet slås det även fast att
Skåne har många och omfattande natur- och rekreationsområden, vilket är en stor tillgång för Skånes invånare och
turister. Skånes naturområden är viktiga för att bevara och
öka den biologiska mångfalden. Ökad biologisk mångfald
är ett prioriterat miljömål både i Skåne och i Europa. Skånes
natur- och rekreationsområden är viktiga för tillväxt och
sysselsättning på landsbygden. Projekt som syftar till miljödriven näringslivsutveckling, att utveckla Skånes natur- och
kulturområden, ekoturism, öka den biologiska mångfalden
eller tillgängliggöra natur- och rekreationsområden är av
stort intresse nationellt och internationellt.

Strukturbild för Skåne
Region Skåne, Avdelningen för regional utveckling, är
ansvarig för arbetet med Strukturbild för Skåne som även är
ett av sektorsprogrammen som kopplas till det regionala
utvecklingsprogrammet. Samtliga 33 skånska kommuner
deltar i arbetet. Strukturbild för Skåne är ett sätt att arbeta
vidare med, och konkretisera, det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne och kan också fungera som ett
underlag för framtida utvecklingsprogram. Arbetet är ett
sätt att överbrygga glappet mellan, och tydligare koppla
samman, det regionala utvecklingsprogrammet och
kommunernas översiktsplanering. Strukturbild för Skåne
är en arena för dialogen kring utmaningen om ett utvecklat
regionalt perspektiv på den fysiska planeringen.

Politisk styrgrupp

Referensgrupp

Projektsekretariat

Dialog och samverkan Skånes 33 kommuner
bl.a. workshops, runda bord och seminarier
Figur 1: Organisationsskiss

Framtagandet av rapporter syftar till att samla det material
och kunskapsunderlag som finns hos Region Skåne och de
skånska kommunerna, Länsstyrelsen i Skåne och ett flertal
andra organisationer, samt att fördjupa och vidareutveckla
den regionala dialogen kring olika utvecklingsfrågor med
koppling till fysisk planering och kommunernas översiktsplaner. Den gemensamma kunskapsbasen och analyserna
ger ett underlag för att formulera gemensamma strategier
och framtidsbilder. Målsättningen är att samverka för att
planera för och utveckla energieffektiva och hållbara fysiska
strukturer, det vill säga att belysa att infrastruktur, bostäder
och arbetsplatser måste planeras med en hushållning av den
goda åkermarken och bevarande av grönytor. Den gemensamma nyttan för de olika aktörer som deltar i arbetet med
Strukturbild för Skåne är en viktig aspekt i arbetsprocessen.
Inom ramen för Strukturbild för Skåne har ett flertal
rapporter och TemaPM tagits fram:
- Att bo och arbeta i Skåne				
- Näringsliv, handel och service i Skåne
		
- Markanvändning i Skåne		
- Image och attraktionskraft i Skåne 		
- Skåne Växer TemaPM: Kommundialog		
- Öresundsregionen i ögonhöjd
		
TemaPM: Attraktiva stadsmiljöer
- Skånes kreativa kapacitet
TemaPM: Kreativitet och tolerans			
- Strukturbild för Skåne – utmaningar för framtiden
- Tidningen Strukturbild 2.0, scenarier och vägval
- Framtidens näringsliv TemaPM: Näringslivsdialog
- Bytespunkten som mötesplats i Skåne
TemaPM: Attraktiva bytespunkter			
- Flerkärnighet i Skåne 				

2006
2008
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
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Strukturbild 2.0

Under 2010 påbörjades arbetet med Strukturbild för Skånes
andra fas - Strukturbild 2.0. Målet är att de skånska aktörerna
tillsammans ska utarbeta gemensamma strategier för Skåne
med koppling till den fysiska planeringen. Hur kan vi
gemensamt skapa långsiktigt hållbara och effektiva fysiska
strukturer? Fokus för arbetet har inledningsvis legat på hur
Skånes utveckling kan se ut genom framtagande av scenarier
och vägval. I ett flertal processteg har ett antal viktiga strategiska frågeställningar identifierats och ett antal framtidsscenarier utvecklats. Tre huvudfrågor har tagits fram med
syfte att fokusera på vad Skåne står inför nu och framöver
kopplat till fysisk planering. Frågeställningar som är oerhört
viktiga för Skånes utveckling och som vi gemensamt måste
diskutera och hantera.
• Attraktivitet på alla nivåer – Hur skapar vi en fysisk
planering som bidrar till en attraktiv region?
• Plats för alla – Vilka avvägningar måste vi göra när
det gäller mark- och vattenanvändningen framöver?
• Ett tillgängligare Skåne – Hur kopplar vi samman
boendepreferenser, arbetsplatser och befolkningsutveckling och dess sammansättning med den fysiska
planeringen?
Att inkludera Skånes gröna strukturer och se dem i ett
helhetsperspektiv i den översiktliga planeringen är en viktig
del i att skapa långsiktigt hållbara och effektiva fysiska
strukturer för Skåne.

Strategi för en grön struktur i Skåne
Strategi för en grön struktur i Skåne var ett av de tre prioriterade
projekten i Planering och Miljös (tidigare avdelning inom
Region Skåne) ramprogram 1999–2002. Arbetet påbörjades
under hösten 2000 och den färdiga strategin antogs i januari
2004. Dokumentet var det första som Region Skåne tog
fram tillsammans med Skånes alla 33 kommuner.
Det är svårt att ge en tydlig bild av vad Strategi för en
grön struktur i Skåne har betytt för översiktsplanerna i Skåne,
men flera kommuner har använt och refererar till materialet
i sina översiktsplaner, bland annat Örkelljunga, Lund och
Lomma kommuner. Rapportens viktigaste bidrag har varit
att lyfta frågan om grönstruktur i den översiktliga planeringen
och bland annat Bromölla gjorde en grönstrukturplan för
kommunen direkt efter att den regionala strategin presenterades. Idag har flertalet kommuner någon form av redo12

visning av grönstrukturen i sina översiktsplaner och på det
sättet har strategin haft betydelse i den fysiska planeringen.
Sedan Strategi för en grön struktur i Skåne antogs i januari
2004 har mycket hänt i regionen och omvärlden och det
fanns ett behov av att uppdatera dokumentet utifrån dagens
förutsättningar.
I december 2010 beslutade Region Skånes Regionala
tillväxtnämnd om en aktualisering av arbetet. Sedan Strategi
för en grön struktur i Skåne arbetades fram har formerna för
samverkan mellan kommunerna och Region Skåne vidareutvecklats inom framförallt arbetet med Strukturbild för
Skåne. Inför starten av aktualiseringsarbetet framkom att
kommunerna ville att Strategi för en grön struktur i Skåne
skulle knytas till Strukturbild för Skåne. Projektet har därför
genomförts inom ramen för det arbetet.
Aktualiseringen av Strategi för en grön struktur i Skåne
inleddes med en kick-off den 21 mars 2011 där 24 av de skånska
kommunerna var representerade tillsammans med tjänstemän
från Länsstyrelsen i Skåne län, Skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, LRF med flera. Efter detta har innehållet i
rapporten diskuterats i dialogmöten med kommunerna samt i
referensgrupp och politisk styrgrupp. Under hösten 2012 gick
Grönstruktur i Skåne – Strategier för en utvecklad grön struktur ut
på remiss och två dialogmöten anordnades. 33 remissyttranden
kom in och finns sammanställda i en remissammanställning.
Rapporten har reviderats utifrån remissyttrandena och presenterades för styrgruppen i december 2011.
Den politiska styrgruppen består av Regionala tillväxtnämndens presidium samt representanter från Skånes fyra
hörn – MalmöLundregionen, Skåne Nordost, Skåne Nordväst och SÖSK². Utöver den politiska styrgruppen och de
olika arbetsgrupperna finns en referensgrupp knuten till
Strukturbild för Skåne, med representanter från bland annat
Länsstyrelsen i Skåne län, Kommunförbundet Skåne,
universitet och högskolor, Tillväxt, miljö och regionplanering i Stockholm, LRF, Svensk handel, Göteborgsregionens kommunalförbund, Boverket, Tillväxtverket och
danska samarbetspartners.

² MalmöLundregionen (fd.Samverkan Skåne Sydväst – SSSV) är ett samarbete mellan
kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala,
Trelleborg och Vellinge. Skåne Nordost är ett samarbete mellan kommunerna Bromölla,
Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge. Skåne Nordväst är ett
samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona,
Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) är
ett samarbete mellan kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad.

Varför en strategi för en
utvecklad grön struktur?

Varför en strategi för en
utvecklad grön struktur?
Skåne är en tillväxtmotor i Sverige och det är attraktivt att bo och verka här. Detta ger många utvecklingsmöjligheter, men innebär samtidigt stora utmaningar för den fysiska planeringen. Skåne har Sveriges bästa jordbruksmark, är en av Nordens mest tätbefolkade regioner och attraherar både nya invånare och företagsetableringar.
Det gör det viktigt att resonera kring hur Skåne ska växa. Ny infrastruktur och nya bostäder och arbetsplatser
ska planeras samtidigt som Skånes goda åkermark och gröna värden måste bevaras och stärkas.

Syftet med den här rapporten är att visa på utvecklingsmöjligheter för den gröna strukturen i Skåne och vara en inspiration
för kommunerna i detta arbete. Rapporten vill också lyfta
och diskutera just de gröna värden som finns i Skåne och
vikten av att se grönstrukturen som en helhet i ett regionalt
perspektiv, precis som trafikinfrastruktur och bebyggelsestruktur. Detta är viktigt för att kunna förstå vilka samband
det finns mellan olika delar av den skånska grönstrukturen.
Förändringar i såväl natur- och grönområden som inom
trafikinfrastrukturen eller bebyggelsestrukturen kan påverka
utvecklingen i andra delar av den gröna strukturen.
Region Skånes roll är att visa på utvecklingsmöjligheter
och den attraktionskraft som grönstrukturen innebär för
rekreation, turism, boende och företagsetablering. Mycket
av underlagsmaterialet bygger på material som Länsstyrelsen
i Skåne tagit fram och det är också länsstyrelsen som ansvarar
för att, tillsammans med kommunerna, bevara värdefulla
natur- och kulturmiljöområden genom planering och skydd.
Region Skåne har det regionala utvecklingsansvaret och för
en diskussion med kommunerna om trafikinfrastruktur och
bebyggelsestruktur och det är viktigt att lyfta in grönstrukturen i denna diskussion.
Genom en ökad samsyn och dialog är det möjligt att
på bästa sätt förvalta och utveckla de värden som finns i
grönstrukturen så att de genererar mervärde till hela Skåne.
Grönstrukturens värden och funktioner ökar betydligt när
dess delområden blir tillräckligt stora och ingår i en väl
fungerande helhet med sammanbindande länkar. Genom
att knyta de mindre grönområdena till en regional struktur
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ökar deras värde för rekreation och biologisk mångfald. Det
ger även större möjligheter att uppnå bättre balans i avvägningar mellan olika intressen för användandet av landskapet
och bättre samspel mellan de olika strukturerna.
Arbetet med Grönstruktur i Skåne - Strategier för en
utvecklad grön struktur har utgått från den tidigare strategin
från 2004 och reviderats utifrån nytt underlagsmaterial från
olika aktörer samt utifrån kommunernas översiktsplaner.
Rapportens syfte är inte att komma med restriktioner och
förbud utan att visa på möjligheter för att skapa den bästa
utvecklingen i Skåne. Målet är att rapporten ska fungera
som en inspiration och stöd i kommunernas översiktliga
planering. Arbetet med att utveckla den gröna strukturen
ligger i linje med de nationella miljömålen och gynnar
flertalet av dessa. Det stödjer även internationella åtaganden
som exempelvis FN:s konvention om och EU:s strategi för
biologisk mångfald.

Behovet av en utvecklad struktur
Skåne är den del av Sverige som har flest landskapstyper och
för många skånska kommuner är landskapet en stor del av
kommunens attraktionsvärde för såväl besöksnäring och
turism som för boende och rekreation för invånarna samt
för företagsetableringar. Samtidigt har Skåne lägst andel
allemansrättslig mark i Sverige, vilket ger ett högt tryck på vår
natur. Den gröna strukturen fyller många olika funktioner
för vårt samhälle , den är viktig för hälsa och är en plats för

rekreation, friluftsliv, produktion av livsmedel, skogsprodukter,
energi, ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Naturen
tillhandahåller många tjänster som tas för givet, men som är
av samhällsekonomisk betydelse.
Det saknas dock ett gemensamt grepp kring dessa frågor.
Planering och förvaltning av landskapet har länge varit indelat
i olika sektorer som värnat om sina egna intressen. Detta
sektoriserade arbetssätt motverkar goda helhetslösningar och
försvårar effektiva åtgärder som gynnar många. Naturvård,
kulturmiljövård, friluftsliv, turism och areella näringar är
områden som ständigt berör varandra och som på regional
nivå måste hanteras gemensamt för att möjliggöra en långsiktigt hållbar utveckling av regionen. Särskilt natur- och
kulturmiljövård är i Skåne intimt sammanvävda i landskapet,
men har separerats genom att kulturmiljövården främst
värnat om bebyggelse och odlingslandskapets strukturer
medan naturvården fokuserat på växter och djur. Förståelsen
för att se naturvården i utpräglade kulturmiljöer, som till
exempel städer, och kulturmiljövärden i utpräglade naturmiljöer, som till exempel skog, har dock ökat. Framförallt de
sista decennierna har även landskapets produktionsaspekter
fått konkurrens av andra värden i landskapet som till exempel
rekreation, turism, biologisk mångfald och kulturmiljövärden.

Dessutom behöver den gröna strukturen i större utsträckning
inkluderas i planeringsarbetet. Det är först på senare tid som
begreppet grönstruktur börjat användas och inarbetas i de
kommunala översiktplanerna. Dock behandlas ofta naturoch rekreationsområden i översiktsplanerna som avskilda
områden som är eller bör skyddas i stället för en tillgång som
kan utvecklas. Till skillnad från andra utvecklingsprojekt som
finansieras av privata medel måste utbyggnad av rekreationsmark och skötsel av naturmark för rekreation och biologisk
mångfald ofta finansieras med allmänna medel. Att se samband och verka för en sammanhängande grön struktur över
kommungränserna ger ett bättre beslutsunderlag. Genom att
samverka i arbetet med att utveckla Skånes gröna värden kan
attraktionskraften öka för såväl människor som näringsliv
och bidra till fortsatt tillväxt och ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling i regionen.
I Skåne har grönstrukturen en flerkärnig struktur precis
som tätorterna. Strukturen är mer tät i nordost och mer gles i
sydväst, för tätorterna råder det motsatta förhållandet och det
finns en negativ relation mellan tätortstrukturen och grönstrukturen. Därför är de tätortsnära grönområdena särskilt
viktiga att utveckla då de både kan minska behovet av att resa
för att uppleva rekreativa värden, vilket ger minskad klimatpåverkan, och öka livskvaliteten för invånarna. Grönområdena
behöver precis som tätorterna en infrastruktur som binder dem
samman för att kunna upprätthålla sina funktioner. En väl
fungerande sammanlänkning mellan värdefulla miljöer ökar
möjligheterna för arter att sprida sig. En god tillgänglighet till
natur- och grönområden ökar värdet för Skånes invånare.

Det är viktigt att knyta samman den tätortsnära och den regionala grönstrukturen för att skapa hållbara och livskraftiga gröna stråk och strukturer.
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Vad är grönstruktur?

Värdet av grönstruktur

Grönstruktur är ett samlande begrepp, liksom bebyggelsestruktur och trafikinfrastruktur, för en struktur som
i detta fall består av ett nätverk med små och stora
gröna områden och stråk av olika karaktär och funktion.
De gröna områdena kan se mycket olika ut, allt från
skog- och ängsmarker och hagmarker till stränder och
sjöar. Ibland kallas sjöar, hav och vattendrag för den blå
strukturen men här behandlas dessa också under
grönstrukturen. I planeringssammanhang har grönstruktur en stor spännvidd, från den välansade finparken
eller trädgården till den mer ”vilda” naturen.
Åkermark räknas inte in i grönstrukturen men berörs
genom att den ansluter till gröna områden, är en del av
omgivningen för friluftslivet i odlingsbygder och kan ingå i
de stråk och förslag till utvecklingsstråk som presenteras.

De gröna miljöernas värden och användningsmöjligheter
ökar när delområden blir större och ingår i en väl fungerande helhet. Genom att knyta de mindre natur- och
kulturmiljöerna till en regional struktur ökar deras värde
för rekreation och biologisk mångfald. Grönstrukturen
har också betydelse för att vidmakthålla historisk förankring och kulturell identitet.

Grönområden används ofta som benämning för
offentliga parker och naturområden i anslutning till
tätbebyggda områden.
Grön infrastruktur är ett begrepp som oftast används
för att beskriva de ekologiska strukturerna i landskapet.
I EU:s strategidokument som till exempel Action Plan for
Biodiversity anges ”Green Infrastructure” som en viktig
del i det framtida arbetet med att bevara den biologiska
mångfalden. Naturvårdsverket har presenterat ett uppdrag (2011) från miljödepartementet med en arbetsplan
för ”Grön infrastruktur i Sverige” med fokus på ekologiska strukturer.

Ekonomiska värden
Ekonomiska värden avser tillväxt och samhällsekonomiska
vinster. Grönstrukturen bidrar med en rad ekonomiska
värden i form av ekologiska tjänster, areella näringar,
rekreation och återhämtning samt turism som alla ger
samhällsekonomiska vinster och tillväxt. Grönstrukturen
är också viktig vid val av bostadsort och är en etableringsfaktor för näringsliv och högre utbildningar. Gröna
miljöer är av stort värde för Skånes attraktionskraft och
därmed för tillväxten.
Sociala värden
Sociala värden avser bland annat människans livskvalitet
och välbefinnande. Grönstrukturen kan tillgodose de
sociala värdena genom att allmänheten har tillgång till
natur- och rekreationsområden och kan uppleva ett tilltalande landskap vilket är av stor betydelse för folkhälsan
och vårt välbefinnande.
Ekologiska värden
Ekologiska värden avser en varierad och artrik natur
med fungerande ekologiska strukturer. I begreppet
finns också ekosystemens livsuppehållande funktioner
och ekosystemtjänster. En grön struktur med varierade
naturtyper och större sammanhängande områden och
stråk kan ge dessa ekologiska värden.
Kulturhistoriska värden
Kulturhistoriska värden avser såväl landskapets och
bygdens historia och identitet, som landskapets läsbarhet
och förståelse för vår gemensamma historia.
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Utmaningar för den gröna
strukturen i Skåne

Utmaningar för den gröna
strukturen i Skåne
Grönstruktur är ett sektorsövergripande begrepp och många olika områden behöver samverka i frågor
gällande den gröna strukturen. Fysisk planering, naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård och turism är
exempel på ämnesområden som har olika mål och arbetsmetoder och om varje del hanteras var för
sig kan det inte skapas någon bra helhetslösning för de gröna värdena.

För den regionala utvecklingen är det av stor vikt att den
gröna strukturen uppmärksammas och att de gröna värdena
lyfts. Det finns många områden som påverkas av de gröna
strukturernas utformning och utveckling, ett exempel är
Skånes attraktionskraft för såväl invånare som företag. Förebyggande hälsovård genom friluftsliv och rekreation är även
det något som har stor betydelse för samhällsekonomin och
som är viktigt i ett regionalt perspektiv.
De gröna strukturerna är något som ofta tas för givet
och ges exempelvis inte något reellt ekonomiskt värde. Först
vid översvämningar till följd av att den vattenreglerande förmågan i vattendragen försämrats eller minskande skördar på
grund av brist på pollinatörer, uppmärksammas den ekonomiska betydelsen av grönstrukturen.
Frågor som är kopplade till den gröna strukturen förknippas ofta med bevarande och skydd och ses fortfarande
av många som upphov till restriktioner, vilket kan upplevas
som negativt. De utvecklingsmöjligheter som finns kopplade
till de gröna värdena behöver uppmärksammas i större utsträckning. I rapporten har det, utifrån ett regionalt perspektiv, identifierats fem utmaningar för den gröna strukturen
i Skåne. De visar alla på områden som är särskilt viktiga att
arbeta med för att utveckla grönstrukturen.

18

Öka kunskapen om
grönstrukturens värden
Kunskapen om vad grönstruktur är och vilka värden den
representerar behöver öka bland planerare och beslutsfattare,
men också hos befolkningen i allmänhet. Utan kunskap är
möjligheten till förståelse och hållbar utveckling begränsad
och därför är det viktigt att på olika sätt arbeta för att kunna
förmedla de gröna strukturernas värden. Ett exempel är
folkhälsan, grönstrukturen erbjuder möjligheter till förebyggande hälsovård, återhämtning och rehabilitering. Därför
är det en utmaning att öka kunskapen om grönstrukturens
värden.

Säkerställa de gröna värdena
när exploateringstrycket ökar
Skåne har en stark befolkningstillväxt, vilket är positivt
för den regionala utvecklingen. Dock medför det ett ökat
exploateringstryck både i tätorterna och i dess omland.
Det sker en fortlöpande exploatering och förtätning i Skåne
och det kan minska grönstrukturens utbredning, funktion
och kvalitet. Även vägar, järnvägar och åkermark kan ha
denna inverkan då de utgör barriärer för friluftslivet och för
många arter. Det är dock inte bara fysiska hinder som kan
ha denna effekt utan även buller, ljus och lukt kan upplevas
som barriärer.

Den pågående utvecklingen kan också riskera de så viktiga
ekosystemtjänsterna, vilka utgör ett stort värde för näringsliv och andra samhällsfunktioner och som redan idag är hårt
utsatta. En minskad grönstruktur påverkar även Skånes attraktivitet negativt, vilket i sin tur kan medföra en minskad
tillväxt och negativa effekter för den regionala utvecklingen.
Att samordna utvecklingen av trafikinfrastruktur och
bebyggelsestruktur med utvecklingen av grönstrukturen
och se dem som en helhet ökar möjligheterna för bättre
lösningar. Det är en utmaning att säkerställa de gröna
värdena när exploateringstrycket ökar.

Säkerställa grönstrukturens
funktioner i ett förändrat klimat
Klimatförändringar påverkar både människor och den
biologiska mångfalden. Det är därför viktigt att ha en
medvetenhet om och en beredskap för effekterna av klimatförändringar i planeringsprocesser. Havsnivåhöjningar och
erosion väntas bli ett ökande problem och det finns också en
hög sannolikhet för att vädret kommer att bli mer extremt
med exempelvis längre torrperioder och intensivare regn.
Detta ger förändrade utbredningsmönster för den biologiska
mångfalden och många arter kommer att få stora svårigheter
att kunna anpassa sig till det nya klimatet. Det är en utmaning att säkerställa grönstrukturens funktioner i ett förändrat klimat och den fysiska planeringen är ett viktigt redskap
för att kunna förebygga oönskade effekter och anpassa
samhället efter de förändringar som sker.

Det finns stora möjligheter att utveckla Skånes gröna strukturer längs med vattendrag. Stråken kan fungera som
sammanbindande länkar för den biologiska mångfalden och öka tillgängligheten för friluftsliv och rekreation.
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Öka tillgängligheten till grönstrukturen
utan att utarma värdena
Skåne har lägst andel allemansrättslig mark i landet, samtidigt är Skåne en av Sveriges mest befolkningstäta regioner.
Flest människor är bosatta i de västra delarna av Skåne, där
tillgången till allemansrättslig mark är som minst. Detta ger
ett stort besökstryck på de områden som finns, vilket kan
resultera i skador på miljöer som är slitage- och störningskänsliga. De nordöstra delarna har en högre andel allemansrättslig mark, men även där kan tillgängligheten vara ett
problem. Att det finns allemansrättslig mark betyder inte
per automatik att det faktiskt är möjligt för allmänheten att
ta sig ut i naturen. Både i ett folkhälsoperspektiv och för att
behålla och stärka Skånes attraktionskraft är det en utmaning att öka tillgängligheten till grönstrukturen utan att
utarma dess värden.
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Utveckla samverkan mellan olika
aktörer för att stärka och vidareutveckla
de gröna värdena
Det skånska landskapet och dess gröna strukturer har många
olika funktioner och det uppstår ofta konflikter mellan olika
intressen. För att grönstrukturens kvaliteter inte ska utarmas
är det viktigt att de aktörer som på olika sätt påverkar och/
eller påverkas av den gröna strukturen möts. En förutsättning för utveckling är att kommuner och andra myndigheter samverkar med markägare, brukare och boende på
landsbygden. En viktig del är också att beakta den regionala
identiteten i grönstrukturen. Om det skånska landskapet blir
alltför homogent utarmas det på traditionella uttryck och
förlorar särdrag och karaktärer som bidrar till attraktivitet,
bosättning, företagsetablering och turism. Att arbeta med
grön turism och grön näringslivsutveckling är också viktiga
delar för utvecklingen av den gröna strukturen. Att utveckla
former för dialog mellan olika parter för att skapa förståelse
för de skilda behov som finns är därför en utmaning.

Strategier för en utvecklad
grön struktur i Skåne

Strategier för en utvecklad
grön struktur i Skåne
Utifrån de fem identifierade utmaningarna för att utveckla grönstrukturen i Skåne, har fem strategier tagits
fram. Strategierna ska fungera som ett stöd i planeringsarbetet och visa hur det i ett kommunalt perspektiv
är möjligt att arbeta för att förbättra de gröna strukturernas förutsättningar på en regional nivå. Utgångspunkten för strategierna är att arbetet ska bedrivas på kommunal nivå, men även Region Skåne och
Länsstyrelsen i Skåne ska bidra till arbetet inom sina respektive ansvarsområden.

Då de gröna strukturerna inte kan styras av kommungränser
är det viktigt med samarbete på mellankommunal nivå. Hur
det på olika sätt är möjligt att arbeta med strategierna fördjupas i kapitlen Grönstrukturen är viktig för Skånes utveckling och Att arbeta med gröna strukturer – exempel.
Tillsammans med strategierna presenteras en karta som
visar Skånes gröna strukturer och dess utvecklingsmöjligheter
i ett regionalt perspektiv. Kartan visar vilka stråk som bör
utvecklas för att grönstrukturen ska knytas samman på ett
bra sätt. Syftet med kartbilden är att vara ett stöd för kommunerna att se de regionala sambanden i sin planering av den
gröna strukturen samt att underlätta i dialogen kommuner
sinsemellan.

Ta fram kunskapsunderlag och inspirera
- för att öka kunskapen om grönstrukturens
värden
• Ta fram kunskaps- och inspirationsunderlag kring frågor
såsom biologisk mångfald, grön kulturmiljö, landskapets
attraktionskraft för turism och friluftsliv, värdet av ekosystemtjänser, grönstrukturens betydelse för folkhälsa och
dess klimatreglerande funktioner.
• Bedriv utbildningsinsatser för planerare och beslutsfattare.
• Arbeta för att öka kunskapen hos medborgarna om såväl
biologisk mångfald, värdet av ekosystemtjänster och klimatreglering som om var strövområden och natur- och kulturupplevelser finns, för att fler ska hitta ut till grönstrukturen.
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Exempel - Benefits of green infrastructure
Forest Research, Farnham har tagit fram en rapport i
samarbete med många olika organisationer i England.
Rapporten sammanfattar grönstrukturens många värden
och ger referenser till engelska studier med argument och
erfarenheter. Intressant är exempel om grön-strukturens
betydelse för markvärdet och huspriser samt hur investeringar i grönstrukturen kan öka dessa ekonomiska
värden betydligt. Rapporten visar hur välplanerade gröna
strukturer kan ge flera positiva effekter för kommuner,
myndigheter och företag.

Se helheten och planera
sektorsöverskridande
- för att säkerställa de gröna värdena när
exploateringstrycket ökar
• Planera för en grön struktur och se utvecklingsmöjligheter i översiktsplan och fördjupningar av denna, miljökonsekvensbeskrivningar och detaljplaner.
• Arbeta för att ge en helhetsbild av de olika strukturerna i
översiktsplanen.
• Samplanera bebyggelse-, trafik- och grönstruktur så att
mötet mellan de olika strukturelementen fungerar på ett
tillfredsställande sätt.

• Hantera rekreation och natur- och kulturmiljövård samlat
för att ge bra förutsättningar för samförstånd och goda
lösningar för en hållbar utveckling av Skåne.
• Minska barriäreffekter och kompensera ingrepp i gröna och
blå strukturer för att upprätthålla kvalitet och funktion.

Exempel - Hovestadsregionens
grönstruktur i Danmark
I Hovestadsregionen bygger utvecklingen av den gröna
strukturen på fingerplanen som har funnits som en
planförutsättning i över 50 år. I ”fingrarna” sker stadsutvecklingen och mellan fingrarna är det de gröna strukturerna som prioriteras. Regionplanen från 2005 har med
”Fingerplan 2007 – Landskapsdirektiv for hovedstadsområdets planlægning”, blivit den regionala grundförutsättningen som de kommunala översiktsplanerna arbetar efter.
De gröna kilarna har en inre och en yttre del med lite
olika bestämmelser. Stadsnära friluftsanläggningar får
endast placeras i de yttre gröna kilarna. Det primära har
varit att utveckla ett storstadsområde som i sin utveckling håller fast vid de gröna strukturerna för rekreation,
friluftsliv och naturupplevelser från centrum till periferi
sammankopplat med ett regionalt cykelvägsystem.

Planera för hållbara strukturer och
se potentialen i de gröna värdena
- för att säkerställa grönstrukturens
funktioner i ett föränderligt klimat
• Skapa hållbara gröna strukturer för såväl människor som
biologisk mångfald. Djur och växter kan behöva nya
spridningsmöjligheter vid klimatförändringar.
• Planera ny bebyggelse så att hänsyn tas till grönstrukturen,
exempelvis i form av dagvattenhantering och gröna ytor.
Använd kompensationsåtgärder vid exploatering för
att bevara de gröna värdenas viktiga klimatreglerande
funktioner.
• Skapa ytor i landskapet för att hantera större flödesmängder i vattendragen.
• Etablera och bevara vegetation som ger skugga och
svalka vid värmeböljor.

Exempel - Lomma översiktsplan
Översiktsplan 2010 för Lomma kommun redovisar såväl
grönstruktur, områden för kompensering och grönstrukturutbyggnader som klimatanpassningsåtgärder.
Översiktsplanen är ambitiös och den enda i Skåne som
tydligt redovisar klimatanpassningsåtgärder. Tack
vare kommunens omfattande underlag för havsmiljöfrågor är dessa redovisade på ett föredömligt sätt.

Bind samman, utveckla viktiga
länkar och satsa på service
- för att öka tillgängligheten till grönstrukturen
• Utveckla kollektivtrafik, cykel- och vandringsleder
samt angöringspunkter och service i regionala strövoch naturområden.
• Arbeta för att förbättra kvaliteten i strövområden
genom att exempelvis dämpa bullerstörningar.
• Skapa fler områden med strövstigar och annan service
i anslutning till de större tätorterna.
• Utveckla Skåneleden med fler sträckningar som binder
ihop tätorterna i Skåne med befintligt ledsystem.
• Säkerställ tätortsnära rekreationsmark och arbeta för att
öka kvaliteten i de grönområden som finns inne i tätorterna.
• Anpassa utformningen av olika grönområden utifrån besöksantal och användningsområden. Se förebyggande hälsovård,
stressåterhämtning och rehabilitering som viktiga funktioner.

Exempel - Bruces skog (Helsingborgs stad)
Den tätortsnära Bruces skog i Helsingborg är ett exempel
på ett nyskapat rekreationsområde. Här finns omfattande
vandringsleder, rastplatser med grillmöjligheter, bänkar
och bord samt informationstavlor och annan service.
Helsingborgarnas nya rekreationsområde är resultatet av
en donation från Sven-Ingvar Bruce som dog 2001. För
donationen köpte Helsingborgs stad in 110 hektar skog
och åkermark. Tillsammans med den kringliggande kommunalt ägda marken, skapades ett område på totalt cirka
200 hektar. Bruces skog utgör idag en del av stadens
huvudgrönstråk. Det sträcker sig från Fredriksdal inne i
centrala Helsingborg, via Barnens skog ut mot Vasatorps
golfbana. Arbetet med att utveckla området är i full gång
och förväntas pågå i flera år framöver.
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Skåne är i stor utsträckning ett åkerlandskap och det är viktigt att på olika sätt arbeta med att skapa möjligheter för människor, växter och djur
att röra sig även i dessa miljöer. Att skapa beträdor (det vill säga kantzoner i jordbruksmarken som är möjliga att beträda) är ett relativt enkelt sätt
tillgängliggöra åkerlandskapet.

Skapa former för dialog och öka
kunskapen om olika sektorers villkor
och behov
- för att utveckla samverkan mellan olika
aktörer för att stärka och vidareutveckla
de gröna värdena
• Skapa olika typer av dialogforum för att öka förståelsen
mellan olika aktörer. Om markägare ges möjlighet att delta
i planeringen på ett tidigt stadie minskar risken för konflikter. Det är även av vikt att markägare och andra brukare
har förståelse för de krav som ställs utifrån såväl allmänna
intressen som internationella och nationella avtal.
• Uppmärksamma de utvecklingsmöjligheter som finns
inom turism kopplad till de gröna värdena i den översiktliga planeringen och stärk återkopplingen från turistnäringen till dem som förvaltar landskapet.
• Använd Landsbygdsprogram för Sverige för att stärka
landskapets regionala identitet.
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• Stärk landskapets regionala karaktärer genom att utveckla
och förstärka viktiga karaktärsskapande element, som
exempelvis pilevallar på Söderslätt, hamlade träd i
Göingebygden och alléer i slottslandskapen.
• Arbeta för att öka möjligheterna till försörjning på landsbygden och för att vårda och utveckla natur- och kulturmiljöer samt de friluftslivsvärden som finns i landskapet.

Exempel - Ridleder i Vellinge
(Vellinge ridstigsförening)
Ryttare i Vellinge kommun har gått samman i en ridstigsförening och med stöd av kommunen förhandlat fram
avtal med markägare för att anlägga ridleder i odlingslandskapet. Endast ryttare som är medlemmar i Vellinge
ridstigsförening äger rätt att från hästryggen nyttja de
markerade ridstigarna. Armbindel med medlemskort ska
alltid medföras av medlemmar som nyttjar föreningens
ridstigar.

Skånes grönstruktur och dess
utvecklingsmöjligheter
- att använda kartan
Kartan Skånes grönstruktur och dess utvecklingsmöjligheter
(se karta 1 på nästa uppslag) är en sammanfattande kartbild
som visar Skånes befintliga grönstruktur på en regional skala
samt var de tydligaste möjligheterna att utveckla ytterligare
samband regionalt finns. Det finns ett behov av att utveckla
gröna strukturer och stråk för att bättre binda samman Skånes
flerkärniga grönstruktur och förbättra dess funktion.
Syftet med kartan är att inspirera kommunerna i arbetet
med grönstrukturfrågor och att vara ett stöd när översiktsplaner ska tas fram och uppdateras. Genom att redovisa en
regional skala, där varje kommun finns med som en viktig
pusselbit, är tanken att kartan ska fungera som ett underlag
för regional samverkan genom att synliggöra strukturernas
kommungränsöverskridande karaktär. Samtidigt syftar
kartan till att redovisa vilka strukturer i varje kommun som
tillhör ryggraden i det regionala systemet. Det finns många
värdefulla områden och stråk i Skånes gröna struktur som
inte synliggörs på kartan. Urval har gjorts för att ge en regional översikt över strukturer där ekologiska och rekreativa
värden samverkar och där det finns utvecklingsmöjligheter.
Andra områden och stråk kan ha mer entydiga, bevarande
och/eller lokal karaktär. Kartan är tänkt att kunna användas som en grund för varje kommun att utveckla en mer
detaljerad och småskalig grönstrukturbild i det kommunala
översiktsplanearbetet, samt att fördjupa och precisera gränsdragningar och streckningar av de redovisade områdena och
stråken. Ansvaret och det konkreta arbetet kring planeringen ligger på varje kommun – det är där möjligheten att
använda kartan och att utveckla den gröna strukturen finns.
Bedömningen av vad som är regionalt har gjorts utifrån
faktorer som områdens storlekar och huruvida de försörjer
invånare från flera kommuner med rekreationsmöjligheter.
Dessutom har en utgångspunkt varit att redovisa miljöer där
ekologiska och rekreativa värden samverkar. Det är en stor
mängd bakgrundsunderlag och analyser som ligger bakom
framtagandet av kartbilden. Utgångspunkten har varit att
aktualisera Strategikartan från Strategi för en grön struktur i
Skåne (Region Skåne 2004). Som underlag för att revidera
kartskikten från 2004 har kartorna Ekologiska strukturer i
Skåne (karta 9), Rekreationsområden och stråk med regional
betydelse för friluftslivet (karta 19) samt kommunernas
översiktsplaner (karta 54-58) legat till grund.

En noggrann redogörelse av en mängd kartskikt och analyser
som har använts finns i rapportens bilaga (framför allt kring
de ekologiska strukturerna och material från kommunernas
översiktsplaner). Där finns även en kopia av karta 1 med
numrering och tillhörande förklaring av vad som åsyftas för
varje enskilt objekt i kartan (karta 67). En kompletterande
beskrivning kring de olika bakgrundsmaterialen – om olika
naturtyper, strukturen för rekreation samt Skånes befintliga
värden och brister av dessa – kan läsas i kapitlet Skånes gröna
och blå fysiska strukturer.
För att få en god förståelse för vad kartan visar, vad
som ligger bakom varje område och stråk samt hur kartan
på bästa sätt ska användas, rekommenderas alltså att studera
flera andra delar av rapporten och även de GIS-skikt som har
varit utgångspunkter. Region Skåne arbetar med att utveckla
ett kartverktyg som efterfrågas, där detta ska kunna tillhandahållas, och förhoppningsvis kommer det att bli tillgängligt
under 2012. Fram till dess kan samtliga rapportens kartor
studeras i detalj genom högupplösta bilder på www.skane.se/
strukturbild. Nedan följer en generell förklarande beskrivning av områdena och stråken i kartan.
Samtliga områden och stråk i kartan är grovt ritade. Det
är inga exakta gränser och stråk som redovisas, utan en signal
om var huvudstrukturerna finns och behöver utvecklas och
därmed var satsningar på grönstrukturutveckling kan prioriteras. Vid arbetet med att utveckla områden och stråk är det
viktigt att beakta de regionala identiteterna och att samverka
med berörda markägare. För att få uppslag kring hur arbetet
med att utveckla stråk i grönstrukturen kan ske är det möjligt
att läsa vidare i kapitlen Grönstrukturen är viktig för Skånes
utveckling och Att arbeta med gröna strukturer – exempel.
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Grönområden och stråk med stora 
rekreations- och naturvärden

Det som är markerat med ljusgrönt i kartan, Grönområden
och stråk med stora rekreations- och naturvärden, visar på
Skånes befintliga regionala grönstruktur där ekologiska och
rekreativa värden samverkar. Områden av regional betydelse
i grönstrukturen ligger då främst i de centrala och norra
delarna av Skåne, kring åsarna, sjöarna och i mellanbygden.
För havsområden saknas en regional inventering av ekologiska
värden, men de rekreativt betydelsefulla stränderna ingår i de
områden och befintliga stråk som är markerade med ljusgrönt. De större sammanhängande områdena binds samman
av stråk som främst består av kusterna samt å- och bäckdalar
och sammanhängande betesmarker och skogspartier där det
är möjligt att röra sig i landskapet längs vandringsleder samtidigt som det är möjligt för växter och djur att sprida sig.
Det finns luckor i strukturen som försvårar framkomligheten och spridningsmöjligheterna för växter och djur samt
rörelsemöjligheter för friluftslivet. Många större djur kan
röra sig mellan öar av lämplig livsmiljö, men för mindre och
känsligare djur och växter är det ofta svårare att överbrygga
dessa luckor i spridningsstråken och det är viktigt att försöka
få till en sammanhängande struktur när landskapets värden
utvecklas.

Strategiskt läge för nytt grönstråk

De stråk som har markerats som röda streckade linjer i kartan
symboliserar bristande länkar i den gröna strukturen, men
där det finns mer eller mindre tydliga fragment att utveckla
fungerande stråk utifrån. Det kan till exempel vara träddungar
eller kraftledningsgator. De Grönområden och stråk med
stora rekreations- och naturvärden samt Ekologiska stråk
med utvecklingspotential som beskrivits ovan räcker inte för
att skapa en fungerande regional grönstruktur. För att koppla
ihop de olika regionalt viktiga områden med varandra och
dessa med tätorterna behöver ytterligare nya funktionella
samband skapas i landskapet.

Ekologiskt stråk med 
utvecklingspotential

De stråk som har markerats som mörkgröna streckade linjer i
kartan symboliserar bristande länkar i den gröna strukturen,
men där det finns en grund att utveckla fungerande stråk
kring i form av tydliga befintliga fysiska strukturer. Det rör
sig i stor utsträckning om möjligheter till utvecklade funktioner längs vattendrag som rinner i utpräglade åkerlandskap.
För utvecklade rekreationsmöjligheter kan det här räcka med
att utveckla stigar, beträdor och cykelvägar för att göra det
möjligt att röra sig i odlingslandskapet. För biologisk mångfald behövs ofta en mosaik av våtmarker, gräsmarker och
trädmiljöer (det kan till exempel röra sig om trädalléer eller
vägkanter) för att möjliggöra spridning av många olika arter,
men också att vandringshinder för fisk åtgärdas.

Karta 1: Skånes grönstruktur och dess utvecklingsmöjligheter.
En sammanfattande kartbild på en regional nivå. Källa: Region Skåne 2011.
(Se information om varje objekt i karta 67 i bilagan)
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Grönområden och stråk med stora
rekreations- och naturvärden

Det som är markerat med ljusgrönt i kartan, Grönområden
och stråk med stora rekreations- och naturvärden, visar på
Skånes befintliga regionala grönstruktur där ekologiska och
rekreativa värden samverkar. Områden av regional betydelse
i grönstrukturen ligger då främst i de centrala och norra
delarna av Skåne, kring åsarna, sjöarna och i mellanbygden.
För havsområden saknas en regional inventering av ekologiska
värden, men de rekreativt betydelsefulla stränderna ingår i de
områden och befintliga stråk som är markerade med ljusgrönt. De större sammanhängande områdena binds samman
av stråk som främst består av kusterna samt å- och bäckdalar
och sammanhängande betesmarker och skogspartier där det
är möjligt att röra sig i landskapet längs vandringsleder samtidigt som det är möjligt för växter och djur att sprida sig.
Det finns luckor i strukturen som försvårar framkomligheten och spridningsmöjligheterna för växter och djur samt
rörelsemöjligheter för friluftslivet. Många större djur kan
röra sig mellan öar av lämplig livsmiljö, men för mindre och
känsligare djur och växter är det ofta svårare att överbrygga
dessa luckor i spridningsstråken och det är viktigt att försöka
få till en sammanhängande struktur när landskapets värden
utvecklas.

Strategiskt läge för nytt grönstråk

De stråk som har markerats som röda streckade linjer i kartan
symboliserar bristande länkar i den gröna strukturen, men
där det finns mer eller mindre tydliga fragment att utveckla
fungerande stråk utifrån. Det kan till exempel vara träddungar
eller kraftledningsgator. De Grönområden och stråk med
stora rekreations- och naturvärden samt Ekologiska stråk
med utvecklingspotential som beskrivits ovan räcker inte för
att skapa en fungerande regional grönstruktur. För att koppla
ihop de olika regionalt viktiga områden med varandra och
dessa med tätorterna behöver ytterligare nya funktionella
samband skapas i landskapet.

Ekologiskt stråk med
utvecklingspotential

De stråk som har markerats som mörkgröna streckade linjer i
kartan symboliserar bristande länkar i den gröna strukturen,
men där det finns en grund att utveckla fungerande stråk
kring i form av tydliga befintliga fysiska strukturer. Det rör
sig i stor utsträckning om möjligheter till utvecklade funktioner längs vattendrag som rinner i utpräglade åkerlandskap.
För utvecklade rekreationsmöjligheter kan det här räcka med
att utveckla stigar, beträdor och cykelvägar för att göra det
möjligt att röra sig i odlingslandskapet. För biologisk mångfald behövs ofta en mosaik av våtmarker, gräsmarker och
trädmiljöer (det kan till exempel röra sig om trädalléer eller
vägkanter) för att möjliggöra spridning av många olika arter,
men också att vandringshinder för fisk åtgärdas.

Karta 1: Skånes grönstruktur och dess utvecklingsmöjligheter.
En sammanfattande kartbild på en regional nivå. Källa: Region Skåne 2011.
(Se information om varje objekt i karta 67 i bilagan)
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Skånes gröna och blå
fysiska strukturer
Det skånska landskapet har egentligen mer gemensamt med centrala Europa än med övriga Sverige då det
ligger i övergångszonen mellan Centraleuropas slättlandskap och Skandinaviens skogs- och urbergsområde. Skånes varierade naturförhållanden har skapat olika förutsättningar för människans bosättning och
nyttjande av marken vilket ytterligare förstärkt landskapets mångformighet. Grönstrukturen består av alla
ytor med vegetation och vatten där merparten förutom tomtmark är allemansrättsligt tillgänglig.

I detta kapitel beskrivs de fysiska förutsättningarna för grönstrukturen. Inledningsvis ges en överblick över de olika karaktärsområdena i det skånska landskapet. Fokus ligger sedan på
att beskriva de ekologiska och rekreativa strukturerna för att
avsluta med de gröna kulturhistoriska strukturerna. Möjligheten att beskriva de olika strukturerna beror till stor del på
vilka underlag som finns tillgängliga på regional och nationell
nivå. Ängs- och betesmarksinventeringen och Nyckelbiotopsinventeringen är två viktiga nationella underlag för att förstå
de ekologiska strukturerna. För Skånes kuster och havsområden
saknas idag ett bra regionalt underlag för att visa ekologiska
och rekreativa strukturer. I Strategier för en grön struktur i Skåne
2004 presenterades regionalt viktiga områden för friluftslivet
och regionalt viktiga iordningställda strövområden för att ge
en samlad bild av de områden som förvaltas av stiftelser,
privata markägare, Länsstyrelsen i Skåne och kommuner.
Dessa områden är fortfarande till stor del aktuella.

marken vilket ytterligare förstärkt landskapets mångformighet.
Inte minst har den högklassiga jordbruksmarken medfört att
stora delar av Skånes öppna landskap är uppodlad mark.

En översiktlig bild av Skåne
Skåne ligger naturgeografiskt i övergångszonen mellan
Centraleuropas slättlandskap och Skandinaviens urbergsområde. Detta medför att stora delar av Skåne har mer gemensamt med centrala Europa än med övriga Sverige. Berggrunden
består delvis av kalksten och diagonalt i landskapet finns ett
antal urbergsryggar som sticker upp och skapar variation i
landskapet. De varierade naturförhållandena har skapat olika
förutsättningar för människans bosättning och nyttjande av
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Karta 2: Markanvändning i Skåne. Källa: Topografiska kartan 2000.

Landskapet har genomgått stora förändringar under 1900talet och det kan förväntas att så sker också fortsättningsvis. Hittills har förändringarna främst skett genom teknisk
utveckling av landskapet som produktionsresurs för jordoch skogsbruk, mineralutvinning, bebyggelse och trafikinfrastruktur. De sista decennierna har dock produktionsaspekterna fått konkurrens av andra värden i landskapet
som till exempel rekreation, turism, biologisk mångfald och
kulturmiljövärden. Delar av landskapet har utvecklats till
upplevelsemiljöer istället för produktionsmiljöer. Denna nya
roll beror till stor del på den stora omflyttningen som skett
från landsbygd till stad. 1950 bodde fortfarande nästan 80
procent av befolkningen på landsbygden i jämförelse med
20 procent i städerna. Idag är dessa proportioner omvända
och majoriteten av befolkningen har sin inkomst från annan
verksamhet än skogs- och jordbruk. Befolkningens koncentration till städer och tätorter förändrar också synen på
landskapet och förhållningssättet till naturen. Den ökade
fritiden har också gjort det möjligt att utnyttja landskapet för
fritidsaktiviteter som fiske, jakt, fågelskådning, cykelutflykter,
orientering, kanoting och mycket mera. Tätorternas expansion har dessutom medfört att stora ytor av produktiv jordbruksmark exploaterats och ”den goda jorden ” i tätorternas
närområde ses som utbyggnadsområde i planeringen.

karaktärsområdena vidareutvecklats och beskrivs nu som
26 olika områden. Indelningen syftar till att vara underlag
för miljöstöd och landsbygdspolitik som stödjer landskapets
värden i de olika delarna av Skåne.

Copyright: Region Skåne

Skånes karaktärsområden
Redan på bronsåldern började det växa fram olika karaktär
i kulturlandskapet. Slätterna öppnades upp och de mäktiga
gravhögarna syntes långväga i landskapet. Skogsbygderna
i nordöstra delen av regionen förblev emellertid relativt
opåverkade troligen ända fram till medeltiden. Mellan
dessa områden fanns det en övergångsbygd som varierat i
utbredning beroende på mänsklig aktivitet. Allt eftersom de
mänskliga aktiviteterna ökade genom tiderna expanderade
också slättbygden på bekostnad av mellanbygden och mellanbygden på bekostnad av skogsbygden. Den fördelning
som fanns vid skiftesreformernas genomförande (under
1700- och 1800-talet) kan i stora delar fortfarande utläsas i
landskapet.
I Strategi för en grön struktur i Skåne (2004) presenterades
en indelning av Skåne i 23 olika karaktärsområden vilka
stämmer förhållandevis väl överens med de traditionella kulturhistoriska karaktärsområdena. Framför allt beror detta på
att människor förr i högre utsträckning levde i nära samspel
med de naturliga förutsättningarna som i sin tur satte prägel
på byggnadsskick, odlingsmetoder och landskapspåverkan. I
arbetet med Landsbygdsprogrammet för Skåne har de olika

Karta 3: Skånska karaktärsområden enligt Landsbygdsprogram för Skåne.
Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2007.

Skånes karaktärsområden
1. Skanör – Falsterbo strandäng
2. Söderslätt
3. Sydskånska backlandskapet
4. Sydskånska skogsbeklädda
backlandskapet
5. Romeleåsen
6. Vombsjösänkan
7. Snogeholms - Krageholmsjöns
godslandskap
8. Österlenslätt
9. Österlenska backlandskapet
10. Södra mellanbygden
11. Linderödsåsen
12. Kristianstadslätten
13. Åhus dynområde
14. Nävlingeåsen
15. Skånes sjö- och spricklandskap
16. Göinge mellanbygd

17. Nordskånska furuskogsbygden
18. Nordskånska skogsbygden
19. Centrala mellanbygden
20. Söderåsen
21. Ängelholmsslätten
22. Hallandsåsen
23. Laholmsåsen
24. Bjärehalvön
25. Kullaberg
26. Lund – Helsingborgslätten
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Genom den snabba utvecklingen under 1900-talet har
skillnaderna mellan de olika delarna i landskapet allt mer
suddats ut. Byggnader ser likadana ut på slätten som i skogsbygden, gran planteras både i mellanbygd och i skogsbygd,
betesdriften har nästan helt upphört i vissa trakter och ett
intensivt jord- och skogsbruk har avlägsnat många spår från
äldre tider. För biologisk mångfald, rekreation och turism
är det väsentligt att de olika karaktärerna inte går förlorade.
Vad vore slätten utan pilevallar och alléer, mellanbygden
utan hagmarker och bokskogar och skogsbygden utan strövvänlig barrskog med lövrika odlingsmarker kring byar och
gårdar? Inte minst är de olika karaktärsområdena mycket
betydelsefulla för landskapsbilden och de turistvärden som
det skånska landskapet har.

Skånes ekologiska strukturer
Landskapsekologin är relativt ung som vetenskap och handlar
om samspelet i och mellan det biologiska livet och dess miljö
på en landskapsnivå. En av de viktigaste aspekterna för växter
och djurs överlevnad i ett föränderligt landskap är storleken
på livsmiljöerna och sambanden mellan dessa. Betydelsefulla
livsmiljöer för många arter brukar kallas för kärnområden.
Spridningsmöjligheter mellan livsmiljöer är särskilt viktiga
för arter med små eller glesa förekomster och för dem som
har specifika krav på sin livsmiljö. Det underlagsmaterial som
finns om biologisk mångfald i Skåne är nästan uteslutande
fokuserat på enstaka områden och saknar beaktande av de
samband som finns i landskapet. För att få en översiktlig
bild av viktiga spridningsstråk i landskapet har fyra grova
indelningar i landskapet valts som utgångspunkt; trädmiljöer,
ängs- och hagmarker, vattenmiljöer och våtmarker.
Dessa miljöer hyser många arter som har specifika krav
på sin spridningsmiljö och där de andra miljöerna ofta upplevs som barriärer. Även inom de tre huvudtyperna finns
en oändlig mängd olika växt- och djursamhällen med olika
krav och utbredning. Varje art har en unik utbredning och
det är därför svårt att få bra kunskap om hur de ekologiska
strukturerna ser ut rent praktiskt. Främst saknas kunskap
om flertalet arters utbredning samt vilken spridningsbiologi
de har. Med den generaliserande bilden kan dock viktiga
strukturer i landskapet som många arter är bundna till hittas. Det kan jämföras med att alla människor inte använder
alla vägar i Skåne, vissa nyttjar bara ett väldigt lokalt vägnät
medan andra reser kors och tvärs i landskapet. Vägarna har
ändå en avgörande betydelse för vår rörelseförmåga och blir
de avbrutna isoleras vi.
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När det gäller spridningsstråken som binder samman kärnområdena är kunskapsläget bristfälligt och det behövs omfattande studier för att bättre förstå de samband som finns. I
en situation där hotet om klimatförändringar blir allt mer
uppenbart får de gröna sambanden i landskapet allt större
betydelse. Idag ligger kärnområdena för biologisk mångfald i
många fall som isolerade öar i ett produktions- och kommunikationslandskap. Vid en påtaglig klimatförändring kan
det komma att ske stora förändringar i förutsättningarna för
flora och fauna. Där arter idag har sin livsmiljö är det inte
säkert att de kommer överleva med en förändrad livsmiljö.
Möjliga spridningsvägar till nya livsmiljöer kommer att vara
avgörande för arters överlevnad. En grön struktur i landskapet som medför möjligheter för växter och djur att sprida sig
till nya områden är den bästa åtgärden för att förebygga en
omfattande utarmning av vår flora och fauna. Det tar lång
tid att bygga upp nya livsmiljöer och för en klimatförändring
med en höjning på flera grader i medeltemperatur är tiden
kort att åstadkomma en funktionell struktur, men desto mer
angeläget att starta omedelbart. Utvecklade stråk i den gröna
strukturen ökar också möjligheterna för många idag hårt
trängda arter att överleva då olika isolerade populationer kan
få kontakt med varandra. Ytterst handlar det om att återskapa
biologiska värden i landskapet som gått förlorade och att
göra detta på ett sätt som tar hänsyn till areella näringar,
kulturhistoriska värden och friluftslivets behov. Det handlar
också om att ha de gröna stråken i åtanke vid all fysisk
planering så att viktiga befintliga kärnområden och stråk inte
skadas. En mer utförlig förklaring till de olika skalorna på de
ekologiska strukturerna presenteras i bilagan under rubriken
Olika skalor på de ekologiska strukturerna. Länsstyrelsen i
Skåne håller på att ta fram underlag och strategier för den
biologiska mångfalden i Skåne (med början 2010) och i detta
arbete ingår att studera de landskapsekologiska frågorna.
Därför har inga större revideringar gjorts i detta material
jämfört med i rapporten från 2004.
Öppna gräsdominerade marker

En lång rad arter är knutna till öppna gräsdominerade marker.
Liksom för trädlevande arter så finns det generalister som
förekommer över stora delar av Skånes gräsmarker samt
specialister som har mycket specifika miljökrav. Värdefulla
ängs- och betesmarker inventerades och värderades under
1987-1994 i Ängs- och hagmarksinventeringen och 20022005 i Ängs- och betesmarksinventeringen. Båda har haft
som syfte att vara underlag för stödsystem till djurhållare
för att vidmakthålla de biologiska värdena. Vad som saknas
i inventeringarna är andra gräsmarker av stort värde för den
biologiska mångfalden samt gräsmarker av stort värde för

andra organismgrupper än kärlväxter, till exempel fjärilar
och svampar. Exempel på sådana viktiga gräsmarker är sandmarker, vägkanter, militära övningsfält och kraftledningsgator. I karta 4 redovisas alla gräsmarker i Skåne med kraftledningsgator i skogsmark som viktiga spridningsstråk. De
militära övningsområdena framträder också tydligt. I karta
5 visas de mest värdefulla ängs- och betesmarkerna (rött)
med mellanliggande spridningsmöjligheter upp till 1 000
meter (orange). Vad som framträder tydligt i analysen av
ängs- och betesmarker är ett stort sammanhängande område
i mellanbygden i centrala Skåne. Även om antalet rödlistade
arter inte är speciellt högt i detta mosaiklandskap har det en
stor betydelse för en lång rad organismgrupper som minskar
kraftigt i landskapet och även för att upprätthålla ekosystemtjänster som till exempel pollinering.

Karta 5: Ekologiska strukturer för värdefulla ängs- och betesmarker i Skåne. Källa:
Region Skåne 2011. (Se mer utförlig beskrivning av analysen i bilaga, karta 45)

Samlingar av träd med höga 
biologiska värden

Karta 4: Gräsmarker i Skåne. Källa: Topografiska kartan 2000,
Länsstyrelsen i Skåne 1999 och Jorbruksverket 2006.

Kärnområden som är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden har lokaliserats i olika inventeringar och har även
analyserats i Länsstyrelsen i Skånes och Skogsstyrelsens
artpools- och traktanalyser. Traktanalysen visar större
områden av särskilt värde för den biologiska mångfalden
(karta 44). I dessa trakter finns det en större koncentration av
kärnområden, värdefulla enstaka träd och nyckelbiotoper för
biologisk mångfald knuten till träd. Inom trakterna är därför
möjligheten för spridning mellan objekten större än utanför
dessa. Kärnområdena som används i analysen bygger på en
inventering som Naturskyddsföreningen genomförde 2000.
I den detaljerade skalan är nyckelbiotoper viktiga och bygger
på den nyckelbiotopsinventering som Skogsstyrelsen genomför sedan 1990. På detaljerad nivå finns även länsstyrelsens
inventering av skyddsvärda träd (2006-2010) inom åtgärdsprogram för hotade arter. Den sammanfattande kartan (karta
6) visar på kärnområden för trädmiljöer (mörktgrönt) samt
spridningsmöjligheter upp till 1 000 meter mellan olika objekt
(blått). Underlagsmaterialet behöver utvecklas och nyanseras
för att bättre förstå de landskapsekologiska aspekterna.
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Havet

Kunskapen om havets viktiga kärnområden och spridningsstråk är bristfällig och förutsättningarna är ganska annorlunda än på land. Här finns ett stort behov av en regional
sammanställning för att ge en bild av de marina ekologiska
strukturerna. Några underlag har tagits fram bland annat i
samband med att Öresundsbron byggdes. Utbredning av till
exempel ålgräsängar har kartlagts i Öresund. Några marina
naturreservat har inrättats bland annat, Falsterbohalvöns havsområde, Hallands Väderö och Kullaberg med omgivande
hav samt Knähaken.

Karta 6: Ekologiska strukturer i trädmiljöer. Källa: Region Skåne 2011.
(Se mer utförlig beskrivning av analysen i bilaga, karta 36)

Skånes vattendrag och sjöar

För Skånes sjöar och vattendrag finns idag överlag ett bra
kunskapsunderlag som kommer att utvecklas ytterligare
genom arbetet med vattendirektivet (EU:s riktlinjer). För
de marina miljöerna saknas en övergripande regional
beskrivning och värdering vilket är viktigt för att bättre
kunna tillvarata de ekologiska värdena.
Vattenmiljöernas struktur är tydlig men alla vattendrag
är inte fungerande spridningsstråk på grund av olika hinder.
Förutsättningarna för organismer i vattnet skiljer sig åt
beroende på kemiska och fysiska förutsättningar och påverkan
från omgivande landskap. Det gäller vattnets kemiska sammansättning (surt eller basiskt) och grad av föroreningar samt
omgivningens utseende, till exempel om det är skog eller öppet
landskap. I vattendragen finns till exempel en rad vandringshinder för fisk och andra organismer främst i form av vattenkraftverk och äldre dämmen för kvarnar med mera. På karta
7 finns viktiga vandringshinder i vattendragen markerade.
Dessutom har de vattendrag som har störst betydelse för fisk
(blått) och fågel (orange) markerats. Dessa har få vandringshinder och bra vattenkvalitet. Några sjöar är särskilt betydelsefulla för fågellivet och är markerade med snedstreckat rött.
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Karta 7: Ekologiska strukturer för vattenmiljöer. Källa: Topografiska kartan
2000 och Länsstyrelsen i Skåne 2011. (Se bilaga, karta 48 och 49)

Våtmarkerna är miljöer som bara tillfälligt har öppna vattenspeglar och som övriga delar av året har en lågvuxen vegetation. Detta innebär att spridningsmöjligheterna är mer
begränsade än i öppna vatten. Även här är de kemiska och
fysikaliska förutsättningarna (till exempel surhet och vattenkvalitet) avgörande för fauna och flora. Våtmarker med
särskild regional betydelse för den biologiska mångfalden
redovisas på karta 8. I norra delen av Skåne finns stora myrmarker och mossar med höga värden för biologisk mångfald
(blåprickiga ytor) och i södra Skåne ett antal mindre rikkärr
med mycket höga värden (gröna punkter) som är kärnområden i den ekologiska våtmarksstrukturen. Underlaget
för att visa de större våtmarkerna bygger på den nationella
våtmarksinventeringen och de värderingar som gjordes då.
För att ge en bättre bild över våtmarkernas ekologiska strukturer behöver underlagsmaterialet utvecklas och kompletteras med kunskap om våtmarkernas olika organismer och
organismgruppers spridningsbiologi.

Karta 8: Ekologiska strukturer för våtmarker enligt analys av Region Skåne 2004
och underlag från Länsstyrelsen i Skåne 2010. (Se bilaga, karta 50 och 51)

Foto: per blomberg

Våtmarker

Samlad bild av ekologiska 
strukturer i Skåne

De olika ekologiska strukturerna bildar ett viktigt underlag
för grönstrukturen i Skåne. För att kunna göra en översiktlig
kartbild av den regionala grönstrukturen gjordes i Strategier
för en grön struktur i Skåne (2004) en samlad bild av ekologiska
strukturer i Skåne. Denna sammanställning utgör en delvis
subjektiv bedömning av vilka värden som kan ges regional
betydelse. Dessutom är de ekologiska strukturerna mycket
komplexa och det är kontroversiellt att göra sammanslagningar av dem. Syftet är dock inte att bevara biologisk
mångfald i första hand utan att ge underlag för var utveckling
av områden och stråk i landskapet kan prioriteras. Kartan
med den samlade bilden bygger helt på olika naturmiljöers
förekomster och med ökad kunskap om enskilda arter och
artgruppers förekomster och spridningsbiologi samt olika
habitats betydelse kan bilden bli mer fullständig. Även utanför
de markerade regionalt viktiga ekologiska strukturerna finns
höga naturvärden och andra viktiga ekologiska strukturer.
Översikten visar att regionalt viktiga områden i den ekologiska strukturen är koncentrerade till de centrala och norra
delarna av Skåne. Viktiga stråk följer främst vattendragen,
men mellan viktiga områden finns även stråk i form av trädmiljöer, betesmarker och våtmarker. Avbrott i den ekologiska
strukturen ses på en del platser och det finns även viktiga
områden som är isolerade utan kontakt med andra områden.
Den översiktliga bilden av ekologiska strukturer ger
kunskap om var ingrepp i landskapet kan ge stor påverkan
på den biologiska mångfalden på landskapsnivå och bryta
viktiga stråk/spridningsvägar mellan kärnområden. För att
utreda ingreppens påverkan är det nödvändigt att gå tillbaka
till källorna för de tidigare analyserna och bedöma hur
ingreppen påverkar olika livsmiljöer, växter och djur. Mer
information finns i bilagorna där de olika kartunderlagen
redovisas utförligare.
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Karta 9: Samlad bild av viktiga områden och stråk för biologisk mångfald i
Skåne. Källa: Region Skåne 2011. (Bygger på karta 4, 5, 6, 7 och 8.
Se mer utförlig beskrivning i bilaga karta 30)
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Skånes rekreativa strukturer

Allemansrätten – möjligheter
och skyldigheter

Friluftsliv och rekreation har mycket stor betydelse för
folkhälsa, stressåterhämtning, inlärning, välbefinnande,
turism med mera. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv representerar därför grönstrukturens möjligheter för rekreation
och friluftsliv stora värden. En översiktlig bild över Skånes
allemansrättsliga mark (karta 10) visar tydligt delningen i
sydväst-nordöst med ett sammanhängande område i nordöst
och isolerade öar i sydväst. En stor andel av Skånes invånare
bor i den sydvästra delen och behovet av rekreativa strukturer
blir därför stort där tillgången är liten. Vissa områden är mer
attraktiva för besök än andra. Dessa områden har därmed en
stor betydelse för mer långväga rekreation och turism.
Precis som för biologisk mångfald är friluftslivet beroende av kärnområden och stråk mellan dessa. Vissa kvaliteter är mer attraktiva än andra och infrastruktur i form av
markerade leder, lägerplatser, vindskydd, toaletter, badplatser med mera, är betydelsefulla för friluftslivet.

En unik förutsättning för friluftslivet i Sverige är allemansrätten som gör det möjligt att vistas på annans mark för
strövande och tillfällig övernattning om hänsyn tas till markanvändning och boende. Allemansrätten gäller för enskildas
nyttjande av tillgänglig mark och gäller ej för stora grupper
och kommersiell verksamhet. Kunskap om allemansrättens
skyldigheter och att visa allmän hänsyn är viktigt för att förebygga konflikter med markägare och andra berörda. I karta 10
redovisas all allemansrättslig mark i Skåne och här ingår även
parkmark och annan tillgänglig mark i och kring tätorterna.
I ett svenskt perspektiv har Skåne väldigt lite allemansrättslig mark samtidigt som det är en tätbefolkad region
med många invånare som ska dela på den allemansrättsliga
marken. I Skåne bor i genomsnitt 112 invånare per kvadratkilometer, vilket kan jämföras med 23 invånare per kvadratkilometer för landet i genomsnitt (2011). Befolkningen är
dessutom koncentrerad till de större tätorterna längs kusten
där andelen allemansrättslig mark är som lägst. I genomsnitt består Skåne av 55,6 procent allemansrättslig mark till
skillnad från övriga landet som har 92,8 procent. Variationen
är stor inom Skåne och det finns kommuner som har över 90
procent, till exempel Osby, och andra som har mindre än 10
procent, till exempel Staffanstorp (karta 11). När det gäller
tillgänglig mark per invånare är riksgenomsnittet 4,4 hektar
per invånare medan snittet i Skåne bara är 0,6 hektar. Inom
Skånes kommuner varierar tillgängligheten mellan några få
tiondels hektar/invånare i sydvästra delen och över 3 hektar/
invånare i Osby kommun. Mer detaljerad statistik från de
större tätorterna finns i diagram 1 och 2 (på sidan 58).
All allemansrättslig mark är dock inte lika tillgänglig eller nåbar beroende på barriärer i form av vägar, järnvägar, vattendrag, åkermark med mera, samt markanvändning i form
av till exempel djurhållning, planteringar, militär verksamhet
och störningar i form av till exempel buller. Iordningställda
strövområden och angöringsplatser för bil, buss och cykel är
därför viktiga för att öka tillgängligheten.

Karta 10: Allemansrättslig mark i Skåne. Källa: Topografiska kartan 2000.
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småbåtshamnar längs den skånska kusten och många mindre
båtar ligger vid privata bryggor eller är uppdragna på land.
Enklare övernattning finns i form av campingplatser och
vandrarhem för längre besök i attraktiva områden. Många
kommuner driver också motionsanläggningar med elljusspår
och omklädningsbyggnader. I anslutning till några skyddade
naturområden finns också så kallade naturrum som visar
och förklarar områdets natur- och kulturförutsättningar.
Ett antal av de iordningställda strövområdena är av
regional betydelse. Dessa har betydelse för flera kommuner
och har en ganska hög standard när det gäller anläggningar.
Hela de redovisade områdena har inte samma tillgänglighet.
Alla kommuner i Skåne, utom Staffanstorp, Eslöv och Burlöv,
har rekreationsområden som är av regional betydelse. Urvalet av områden gjordes i en första version i Strategi för en grön
struktur i Skåne (2004) och har reviderats 2011.

Karta 11: Andel allemansrättslig mark i respektive Skånsk kommun.
Källa: Region Skåne 2004.

Iordningställda områden för friluftslivet

För att trygga tillgången till rekreations- och friluftsområden
finns, i offentlig ägo, ett antal strövområden eller områden
som på annat sätt har prioriterats för friluftslivets intressen.
Många av naturreservaten är avsatta med tanke på friluftslivet och åtgärder i form av parkeringar, markerade stigar
med mera, har gjorts för att underlätta tillgängligheten
(flertalet förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne). Stiftelsen
Skånska Landskap förvaltar ett tjugotal områden som är av
regional betydelse för det rörliga friluftslivet. I Skåne finns
även tre nationalparker som är anpassade för att kunna ta
emot ett större antal besökare. Flera kommuner har också
köpt in mark och anlagt strövstigar, parkeringsplatser och
andra arrangemang för att främja tillgången på friluftsområden. Några av de största områdena är Torup/Bokskogen
i Svedala kommun som ägs av Malmö stad, Skrylleområdet
i Lunds kommun som ägs av Lunds kommun och Stiftelsen
för Fritidsområden i Skåne samt Bruces skog i Helsingborg
som ägs av Helsingborgs stad. Vid de mest populära badplatserna har kommunerna anordnat parkeringar, toaletter
och sophantering. För marina aktiviteter finns ett antal
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Karta 12: Regionala iordningställda områden för friluftslivet.
Källa: Region Skåne 2011.

Område av särskild betydelse
för friluftslivet

Det finns många områden som inte är iordningställda för
friluftslivet men som ändå är betydelsefulla. Det kan röra
sig om strövvänliga skogar och hagmarker, områden med
varierad och spännande topografi, fågellokaler, fiskevatten,
kuster med badstränder med mera. I flera kommunala
översiktsplaner finns områden av betydelse för friluftslivet
markerade. Utifrån dessa och med kompletteringar för
områden som i andra dokument framställs som viktiga för
friluftslivet har de som är av regional betydelse markerats på
karta 13. I sydvästra Skåne där tillgången på allemansrättslig
mark är begränsad och kommunerna ligger tätt kan även
små områden få stor betydelse för friluftslivet ur ett regionalt perspektiv och har därför tagits med.

Karta 13: Områden av särskild regional betydelse för friluftslivet.
Källa: Kommunala planer 2011, Region Skåne 2011.

Riksintressen för friluftslivet

Nationellt särskilt viktiga områden finns fastlagda som riksintresse för friluftslivet. Dessa områden har en större utbredning än de områden som pekats ut som regionalt betydelsefulla. Inom de stora riksintressena och särskilt utpekade
områden av nationellt intresse finns delar som idag inte är
tillgängliga för friluftslivet (till exempel åkermark) eller är
svårtillgängliga eller oattraktiva (till exempel granplanteringar)
men där ingrepp i landskapet kan påverka det nationella
intresset.

Karta 14: Riksintresse för friluftslivet samt så kallade kap 4 områden
(utpekade i Miljöbalken 4 kap). Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011.
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Stråk och barriärer

Att binda samman de rekreativa områdena med tätorter
samt att skapa sammanhängande rekreativa stråk för att
uppleva landskapet är betydelsefullt för att få ett fungerande
friluftsliv och utveckla naturturism.
Stränder utgör viktiga stråk i landskapet för friluftslivet.
Strandskyddet vid våra kuster, sjöar och vattendrag har
tillkommit för att trygga tillgängligheten och i Miljöbalken
har även skyddet för den biologiska mångfalden stärkts för
strandskyddade områden. Men stora delar av de områden
som berörs av strandskyddet är uppodlade och inte praktiskt
tillgängliga som rekreationsstråk. Stränder längs vattendrag
i jordbrukslandskapet har dock en mycket stor potential att
utvecklas till viktiga stråk i landskapet.

Karta 15: Strandskydd i Skåne. Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011.
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Som en följd av den höga befolkningskoncentrationen i
främst sydvästra Skåne, finns många barriärer och störningskällor som begränsar tillgängligheten till landskapet. Det
rör sig dels om naturliga hinder som vattendrag och sjöar,
men främst av infrastruktur i form av vägar och järnvägar.
Tillgängligheten kan också vara begränsad av åkermark som
främst i de västra och södra delarna av Skåne omger tätorterna.
Barriärerna kan även vara av psykologisk karaktär och kan
upplevas som obehagliga att passera. Det kan röra sig om
buller från flyg, väg och järnväg, industrier, vindkraftverk,
golf banor, militära övningsfält, hagmarker med staket och
oroliga betesdjur med mera. De områden som är reellt tillgängliga är betydligt mindre än de 56 procent som teoretiskt
är tillgängliga. De lättillgängliga områdena får därför ett
mycket stort besökstryck med risk för slitage och störning på
växt- och djurliv. För att röra sig mellan bostadsområden och
rekreationsområden samt mellan olika rekreationsområden
behövs tillgängliga stråk i landskapet. Både cyklande och
gående använder befintliga småvägar och markvägar för att nå
olika delar av landskapet. På flera ställen finns det iordningställda cykelvägar och vandringsleder som underlättar tillgängligheten, men här finns också mycket som kan utvecklas.
Leder av olika slag är ett bra sätt att kanalisera besökarna
och därmed minska risken för slitage och störning och är
samtidigt en hjälp åt besökare att hitta lämpliga vägar och
attraktioner. Skåneleden tillkom på initiativ av Länsstyrelsen
i Kristianstad med sträckan från kust till kust mellan Båstad
och Sölvesborg redan i början av 1970-talet. Därefter har
Skåneleden byggts ut över stora delar av Skåne och har nu
en sträckning på drygt hundra mil (2010). Längs leden finns
rastplatser som oftast har vindskydd, toaletter, eldplatser och
soptunnor. Leden har fyra huvudstråk, från kust till kust, från
ås till ås, från nord till syd och Österlenleden. Dess-utom håller en Öresundsled på att utvecklas längs västkusten. Skåneleden anläggs och förvaltas av kommunerna med sam-ordning
av Region Skåne. Leden nyttjas av både flerdagsvandrare och
dagsutflykter där skolor och föreningar utgör en viktig del.

Karta 16: Skåneleden. Källa: Stiftelsen Skånska Landskap 2011.

Karta 17: Cykelvägar i Skåne. Källa Trafikverket 2011. (Ny sammanställning
håller på att tas fram av Trafikverket)

Trafikverket Syd samordnar genomförandet av cykelledsplanen som är beslutad för perioden 2006-2018. Många av
satsningarna som görs är inriktade på pendling till och från
arbetet med cykelvägar som förbinder tätorter och främst
centralorter med kringliggande mindre orter. Även kommunerna har gjort omfattande satsningar på cykelvägar
och flera kommuner har iordningställt gamla banvallar till
rekreativa cykelstråk. Ett omfattande arbete pågår för närvarande med att inventera alla cykelvägar och cykelleder i
Skåne i ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Region
Skåne. Materialet kommer att presenteras under vintern
2011-2012. Här redovisas äldre underlagsmaterial från 2006
som reviderats av Trafikverket 2011.

Ridintresset är mycket stort i Skåne men antalet längre ridleder är få. Många av ridanläggningarna har egna ridslingor i
sitt närområde för att minska konflikter med andra friluftsutövare. En sammanställning av ridleder i regionen saknas
och behöver tas fram för den framtida samordning och
utveckling av ridverksamheten i Skåne.
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Blå rekreativa strukturer

Kollektivtrafik till naturen

Skånes kuster, sjöar och vattendrag är mycket viktiga för
friluftslivet. Särskilt viktiga är badstränderna och småbåthamnarna längs kusterna. Längs Hanöbukten, Skälderviken,
Falsterbohalvön samt partier längs sydkusten och Öresundskusten finns mycket attraktiva sandstränder som lockar
besökare från hela Öresundsregionen. Även andra delar av
året är dessa stränder använda för vindsurfing, kitesurfing,
fågelskådning, vandring med mera. Småbåtshamnarna längs
kusterna gör det möjligt att uppleva havet med egen båt och
är också viktiga för besökande båtburna turister.
Kanotfärder är uppskattat av naturturister och många
söker sig till de vattendrag och sjöar som är lämpliga. Rönne
å och Immeln-Raslången är de två viktigaste kanotlederna i
Skåne. Även Almaån, Kävlingeån och Helge å används som
kanotleder i viss omfattning. Längs de två första finns lägerplatser och serviceutbud medan de tre andra inte är lika iordningställda. Under vår och försommar medför kanoter dock en
störning på det känsliga djurlivet längs och i vattendragen och
det är inte lämpligt att utveckla fler vattendrag för kanotleder.
Längs kusten är det främst kring Kullaberg, Bjärehalvön och
Hanöbukten som paddling med havskajak är populärt.

En förhållandevis stor andel av befolkningen i Skåne har inte
tillgång till bil och är därför beroende av de kollektiva förbindelser som gör det möjligt att åka till naturområden. 2003
startade Lunds kommun ett projekt med naturbuss som gick i
linjetrafik till kommunens naturområden på helgerna och som
bokades av skolorna på vardagar. Projektet utvecklades 2006 till
att omfatta även Staffanstorp, Lomma och Malmö kommuner,
och avslutades 2008. År 2009 startade Region Skåne och ett
antal kommuner ett nytt projekt med namnet Natur- och kulturbussen. Målsättningen är nu att inkludera hela Skåne. Projektet
utgår från Skånetrafikens tidtabeller som kompletteras, samt
utvecklar det befintliga bussnätet för att nå prioriterade områden i Skåne.

Karta 18: Kanot- och ridleder i Skåne. Källa: Region Skåne 2004 och
kommunernas översiktsplaner 2011.
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Samlad bild av regionala 
rekreativa strukturer

Genom att lägga samman regionalt viktiga rekreationsområden samt befintliga leder ges en bild över den regionala
rekreativa strukturen idag (karta 19). Kartan visar att både
viktiga områden och leder ligger i de centrala och norra
delarna av Skåne medan de tätbefolkade västra delarna samt
Österlen och Kristianstadslätten inte är lika väl försedda.
Öresundsleden som en utveckling av Skåneleden är en
åtgärd för att bättre knyta samman tätorterna med den
regionala grönstrukturen. Det finns också behov av att
skapa fler regionala strövområden i västra Skåne för att
minska miljöbelastningen från resor samt skapa närhet till
rekreation. I de centrala, östra och norra delarna av Skåne
finns möjligheter att utveckla kvaliteter för längre vistelser.

Karta 19: Samlad bild av den rekreativa strukturen i Skåne.
(Bygger på karta 12, 13, 16, 17 & 18)
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Skånes gröna kulturmiljöstrukturer
Skåne har ett mycket rikt och varierat kulturlandskap där
mänsklig verksamhet har satt sin prägel på nästan hela landskapet. Begreppen natur- och kulturmiljö är tätt sammanvävda och det är svårt att tala om det ena utan att ta hänsyn
till det andra. Människor som vill uppleva landskapet på
utflykter eller som turist skiljer oftast inte på natur och
kultur utan det är helheten som efterfrågas och uppskattas.
Många av de naturvärden som idag finns i Skåne har skapats
av mångtusenårig mänsklig påverkan och är beroende av
mänskliga aktiviteter för att finnas kvar även i framtiden.
Exempel på detta är ängs- och hagmarker som kräver röjningar, slåtter och bete för att inte växa igen till skogsmark.
Kulturmiljövård handlar om såväl att bevara som att
bruka miljön och att utveckla kulturarvet så att det kommer
många till del. Hushållning med kulturmiljövärdena förutsätter en hänsynsfull utveckling av de areella näringarna
och de processer i landskapet som ständigt skapar nya
kulturmiljövärden. I arbetet med den gröna strukturen blir
det de kulturmiljövärden som är knutna till naturområden,
parker och annan allemansrättslig mark som står i centrum.
Men även i det öppna åkerlandskapet krävs stora kunskaper
om kulturmiljövärden och regional identitet för att nya
inslag i form av våtmarker, trädplanteringar med mera, inte
ska skada de kulturhistoriska värdena. Utgångspunkten bör
vara en helhetssyn på landskapet. Spåren av människans
verksamhet kan ses som historiska överlagringar där olika
epokers spår går i varandra och bidrar med viktiga kunskaper
om vår historia.
I kulturlandskapet framträder också viktiga samband
mellan olika företeelser, ofta byggnader och dess omland som
till exempel godsmiljöer eller bymiljöer, men även mellan
olika strukturer som ägogränser och brukningsformer. För
kulturmiljövården är det inte möjligt att peka på viktiga
stråk i landskapet på samma sätt som har gjorts för biologisk
mångfald och friluftsliv. Däremot finns det en rad kärnområden som berör den gröna strukturen och som här
samverkar med naturvärdena. Även om det är svårt att göra
en regional karta över gröna kulturmiljöers struktur är
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sambanden i landskapet viktiga. I till exempel en bymiljö
finns det ett omland som speglar den försörjningsbas som
byn livnärt sig på. Här kan finnas ägogränser, pilevallar,
fägator, hamlade träd, kvarnar och mycket mera. I en slottsmiljö finns det ofta många olika inslag som relaterar till den
centrala huvudbyggnaden. Pampiga alléer leder in längs tillfartsvägar, byggnader för olika ändamål är placerade kring
slottet och markanvändningen med stora odlingsenheter
och ofta bevarade lövskogar ger ett samband med centrum,
det vill säga huvudbyggnaden.
Även kyrkorna med kyrkogårdar är viktiga centrum i
det historiska landskapet och utgör också betydande inslag i
landskapsbilden. Senare har det tillkommit industribyggnader i landskapet vilka ofta står i relation till de naturresurser
som har utnyttjats. Kring gamla tegelbruk finns lertäkter,
stenindustrin i nordöstra delen av Skåne har stenbrotten,
torvindustrin omges av torvgravar på mossar och myrar med
mera. De kulturhistoriska spåren i landskapet förekommer
ofta som linjer i form av ägogränser, hägnadsvallar, alléer
och vägar. Vissa storskaliga strukturer som äldre järnvägslinjer och vägar visar på regionala samband som är viktiga
att slå vakt om. Annars är det främst på kommunal nivå som
de gröna kulturmiljövärdena blir påtagliga.
Riksintressena för kulturmiljövård (karta 21) har en stor
koncentration till slättlandskapet och Skånes kuster. Det är
här den mänskliga påverkan varit störst med flest lämningar
från olika epoker i landskapet. Ur ett nationellt perspektiv
är de skånska slätterna också mer unika än skogsbygden som
har likheter med stora delar av landet. I karta 20 redovisas de
regionalt utpekade viktiga områdena för kulturmiljövården.
Här redovisas en mer utspridd förekomst av viktiga områden
men fortfarande har de utpekade områdena en dominans i
slättbygderna. I karta 22 visas kulturhistoriskt värdefulla
stråk i landskapet. Här syns kusterna, de större vattendragen
och några järnvägs- och vägsträckningar. I karta 23 redovisas
riksintresset kustzon som innehåller både natur- och kulturhistoriska värden samt rekreativa värden. Problemet med dessa
underlag när det gäller grönstruktur är att bara vissa delar av
markerade områden berör grönstrukturen.

Karta 20: Regionalt värdefulla områden för kulturmiljövården.
Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2006.

Karta 21: Riksintressen för kulturmiljövården.
Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011.
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Karta 22: Kulturhistoriskt viktiga stråk i landskapet. Redovisningen utgör en
del av kulturmiljövårdsprogrammet. Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2006
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Karta 23: Riksintresset kustzon.
Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011.

Grönstrukturen är viktig för
Skånes utveckling

Grönstrukturen är viktig för
Skånes utveckling
Grönstrukturen i Skåne omfattar ett mycket brett spektrum av företeelser och intresseområden. För att
kunna arbeta med de gröna strukturena behövs ett helhetsgrepp, ett tvärvetenskapligt arbetssätt där många
discipliner kan samordnas. De många anspråk som finns på landskapet gör också att de allmänna intressena
i större utsträckning bör samordnas för att i största mån kunna hushålla med landskapet som resurs.

I den fysiska planeringen har landskapet främst behandlats
som uppdelat i objekt och områden där olika tematiska värden
kunnat lokaliseras. Det är först de senaste decennierna som
en mer övergripande bild har vuxit fram där samband och
helhetsgrepp blivit viktiga. Naturvården har flyttat fokus
från begränsade naturminnen till landskapsekologiska bedömningar och kulturminnesvården med byggnader i fokus
har utvecklats till kulturmiljövård med hela landskapet som
arbetsfält. Samtidigt har friluftslivets betydelse vuxit i takt
med ökad fritid och intresse för aktiviteter i skog och mark.
Den ökade rörligheten har också medfört att allt större delar
av Skåne blivit intressanta för storstädernas rekreation. Den
regionala samordningen blir därför allt viktigare. Skånes
grönstruktur har många mycket attraktiva områden som
också lockar turister att besöka regionen. Turismen är en
expanderande näring och Skånes natur- och kulturmiljöer är
den viktigaste anledningen när turister anger orsaken till sitt
besök i regionen.
Här presenteras en mer utförlig beskrivning av olika
utvecklingsmöjligheter och problemställningar kring arbetet
med gröna strukturer. Beskrivningar och analyser i detta
kapitel är avsedda som stöd åt kommunerna i arbetet med att
utveckla grönstrukturen.
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Utblickar i Skånes omgivning
Skåne omges av vatten på tre sidor och gränsar till tre län i
norr; Halland, Kronoberg och Blekinge. Ingen av dessa har
arbetat med grönstruktur på regional nivå. Flera regionala
stråk och områden fortsätter dock utanför Skåne och in i
dessa andra regioner. I den fortsatta dialogen kring grönstruktur är det därför viktigt att samverka med kommuner,
regioner och län som gränsar till Skåne.
På Själland i Danmark, har däremot en hel del arbeten
gjorts avseende grönstruktur. Köpenhamns fingerplan från
1940-talet är klassisk och gäller än idag. Planeringsansvaret
har främst legat på nationell och regional nivå och flera
dokument har tagits fram över Köpenhamnsområdet när det
gäller grönstruktur. Den senaste fingerplanen är från 2007.
Genom Öresundsbron har Öresundsregionen knutits
närmare Skåne vad gäller arbets- och bostadsmarknaderna,
men även för rekreation och friluftsliv. Allemansrätten och
den stora tillgången på natur i Sverige gör det särskilt attraktivt för boende i Köpenhamnsområdet att söka sig till Skåne
för naturupplevelser. I den gjorda analysen för besökstrycket
inom 30 kilometer från iordningställda strövområden (karta
27) har inte Köpenhamn kunnat räknas in då statistiken
saknas och siffrorna i sydvästra delen hade blivit mycket
högre om hänsyn kunnat tas till Köpenhamn i detta fall.
I planeringen och utvecklingen av grönstrukturen i Skåne
måste hänsyn tas till storstadsområdet Köpenhamn.

Den öppna helåkersbygden, utan någon grönstruktur, har
också en stark identitet och attraktivitet i Skåne, men det
som avses i detta sammanhang är främst de gröna inslagen
i åkerlandskapet i form av pilevallar, vattendrag, småvatten,
alléer, trädgårdar och parker som ger en extra dimension
till den regionala identiteten. Dessa inslag har också stora
värden för kulturmiljöer och den biologiska mångfalden
samtidigt som de ökar möjligheten för rekreation i landskapet. Det är viktigt att utveckla grönstrukturens kvaliteter
och funktioner samtidigt som den regionala identiteten och
därmed attraktiviteten stärks.

Landsbygdsprogram för Sverige
och andra ekonomiska bidrag

Figur 2: Grönstruktur i Köpenhamnsområdet. Fingerplan 2007.
Källa: Miljøministeriet, Naturstyrelsen 2007.

Attraktionskraft och den
regionala identiteten
Vad är det som gör det skånska landskapet attraktivt och
vad är den regionala identiteten? De karaktärsområden
som beskrivs i det skånska landsbygdsprogrammet ger en
bra utgångspunkt för att hitta den regionala identiteten.
Attraktionskraft i grönstrukturen är svårare att definiera och
beror inte bara på de fysiska förutsättningarna utan även på
sociala och kulturhistoriska aspekter. Ett flertal indikatorer
som huspriser, besökstryck och den bild som återges i turistreklamen ger anledning att tro att närhet till kuster, sjöar,
vattendrag, skog, betesmarker och strövområden, möjlighet
till utsikt och avsaknad av störande inslag i form av buller
och estetiskt oattraktiva installationer har särskild betydelse.
En fördjupad studie av grönstrukturens attraktionskraft för
rekreation och turism vore mycket intressant.

En begränsning av ekonomiska resurser kan vara ett hinder
för att genomföra nödvändiga och önskade satsningar kring
grönstrukturen. Miljöersättning, projektbidrag och andra
stöd inom landsbygdsprogrammet för Sverige är viktiga
ekonomiska medel för att kunna upprätthålla viktiga naturoch kulturmiljövärden och funktioner. Programmet utgår
från Skånes karaktärsområden och har olika prioritet kring
vilka satsningar som ska genomföras i de olika områdena.
Därmed stärks den regionala identiteten i områdena. Flertalet kommuner i Skåne arbetar mycket aktivt med naturoch kulturmiljövård. Tack vare statligt bidrag som Landsbygdsprogram för Sverige, LONA-bidrag (Lokala Naturvårdsprojekt) och LOVA-bidrag (Lokala Vattenvårdsprojekt)
med mera har många projekt kunnat genomföras.
Länsstyrelsen har en övergripande roll i naturvårdsarbetet i Skåne genom förvaltning av över 200 naturområden
och många kulturmiljöer. Även Region Skåne arbetar aktivt
med dessa frågor i strövområden samt genom miljövårdsfonden och regionala planeringsunderlag.
Det finns omfattande bidragssystem för att satsa på och
restaurera våtmarker. Det skånska landskapet var tidigare
mycket rikare på våtmarker och dammar men dessa dikades
ut i stor omfattning under 1900-talet. Genom att restaurera
och nyskapa våtmarker utvecklas grönstrukturens kvaliteter
och funktioner.
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Öka kunskapen
I den översiktliga planeringen behövs ett uppdaterat kunskapsunderlag för grönstrukturen både kommunalt och mellankommunalt med ett regionalt perspektiv. Nästan alla kommuner har ett underlag för naturvärden. Få kommuner har
däremot övergripande underlag för ekologiska strukturer,
rekreativa strukturer, kulturmiljövärden och landskapsestetiska värden. För att sprida den kunskap som finns kring
allt från biologisk mångfald, värdet av ekosystemtjänster och
betydelsen för folkhälsa till genomförandet av åtgärder och
satsningar som ekodukter och iordningställda rekreationsområden samt att dela kunskap mellan olika aktörer i
samhället, behövs pedagogiska åtgärder och fler möjligheter
till möten mellan yrkesgrupper. I den översiktliga planeringen
är det en stor fördel om den gröna kompetensen är med
i hela arbetsprocessen. För att skapa en större förståelse i
samhället för vilken betydelse grönstrukturen har är generell
utbildning och information viktig. Det gäller från tidiga år
i skola och förskola till vidareutbildning av planerare samt
kurser och utflykter för politiker och allmänheten. Länsstyrelsen i Skåne är en aktör som fortlöpande tar fram viktigt
underlagsmaterial på regional nivå som används i den kommunala översiktliga planeringen.

Hur används grönstrukturen

Det är viktigt att ta fram fler underlag kring de rekreativa
strukturerna och därigenom öka kunskapen kring landskapets attraktivitet och estetiska uttryck. I Stockholmsregionen har kontoret för Tillväxt, miljö och regionplanering
(tidigare Regionplane- och trafikkontoret) tagit fram en
modell för att värdera landskapets upplevelsevärden för
friluftslivet. Värdena kallas för ”sociala kvaliteter i den
regionala grönstrukturen”. Arbetsmetoden bygger på en
indelning som Patrik Grahn, vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, har tagit fram för parkmark i tätorter och som
sedan har utvecklats för landskapet generellt. Detta arbetssätt är mycket användbart för att utvärdera större områden
av betydelse för friluftslivet och se vilka kvaliteter det är
angeläget att bevara och utveckla. Flera kommuner i Skåne
har börjat använda metoden, bland annat Helsingborgs stad.
Forskare vid Alnarp har påbörjat en studie av hela Skåne.
Resultatet därifrån kan bli ett intressant komplement till
denna rapport.
En annan viktig aspekt på de sociala frågorna, kopplade
till grönstruktur, är hur olika grupper använder grönstrukturen och då också ur ett jämställdhetsperspektiv. Malmö
stad har gjort studier av hur invånarna rör sig i staden och
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det visar sig att män och kvinnor rör sig olika i det offentliga
rummet. Det visar sig också att många invandrare använder
sig av parker och grönområden på ett annat sätt än personer
som vuxit upp i landet.
Grönstrukturen har en viktig funktion i att möjliggöra
möten mellan olika samhällsgrupper, vilket uppmärksammats
ibland annat Malmö och Helsingborg. En viktig utmaning
i arbetet med att utveckla grönstrukturen är att ha kunskap
om invånarnas önskemål och möjligheter och att alla grupper
inte kan tillmötesgås på samma plats.

Ekosystemtjänster

Grönstrukturen tillhandahåller en rad ekosystemtjänster, som
har stor betydelse både för privatpersoner och för samhället.
Det är värdefullt att få en klarare bild av vad dessa tjänster
betyder och vilket ekonomiskt värde de motsvarar. Pollinering är en sådan tjänst där det gjorts beräkningar på
europeisk nivå för hur mycket ekosystemtjänsten motsvarar
i pengar om den skulle upphöra och behöva genomföras på
annat sätt. Resultatet blev cirka 22 miljarder euro. I Finland
har det räknats ut vad nationalparkerna betyder för samhällsekonomin och det har visats sig att de gav intäkter som
var tjugo gånger högre än vad investeringar i de skyddade
områdena kostat. Motsvarande beräkningar skulle kunna
genomföras regionalt för pollinering, vattenrening, flödesreglering, jakt, rekreationsvärde, fiske, särskilda besöksmål
för turism, nedbrytning av restprodukter, värdet av skyddade
områden med mera. Sådana beräkningar skulle vara ett bra
underlag för de samhällsekonomiska beräkningar som görs
för olika utvecklingsprojekt. Ett annat exempel på ekosystemtjänsternas betydelse är biologisk mångfald, som utgör en
försäkring vid framtida klimatförändringar då fler arter ger
fler möjliga ersättare om arter slås ut på grund av förändrat
klimat. Exempel på hur kommuner kan arbeta med ekosystemtjänster finns i nästa kapitel: Att arbeta med gröna
strukturer – exempel.

Planera för helheten
Den översiktliga planeringen har som mål att samordna
olika intressen, hushålla med naturresurserna och utveckla
kommunen. Med bra planeringsverktyg blir avvägningarna
mellan olika intressen lättare. En stor utmaning är att bättre
förstå de faktorer som bidrar till att göra regionen attraktiv
och det som skapar en regional identitet samt vilken roll
som grönstrukturen spelar för dessa frågor.
För att kunna utveckla grönstrukturen är det också

viktigt att förstå och motverka de barriäreffekter som har
skapats och fortsätter att skapas i landskapet. Mötet mellan
grönstrukturen och andra strukturer som trafik och bebyggelse är extra viktiga här. Vissa särskilt värdefulla och
attraktiva områden i landskapet har skyddats med stöd av
Miljöbalken. Dessa skyddade områden har betydelse som
kärnområden i grönstrukturen och här finns ofta samverkande natur- och kulturmiljövärden, landskapsestetiska och
rekreativa värden.

Utveckla planeringsverktygen

Den viktigaste åtgärden för att kunna göra en bra avvägning
mellan olika strukturer och mål när exploateringstrycket
ökar är att ha bra planeringsunderlag. I översiktsplanen ska
kommunen redovisa hur markanvändningen kommer att se
ut i framtiden och hur kommunen avser att hushålla med
naturresurserna.
Flera kommuner redovisar grönstrukturen i sina
översiktsplaner (karta 24). Det mesta som redovisas är dock
befintliga strukturer. Endast ett fåtal kommuner använder sin
översiktsplan för att redovisa hur de tänker sig att utveckla
grönstrukturen (karta 58). Flertalet kommuner har dessutom
tagit fram naturvårdsprogram/planer och en del har även
kulturmiljöprogram. På karta 25 visas de kommuner som
har antagna naturvårdsprogram och som redovisar dessa i
översiktsplanen. Ytterligare några kommuner har framtagna
naturvårdsprogram, men de redovisas inte i översiktsplanen.
De kommuner som ännu saknar redovisning av grönstruktur
har möjlighet att hitta inspiration från andra kommuner, till
exempel från Lomma, Trelleborg och Helsingborg. För att
bättre kunna hantera dessa frågor i utvecklingsarbetet är det
viktigt att på kommunal nivå arbeta med utvecklingsidéer
för grönstrukturen samt ta fram planeringsunderlag för
friluftsliv och turism.

Karta 24: Grönstrukturen i kommunernas översiktsplaner.
Källa: Kommunernas översiktsplaner 2011 och Region Skåne 2011.

Karta 25: Särskilt värdefulla områden enligt kommunala naturvårdsprogram.
Källa: Kommunernas översiktsplaner 2011 och Region Skåne 2011.
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Trafikinfrastruktur utgör ofta barriärer för djur och växter på flera olika sätt. Förutom att det rent fysiskt är ett hinder, kan även djur bli skrämda av påverkan i form av ljus och buller. Det är därför viktigt att skapa övergångar, exempelvis i form av ekodukter, som är utformade för att i största möjliga
mån minimera påverkan från trafiken.

Barriärer i landskapet för friluftsliv och
biologisk mångfald

Trafikinfrastrukturen kan utgöra både kommunikationsoch spridningskorridorer i grönstrukturen men också barriärer i det gröna landskapet. En rad åtgärder kan göras för att
minska barriärerna och utveckla spridningskorridorerna.
Region Skåne har tagit fram en Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021 med en tillhörande miljökonsekvensbeskrivning där många av dessa frågeställningar
tas upp. Den viktigaste fysiska åtgärden för att minska trafikinfrastrukturens barriäreffekter för den biologiska mångfalden är så kallade faunapassager, det vill säga passager för
djurlivet under eller över vägar och järnvägar. Dessa kan vara
utformande på en rad olika sätt för olika arter. Groddjur nöjer
sig med mindre tunnlar medan hjortdjur föredrar breda
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landskapsbroar ovanför trafiken. För att garantera att hela
artsamhällen ska kunna passera krävs varierade landskapsavsnitt på bro ovanför trafiken, så kallade ekodukter, men
även breda landskapsavsnitt under trafikbroar kan vara
funktionella. Det finns då möjlighet att exempelvis utnyttja
ådalar, som också är viktiga spridningskorridorer i landskapet. På kontinenten har det byggts hundratals ekodukter
och tusentals faunapassager och kunskapen är idag god om
vilka krav som ställs på dessa. Viktigt att komma ihåg är att
passagerna aldrig kan kompensera barriäreffekten helt utan
att trafikinfrastrukturen alltid medför en negativ påverkan
på de ekologiska funktionerna. Därmed blir de opåverkade
områdena som är tillräckligt stora för att rymma flertalet
ekologiska funktioner viktiga. Mer utförlig beskrivning av
barriärer och de ekologiska effekterna finns i bilagan under

rubriken Barriärer i landskapet. Två kartor som beskriver
möten mellan trafikinfrastruktur och grönstruktur presenteras i bilagan (karta 59 och 60).
Lagstiftningens krav på kompensationsåtgärder definieras i Miljöbalken, Väglagen och Lagen om byggande av
väg och järnväg. Vad som är nödvändigt och möjligt att göra
utöver lagstiftningens krav varierar, men många kommuner
i Skåne har antagit en mycket mer ambitiös tillämpning än
vad som lagen kräver.
Även friluftslivet behöver passager under eller över
vägar och järnvägar, särskilt i tätortsnära lägen. Många av
strövområdena i västra och södra Skåne är dessutom störda
av trafikbuller och behöver åtgärder för att dämpa bullret.
År 2005 gjorde Trafikverket tre utredningar kring barriärer
i storstadsområdena Stockholm, Götaborg och Malmö där
kommunerna i områdena deltog. Resultatet från sydvästra
Skåne visar, i figur 3, ett antal barriärer utan inbördes prioritering.

Skydd av natur- och kulturmiljöer i Skåne

Länsstyrelsen har under hundra år arbetat med att skydda
särskilt viktiga områden för naturvård och kulturmiljövård
genom att bilda naturreservat och på senare tid även kulturreservat (se även karta 61: Skyddad natur i bilagan och texten
i anslutning till kartan).
Under de senaste 15 åren har även kommunerna
haft möjlighet att inrätta naturreservat för att säkerställa
särskilda värden. Ett 20-tal kommunala naturreservat
har bildats, främst i tätortsnära områden. I länsstyrelsen
uppdrag att säkerställa tätortsnära natur har ett program för
kommande skydd både i kommunal regi och i länsstyrelsen
regi under perioden 2010-2015 tagits fram (karta 26). Flera
av de föreslagna reservaten som redovisas i kartan är redan
skyddade och kommunerna har blivit allt aktivare i arbetet
med att bilda naturreservat.

Karta 26: Länsstyrelsens och kommunernas planerade skydd av tätortsnära
natur. Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011.
Figur 3: De mest väsentliga barriärerna av vägar och järnvägar för friluftslivet
och/eller den biologiska mångfalden i västra Skåne. Källa: Vägverket 2005.
(Se fler kartor över barriärer i bilaga, karta 59 och 60)
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Förberedelser för klimatförändringar
Ett förändrat klimat gör samhället sårbart. Detta kan delvis
förebyggas genom att planera för hållbara fysiska strukturer.
Den gröna strukturen har en viktig roll i detta arbete genom
de ekosystemtjänster som ger förutsättningar för en rik
biologisk mångfald, reglerar vattenflöden, dämpar temperaturvariationer och vindar. De klimatreglerande funktionerna
i grönstrukturen är av stor betydelse i landskapet, men
effekterna blir större i tätorterna där det finns en stor andel
hårdgjorda ytor.

Klimatförändringar

Stadens mellanrum i form av parker, naturområden och
torg är viktiga för att hantera effekter av klimatförändringar.
Dels genom att vid värmeböljor sänka temperaturen lokalt,
skapa skugga och minska kylbehovet av byggnader. Dels för
avlastningen av dagvatten vid kraftiga regn och vid översvämningar av vattendrag där grönområden tillsammans
med andra mellanrum kan fördröja och infiltrera vattnet.
Olika tätorter har olika förutsättningar i sammanhanget
och det är viktigt att för varje tätort analysera förutsättningar
och effekter samt hur de negativa effekterna kan mötas. För
att bättre klara detta behövs mer kunskap om hur grönstrukturen i Skåne kommer att påverkas. I SMHI:s rapport
Klimat, observationer och framtidscenarier – medelvärden för
länet Skåne län från 2010 visas förväntad nederbörd och
temperatur i Skåne fram till 2100. Med 20 procent mer
nederbörd och 3 grader varmare i medeltemperatur om 50
år så kommer förutsättningarna för grönstrukturen att vara
mycket annorlunda. Vad händer med skogsmarken, vilka
arter missgynnas och vilka gynnas? Hur påverkas markanvändningen, vilka grödor gynnas och vilka missgynnas?
Vilka arter förväntas klara förändringarna och vilka behöver
hjälp för att inte dö ut?

Tillgänglig grönstruktur
Nåbarhet och tillgänglighet till grönstrukturen är viktigt för
att fler ska kunna få möjlighet att vistas där för avkoppling,
återhämtning och fysiska aktiviteter. Detta kan ske utan att
skada grönstrukturens värden genom slitage och störning,
om åtgärderna för att öka tillgängligheten genomförs på rätt
sätt och på rätt plats. Service i form av busslinjer med hållplatser, parkeringsplatser, rastplatser, grillplatser, soptunnor,
toaletter och informationstavlor är viktiga för att fler ska
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kunna komma ut och för att slitaget ska minimeras. När
satsningar görs för att öka tillgängligheten är det också viktigt
att samtidigt utveckla de biologiska värdena genom val av
vegetation och skötsel som är gynnsam för den biologiska
mångfalden.

Grönstrukturens betydelse
för folkhälsoarbetet

Fysisk inaktivitet är idag en av de enskilt största riskfaktorerna
för ohälsa. Det är därför en viktig uppgift för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet att öka befolkningens fysiska aktivitetsnivå. Friluftslivet är en av de vanligaste
formerna av fysisk aktivitet i Sverige. Det har dessutom inte
bara betydelse för vår fysiska hälsa utan även för vårt mentala
välbefinnande. Vistelse i naturen skänker avkoppling och
lugn och bidrar till att förebygga stress och utbrändhet. En
rad undersökningar visar på de gröna och blå värdenas betydelse för stressåterhämtning och rehabilitering. Exempelvis
har verksamheten vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp
med terapiträdgårdar varit framgångsrikt och erfarenheter
från detta kan användas på många områden. Sjukvården bör
uppmärksamma grönstrukturens hälsofrämjande förmåga
i större utsträckning och återta den kunskap om parkers
och trädgårdars betydelse för vården som fanns i början av
1900-talet. Även stadsodling och koloniverksamhet är viktiga
i folkhälsoarbetet.
Behovet av tillgång till grönstruktur är dock störst
nära bostaden, skolor och förskolor. Inom 300 meter bör
närmaste park eller naturområde ligga för att människor ska
använda platserna regelbundet. Särskilt barn och äldre har
behov av grönytor nära. Olika typer av grönområden fyller
olika behov. Därför behövs olika former av grönområden
som kompletterar varandra för att maximera de potentiella
värdena. I många villaområden utgör också trädgårdarna en
viktig del av den övergripande grönstrukturen.

Utveckling av regionala strövområden

En utveckling av regionala strövområden i Skåne gynnar
både folkhälsan och turistnäringen. Frågan är var denna
utveckling kan ske? Flertalet av de regionala strövområdena
klarar av ett ökat antal besökare. Det är också lättare att
utveckla områden som redan ägs av stat, stiftelse eller
kommun. Behovet av utveckling är som störst i den västra
delen av Skåne där det finns få strövområden. Där är dock
konkurrensen om markanvändningen även som störst. Två
huvudsakliga utvecklingsstrategier kan skönjas i sammanhanget. Dels att utreda om det finns nya områden i västra

Skåne som kan utvecklas till regionala strövområden och
dels att utreda vilka upplevelsevärden som kan utvecklas i de
befintliga områdena med nationell eller regionala betydelse
för friluftslivet. Undersökningar från Stockholmsområdet
visar att endast var tionde utflykt är längre än en halv dag.
Därför bör det inte ta mer än en halvtimme att nå ett större
strövområde. Restiden blir annars orimligt stor i förhållande
till hur lång tid som spenderas i grönområdet. Till fots motsvarar detta cirka två kilometer och med cykel fem till tio
kilometer. Med bil och buss kan sträckan ökas till cirka 2030 kilometer beroende på trafiksituationen.

Tillgänglighet med kollektivtrafik

Den begränsade tillgången till natur- och strövområden i
sydvästra Skåne gör att behovet är stort att nå de områden
som finns lite längre bort. Många invånare har inte tillgång
till bil och möjligheterna att åka med buss och tåg blir därför
viktiga. Natur- och kulturbussen är ett projekt som ökar
tillgängligheten genom att informera om områden, arrangera aktiviteter och att i samråd med Skånetrafiken utveckla
linjenätet för att fler ska kunna nå attraktiva områden för
friluftsliv och rekreation med kollektivtrafik. Detta arbete
bör utvecklas och intensifieras. Flera av de stora strövområdena är idag inte tillgängliga med kollektivtrafik, till exempel
Snogeholm, Klåveröd och Stenshuvud. Andra områden har
förbindelser med kollektivtrafik, men med för få linjer och
med hållplatserna för långt från kärnområdet för att det ska
vara attraktivt för besökare. Samtidigt finns det ett antal
områden som är väl nåbara. För att fler ska utnyttja kollektivtrafiken till dessa områden behövs bra information kring
detta. En åtgärd är att revidera och åter ge ut Guide till naturen
i Skåne med buss och tåg som Skånetrafiken gav ut 2003.

Det är viktigt att öka tillgängligheten till Skånes grönstruktur för att så många
som möjligt ska kunna ta sig till attraktiva områden för friluftsliv och rekreation.
Goda förbindelser med kollektivtrafik är av stor betydelse.
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Invånare/hektar

Utveckling av grönstrukturen
kring tätorterna
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Digram 2: Antal invånare per hektar allemansrättslig mark inom
300 000 000
10 kilometer från tätortsgräns. Källa: Region Skåne 2011.
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Digram 1: Allemansrättslig mark inom 10 kilometer från
tätortsgränsen. Källa: Region Skåne 2011.

Om analysen tar hänsyn till hur många människor som delar
på den tillgängliga arealen allemansrättslig mark blir förhållandet mellan de nio största tätorterna annorlunda (diagram
2). Malmö har flest invånare per hektar allemansrättslig mark
inom 10 kilometer med 233 personer. Hässleholm är återigen
bäst försedd med fem invånare per hektar. Trycket på den
allemansrättsliga marken i och kring Malmö är alltså nästan
50 gånger så stort som i och kring Hässleholm.
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Landskrona
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Majoriteten av Skånes invånare bor i en tätort och det är
i tätorternas omland som behovet av tillgänglig mark för
friluftsliv är som störst. Tillgången varierar kraftigt mellan
olika tätorter. För att få en jämförelse mellan tätorterna är
det intressant att titta på hur stor yta allemansrättslig mark
som finns. Diagram 1 visar den totala arealen allemansrättslig
mark inom tio kilometer från tätortsgränsen (inklusive
parker i tätorten) för de nio största tätorterna i Skåne. Dessa
tätorter innehar ungefär halva Skånes befolkning. Sämst tillgång till allemansrättslig mark har Trelleborg och Landskrona
medan Hässleholm och Kristianstad har störst tillgång.

Denna analys visar att många kommuner i västra och södra
200 000 000
Skåne har kraftigt begränsad tillgång till allemansrättslig
mark. Teoretiskt
tillgänglig mark är dock inte detsamma
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är. Det finns många aspekter som begränsar tillgängligheten
till de gröna områdena.
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golfbanor och buller från vägar och järnvägar begränsande
faktorer. Sättet att ta sig0till naturen begränsar också tillMalmöär detHelsingborg
Lund
gängligheten. Till fots och med cykel
möjligt att nå fler
områden utan bilväg eller parkering samtidigt är räckvidden
begränsad jämfört med bil, buss och tåg.
I flera kommuners översiktplaner finns redovisat planer
på utveckling av grönstrukturen kring tätorterna, till exempel
genom gröna stråk från tätorterna ut i landskapet som
knyter samman den med viktiga natur- och strövområden.
Det framgår av karta 58 att det främst är de västra och södra
kommunerna som tagit fram den här typen av utvecklingsförslag. Dessa kommuner ligger också i det öppna odlingslandskapet där behovet av åtgärder för att öka tillgängligheten är som störst. Det kan dock vara en inspiration för
andra kommuner att ta fram liknande utvecklingsplaner.
I flera tätorter upplevs delar av grönstrukturen som
otrygg och många människor undviker att besöka dessa
områden. Ökad belysning och röjning av buskar och träd

Kristiansta

som skymmer sikten är vanliga åtgärder för att öka tryggheten. Mest effektivt är dock oftast att skapa förutsättningar
för fler att kunna vistas i området och därigenom öka trygghetskänslan. Det kan till exempel ske genom att skapa mötesplatser och arrangemang som lockar fler människor.
Stärka sambanden mellan tätorter
och regional grönstruktur

Samband mellan den tätortsnära grönstrukturen och den
regionala grönstrukturen är viktiga. För friluftslivet är det
viktigt att komma ut från städerna och uppleva naturområden och landsbygd. För den biologiska mångfalden får
parker och tätortsnära natur allt större betydelse i takt med
att brukandet av landskapet intensifieras och fragmenteras.
De lokala natur- och grönområdena och stråken bildar
en finmaskig struktur mellan de regionala grönområdena
och dess stråk. Bebyggelsen utgör i vissa fall en barriär för
grönstrukturen, både för friluftslivet och för den biologiska
mångfalden. Tätortsexpansion kan skära av viktiga stråk
och naggar viktiga kärnområden i kanten. I den regionala

grönstrukturen (som visas i karta 1) är tätorter som Höör,
Klippan, Sjöbo, Åhus och Tollarp tillsammans med de
stora kuststäderna Malmö, Helsingborg, Trelleborg och
Ystad exempel på detta. Samtidigt har dessa orter en direkt
koppling till den regionala grönstrukturen vilket är en viktig
kvalitet för dess invånare. Det är viktigt att planera för att de
gröna inslagen passerar igenom bebyggelse genom ett tydligt
stråktänkande.
Iordningställda strövområden

Allemansrätten gör det möjligt att vistas på annans mark om
det inte medför skada. Då stora mängder människor besöker
speciella områden och för att öka tillgängligheten till naturoch kulturområden, har samhället ofta antingen kompenserat markägare för intrånget eller köpt in attraktiva marker.
Dessa har utformats för att kunna ta emot mycket besökare.
Ett sådant iordningställt område kan ha funktioner som parkering, busshållplats, cykelväg från tätort och/eller koppling
till Skåneleden. Här finns också oftast informationsskyltar
och stigsystemet vilket underlättar tillgängligheten. Enligt

Tätortsexpansion kan riskera att skära av viktiga gröna stråk. Om den nya bebyggelsen planeras på ett sätt som möjliggör spridningskorridorer för
grönstrukturen bevaras rörelsemöjligheten för den biologiska mångfalden samtidigt som det ökar livskvaliteten för tätortens invånare.
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undersökningar i Stockholmsområdet rör sig 90 procent
av ett genomsnittligt friluftsområdes besökare bara längs
stigarna vilket signalerar att strövslingor är mycket viktiga
för tillgängligheten. Att anläggningen också har service i
form av rastplats, sophantering och toalett ger en positiv
upplevelse för besökare och minskar slitaget på området.
För att ge en bild av hur många människor som kan nå
de iordningställda områdena inom 20-30 minuter (cirka 30
kilometer med bil eller buss) har en analys gjorts av detta
(karta 27). Kartan visar det stora antal potentiella besökare
som områden i sydvästra Skåne har. Eftersom flertalet av
besökarna som beger sig 30 kilometer för att besöka ett
strövområde åker bil är antalet parkeringsplatser också en
begränsande faktor. En överslagsräkning som gjorts visar att
det finns cirka 4 000 parkeringsplatser i anslutning till de
redovisade områdena. I de mest välbesökta områdena som
till exempel Skrylle och Torup blir det därför fullt under
populära helger. Fler angöringsplatser, och framför allt
möjlighet att åka kollektivt till strövområdena, är därför en
viktig utvecklingsfråga.

Tysta områden

Trafikinfrastrukturen är viktig för att människor ska kunna
ta sig ut i natur- och kulturlandskapet. Tåg-, bil- och kollektivtrafik samt cykelvägar bidrar till nåbarheten till bland annat
de regionala strövområdena. Men trafikinfrastrukturen
innebär också begränsningar för friluftslivet genom samma
barriär- och störningsverkan som djurlivet påverkas av, det
vill säga både genom faktiska fysiska barriärer och av ljud/
buller. I Naturvårdsverkets riktlinjer för acceptabla ljudnivåer i rekreationsområden rekommenderas en bullernivå
om 45 decibel för friluftslivsområden. I sydvästra Skåne är
många strövområden påverkade av buller som överskrider
denna nivå. För att minska påverkan kan bullervallar eller
bullerplank byggas. De områden som inte är påverkade av
buller, det vill säga tysta områden, är dessutom extra viktiga
att slå vakt om. I figur 4 framgår översiktligt var dessa tysta
områden finns.

Figur 4: Tysta områden i Skåne (<30dB mörkgrönt, <40dB ljusgrönt)
Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2004.

Karta 27: Analys av besökstrycket i iordningställda rekreationsområden.
Källa: Region Skåne 2011. (Avståndet 30 kilometer motsvarar cirka
30 minuters resa med bil eller buss)
60

Landsbygdsutveckling och grön turism
Formerna för dialog mellan markägare och markägarföreträdare samt kommuner, turistnäring och friluftslivsorganisationer kan utvecklas och bli bättre. Från kommunernas
sida är det viktigt att avsätta resurser för att på ett tidigt
stadium kunna inleda diskussioner med markägare om
utvecklingsprojekt. Det kan även skapas incitament för att
markägarna själva initierar utveckling av den gröna strukturen. Idag finns Leaderprogrammen, vilka har initierat många
samverkansprojekt som lett till utveckling av grönstrukturen
och som skulle kunna utnyttjas än mer. Läs mer i kapitlet
Att arbeta med gröna strukturer – exempel.
I många fall kan det vara värdefullt att anlita neutrala
processledare för att göra utvecklingsprojekten framgångsrika. Planerare, friluftslivsorganisationer och turistnäringen
behöver ha en mycket närmare kontakt med markägare för
att i samförstånd hitta de bästa lösningarna för alla parter.
Konflikter mellan markägare/brukare och friluftsliv/turism
måste tas på allvar och ges möjlighet att hanteras hos kommuner och myndigheter. En sådan konflikt kan exempelvis
uppstå mellan jakt och friluftsliv, men med planering kan
konflikter undvikas. En annan viktig aspekt att arbeta med
är att lokala entreprenörer ges möjlighet att delta i skötsel
av de allmänt ägda områdena. Detta stärker företagande
på landsbygden och utgör en förutsättning för långsiktig
förvaltning av grönstrukturens värden.

Landsbygdsutveckling och miljödriven
näringsverksamhet

Landsbygdsutvecklingen är viktig för att bevara landskapets
identitet och de landskapskaraktärer som finns i Skåne. För
att framför allt de kulturhistoriskt skapade värdena i landskapet ska finnas kvar, till exempel i form av ängs- och hagmarker, alléer, hamlade träd, parker och trädgårdar, behövs
en levande landsbygd med boende och verksamma som
sköter landskapet. Några av de största hoten mot landskapets
värden är avfolkning och minskad djurhållning. Lönsamheten i traditionella näringar på landsbygden har minskat och
det krävs utveckling av verksamheterna samt nya verksamheter som kan vidmakthålla landskapets värden. Miljöstöd
för lantbruket med EU-medel som delvis är riktat mot att
stödja åtgärder som bevarar just landskapets värden är ett
sätt. Ett ökat konsumentinflytande och medvetenhet om
kvalitet och miljö gör också att Skånes landskapsvärden kan
tas tillvara genom att lokalt producerade livsmedel och varor
får större betydelse. För natur- och kulturmiljövärden är
det mycket värdefullt om boskapsdrift kan ske i hela Skåne

vilket bland annat kan gynnas av lansering av närproducerat
naturbeteskött. Nya livsmedel och råvaror som till exempel
linolja, frukt, fläderblommor och biomassa kan öka möjligheterna att bevara ett småskaligt odlingslandskap. Andra
inkomstmöjligheter på landsbygden kan vara kopplade till
turism och friluftsliv. Det kan handla om erbjudanden om
att bo på lantgård, vildmarksäventyr, kurser och hantverk.

Utveckla den gröna turismen i Skåne

Grönstrukturen är en av Skånes största tillgångar för att
utveckla turismen. Naturen ligger i topp som attraktion
när turister tillfrågas om anledningen att besöka Skåne.
Turismen är en av de mest expansiva näringarna i regionen
och har stor potential att utvecklas vidare. Flera av de kända
besöksmålen kan ta emot fler besökare, men det finns även
en rad andra områden och upplevelser som kan utvecklas.
Med en rätt avvägd satsning kan turismen ge incitament
och underlag för att bevara och utveckla viktiga delar av
grönstrukturen. Framför allt har landsbygdsutveckling i
mindre skala, och turism knuten till denna, möjlighet att ge
inkomstmöjligheter på ett hållbart sätt. Det är dock viktigt
att hitta former för återkoppling av intäkter från turismen
till dem som förvaltar attraktionsvärdet. Det behövs fysisk
planering som beaktar turismens utvecklingsmöjligheter
samt att det skapas mötesplatser för de olika aktörerna för
att utveckla bättre samarbete.
Skillnaden mellan rekreation/friluftsliv och turism är
främst omfattningen i tid. Mer än tjugofyra timmars vistelse
på en plats som inte är hemort, räknas som turism i statistiken.
Turism förutsätter därmed övernattningsmöjligheter och
annan service som krävs vid längre vistelse i ett område.
Turistnäringen utgörs av de företag som på kommersiell
basis arrangerar och genomför resor eller som är särskilt
inriktad på att erbjuda service och aktiviteter till resande
och besökare. Turistnäringen i Skåne omsätter årligen 17,6
miljarder kronor och sysselsätter 12 400 årsarbeten, och
är stadigt växande. Internationellt är turistnäringen en
av de mest expanderande verksamhetsområdena och just
upplevelsevärden i form av natur- och kulturlandskap samt
aktiviteter i dessa, är det som spås den största utvecklingspotentialen för framtiden. De värden och resurser som finns
i landskapet för turismen kan sammantaget bidra bättre
till den regionala utvecklingen om de behandlas med en
helhetssyn än om de behandlas som separata resurser.
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Viktiga målpunkter i Skåne

Flera naturområden som till exempel Kullaberg, Skäralid
och Stenshuvud uppskattas ligga i topp när det gäller antalet
besökare i Skåne. Även Ales stenar på Kåsebergaåsen och
Ven i Öresund är välbesökta platser. Där är det samspelet
mellan naturen och kulturmiljön som är det mest attraktiva.
Det offentligt ägda mark- och vatteninnehavet är en särskild
resurs för turismen, eftersom utvecklingsmöjligheterna är
större här.
På flera håll i Skåne pågår turistsatsningar som knyter
an till regionala karaktärer i natur- och kulturlandskapet.
Några exempel är Bastslingan på Linderödsåsen, Pileslingan
på Söderslätt, Slottsslingan på Romeleåsen och backlandskapet, Humleslingan norr om Kristianstad och Stenriket i
nordöst. I de turistbroschyrer som produceras kommunalt
och regionalt framstår det mycket klart vilken stor betydelse
natur- och kulturlandskapet har för turismen i Skåne. För de
företag som arbetar med naturturism, men också för turistnäringen i stort, finns det ekonomiskt goda skäl för att på
ett bra sätt bidra till att bevara och vårda Skånes attraktiva
och vackra natur- och kulturlandskap. Principen om
producentansvar, det vill säga den som orsakar en negativ
påverkan på miljön har ansvar för att vidta åtgärder, gäller
även för turism som nyttjar annans mark. Innebörden av
allemansrätten ska vara klar både för de som arrangerar
aktiviteter och de som vistas i skånsk natur. Alla arrangörer
av aktiviteter i naturen har ansvar för att informera sina
kunder om allemansrätten. Turismens förutsättningar
sammanfaller mycket med de natur- och kulturförutsättningar som gör besöken intressanta, samt den tillgänglighet
och service för rekreation och friluftsliv som gör det möjligt
att vistas i landskapet. Genom att satsa på de viktiga områdena
och utveckla deras natur- och kulturvärden samt lokala
identitet, och dessutom utveckla de stråk som sammanbinder dessa områden ökar förutsättningarna för en varierad
turism och turistnäring.
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Karta 28: Viktiga målpunkter för turister i grönstrukturen.
Källa: Region Skåne 2011.

1. Hallands Väderö
2. Hovs hallar
3. Kullaberg
4. Himmelsgården/Nimis
5. Ven
6. Skäralid/Söderåsens nationalpark
7. Hovdala
8. Immeln
9. Kristianstads vattenrike
10. Håslövs ängar
11. Fulltofta
12. Dalby söderskog
13. Krankesjön
14. Vombs ängar
15. Häckeberga
16. Torup
17. Flommen
18. Falsterbo

19. Ljungen
20. Smygehuk
21. Svaneholm
22. Kåseberga
23. Sandhammaren
24. Snogeholm
25. Fyledalen
26. Christinehov
27. Stenshuvud
28. Haväng
29. Drakamöllan
30. Friseboda
31. Forsakar
32. Pulken
33. Gropahålet
34. Frostavallen
35: Skrylleområdet

En stor utvecklingspotential

Ett antal turist- och rekreationsområden som i analyserna
framstår som särskilt värdefulla för sina natur- och kulturmiljövärden och som är förhållandevis tåliga, men som idag
inte har särskilt stor betydelse för turismen, är potentiella
områden för utvecklad natur- och kulturturism. Ett stort
sådant område är Linderödsåsens västra sluttning med sitt
unika hagmarkslandskap, andra är Hovdalaområdet söder
om Finjasjön, Vieåns dalgång i Hässleholms kommun,
landskapet söder om Lönsboda i Osby kommun och Rumperödsområdet norr om Sibbhult i Östra Göinge kommun.
Om dessa områden praktiskt lämpar sig för en utvecklad
natur- och kulturmiljöturism beror på många olika aspekter
såsom intresse från markägare och turistnäringen.
Skåneleden är populär både för kortare helgutflykter
och längre veckovandringar. En ny grupp turister, med större
krav på komfort har börjat lockas till vandringsleden. Genom
att entreprenörer erbjuder paket med logi och mat längs Skåne-

leden har bland annat amerikanska turister kommit till Bjärehalvön. Liknande paketlösningar finns även på Österlen,
men det finns en stor potential att skapa fler turistpaket i
anslutning till Skåneleden. En utbyggnad av Skåneleden med
god service, främst längs västkusten, skulle ytterligare kunna
utveckla attraktionskraften för turister i Skåne.
Cykelturism är attraktivt i Skåne, med sin flacka topografi och många småvägar. Det finns några skyltade leder i
landskapet och de når några av de mest intressanta naturoch kulturmiljöerna. En utveckling av dessa leder pågår med
bland annat Kattegattleden och Sydostleden. Dessutom
kommer den fortsatta utbyggnaden av separata cykelvägar
ytterligare att underlätta för cykelturism i Skåne.
Kunskaps- och upplevelseaktiviteter efterfrågas av
turister och det finns flera informationscentra i anslutning
till natur- och kulturmiljöer. Stenshuvuds nationalpark,
Kullaberg, Kjugekull, Kristianstads vattenrike och Söderåsens nationalpark är några exempel som har naturrum
eller informationscentra där områdena presenteras på

Våtmarker är områden som ofta är svåra att tillgängliggöra för friluftsliv. Att skapa väl anpassade stråk ökar det rekreativa värdet.

63

Foto: per blomberg

ett pedagogiskt och intresseväckande sätt. Det finns stora
möjligheter att utveckla denna typ av verksamheter kring fler
platser och därmed utveckla nya turistmål med anknytning
till den gröna strukturen. Andra intressanta mål där landskapets natur- och kulturmiljöer kan upplevas på ett levande
sätt är Kulturens Östarp och Hörjelgården i Sjöbo kommun,
Fredriksdals museum i Helsingborg och Skånes djurpark i
Höörs kommun. Det finns många typer av aktiviteter kopplade till grönstrukturen som är möjliga att utveckla. Falsterbo
Birdshow, som är en utveckling av bivråkens dag, är ett
exempel på ett evenemang kopplat till grönstrukturen som
lockar många turister.
Vattenriket i Kristianstad och Christinehofs Ekopark
är två mycket framgångsrika initiativ för att utveckla upplevelsevärdena i grönstrukturen. En relativt ny attraktion är
trandansen vid Pulken i Kristianstads vattenrike. Detta tema
har potential att bli lika stort som vid Hornborgarsjön där tiotusentals besökare samlas varje år för att uppleva trandansen.
För de danska besökarna är framför allt skogar, myrar
och sjöar i norra delen av Skåne det som lockar. Här är
tillgängligheten dock begränsad och den kan ökas betydligt
utan att skada naturvärdena. Kullaskogen med Sporrakullagården i Östra Göinge kommun är till exempel ett område
med höga kultur- och naturvärden som nyligen blivit naturreservat och som har möjlighet att locka fler besökare. Det
är också värdefullt att analysera vilka upplevelsevärden som
finns i de olika områdena och vad som behöver utvecklas.
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De 10 mest besökta sevärdheterna/
besöksmålen i Skåne 2009:
Folkets park, Malmö
Domkyrkan i Lund
Ales stenar, Ystad
Söderåsen (nationalpark), Svalöv
Hässleholms Kulturhus, Hässleholm
Dunkers Kulturhus, Helsingborg
Höganäs Keramik /Iittala Outlet
Kullabergs naturreservat, Höganäs
Bokskogen, Svedala
Stenshuvuds nationalpark

2 650 000 besök
780 000 besök
750 000 besök
700 000 besök
600 000 besök
540 000 besök
500 000 besök
500 000 besök
500 000 besök
500 000 besök

Källa Tourism in Skåne 2010 och uppskattningar från turistbyråerna.

Att arbeta med gröna
strukturer – exempel

Att arbeta med gröna
strukturer – exempel
I nedanstående text följer ett antal exempel knutna till de strategier som tagits fram i tidigare kapitel.
Avsikten är att genom att exemplifiera ge inspiration till fortsatt arbete samt att göra det tydligare hur det
konkret är möjligt att arbeta med att utveckla grönstrukturen. Exemplen är hämtade från Skåne och andra
regioner nationellt såväl som internationellt.

Ansvarsfördelning
Kommunerna har enligt plan- och bygglagen huvudansvaret
för användningen av mark och vatten. Det betyder att kommunerna har ansvar för att planera grönstrukturen och att
det är ett viktigt område att ta ställning till i sin översiktliga
planering. Kommunen kan ta fram olika planeringsunderlag
för att få bättre kunskap om, och en helhetssyn på, de gröna
områdenas värde och betydelse. Sådana planeringsunderlag
är till exempel grönstrukturprogram.
Länsstyrelsen har en viktig roll vid kommunala planprocesser och vid infrastrukturplanering genom att de ska
samordna statens intressen, ge goda råd och tillhandahålla
planeringsunderlag. Länsstyrelsen bevakar särskilt områden
för riksintressen, mellankommunala frågor, hälso- och säkerhetsaspekter samt miljökvalitetsnormer i dessa planprocesser.
Länsstyrelsen i Skåne län har tagit fram flera rapporter och
underlag som kan fungera som stöd i kommunernas planering.
Region Skåne är numera formell remissinstans för
kommunernas översiktsplanering i egenskap av ansvarig för
arbetet med regionalt tillväxtarbete samt transportinfrastrukturplanering. Enligt den nya plan- och bygglagen ska kommunen i sin översiktliga planering ta hänsyn till nationella
och regionala mål, planer och program av betydelse för en
hållbar utveckling i kommunen.
Förutom de som har det formella ansvaret för fysisk
planering finns det ett flertal andra aktörer som intresserar
sig för den gröna strukturen.
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Att arbeta med att öka kunskap om
den gröna strukturens värden
Samarbete Skåne Nordväst
Kommunerna i nordvästra Skåne har inlett ett samarbete för
att ta fram en gemensam planeringsstrategi under 2011-2012.
De teman kommunerna kommit överens om att arbeta med
är infrastruktur, grönstruktur, verksamheter och boende.
Arbetet med att ta fram ett planeringsunderlag för grönstrukturen i Nordvästskåne pågår för närvarande. Samarbetet
kring Skåne Nordväst består av tio kommuner som verkar
för att samla och stärka regionen. I samarbetet ingår Bjuv,
Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona,
Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Visionen är att
människorna i Skåne Nordväst ska känna sig som invånare
i en sammanhängande region och att regionen ska bli en av
norra Europas mest attraktiva regioner för människor och
företag. Kommunerna samarbetar bland annat kring att
samla regionen, växa hållbart, utveckla regionens roll som
infrastrukturpunkt, förbättra kollektivtrafiken, samverka
kring fysisk planering, få företag att flytta dit och att öka
antalet besökare.
Fördjupad översiktsplan Söderåsen
När kommuner vill göra en del av översiktsplanen mer
detaljerad kan de göra en fördjupning av den. Bjuv, Klippan,
Svalöv och Åstorps kommuner har tillsammans tagit fram
och antog 2002 en fördjupad översiktsplan för Söderåsen.
I denna plan har kommunerna med utgångspunkt från
en ekologisk grundsyn angivit en vision för Söderåsens

utveckling. Planen innehåller också konkreta förslag till
hur visionen är tänkt att förverkligas. Som till exempel hur
förutsättningar för att bibehålla unika naturtyper och ett
varierat landskap skapas, hur förutsättningar för turism och
friluftsliv skapas och hur förutsättningar skapas för att kunna
bo och verka på åsen. Som ett led i arbetet har boende och
markägare varit delaktiga i framtagandet av planen.
Traktanalys och artpoolsanalys av skogsmark
2005 presenterade länsstyrelserna och dåvarande Skogsvårdsstyrelsen en traktanalys och artpoolsanalys för skogsmark i Skåne, Blekinge och Halland. Rapporten är ett viktigt
underlag i arbetet med skogsmarkens ekologiska struktur.
Framför allt presenteras kärnområden för biologisk mångfald i artpoolsanalysen samt större trakter av särskilt värde
i traktanalysen. Motsvarande arbete är önskvärt för andra
miljöer som till exempel sandmarker, ängs- och hagmarker
och våtmarker.

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen
(samrådsversion 2010)
Grönstrukturplanen för tätorterna i Åstorps kommun är
ett välgjort program som på ett åskådligt sätt beskriver de
värden som finns och hur dessa kan utvecklas. Uppdraget
gavs av Bygg- och miljönämnden till plankontoret inför
arbetet med en ny kommunövergripande översiktsplan.
Detta dokument är tänkt att användas som ett klassiskt
kunskapsunderlag.
Det kan läsas från början till slut eller användas som
en uppslagsbok utifrån intresseperspektiv. Informationen
finns även GIS-baserad och är då tänkt att kunna fungera på
ett enkelt sätt i det vardagliga planerings- och utvecklingsarbetet i kommunen. Samtidigt kan GIS-skiktet uppdateras
och hållas levande.

Kommunala grönstrukturprogram och
naturvårdsprogram
Ett flertal kommuner har under de senaste åren arbetat med
att ta fram särskilda program eller planer som behandlar
grönstrukturen och naturvården och som fungerar som ett
komplement till översiktsplanen.
Örebro grönstruktur 2006
Örebro grönstruktur 2006 är ett ambitiöst program som
beskriver grönstrukturen i Örebro stad och ger förslag på utveckling av grönstrukturen. Programmet tar ett helhetsgrepp
på grönstrukturen och har omfattande förslag på åtgärder.
Projektets målsättning är att beskriva Örebros grönstruktur
ur ett socialt, kulturellt och ekologiskt helhetsperspektiv.
Planen redovisar nuvarande förhållanden, men också framtida utvecklingsstrategier och konkreta åtgärder för att skapa
en god livsmiljö och öka stadens attraktionskraft.
Grönstrukturprogram för Bromölla kommun
Grönstrukturprogram för Bromölla kommun är ett av få
kommunala grönstrukturprogram i Skåne med ett brett
angreppssätt på grönstrukturen i och kring tätorterna.
Arbetet initierades av det regionala arbetet med Strategier
för en grön struktur i Skåne (2004). Bland annat står det i
inledningen: ”Grönstrukturplanering är något annat än
naturvårdsplanering. Det handlar om att göra avvägningar
mellan olika värden, men framför allt om att samverka för
att åstadkomma flervärden”. ”Det är viktigt att organisera
och kanalisera brukarna och att markägarna får vara med
och känna delaktighet och möjligheter att påverka.”
Källa: Åstorps kommun
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Plankarta kustvatten

Badplats

Värdefullt havsområde

Hänsynsområde, höga naturvärden

Särskilt värdefullt havsområde

Hänsynsområde, bad och friluftsliv

Naturvårdsprogram Malmö stad
Förslag till naturvårdsprogram för Malmö stad har tillstyrkts
av stadsbyggnadsnämnden i maj 2011 och överlämnats till
kommunstyrelsen för godkännande. Programmet består av
två delar. En programdel som redovisar mål och strategier
och beskriver de vanligaste naturtyperna, och en områdesdel
som beskriver 172 områden med särskilt höga naturvärden i
Malmö. Naturvårdsprogrammet ska utgöra ett underlag för
den fysiska planeringen i kommunen och vara vägledande
i allt kommunalt naturvårdsarbete samt i allmänna skötseloch landskapsvårdsfrågor.
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Naturvårdsprogram för Simrishamns kommun
Naturvårdsprogrammet antogs av Simrishamns kommunfullmäktige 2010. Syftet med programmet har varit att i ett
dokument sammanställa befintlig och nyinsamlad information om naturvärden i olika områden. Naturvårdsprogrammet
ska i första hand användas som underlag i kommunens arbete
med fysisk planering, men förhoppningsvis också tjäna som
inspiration till friluftsliv och lokalt naturvårdsarbete. Genom
att presentera naturvårdsprogrammet som en vacker bok
med beskrivningar av naturområden når materialet en bred
publik.
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Natur- och kulturmiljöprogram för Trelleborgs kommun
Figur 5: Plankarta för kustvatten, Lomma kommun. Källa: Lomma kommun.
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Att arbeta med att säkerställa de gröna
värdena när exploateringstrycket ökar
Tätortsnära natur
Sommaren 2002 gav regeringen länsstyrelserna i de tre
storstadslänen i uppdrag att ”ta fram var sitt program för
hur de mest värdefulla tätortsnära områdena för friluftsliv
och naturvård kan ges varaktigt skydd och förvaltning”.
Programmen skulle tas fram i samarbete med berörda kommuner. Länsstyrelsen i Skåne valde att anse hela Skåne som
”tätortsnära”. Den första rapporten kom 2003 och redovisar
132 områden, om totalt 82 000 hektar, som skyddsvärda. För
dessa skulle åtgärder för skydd genomföras. En mycket liten
del av planen hade genomförts efter fem år, 2008. Därför
reviderades programmet 2009. Rapporten som var klar 2010
ger en bild av vilka områden som kommer att skyddas under
2010-2015 av både kommunerna och Länsstyrelsen i Skåne
samt hur detta arbete kommer att följas upp (karta 26).
Helsingborgs översiktsplan
Helsingborgs översiktsplan antogs av kommunfullmäktige
i maj 2010. Planen blickar fram mot år 2035. Med översiktsplan 2010 vill Helsingborg ta ett helhetsgrepp kring stadens
utveckling och helsingborgarnas livsmiljö och vardag.
Översiktsplanen visar kopplingen mellan stadsutveckling
och landskapsutveckling och har på ett ambitiöst sätt redovisat grönstrukturens utbredning och utveckling, inte minst
genom ett önskvärt stråktänkande.
Lomma översiktsplan
Översiktsplan 2010 för Lomma kommun redovisar såväl
grönstruktur och områden för kompensering och grönstruktursutbyggnader som klimatanpassningsåtgärd. Översiktsplanen är mycket ambitiös och den enda i Skåne som tydligt
redovisar klimatanpassningsåtgärder. Tack vare kommunens
omfattande underlag för havsmiljöfrågor är dessa redovisade
på ett föredömligt sätt.
Ekodukter i Holland
I Holland finns ungefär 600 viltpassager (inklusive både
underpassager och ekodukter) som används för att bland
annat bevara populationer av grävling, vildsvin, kronhjort
och rådjur. Landskapet är mycket fragmenterat av stora
trafikleder och för att motverka isolering av olika populationer har dessa åtgärder initierats. Ett exempel är den äldsta
nationalparken Hoge Veluwe, i centrala Holland, som har
två stora ekodukter i öster för att binda samman området
med en annan nationalpark över motorvägen A50. Dessa
ekodukter är minst femtio meter breda och undersökningar

Karta 29: Grönstrukturen i Helsingborgs översiktsplan 2010.
Källa: Helsingborgs stad 2010 och Region Skåne 2011.

har visat att över 5 000 hjortdjur passerade under ett år. I
Holland finns också världens längsta ekodukt vid Natuurbrug
Zanderij Crailo, som är 800 meter lång och går både över
järnväg, företagsområde, flod, väg och sportarena.
Kompensationsåtgärder
Göteborgs Stad har tagit fram en rapport som beskriver
hur kommunen ska arbeta med kompensationsåtgärder vid
planläggning enligt plan- och bygglagen. Kommunen antog
2001 motionen Sans och Balans vilken innebar ett ställningstagande att använda kompensationsåtgärder som ett verktyg
i den kommunala planeringen. Kompensationsåtgärder
innebär att funktioner och värden som går förlorade vid
en exploatering kompenseras genom åtgärder inom planområdet eller på en annan plats i kommunen.
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Balanseringsprincipen i Helsingborg,
Lund och Malmö
Balanseringsprincipen är en rapport som har tagits fram av de
tre städerna gemensamt eftersom alla har liknande förutsättningar med ett stort exploateringstryck och en ambition
att sträva mot en hållbar utveckling. Balanseringsprincipen
innebär ett nytt synsätt i planprocessen och kan vara grunden
till en förbättrad metodik för ökad miljöhänsyn i den fysiska
planeringen.
Groddjur och vägar
Grodtunnlar – med ”fångstarmar” längs vägkanten och
tunnlar under vägen – fungerar bra om de placeras och
utformas rätt. På flera platser i Sverige, bland annat i Öijared
i Västergötland, Fjugesta i Närke och Tryde i Skåne, har
Vägverket (numera Trafikverket) under de senaste åren byggt
grodtunnlar. Utvärderingen av dessa visar på ett mycket
positivt resultat. För en lyckad lösning krävs framför allt
goda insikter i hur groddjur beter sig, och kunskap om deras
vandringsmönster under olika årstider.
Landskapsbro på E4:an över Rönneå
Bron som leder väg E4 över Rönneåns dalgång är utformad
på ett sätt som gör det möjligt för friluftsliv och biologisk
mångfald att röra sig och sprida sig i dalgången under
vägbanan. Bron är dessutom utformad för att smälta in i
landskapsbilden så bra som möjligt. Bron är ett bra exempel
på en lösning där både trafikinfrastruktur och grönstruktur
har ett fungerande möte.
Ekodukt på yttre ringvägen vid Burlöv
I samband med att yttre ringvägen byggdes genom Burlövs
kommun skapades en konflikt mellan två riksintressen,
kommunikation och kulturmiljö. För att minska ingreppet i
kulturmiljön byggdes en fyrtio meter bred bro över motorvägen. Bron binder samman kyrkbyn och Burlövs egnahem
med en pileallé över bron och med naturlika planteringar på
sidorna för att skärma av motorvägen.
LIFE Linderödsåsen
Skogsvårdsstyrelsen var initiativtagare till ett av de få LIFEprojekt (med bidrag från EU) som genomförts i Skåne
genom arbetet på Linderödsåsen. Syftet var att verka för
ett hållbart skogsbruk byggt på landskapsanalys i lokal
samverkan. Projektets tyngdpunkt lades på lokal samverkan
och de sociala aspekterna av hållbarhet. Projektområdet
omfattade delar av Hörbys och Kristianstads kommuner på
Linderödsåsen och berör över 1 000 skogsfastigheter. Olika
arbetsgrupper har träffats och producerat över 16 rapporter
inom projektet.
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Meandring av Klingavälsån
Klingavälsån har restaurerats i två omgångar för att återskapa
det meandrande, naturligt slingrande loppet. I arbetet har
Lunds kommun, Länsstyrelsen i Skåne och Kävlingeåprojektet
samarbetat för att genomföra åtgärderna. Totalt har cirka
fyra kilometer meandrande åsträcka skapats samt två större
våtmarker i anslutning till ån. Idag är sträckan mellan
Vombs ängar och Kävlingeån restaurerad och planer finns
på ytterligare restaureringsåtgärder uppströms Hemmestorps
mölla.
Tullstorpsåprojektet
Tullstorpsåprojektet (2009-2013) är en unik helhetssatsning
och kan fungera som pilotprojekt för restaureringen av vattendrag i hela Östersjöregionen med liknande åtgärdsbehov.
Projektet drivs genom Tullstorpsån Ekonomisk förening
med ett 90-tal fastighetsägare längs med ån som medlemmar.
Markägarna tar genom projektet ett helhetsgrepp om ån för
att utföra de åtgärder som krävs med det övergripande målet
att minska näringsbelastningen till Östersjön och uppnå
god ekologisk status enligt vattendirektivet. Samtidigt ska
rensningsbehovet minskas, översvämningsproblematiken
lösas, erosion motverkas, ett värdefullt fisksamhälle återskapas,
den biologiska mångfalden gynnas, och förutsättningar för
rekreation och friluftsliv ökas.
Ekobaser Sankt Hans Backar
Sankt Hans backar i Lund är en gammal soptipp som iordningställdes som landskapspark i slutet på 1970-talet. Parken
domineras av stora gräsytor och bokplanteringar. Genom
projektet Referensområde Sankt Hans backar berikades områdets biologiska mångfald under åren 1999-2002. Arbetet
med biologisk mångfald i parkmark fortsätter i LONA-projektet (statligt bidrag för lokala naturvårdsåtgärder) Ekobaser
Sankt Hans backar under 2010-2013. Arbetet sker i nära
samarbete med skolor i området.
Restaurering av Ringsjön
Med sitt centrala läge är Ringsjön, mitt i Skåne och dess omgivningar, intressant för fiske, bad och rekreation. Ringsjön
har dock en historia med stora problem med övergödning
och återkommande algblomningar. Ringsjöns vattenråd
arbetar med att få Ringsjön att tillfriskna. Bland annat så
håller kommunerna på med ett restaureringsprojekt, Projekt
Ringsjön.
Vancouver Convention Center
Ett bra exempel på hur det går att kompensera för ingrepp i
marina miljöer är de anlagda fiskhabitaten under Vancouver
Convention Center i Kanada. Huset byggdes 2009 i hamn-

området nära centrala Vancouver. Hamnbotten sanerades
och det anlades ett fiskhabitat i betong med tidvattenpooler
under huset.
Dagvattendammar i Mariastaden och Bulltofta
Bra vattenhantering och ansvarsfull avvattning är en av
grundförutsättningarna för ett gott liv och det kommer att
bli en ännu viktigare faktor i framtiden. Rätt utformade dagvattendammar tillför även värden som lek- och upptäckarglädje hos både unga och gamla. Två bra exempel på utformning av dagvattendammar så att de ger många olika värden,
är Mariastaden i Helsingborg och Bulltofta i Malmö.
Alnarps landskapslaboratorium
Alnarps landskapslaboratorium och Tor Nizelius park är två
experiment- och demonstrationsanläggningar vid Sveriges
lantbruksuniversitet Alnarp där olika landskapselement som
skogsbestånd, vattendrag, lähäckar, ängar med mera kan
studeras i full skala. Anläggningarna skapades på 1980talet (1982-84 för Tor Nizelius park) och 1990-talet (199498 anlades Landskapslaboratoriet) och visar olika stadier i
utvecklingen av tätortsnära natur- och strövområden.

Att arbeta med att säkerställa
grönstrukturens funktioner i ett
föränderligt klimat

Klimatrapport för Skåne
Region Skånes klimatberedning arbetade 2007-2009 med att
kartlägga, sammanställa och föreslå klimatåtgärder i Skåne.
Arbetet presenteras i Klimatrapport för Skåne, en rapportserie i fem delar. Del tre är en idébank för klimatåtgärder.
Idébanken samlar alla de goda förslag som kommit fram i
klimatberedningens arbete med dialoggrupper och invånare.
Idébanken ger bakgrund och uppslag till åtgärder som kan
genomföras i både privata och offentliga organisationer och
företag i Skåne.
Handlingsplanen för skydd mot stigande havsnivåer
Bebyggelse och natur på Falsterbohalvön är på grund av
låga marknivåer starkt hotat av stigande havsnivåer till
följd av klimatförändringar. För att belysa risken för höga
havsnivåer och möjligheter till skydd har Vellinge kommun
upprättat en handlingsplan för skydd mot stigande havsnivåer.
Med ledning av de förslag och den prioritering som redovisas avses successivt åtgärder genomföras och erforderliga
miljötillstånd sökas. Vid utformning och lokalisering av
skyddsvallar har utgångspunkten varit att utnyttja naturliga förhållanden i landskapet som vägbankar med mera.
Handlingsplanen har under sommaren 2011 varit på remiss
och kommunen avser sedan upprätta en åtgärdsplan för de
åtgärder som krävs på kort sikt.

Skånes grundvattenresurser ur ett klimatperspektiv
Rapporten Skånes grundvattenresurser ur ett klimatperspektiv
är skriven av Länsstyrelsen i Skåne 2010 och beskriver läget
för grundvattenresurserna ur ett klimatperspektiv. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel men är även den främsta
spridaren av föroreningar. Klimatförändringarna har redan
börjat ske och samhället måste börja anpassa sig efter kommande förhållanden. Kommunerna behöver planera för
sina vattenresurser ur ett långsiktigt perspektiv, för att vi
och nästkommande generationer ska få en trygg och säker
dricksvattenförsörjning.
Värmeböljor i Örebro län
Värmeböljor i Örebro län är en rapport med analys av inträffade
värmeböljor, och vilka åtgärder som kan behöva vidtas inför
framtida värmeböljor. Utredningen har gjorts av Länsstyrelsen
i Örebro län med referenser till goda exempel i Svealand.

Figur 6: Skanör-Falsterbo, föreslaget läge för skyddsvallar.
Källa: Vellinge kommun.
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Att arbeta med att öka tillgängligheten
till grönstrukturen
Natur- och kulturbussen
Sedan 2009 pågår projektet Natur- och kulturbussen i Skåne
med åtgärder för att förbättra tillgängligheten till naturområden med kollektivtrafik samt att utveckla programverksamhet i anslutning till naturområden som kan nås med
kollektivtrafik. Projektet leds av Region Skåne (Avdelningen
för regional utveckling) och Skånetrafiken.

Foto: per blomberg

Fulltofta naturcentrum
Fulltofta naturcentrum tillkom inom ramen för ett LIP-projekt (Naturvådsverkets Lokala investeringsprogram), 2002
- 2006. Projektet genomfördes av Region Skåne/Stiftelsen

Ekoparken har en tilltalande grafisk profil med ledmarkeringar,
skyltar och informationsmaterial.
Arriesjöns natur- och rekreationsområde
Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne köpte mellan åren 2004
och 2006 området kring Arriesjön, som omfattade det tidigare
grustaget i Arrie, för att skapa ett regionalt rekreationsområde.
En rekreationsinfrastruktur (som till delar kommer att
tillgänglighetsanpassas) i form av till exempel iordningställda
stigar med rastplatser och grillplatser, utsiktsplattform och
fiskeplattform kommer att byggas under 2011- 2012 med
finansieringsanslag från Landsbygdsprogrammet.
Albäcksområdet
I västra delen av Trelleborg har ett rekreationsområde iordningställts på tidigare åkermark och soptipp. Våtmarker, ängsoch skogsmark samt vandringsleder har skapats i området
av Trelleborgs kommun. Planer finns på att utöka området
ytterligare samt att bygga en ekodukt för att minska barriäreffekterna av en ny väg norr om området. Albäcksområdet har
utvecklats till kommunens viktigaste rekreationsområde.
Botaniska trädgården i Malmö
Vid Lindängelund söder om Malmö håller ett nytt rekreationsområde på att växa fram, Malmö Botaniska trädgård.
Det ska bli en nytänkande och modern botanisk trädgård.
Trädgården ska vara sensationell, praktfull och fantasirik och
ge en helhetsupplevelse. Här ska hela växtsamhällen och stora
sammanhängande miljöer visas. Besökaren ska få en förståelse för växternas naturliga miljöer och ekosystem. Ytan på
trädgården blir cirka 35 hektar.

Skånska Landskap i samarbete med Regionmuseet i Kristianstad och administrerades via Hörby kommun. Stiftelsen
Skånska Landskap bildades 2004 av Region Skåne och
samtidigt förvärvade stiftelsen den mark Region Skåne
tidigare ägt i Fulltofta. Fulltofta Naturcentrum är ett informationscentrum och mötesplats för naturintresserade och
för friluftsliv. Naturcentrat innehåller även café och konferensmöjlighet. I området finns handikappanpassade leder,
miljötekniska lösningar på avlopp, uppvärmning med mera,
pedagogiska projekt för att förmedla kunskap om naturen
med mera. Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar idag för
verksamheten vid Fulltofta naturcentrum.
Christinehofs Ekopark
Christinehofs Ekopark är ett privat initiativ där landskapet
kring Christinehofs slott har utvecklats till ett spännande
natur- och strövområde med våtmarker och vandringsleder.
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Öresundsleden
Öresundsleden som är en del av Skåneleden är idag 51
kilometer lång. Den sträcker sig från Gråläge norr om
Helsingborg till Saxtorp vid Landskrona. Förhoppningen är
att den så småningom ska ge möjlighet till promenad längs
hela Öresundskusten. Leden binder samman de större städerna Landskrona och Helsingborg och kommer fullt utbyggd
att knyta samman befintlig Skåneled med kuststäderna vid Öresund. Leden utvecklas av respektive
kommun i samverkan med Region Skåne.
Folkhälsostrategin
Region Skåne och Kommunförbundet reviderade 2010 den
tidigare regionala folkhälsostrategin till den nya Regional
folkhälsostrategi för Skåne 2010-2013. Målet med den regionala
folkhälsostrategin är att förbättra och öka jämlikheten i folkhälsan med utgångspunkt i den nationella folkhälsopolitiken
i enlighet med det övergripande målet ”Att skapa samhälle-

Visionsbild av botaniska trädgården. Källa: Malmö Gatukontor och Sydväst.

liga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen”. Målsättningarna som antagits för strategiperioden kommer att ligga till grund för handlingsplaner och
insatser som genomförs i samverkan med andra aktörer. Ett
av de områden som prioriteras är hälsofrämjande levnadsvanor. Där har grönstrukturen stor betydelse med koppling
till rekreation och friluftsliv.

Sinnenas stig i Skrylle
Under 2009-2010 anlade Lunds kommun Sinnenas stig i
rekreationsområdet Skrylle med stöd av LONA-medel.
Stigen går i rofylld miljö och ligger avskild från de mest
frekventerade delarna av området. I planeringen av stigen
deltog forskare från SLU-Alnarp. Stigen nås från Åkestorpsparkeringen och är cirka 1,2 kilometer lång.

Terapiträdgården i Alnarp
Sedan 2001 har Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp
arbetat med att bygga upp en trädgård för rehabilitering av
människor i utbrändhet. Arbetet har varit framgångsrikt
och finns dokumenterat i bokform och artiklar. Idéerna
kommer från början från USA och England men under de
senaste åren har terapiträdgårdar vuxit fram i Sverige. Här är
ett urval: Danderyds sjukhus träningsträdgård, Sabbatsbergs
sjukhus, Sinnenas trädgård, Vidarkliniken i Järna, Sörmlands
terapiträdgård i Nynäs, Kosters trädgårdar, Gunnebo trädgårdsrehabilitering, Örtagårdens rehab i Kalmar, Hälsoträdgården i Torup i Malmö samt Sinnenas trädgård bland annat
i Överkalix, Piteå och Vimmerby.

Burlövs natur- och kulturstig
Burlövs kommun har gjort en natur- och kulturstig som
binder samman Malmö-Burlöv golfbana med Arlövsgården
för att sedan leda vidare genom åkermarken till kommunens
kännetecken; Kronetorps mölla. Som namnet på stigen
antyder är både natur- och kulturvärdena stora utmed
sträckningen och dessa värden beskrivs på skyltar som finns
uppsatta. Stigen finansierades genom pengar från det Lokala
investeringsprogrammet (LIP). Genom stigen har en ökad
tillgänglighet till landskapet utanför tätorterna gjorts möjlig.
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Gårdlösaleden
Smedstorps Byalag och Bygdegårdsförening har på eget
initiativ och med ekonomiska medel från föreningen Leader
Ystad-Österlenregionen utvecklat en natur- och kulturled.
Utmed leden finns fornlämningar, skiffer- och kalkbrott, kalkugn, ”brydestua” och intressanta biotoper med bland annat
unika målarmusslor och den sällsynta lökgrodan. Vandringsleden som är tolv kilometer lång ansluter till befintliga leder i
två naturreservat. Föreningen Leader Ystad-Österlenregionen
är en ideell förening som har till ändamål att bedriva allmännyttig verksamhet för utveckling av landsbygden i enlighet
med Leader Ystad-Österlenregionens utvecklingsstrategi.
Biosfärsområde Kristianstads vattenrike
Kristianstads vattenrike har arbetat mycket aktivt i 20 år med
att öka tillgängligheten till naturen kring Kristianstad. Här
finns nu ett av landets mest välbesökta naturum, ett stort
antal angöringspunkter i biosfärsområdet med informationsskyltar, spångar, fågeltorn, rastplatser med mera. Det har
också gjorts omfattande åtgärder för att öka tillgängligheten
för funktionshindrade på flera platser.

Gårdlösaleden, Tomelilla kommun. Foto: Kristina Eriksson

74

Vinneå projektet
Kristianstads och Hässleholms kommuner genomför ett
projekt för att förbättra vattenkvaliteten i Vinneå och för att
minska näringsläckaget till Hanöbukten. I projektet ingår att
tillsammans med markägare anlägga våtmarker och skyddszoner, inventera enskilda avlopp och ta hand om dagvatten
för att minska problemen med näringsläckage. Dessutom
finns planer på att förbättra lekbottnar och se över vandringshinder för fisk.
Kattegattleden
Kattegattleden är en havsnära cykelled mellan Göteborg
och Helsingborg som är under uppbyggnad. Leden går
genom tre regioner och tio kommuner och benämns
Kattegattleden. Den ska vara havsnära, fylld av upplevelser
och bilfri. Längs cykelleden finns fantastisk natur och en
mängd upplevelser som bara väntar på att tillgängliggöras
och upptäckas. Kattegattleden ska bli en turistmagnet som
innebär stora utvecklingsmöjligheter för företag i anslutning
till den. Fullt utbyggd beräknas leden vara år 2014 och då
väntas leden besökas av tiotusentals övernattande turister

per år som vill ta del av sevärdheter, ha övernattning, mat,
dryck, cykelverkstäder, guidning samt spännande aktiviteter
och naturupplevelser.
Höjeåstråket
Höjeåstråket är ett LONA-projekt (Lokala naturvårdsåtgärder
med statligt bidrag) som har skapat två populära vandringsslingor vid Flackarp i Lunds kommun respektive vid Habodammar i Lomma kommun samt framgrävning av en
ursprunglig meanderslinga vid Trolleberg väster om Lund.
Båda vandringsslingorna ligger i tätortsnära läge.

Att arbeta med att utveckla samverkan
mellan olika aktörer för att stärka och
vidareutveckla de gröna värdena.
LIFEscape (2011-2013)
LIFEscape är ett EU-projekt som går ut på att implementera
den europeiska landskapskonventionen i Vombsänkan och
tillsammans med de berörda i området ta fram ett underlag
för landskapsplanering enligt konventionen. Sjöbo och
Lunds kommuner samverkar i projektområdet. I projektet
ingår även Linnéuniversitetet i Kalmar och partners i Polen,
Litauen och Danmark. Länsstyrelsen i Skåne, Skogsstyrelsen
och Riksantikvarieämbetet är stödjande partners i projektet.

Pilevallar på söderslätt
Fyra kommuner inom Leader Söderslätt – Vellinge, Trelleborg, Malmö och Skurup – är med i det projekt kring pilevallar på Söderslätt som Regionmuseet i Kristianstad driver.
Projektet startade 2010 och planen var att starta plantering av
pile-vallar under 2011 i samverkan med de markägare som är
intresserade.
Ridleder i Vellinge
Ryttare i Vellinge kommun har gått samman i en ridstigsförening och med stöd av kommunen förhandlat fram avtal
med markägare för att anlägga ridleder i odlingslandskapet.
Endast ryttare som är medlemmar i Vellinge ridstigsförening
äger rätt att från hästryggen nyttja de markerade ridstigarna.
Armbindel med medlemskort ska alltid medföras av medlemmar som nyttjar föreningens ridstigar.
Öreferie
Syftet med projektet Öreferie är att öka den lokala gränsöverskridande turismen mellan Skåne och Danmark och att
bygga vidare på det intresse som redan finns i Öresundsområdet för natur, kultur och rekreation på landsbygden. Det
ska med andra ord bli lika naturligt för dansken att åka till
Skåne på hjemmeferie som för skåningen att åka till Själland
på semester.

Pileslingan
Pileslingan var ett samarbetsprojekt mellan de sydskånska
kommunerna Trelleborg, Ystad, Skurup, Vellinge, Svedala
och Malmö som avslutades 2004. Pileslingans syfte var att
på ett hållbart sätt utveckla landsbygden både för dess invånare och besökare genom att på ett aktivt sätt engagera företag, natur- och kulturföreningar samt lokalbefolkningen.
Projektet avsåg bland annat att främja en ökad medvetenhet
om regionens gemensamma historia och kulturella identitet
och därigenom utveckla Öresundsregionen som ett attraktivt och intressant besöksmål. Arbetet i projektet har delvis
fortsatt i interregprojektet Rekreativa rutter.
Lövängsprojektet
Naturskyddsföreningen i Skåne genomförde tillsammans
med Osby och Östra Göinge kommuner Lövängsprojektet
2005-2008. Kvarvarande lövängsrester inventerades och ett
antal möten ordnades för intresserade, om skötsel av hamlade
träd. Inventeringen finns sammanställd i en rapport.
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Humleslingan runt Ivösjön. Foto: Tobias Delfin

Humleslingan
Runt Ivösjön går en fem och en halv mil lång markerad
slinga på landsväg som lyfter fram humlets historiska betydelse samt andra kulturhistoriskt intressanta företeelser. En
lång rad entreprenörer samverkar för att marknadsföra området som en turistattraktion och utveckla besöksupplevelser.
Linderödsåsens turism
Linderödsåsens turism är en ideell förening med över 250
medlemmar på Linderödsåsen. Föreningen ansvarar för
Hörby turistbyrå och får bidrag från Kristianstad och Hörby
kommuner. Målet är att, genom att utveckla turismen, skapa
möjligheter för företagare och hantverkare att ha kvar sin
försörjning och även skapa nya arbetstillfällen.
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Romeleslingan
Romeleslingan är en förening där 21 småföretag gått
samman i syfte att skapa större möjligheter för gemensam
marknadsföring, aktiviteter och bättre villkor. Föreningen
vill medverka till att synliggöra trakten kring Romeleåsen,
som är ett attraktivt och livskraftigt turistområde. Varje
företag är unikt, eftersom de olika verksamheterna inte ingår
i någon butikskedja. Romeleslingan har sin stora potentiella
målgrupp hos turister och traktens egna invånare. Romeleslingans målsättning är att öka intresset för trakten i den
egna bygden.
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Bilagor

Begrepp
Här beskrivs begrepp som används i rapporten.
En del begrepp behövs för att förklara andra begrepp.
Allemansrätten
Enligt regeringsformen gäller att ”alla skall ha tillgång till
naturen enligt allemansrätten” vilket därmed har stöd i
grundlagen. Genom allemansrätten får var och en passera på
annans mark och kortare tid uppehålla sig där om detta inte
medför nämnvärd olägenhet för boende eller nämnvärda
ekonomiska konsekvenser för markägaren eller brukaren.
Miljöbalken föreskriver också att man i naturen ska ”visa
hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den” (Miljöbalken
7 kap. 1 §). Allemansrätten är alltså fastlagd i regeringsformen.
Dock är gränsen mellan rättigheter och skyldigheter inte
fastlagd i regelverk med undantag från de bestämmelser som
finns i brottsbalken.
Arter
Arter är en grupp organismer, det vill säga djur, växter och
svampar, som har så stora genetiska likheter att de kan fortplanta sig med varandra och få fertil avkomma. Gränserna
mellan olika arter kan vara oklara i en del fall, exempelvis
genom geografisk åtskildhet, bristande kunskap och komplicerad biologi. I Sverige har vi cirka 50 000 kända arter och
det finns med stor sannolikhet fler arter att upptäcka, speciellt
bland de mindre organismerna. Olika biotoper är olika artrika, generellt är ett varierat landskap artrikare än ett likformigt landskap. Ett antal av arterna är sällsynta eller hotas att
försvinna på grund av mänsklig verksamhet. Arterna sammanställs i en så kallad rödlista av ArtDatabanken vid SLU
Ultuna i samarbete med Naturvårdsverket. Utifrån risken för
utdöende placeras de hotade arterna i olika hotklasser.
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Barriäreffekt
Ett linjärt element i landskapet som till exempel konstruerade
vägar och järnvägar, men även naturliga vattendrag kan
utgöra en barriär för olika organismers rörelser. Barriäreffekten varierar mellan olika arter och bestäms av barriärens utseende och skillnad mot omgivande miljö. För många
marklevande insekter kan en väg vara en oöverkomlig
barriär medan fåglar oftast har mindre problem att passera.
Även om barriären är ett marginellt ingrepp i naturmiljön
kan det få mycket stora konsekvenser för populationer av
arter. Till exempel kan ett omfattande nät av viltstängsel
längs våra vägar isolera förekomster av vilt med risk för
inavel och på sikt lokalt utdöende.
Beträdor
Kantzoner i jordbruksmarken som gjorts möjliga att ”beträda”.
Ofta består beträdorna av en remsa gräsmark som klipps
regelbundet för att vara möjlig att använda för friluftslivet.
Biologisk mångfald
Sedan slutet av 1980-talet används biologisk mångfald som
ett samlande begrepp för allt levande. Biologisk mångfald
inbegriper tre nivåer av mångfald, dels på ekosystem och
biotopnivå, dels på artnivå och dels på genetisk nivå.
Biotoper, naturtyper och habitat
Biotoper eller naturtyper används som begrepp för mindre
enheter i naturen som till exempel alsumpskog eller tallhedskog. Internationellt används begreppet habitat ofta och
syftar på ungefär samma sak. Olika arter är mer eller mindre
knutna till olika biotoper och det är ofta på denna nivå som
naturvårdsåtgärderna inriktas för att säkerställa livsmiljön för
olika arter. Skogsstyrelsen, genom de regionala skogsvårdsstyrelserna, har under 1990-talet genomfört en nyckelbiotopsinventering för att hitta de viktigaste (nyckelobjekten)
biotoperna för hotade och sällsynta arter. Det finns också
ett biotopskydd i Sverige som avser generellt skydd för ett

antal definierade biotoper. EU har fastställt ett Habitatdirektiv som syftar till att säkerställa ett nätverk av för den
biologiska mångfalden värdefulla habitat i Europa. Avgränsningar och definitioner av en biotop kan variera mellan
olika arbeten och olika regioner samt över tiden.
Blåstruktur
Motsvarar vattnets förekomster i landskapet. Här avses både
hav, sjöar, vattendrag, ytvatten och grundvatten. Blåstrukturen ingår normalt när grönstrukturen behandlas, men
ibland finns det anledning att göra fördjupade studier av den
blå strukturen.
Ekologi
Ekologi är den vetenskap som försöker beskriva och förklara
sambanden mellan organismerna och deras miljö. Ekologin
arbetar på flera olika nivåer, från den enskilda artens samspel
med sin omgivning, till hela naturtypers uppbyggnad och
sätt att fungera. Karaktäristiskt för många grenar av ekologin
är ett sökande efter helhetssyn och sammanhang i naturens
komplexa verklighet.
Ekologisk infrastruktur
På samma sätt som människor behöver vägar för förflyttning
och transporter, behöver djur och växter spridningsvägar för
sin överlevnad. Den struktur av naturtyper med spridningskorridorer och barriärer som finns i naturen kan samlas
under begreppet ”ekologisk infrastruktur”.
Ekosystem
Ekosystem är ett övergripande begrepp för samspelet i
ett större system. Exempelvis syftar skogsekosystemet på
samspelet mellan träden, markvegetationen och de djur och
mikrober med mera som lever ovan och under marken.
Samspelet är mycket komplicerat och kunskapen om hur
detta påverkas vid olika förändringar är begränsad.
Ekoturism
De senaste decennierna har turismen mer och mer intresserat
sig för upplevelser och äventyr i natur- och kulturlandskapet.
Turister söker sig främst till tillrättalagda miljöer som vandringsleder, kulturstigar, cykelleder, naturreservat, parker, utställningar, golf banor och kanotleder. Det kulturhistoriskt
genuina är attraktivt och det erbjuds att bo på bondgård,
delta i slåttergillen, åka häst och vagn med mera. Ekoturism
avser att lyfta fram landskapets natur- och kulturhistoriska
kvaliteter på ett uthålligt sätt utan att skada de värden och
upplevelser som är upphov till intresset från turistens sida.

Fragmentering
Fragmentering är en av de främsta orsakerna till den biologiska
mångfaldens tillbakagång i ett av människan förändrat landskap. Fragmenteringen är en process som består av tre komponenter: a) arealförlust av den ursprungliga biotoptypen, b)
storleksminskning av de resterande biotopfragmenten och c)
avståndsökning mellan dessa fragment. Olika arter har olika
känslighet för fragmentering utifrån sin biologi och förmåga
till förflyttning i landskapet. Arter som är särskilt känsliga
för fragmentering kännetecknas av:
• låg reproduktion och långsam spridning
• populationer med låg täthet och/eller av liten storlek
• individer med stora hemområden
• biotopspecialister
Friluftsliv
Naturvårdsverket definierar friluftsliv som vistelse i naturen
på allemansrättslig grund utan att behöva använda särskilda
anläggningar, motorkraft eller under tävling. Främsta syftet är
att få naturupplevelser och fysiskt och psykiskt välbefinnande.
Genetisk variation
Inom en art finns det genetisk variation som är motorn till
artbildningen och en förutsättning för anpassning till förändrade förutsättningar för arten. Den genetiska variationen
är dock betydligt svårare att mäta än artvariationen och det
finns idag endast kunskap om den genetiska variationen
för en mycket liten del av arterna. Med modern teknik som
DNA-analys skapas bättre möjligheter att undersöka den
genetiska mångfalden och förutse effekterna av förändringar
i populationerna. Med hotet om globala klimatförändringar
är bevarandet av den genetiska mångfalden mycket betydelsefullt. Det går inte att förutse vilka genetiska kvaliteter som
bäst klarar framtida förhållanden.
Grönstruktur
Grönstruktur är ett samlande begrepp, liksom bebyggelsestruktur och trafikinfrastruktur, för en struktur som i detta
fall består av ett nätverk med små och stora gröna områden
av olika karaktär och funktion. Åkermark räknas inte in
i grönstrukturen men berörs genom att den ansluter till
gröna områden, är en del av omgivningen för friluftslivet i
odlingsbygder och kan ingå i de stråk och förslag till utvecklingsstråk som presenteras. De gröna områdena kan vara av
mycket olika karaktär, skog, ängs- och hagmarker, stränder
och sjöar. Ibland kallas sjöar, hav och vattendrag för den blå
strukturen men här behandlas dessa också under grönstrukturen. I planeringssammanhang har grönstruktur en stor
spännvidd, från den välansade finparken eller trädgården till
den mer ”vilda” naturen.
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Grönområden
Grönområde, reserverat område i form av park- och naturmark inom och i närheten av städer och tätorter, främst
avsett för rekreation och friluftsliv.
Kanteffekter
I övergången mellan två mycket olika biotoper sker en påverkan på biotopernas kvalitet. Till exempel i ett skogsbryn
ökar vind, ljus och temperatur samtidigt som predation,
parasiter och konkurrenter också ökar. Totalt kan artdiversiteten öka längs brynet men det är normalt biotopgeneralister
som tar över på bekostnad av specialister. För skogens arter
medför kantzonen sämre livsbetingelser beroende på brynets
utseende och kan sträcka sig 20-100 meter in i beståndet.
Korridoreffekt
Många arter är knutna till vissa vegetationstyper eller följer
landskapselement på sina vandringar. För en art kan en
trädridå vara en korridor medan det för en annan kan vara
en barriär. Genom att skapa allt större brukningsenheter i
jordbruket minskar förekomsten av busk- och trädridåer och
grässträngar och därmed försämras den ekologiska infrastrukturen.
Kulturarv
Kulturarv är ett vidare begrepp än kulturmiljö. Kulturarv
utgörs av de traditioner och värden som medvetet eller
omedvetet tas över från tidigare generationer. Det är ett arv
som omfattar såväl konkreta föremål, byggnader och fornlämningar som immateriella myter, bruk och traditioner.
Kulturmiljö
Med kulturmiljö menas i princip hela den miljö som har formats av människan genom tiderna. Alltifrån flera tusen år
gamla stenåldersboplatser till nutidens förortsmiljöer, från
fossila och sedan länge övergivna åkermarker till våra dagars
jord- och skogsbruksfastigheter, från gamla tiders kommunikationsleder på land och till sjöss till dagens motorvägar och
färjeleder.
Landskapsbild
Ordet landskapsbild kan ha olika innebörd i olika sammanhang och här används det främst i syfte att beskriva den
visuella helhetskaraktären. I fysisk planering har begreppet
nästan uteslutande estetiska värderingar och bedömningar.
Ofta är landskapsbilden knuten till friluftslivets, kulturmiljövårdens och naturvårdens bevarandeintressen där dessa
utgångspunkter är underlag för tolkning och värdering.

80

Landskapsbildsskydd har inrättats för särskilt känsliga landskapsavsnitt med förbud att uppföra störande inslag som till
exempel byggnader, master och planteringar.
Landskapsekologi
Ett landskap kan beaktas som en mosaik eller ett nätverk av
olika biotoper och landskapselement i vilka olika arter kan
reproducera sig, förflytta sig och påverka varandra. Olika
arter har olika krav på miljöerna både i sammansättning och
storlek. En damm kan vara livsmiljö för en hel population
fiskar medan den för en fiskgjuse bara är en del av födosöksområdet. Förändringar i miljön påverkar organismerna olika
beroende på skillnader i biologi och skala.
Livskraftig population
En population av en art är livskraftig då dess storlek och tillväxt under en viss tidsperiod är så stor att risken för utdöende
eller inavelseffekter är försumbar (mindre än en procent).
Tidsperioden bör vara minst 100 år, eller minst tio generationer för organismer med en generationstid längre än tio år.
Metapopulationer
Arter som är knutna till speciella biotoptyper har ofta en
fläckvis utbredning i landskapet och kan förekomma i så
kallade metapopulationer. Metapopulationer består av ett
antal lokala populationer som står i samband med varandra
för ut- och invandring. Ofta förekommer livskraftiga kärnpopulationer vilka producerar ett överskott med avkomma
som förser svagare marginalområden med individer. Påverkan på delpopulationer kan få effekter i hela metapopulationen till exempel vid vägbyggen som skapar barriärer mellan
områdena. Metapopulationer består normalt av biotopspecialister och för biotopgeneralister är landskapets utseende
inte lika betydelsefullt.
Naturresurs
Naturresurser utgörs av både förnyelsebara delar som vind,
vatten, vilt och skog samt icke förnyelsebara som mineraler,
fossila bränslen, sand och grus. Varje del av naturen som är till
nytta för människan nu eller i framtiden utgör en naturresurs.
Naturvård
Naturvård handlar i sin vidaste bemärkelse om att bevara
grunden för allt levande. Till naturvården brukar hänföras
upprätthållande av olika värden, framför allt biologiska
och geovetenskapliga, i natur- och kulturlandskapet genom
bevarande, hänsynstagande, skötsel och restaurering.

Populationer
Ett antal individer av en art som har kontakt med varandra
inom ett visst område kallas för en population. Förekomsten
och storleken av en population är beroende av balansen
mellan invandring och utvandring samt produktionen av nya
individer och dödlighet.
Rekreation
Vederkvickelse, återhämtning och stärkande vila enligt Bonniers
uppslagsverk. Rekreation har oftast en positiv hälsoeffekt.
Rörligt friluftsliv
Det rörliga friluftslivet är enligt Naturvårdsverkets definition
aktiviteter som inte är i behov av större anläggningar men
där enklare arrangemang som exempelvis rastplats, parkering, toalett, markerade strövstigar och spångar över våta
partier kan underlätta och minska slitage. Kulturdepartementet definierar friluftsliv i Ds 1999:78 som ”vistelse och fysisk
aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelser utan krav på prestation eller tävling”.
Skåneleden
Skåneleden är en vandringsled som är mer än hundra mil
lång och uppdelad i drygt sjuttio dagsetapper. Den är indelad
i fyra delleder som sitter ihop i ett gemensamt ledsystem.
Dessa är Ås-Åsleden, Nord-Sydleden, Kust-Kustleden och
Österlenleden. Mellan dagsetapperna finns i regel, delar av
Österlenleden undantagen, ett vindskydd med toalett, vatten
och ved. Leden förvaltas av kommunerna med Region Skåne
som samordnande huvudman.
Spridningsbiologi
För att kunna förutsäga och förbättra olika växters och djurs
förmåga att överleva i ett förändrat landskap krävs kunskap
om deras spridning. Det finns flera fördelar med spridning av
individer och gener som att lämna en försämrad miljö eller
undvika konkurrens, rovdjur eller inavel. Det finns också risker såsom hög dödlighet och energiförbrukning, stor risk att
hamna i olämplig miljö samt utavelseffekter (”utspädning”
av lokalt anpassade gener som försämrar överlevnaden).
Spridningsförmågan varierar mellan olika arter från många
hundratals mil för fåglar och marina däggdjur till några kilometer för till exempel groddjur och mindre däggdjur till bara
några meter för många växter och insekter. En uppskattning
är att växtplatser för kärlväxter mer än en kilometer skilda är
isolerade från varandra.

Strandskydd
Strandskyddet enligt Miljöbalken 7 kap 13-18§ gäller vid
våra kuster, större sjöar och vattendrag och syftar till att
trygga allmänhetens friluftsliv och till att bevara goda
livsvillkor för växter och djur på land och i vatten. Generellt
gäller skyddet för ett område på 100 meter från stranden
på land och i vattnet. Regeringen eller länsstyrelsen kan
utvidga skyddet till högst 300 meter om det finns särskilda
skäl. Detaljplanelagt område ingår normalt inte i strandskyddet. Sedan 1 juli 2009 är det kommunen som prövar strandskyddsdispenser inom områden som inte har särskilt skydd.
Stråk
Något långsträckt som ofta avser fysiska företeelser i
landskapet. I grönstruktursammanhang avses, i huvudsak
sammanhängande naturföreteelser, eller funktioner som
grönstråk, cykelstråk och vandringsstråk.

Bakgrundsmaterial, analyser
och fördjupningar
Karta 1, Skånes grönstruktur och dess utvecklingsmöjligheter, bygger på en mängd underlag. Utgångspunkten har
varit att aktualisera Strategikartan från Strategi för en grön
struktur i Skåne (Region Skåne 2004). Kortfattat kan sägas
att underlagen som använts för att revidera kartskikten från
2004 är kartorna Ekologiska strukturer i Skåne (karta 9),
Rekreationsområden och stråk med regional betydelse för
friluftslivet (karta 19) samt kommunernas översiktsplaner
(karta 54).
Dessa tre kartor bygger alla på ett stort antal underlagskartor. För den rekreativa strukturen redovisas dessa på
sidorna innan kartan Rekreationsområden och stråk med regional betydelse för friluftslivet (karta 19) och tas inte vidare
upp i bilagan. Underlagen till karta 9, Ekologiska strukturer
i Skåne, är betydligt mer omfattande samtidigt som analyser
med GIS-modellen Matrix Green (läs vidare om analysmetoden under Analysmetod – Matrix Green – att se samband
i den ekologiska strukturen) har gjorts. Här nedan redovisas
alla dessa underlagskartor. Det finns även en mer detaljerad
redogörelse kring Skånes kommuners översiktsplaner och
hur dessa har använts för att ta fram kartan Skånes grönstruktur och dess utvecklingsmöjligheter (karta 1).
Här redovisas också andra kartor som är viktiga underlag för grönstrukturplanering, både vad gäller ekologiska
strukturer och naturskydd.
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Kartor och analyser av ekologiska 
strukturer

De ekologiska strukturerna som har presenterats (karta 30) är
uppbyggda av flera olika underlag och visar befintliga områden
och stråk av regional betydelse för den biologiska mångfalden
i Skåne. Stråken ska främst ses som platser i landskapet där
det är stor sannolikhet att många arter försöker ta sig mellan
kärnområden. Sammanställningen bygger på en bedömning
baserad på urval av särskilt värdefulla miljöer och analyser av
de olika miljöernas strukturer. Huvudtyperna av miljöer som
har studerats är träd-, gräs- och vattenmiljöer. En samlad bild
av alla underlag som har använts för att få fram Skånes
ekologiska struktur visualiseras i karta 31. Där syns de tre
huvudkategorierna av miljöer som använts, det vill säga,
träd-, gräs- och vattenmiljöer.
Att analyserna bygger på dessa tre indelningar beror på
att många arter är begränsade till att leva i just dessa miljöer
eller att de är avgörande för en viktig fas i deras liv. Hur
begränsade arter är i sitt rörelsemönster i förhållande till
miljöerna varierar men för många sällsynta och hotade arter
kan få sprida sig direkt med egen kraft mer än en kilometer
i landskapet. Landskapets utseende inom denna kilometer
spelar också stor roll för möjligheten att förflytta sig. Till
exempel är en tät granskog betydligt svårare att passera än en
halvöppen hagmark för en skalbagge knuten till gamla träd.
En begränsad spridningsförmåga tillsammans med brist på
livsmiljöer blir därför en stor begränsande faktor för många
mindre vanliga arters utbredning.

Karta 30: Samlad regional bild över befintliga regionala ekologiska strukturer.
Bedömning baserad på karta 36, 40, 45, 47, 48, 50 och 51. Källa: Region
Skåne 2011.

Karta 31: Samlad kartbild som visar regionalt särskilt värdefulla trädmiljöer,
gräsmarker, vattenmiljöer och våtmarker. Är en samling av kartorna 37, 38,
39, 46, 48 och 50.
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Olika skalor på de ekologiska 
strukturerna

För att beskriva de variationer som finns i olika arters förekomst och spridningsmöjligheter presenteras fyra exempel
för trädmiljöer. (Begreppet trädmiljöer används eftersom
många värdefulla träd växer i hagmarker, alléer och parker
som inte är skogsmark.) Den första kartan, karta 32, visar all
skogsmark som ger förutsättningar för skogslevande arter att
finnas i Skåne. Arter som finns i nästan all skogsmark kan
sprida sig mellan skogsområden i stora delar av Skåne. Endast
de sydvästra skogsområdena är avskilda från övriga (som i sin
tur hänger samman med övrig skogsmark i landet). Flertalet
arter är dock mer kräsna i sitt miljöval och till exempel
arter knutna till lövskog eller sumpskog får en mycket mer
fragmenterad struktur (karta 33). Skogsbeståndens storlek,
avstånd mellan varandra samt mellanrummets utseende
avgör vilka arter som kan skapa livskraftiga populationer.

Karta 33: Skogsmark med lövskog och sumpskog markerat.
Källa: Topografiska kartan 2000 och Skogsstyrelsens sumpskogsinventering
2011. (Se även lövskog och analys av denna, karta 42 och 43)

Många arter är än mer specialiserade och finns bara i vissa
specifika livsmiljöer. På grund av människans omvandling
av landskapet har de ursprungliga trädmiljöerna med många
gamla träd och rester av döda träd blivit sällsynta. Denna
miljö är artrik och hyser många hotade arter på de platser där
den finns kvar. För att exemplifiera möjligheter till spridning
visar karta 34 en hypotetisk art (kan vara skalbagge, svamp,
lav eller mossa) med specifika miljökrav (gammal lövskog
med mycket död ved) och relativt god spridningsförmåga,
vilken är beroende av både kvaliteten och strukturen på den
möjliga livsmiljön. Denna typ av arter är ofta sällsynta och
känsliga för fragmentering och avbrott i spridningsmöjligheterna. Negativ påverkan på förekomsten av en sådan art
på en plats kan få stora effekter på hela populationen om det
är ett kärnområde eller en viktig länk i spridningskorridorer
som påverkas. Det finns även arter med ännu mer specifika
livsmiljökrav. Karta 35 visar en hypotetiskt svårspridd art
med så specifika miljökrav att förekomsterna är så isolerade
att alla utgör öar i landskapet. Här är kvaliteten och storleken
på livsmiljön avgörande för en livskraftig population.
Karta 32: Skogsmark. Källa: Topografiska kartan 2000.
83

Båstad

Osby
Örkelljunga
Ängelholm

Höganäs

Perstorp

Hässleholm

Östra Göinge

Åstorp
Klippan
Helsingborg

Landskrona

Höör

Svalöv

Lomma

Kristianstad

Hörby

Eslöv

Kävlinge

Burlöv

Bromölla

Bjuv

Lund
Sjöbo

Staffanstorp
Malmö

Vellinge

Tomelilla
Svedala

Simrishamn
Skurup

Ystad

Trelleborg
Copyright: Region Skåne

En hypotetisk lättspridd arts förekomst och spridningsförmåga
Skogsmark
Öppen mark, ej odlad
Öppen mark, odlad
Sjöar och hav
Tätorter
Kommungränser

Kärnområden/livsmijö och
länkar/spridnignsstråk
för en hypotetisk art
En hypotetisk art med
relativt god spridningsförmåga

Karta 34: Kärnområden för gamla trädmiljöer samt viktiga spridningsstråk
mellan dessa enligt analys i ”Strategi för en grön struktur” 2004. Punkterna
visar en hypotetisk art med en gles utbredning som kan sprida sig i den
markerade strukturen. Källa: Region Skåne 2004.

Karta 35: Kärnområden med gamla trädmiljöer. Punkterna visar en hypotetisk
art med gles utbredning och dålig spridningsförmåga. Källa: Region Skåne 2011.

Foto: per blomberg

Trädmiljöer

En av de tre strukturer som är underlag till Ekologiska
strukturer i Skåne (karta 30) är trädmiljöer och som underlag
för analysen av trädmiljöer har kartskikt använts för Värdekärnor i trädmiljöer (karta 37), Nyckelbiotopsinventeringen
(karta 38), samt Värdefulla alléer (karta 39). Dessa tre skikt
har analyserats med hjälp av modellen Matrix Green (läs mer
om analysmetoden under Analysmetod – MATRIX GREEN
– att se samband i den ekologiska strukturen). Resultatet av
den analysen redovisas i karta 36. På en mer detaljerad skala
är enskilda gamla träd viktiga och därför har även en analys
gjorts (med Matrix Green) av kartan Skyddsvärda träd (karta
41). Analysresultatet redovisas i karta 40. De två analysresultaten ger den samlade bilden av viktiga miljöer och samband
för trädlevande arter och speciellt för de sällsynta och hotade
arterna.

84

Kartskikt över skogsmark (karta 32), lövskog och sumpskog (karta 33) är intressanta på kommunal nivå, men har
bedömts ge en för generell bild för att kunna användas
för en regional analys av trädmiljöer och har därför inte
inkluderats i Ekologiska strukturer i Skåne (karta 30). Detta
gäller även Länsstyrelsen i Skånes och Skogsvårdsstyrelsens
karta med värdetrakter (karta 44) som visar på områden med
stor ansamling av värdekärnor där spridningsmöjligheterna
mellan kärnområdena är bättre. Kartorna redovisas ändå i
materialet, då de kan vara av intresse i den kommunala grönstrukturplaneringen.

Karta 37: Skyddsvärda trädmiljöer. Källa: Naturskyddsföreningen i Skåne 2000.

Karta 36: Resultatbild av analys med Matrix Green av spridningsmöjligheter i
värdefulla trädmiljöer baserad på kartorna 37, 38 och 39. Källa: Region Skåne
2011. (Läs om analysmetoden Matrix Green under ”Analysmetod – Matrix
Green – att se samband i den ekologiska strukturen”.)

Karta 38: Nyckelbiotoper och naturvärdesområden. Källa: Skogsstyrelsen 2011.
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Ekologiska strukturer för skyddsvärda träd

Skyddsvärda träd
Möjliga spridningskorridorer för arter
med skyddsvärda träd som sin livsmiljö

Foto: per blomberg

Karta 39: Värdefulla alléer. Källa: Vägverket 2002.

Karta 40: Resultatbild av analys med Matrix Green av spridningsmöjligheter i
miljöer av skyddsvärda träd baserad på karta 41. Källa: Region Skåne 2011.
(Läs om analysmetoden Matrix Green under ”Analysmetod – Matrix Green – att
se samband i den ekologiska strukturen”.)
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Skyddsvärda träd

Skyddsvärda träd

Karta 41: Skyddsvärda träd. Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011.
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Karta 42: Resultatbild av analys med Matrix Green av spridningsmöjligheter i
lövskog baserad på karta 43. Källa: Region Skåne 2011. (Läs om analysmetoden Matrix Green under ”Analysmetod – Matrix Green – att se samband i den
ekologiska strukturen”.)

Karta 43: Lövskog. Källa: Topografiska kartan 2011.

Karta 44: Traktanalys. Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011.
87

Gräsmiljöer
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Ekologiska strukturer i värdefull gräsmiljö
Skogsmark

Kommungränser
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Kärnområden för värdefull gräsmiljö
Möjliga spridningskorridorer för
arter med värdefull gräsmiljö som
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Karta 45: Resultatbild av analys med Matrix Green av spridningsmöjligheter i
värdefull gräsmark baserad på karta 46. Källa: Region Skåne 2011. (Läs om
analysmetoden Matrix Green under ”Analysmetod – Matrix Green - att se
samband i den ekologiska strukturen.”)

Foto: per blomberg

Den andra av de tre strukturerna som är underlag till Ekologiska strukturer i Skåne (karta 30) är gräsmiljöer. Som
underlag för analysen av denna struktur har kartskikt
använts för Ängs- och hagmarksinventeringen och Ängsoch betesmarksinventeringen (karta 46), där analysresultatet
redovisas i karta 45. För att få en mer heltäckande bild av
gräsmarken har även karta 47 tagits med i den samlade
bedömningen, innehållandes värdefulla vägkanter, övrig
öppen mark samt kraftledningsgator i skogsmark.
Inventeringarna (ängs- och hagmarkersinventeringen
samt ängs- och betesmarksinventeringen) är av varierande
kvalitet för olika kommuner, vilket bör beaktas vid noggrannare analyser. Dessutom är inventeringarna koncentrerade
på kärlväxter. Andra biologiska värden i gräsmarkerna har
ofta förbisetts. Dessa inventeringar är dock det bästa underlag som finns tillgängligt på en regional nivå och de ger en
överskådlig bild över gräsmarksmiljöer i Skåne. Ängs- och
hagmarksinventeringen delar in ängs- och hagmarker i fyra
klasser där klass 1 är mest värdefull och klass 4 minst värdefull. Klass 1 och 2 bedöms ofta ha nationell betydelse medan
klass 3 och 4 främst är av regional eller lokal betydelse för
gräsmarksfloran. I Ängs- och betesmarksinventeringen
redovisas bara områden med god bevarandestatus, restaureringsobjekt samt övriga objekt. I analysen av värdefull
gräsmark ingår alla objekt redovisade i inventeringarna. För
gräsmarkslevande arter kan dock även vägkanter och ledningsgator vara viktiga livsmiljöer och spridningskorridorer om
de rätta kvaliteterna finns. Kartskikt med dessa miljöer har
inte inkluderats i analysen, dels för att vägkantsinventeringen
inte är komplett och dels för att gräsmarkens kvaliteter i
kraftledningsgatorna varierar.

Karta 46: Ängs- och hagmarksinventeringen och Ängs- och betesmarksinventeringen. Källa: Länsstyrelsen i Skåne 1999 och Jordbruksverket 2006.
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Karta 47: Visar öppen mark, ängs- och hagmarker, botaniskt rika vägkanter
och kraftledningsgator i skogsmark. Källa: Topografiska kartan 2000,
Trafikverket 2000, Länsstyrelsen i Skåne 1999 och Jordbruksverket 2006.

Karta 48: Hav, sjöar och vattendrag samt särskilt värdefulla sjöar och vattendrag för fisk och fågel och vandringshinder för fisk. Källa: Länsstyrelsen i
Skåne 2011 och Topografiska kartan 2000. (Se urval i karta 49)

Vattenmiljöer och våtmarker

Den sista av de tre strukturerna som är underlag till Ekologiska strukturer i Skåne (karta 30) är vattenmiljöer. Som
underlag för vattenstrukturen har kartskikt använts för de
större vattendragen och sjöarna (karta 48), rikkärr (karta 50)
samt den nationella våtmarksinventeringen som tar upp de
biologiskt mest värdefulla våtmarkerna och ytterligare några
biologiskt viktiga större kärr och myrmarker (karta 51). I landskapet finns fler vattenmiljöer, och bland annat ansamlingar
av småvatten och mindre kärr kan ha en viktig landskapsekologisk funktion som spridningsöar för många vattenlevande
arter. Dessa har dock inte kunnat införlivas i sammanställningen av regionala strukturer då underlag saknas. Länsstyrelsen presenterar i sin miljöatlas särskilt värdefulla sjöar och
vattendrag, dessa finns med i karta 48 men har förtydligats i
karta 49. Länsstyrelsen har även underlag med vandringshinder i vattendragen som visar var till exempel vandrande fisk
har svårt att komma förbi, även detta redovisas i karta 48.
Någon analys med metoden Matrix Green har inte gjorts
för vattenmiljöer eller våtmarker, bland annat för att kunskapen för spridningsbiologi mellan våtmarker och vattenmiljöer
är för låg.
Karta 49: Värdefulla vattendrag och sjöar. Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011.
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Analysmetod - MATRIX GREEN – att se
samband i den ekologiska strukturen

Karta 50: Rikkärr. Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2010.

För att analysera spridningsmöjligheter i landskapet, mellan
värdefulla kärnområden för träd- respektive gräsmiljöer har
modellen Matrix Green använts i ArcGIS.
Matrix Green är ett verktyg framtaget av forskare vid
KTH med syfte att kunna prognostisera och utvärdera påverkan och effekter av ekologiska samband för att lättare få
överblick över vilka de ekologiska konsekvenserna blir av att
till exempel bebygga ett grönområde. Förutom den direkta
förlusten av livsmiljöer innebär det även att sambanden
mellan kvarvarande grönområden i landskapet kan försämras.
Om de ekologiska sambanden blir allt för svaga riskerar den
biologiska mångfalden att utarmas.
Efter att ha identifierat särskilt värdefulla områden
(kärnområden) i Skåne och identifierat ett möjligt avstånd
för att arter ska kunna sprida sig mellan kärnområdena –
uppgifter som matas in i modellen – tar modellen fram
länkar i landskapet som visar var det är möjligt för arter att
sprida sig utifrån det givna avståndet mellan kärnområdena.
På detta sätt länkas kärnområdena ihop till grupper som
visar fungerande sammanhängande livsmiljöer. Samtidigt
synliggörs bilden över vilka områden som är separerade från
varandra i landskapet (där arter inte kan sprida sig), vilket
innebär att utvecklingsmöjligheterna för att skapa större
fungerande områden/livsmiljöer synliggörs (se exempel på
analysresultat i karta 52). Modellen tar även fram vilka kärnområden i de sammanlänkade grupperna som är starkast
genom att de är länkade till många andra kärnområden. På
detta sätt synliggörs de svagheter i den ekologiska strukturen som är viktiga att stärka för att behålla den ekologiska
strukturen (se exempel på analysresultat i karta 53). För kärnområden som bara har en länk till ”gruppen av områden”
behöver bara denna enda länk brytas för att området ska bli
bortkopplat från ”gruppen” och från att ingå i ett system där
arter kan sprida sig.
Analyserna har gjorts för:
1) Värdekärnor i trädmiljöer + Nyckelbiotopsinventeringen
+ Värdefulla alléer – en analys benämns Ekologiska strukturer i värdefulla trädmiljöer
2) Skyddsvärda trädmiljöer – en analys som benämns
Ekologiska strukturer för skyddsvärda träd
3) Lövskog – en analys som benämns Ekologiska strukturer
i lövskog
4) Ängs- och hagmarksinventeringen + Ängs- och betesmarksinventeringen – en analys som benämns Ekologiska
strukturer i värdefull gräsmiljö

Karta 51: Värdetrakter för våtmarker.Urval gjort under framtagande av
”Strategi för en grön struktur”. Källa: Region Skåne 2004.
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Valt avstånd är i alla analyser en kilometer, detta bygger på
tillgänglig kunskap om spridningsförmågan hos några svenska
växter och djur. I Naturvårdsverkets rapport Spridningsförmåga
hos svenska växter och djur från 1999 finns ett antagande om
att många kärlväxter normalt inte har regelbundet genetiskt
utbyte över hundra meter och sällan mer än en kilometer.
Samma antagande om avstånd för spridningsmöjligheter
kan göras för många fjärilar och andra flygande insekter
som är knutna till ängsfloran. För vissa arter krävs dock helt
sammanhängande områden, de kan inte sprida sig mellan
områden med ett avstånd på upp till en kilometer, och för
dessa arter är levnadsmiljöerna betydligt mer fragmenterade
än vad kartbilderna i rapporten visar. Samtidigt finns det
arter som har bättre spridningsmöjligheter, men dessa arter är
ofta relativt vanliga och inte i behov av samma hänsyn.

Analys av gruppering i trädmiljöernas landskapsekologi
Skogsmark
Öppen mark
Öppen mark, odlad / Åkermark

Grupperingar av kärnområden
(Avskilda grupper har olika färg)
Viktiga spridningsstråk (max 1000 meter)

Analys av viktiga noder i trädmiljöernas landskapsekologi
Skogsmark
Öppen mark
Öppen mark, odlad / Åkermark

Tätorter

Tätorter

Kommungränser

Kommungränser

Karta 52: Analysexempel av grupperingar genom modellen Matrix Green
(södra Skåne). Källa: Region Skåne 2011.

Kärnområden i den ekologiska strukturen
(Mörkbrunt är viktigast - flest länkar till andra områden)
Viktiga spridningsstråk (max 1000 meter)

Karta 53: Analysexempel av noder genom modellen Matrix Green
(södra Skåne). Källa: Region Skåne 2011.
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Grönstrukturen i kommunala 
översiktsplaner

Ett viktigt underlag i aktualiseringen av detta dokument
är kommunernas översiktsplaner. Alla översiktsplaner har
studerats och de redovisningar som finns om grönstruktur,
naturvård och friluftsliv har sammanställts. Sättet att redovisa skiljer sig mycket mellan kommunerna och det finns en
del svårigheter med att tyda vad som är befintlig grönstruktur
och vad som är planer för framtida utveckling samt vad som
är friluftsliv, naturvård och övergripande grönstruktur
(där friluftsliv och naturvård samverkar), men även kring
att hitta gemensamma begrepp kring den gröna strukturen.
I den här rapporten har följande kategorier valts:
Befintlig kommunal naturvård, Befintliga rekreationsområden/stråk, Befintliga områden/stråk för ekologiska
värden (ingen kommun har dock redovisat detta) samt
Befintlig allmän grönstruktur (där det inte går att tyda om
det rör specifikt rekreation, ekologi eller naturvårdsprogram).

Karta 54: Samlad bild av befintlig och planerad grönstruktur i kommunernas
översiktsplaner. Kartbilden bygger på karta 55, 56, 57 och 58.
Källa: Kommunernas översiktsplaner 2011 och Region Skåne 2011.
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Liknande kategorier har skapats för redovisad planerad grönstruktur (ekologi, rekreation och allmän). Det har dock visat
sig att endast ett fåtal kommuner redovisar utvecklingsmöjligheter och framtidsplaner för grönstrukturen. Den framtidsplanering som ändå finns redovisad har använts som ett av
underlagen till framtagandet av utvecklingsstråken i kartan
Skånes grönstruktur och dess utvecklingsmöjligheter. I karta
54 visas en samlad bild över all den grönstruktur som finns
redovisad i de kommunala översiktsplanerna. En stor del av
detta utgörs av kommunala naturvårdsprogram (karta 56).
Med inspiration från de kommuner som redovisat grönstruktur i översiktsplanerna, och då speciellt utvecklingsmöjligheter, är det en förhoppning att fler skånska kommuner gör dessa redovisningar och ställningstaganden
framöver.

Karta 55: Befintlig grönstruktur som inte anges som naturvård, rekreation eller
ekologi i kommunernas översiktsplaner. Källa: Kommunernas översiktsplaner
2011 och Region Skåne 2011.

Karta 56: Särskilt värdefulla områden enligt kommunala naturvårdsprogram.
Källa: Kommunernas översiktsplaner 2011 och Region Skåne 2011.

Karta 58: Utvecklingsförslag för grönstrukturen i kommunernas översiktsplaner. Källa: Kommunernas översiktsplaner 2011 och Region Skåne 2011.

Karta 57: Rekreativ grönstruktur i kommunernas översiktsplaner.
Källa: Kommunernas översiktsplaner 2011 och Region Skåne 2011.
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Barriärer i landskapet

Möten mellan grönstruktur och trafikinfrastruktur är
viktiga punkter i landskapet att utveckla. Här ges mer utförlig information om vilka aspekter som är viktiga för den
biologiska mångfalden när det gäller trafikinfrastrukturens
barriäreffekter.
I miljöbedömningar används ofta den logiska händelsekedjan påverkan-effekt-konsekvens. Påverkan beskriver
förändrad rörelsefrihet för djur och ändrat beteende. Här
avses inte bara fysiska hinder utan även buller och ljus.
Effekter avser djurens möjlighet att överleva och fortplanta
sig. Effekter av påverkan kan vara fördröjda och ta lång tid
innan de blir uppenbara. Konsekvenser avser de samlade
effekterna på populationsnivå och kan mätas i förändringar
i populationstäthet. Dessa konsekvenser sätts i relation till
uppsatta mål, till exempel bevarande av arter och jaktbara
viltpopulationer. Mest effektivt är att minimera påverkan,
det vill säga att angripa orsaken hellre än verkan.
För en rad arter innebär moderna transportleder ett
påtagligt hinder för tillgång till viktiga resurser och funktioner som påverkar artens överlevnad. Transportinfrastrukturen byggs successivt ut och trafikintensiteten ökar vilket
också ökar barriäreffekten i landskapet och utarmningen
av naturmiljöer. Annan fragmentering av landskapet i form
av skogs- och jordbruk samt bebyggelse är inte lika definitiv
och avskiljande som trafikinfrastrukturen, men är ändå
av betydelse. Trafikinfrastrukturen påverkar flera av de
nationella miljökvalitetsmålen och är att betrakta som ett
betydande miljöproblem för den biologiska mångfalden.
Det är många faktorer som utgör hinder för arter att sprida
sig förbi trafikinfrastruktur. Mest påtagligt är de fysiska
hindren såsom viltstängsel, räcken, höga bankar, skärningar,
trösklar i vattendrag men även störningar i form av ljus, buller,
vibrationer kan vara avgörande barriärer.
Andra faktorer som kan utgöra hinder är ogästvänliga
miljöer för arten i form av mikroklimat och vegetation. För
de få arter som vågar sig upp på vägbanan eller järnvägen är
risken uppenbar för olyckor. Bredd på riskområdet, trafikintensitet och kringliggande miljös utformning avgör hur
många individer som klarar passagen. Störst risk och därmed
störst barriäreffekt har de regionalt, nationellt och internationellt viktiga trafikinfrastrukturerna och framför allt där
de möter regionalt viktig grönstruktur där koncentrationen
av arter är som störst.
Hjortdjuren är den mest undersökta gruppen vad gäller
barriäreffekter och också den grupp som orsakar mest skador
i samband med viltolyckor. För viltstängsel gäller att barriärpåverkan är cirka 80 procent för älg och 55 procent för
rådjur. Detta medför att några älgar och hälften av rådjuren
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lyckas ta sig förbi eller runt stängslet. Studier visar också att
många hjortdjur undviker att vistas nära vägar samt att till
exempel älg och kronhjort gör säsongsvisa vandringar några
få gånger per år och det är bara då som passager är nödvändiga.
Förutom att barriärer innebär ett hinder för hjortdjuren att
röra sig i landskapet är hjortdjuren dessutom viktiga spridningsbärare för växter genom frö i päls och spillning, vilket
för vidare barriärpåverkan till växtsamhället.
För rovdjur är viltstängsel inte lika påtagliga hinder
men dessa djur är ofta mer störningskänsliga (undviker människor) och med låga populationer blir trafikdöd mer avgörande för artens utveckling. För mindre däggdjur är vägytan
i sig ett hinder genom risk för ökad fångst av rovdjur och
dödlighet av trafiken. För groddjur är dödligheten på vägbanan det största problemet. Vägbanans högre temperatur
attraherar djuren och gör att de blir överkörda. Även mindre
kanter och branta sluttningar kan vara stora barriärer för
groddjuren. För fiskar är det främst broar och kulvertar som
utgör barriärer om de är fel utformade. Även små vattendrag
kan vara betydelsefulla för vandrande fiskarter och ett stort
antal vägtrummor är vandringshinder.
När det gäller insekter och andra smådjur är framför
allt vägbanan en påtaglig barriär. För marklevande arter som
jordlöpare kan redan små grusvägar vara stora hinder. Även
bland flygande arter med god spridningsförmåga utgör vägar
betydande barriärer enligt flera undersökningar. Fordonens
rörelser och avsaknad av skyddande vegetation kan vara viktiga
orsaker. Humlor är viktiga pollinatörer och risken finns att
det genetiska utbytet mellan växtpopulationer minskar när
humlorna inte kan röra sig fritt.
En viktig aspekt på barriäreffekten gäller också för de
arter som uppträder i så kallade metapopulationer. I dessa
populationer finns flera delpopulationer som är beroende av
varandra för hela populationens överlevnad. Vissa delpopulationer är starkare än andra och förser de svagare med
individer och genetiskt utbyte. Det kan därmed räcka med
att en delpopulation slås ut för att hela populationen ska
hotas. Många sällsynta och specialiserade arter har detta
utbredningsmönster till exempel flertalet groddjur. En barriär
som inte påverkar någon av livsmiljöerna för arten kan ändå
slå ut hela populationen genom att spridningsmöjligheterna
skärs av. Även för vanliga arter finns en påtaglig risk att
minskat genflöde och ökade genetiska skillnader hotar
artens förekomst på sikt. Det är därför av största vikt att
beakta var barriärer skapas i landskapet. Vissa lokaliseringar
kan få betydligt allvarligare konsekvenser för den biologiska
mångfalden än andra.

Karta 59: Möten mellan större trafikinfrastruktur och befintliga områden och
stråk i den regionala grönstrukturen. Baseras på karta 1.
Källa: Region Skåne 2011.

Karta 60: Möten mellan större trafikinfrastruktur och förslag på utvecklingsstråk i den regionala grönstrukturen. Baseras på karta 1.
Källa: Region Skåne 2011.
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Skyddade natur- och
kulturområden i Skåne

Under snart hundra år har särskilt värdefulla natur- och
kulturmiljöområden i Skåne skyddats för att säkerställa
värdena för framtiden. I Skåne finns idag exempelvis över
220 naturreservat varav knappt 20 är kommunala, ett kulturreservat, tre nationalparker, ett stort antal naturminnen och
NATURA 2000-områden, sju djurskyddsområden, biotopskyddsområden, naturvårdsavtal, avsatta ytor för naturvård i
certifiering av skogsbruk. Dessa områden utgör ofta kärnområden i den regionala grönstrukturen. Syftet med de skyddade områdena har dock skiftat och vissa har huvudsakligen
skyddats för sina rekreativa värden, andra för den biologiska
mångfalden och några för att hindra exploatering av främst
estetiska skäl. Valet av områden som blivit skyddade har
tidigare varit relativt slumpartat men har under de senaste
decennierna allt mer blivit systematiskt för att säkerställa
de mest skyddsvärda miljöerna i ett nationellt och internationellt perspektiv. Många av naturreservaten är utpräglade
kulturlandskap med mycket höga kulturhistoriska värden.
Det har skett en uppdelning där naturvården arbetar med
landskapet utanför bebyggelsen medan kulturmiljövården
fokuserar på byggnader och fornlämningar. De kulturhistoriska miljöer som skyddats som byggnadsminne har sällan
varit gröna miljöer i form av parker och alléer. Först under
2000-talet har det första kulturreservatet bildats för att
skydda en hel miljö med både kulturhistoriska värden och
naturvärden. Många av dagens naturreservat som innehåller
ängs- och hagmarker, odlingslandskap och fornlämningar
kunde lika väl ha skyddats som kulturreservat. Skydd av
naturreservat och kulturreservat förbereds och beslutas
av länsstyrelsen eller kommunerna. Ett stort antal mindre
naturmiljöer har skyddats med ett generellt biotopskydd
eller, som för skogsmark, genom att Skogsstyrelsen utser biotopskydd i samråd med markägaren. Den skyddade arealen
nationalparker och naturreservat motsvarar cirka två procent
av landarealen i Skåne och förväntas öka framöver. Årligen
bildas ett tiotal nya naturreservat i Skåne. I en nationell
jämförelse ligger Skåne lågt, den skyddade arealen i landet är
cirka tio procent av landytan.

Båstad

Osby
Örkelljunga

Ängelholm
Höganäs

Hässleholm
Perstorp
Åstorp

Helsingborg

Östra Göinge
Bromölla

Klippan

Bjuv
Höör

Svalöv

Kristianstad

Landskrona
Eslöv
Hörby

Kävlinge
Lomma

Burlöv

Lund
Sjöbo

Staffanstorp
Malmö

Tomelilla

Svedala

Simrishamn

Vellinge
Skurup

Ystad

Trelleborg
Copyright: Region Skåne

Skyddad natur
Skogsmark
Öppen mark, ej odlad
Öppen mark, odlad

Nationalparker
Naturreservat
Naturreservat

Sjöar och hav
Tätorter
Kommungränser

Karta 61: Nationalparker och naturreservat. Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011.

Karta 62: Nyckelbiotoper och naturvårdsavtal. Källa: Skogsstyrelsen 2011.
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Det internationella naturvårdsarbetet har blivit allt viktigare
genom en rad konventioner och genom arbetet inom EU.
På 1970-talet antogs den internationella konventionen om
våtmarker där ett antal internationellt viktiga våtmarker i
Sverige har pekats ut för sitt värde för bland annat fågellivet.
Områdena kallas allmänt för CW-områden (Convention
of Wetlands) eller RAMSAR-områden efter platsen där
konventionen antogs. I EU har också ett europeiskt nätverk
av naturområden byggts upp i form av NATURA 2000områden. Dessa ska omfatta tillräckligt stor areal av viktiga
naturmiljöer för att säkerställa en stor del av den biologiska
mångfalden i Europa. Totalt omfattas cirka 18 procent av
Europas landareal. I de utpekade områdena har Sverige
åtagit sig att bevara de naturvärden som ligger till grund för
NATURA 2000.

Karta 63: Regionalt värdefulla naturområden enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram. Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011.

Karta 64: Strandskydd. Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011.

Karta 65: CW-områden, NATURA 2000-områden.
Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011.
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I den fysiska planeringen har värden i grönstrukturen pekats
ut på nationell, regional och lokal nivå. Ett antal områden
är utpekade som riksintressen, bland annat för naturvård,
friluftsliv, kulturmiljövård och kustzon. I dessa områden ska
riksintresset ges företräde i avvägningar mot andra intressen.
När två olika riksintressen sammanfaller ska avvägningar
göras mellan de båda intressena. Arealen riksintressen för
naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv och kustzon motsvarar
cirka 35 procent av landarealen i Skåne.

För att kunna göra bra avvägningar mellan naturvårdens
intressen och andra intressen har det i flera omgångar tagits
fram naturvårdsprogram eller naturvårdsplaner som beskriver
de mest värdefulla naturområdena ur ett regionalt eller
kommunalt perspektiv. De utvalda områdena brukar delas in
i tre klasser med olika prioritet. Länsstyrelsen har presenterat
ett naturvårdsprogram för dåvarande Kristianstads län 1995
och för Malmöhus län 1996. I Skåne har också flertalet kommuner gjort egna lokala naturvårdsprogram utifrån en lokal
prioritering. De regionala och lokala naturvårdsprogrammen
är gjorda utifrån olika skalor och sammanfaller inte alltid i
avgränsningar och prioritering. Länsstyrelsens naturvårdsprogram redovisas i karta 63 och kommunernas naturvårdsprogram som finns med i översiktsplanerna redovisas i karta 56.

Beskrivning av kartan som visar regional
grönstruktur i Skåne
Presentationen av den gröna strukturen i Skåne är uppdelad
i tre delar, 1) beskrivning av viktiga områden och stråk i den
regionala grönstrukturen där både natur- och friluftsliv har
funktionella samband, 2) befintliga stråk av naturmiljöer där
friluftslivet inte har framkomlighet, samt 3) nya utvecklingsstråk där det finns början till samband i form av spridda
områden och viktiga kopplingar mellan områden och mellan
områden och tätorter. Många av de presenterade utvecklingsstråken utgörs av vattendrag som i varierande grad kantas av
naturområden och därför har förts till kategori 2. För att få
en mer utförlig information om vilka avvägningar som ligger
bakom sträckningarna av stråken och områdenas utbredning
bör de olika rekreativa och ekologiska underlagen läggas på
varandra tillsammans med skikten för stråk och områden.
Korta beskrivningar till objekten i kartan följer här.
Karta 66: Riksintressen för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv och kustzon.
Källa: Länsstyrelsen i Skåne 2011.
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Karta 67: Skånes grönstruktur och dess utvecklingsmöjligheter (karta 1) med numrering av områden
och stråk. Källa: Region Skåne 2011.
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Grönområden och stråk med stora 
rekreations- och naturvärden
1 Falsterbohalvön
Naturområden och badstränder av riksintresse för naturvård,
kulturmiljövård och friluftsliv. Omfattande fritidsbebyggelse. Stora
delar är avsatta som naturreservat samt djur- och fågelskyddsområde
med beträdnadsförbud. Kultur- och badturism dominerar, men även
naturturism och speciellt fågelskådandet är omfattande. Bra kollektiva
förbindelser och cykelvägar.

2 Öresundskusten söder om Malmö
Den flacka Öresundskusten kantas av strandängar med rikt fågelliv och
värdefull flora. Klagshamnsudden utgör ett betydelsefullt strövområde
med badplats och småbåtshamn samt ridanläggning. Strandängarna
i Fotevikens- och Bunkeflostrands naturreservat är störningskänsliga
och besökare måste kanaliseras.

3 Käglinge - Arrie - Törringeområdet
Backlandskapets västra utlöpare med tilltalande landskapsbild. Flera
betesmarker med skyddsvärd flora, ädellövskogspartiet Törringelund
samt småvatten och kärr med rik fauna. Arrie strövområde har en
sjö som är betydelsefull för fiske och naturstudier. Området har stor
betydelse och framtida potential för tätortsnära rekreation med goda
kollektiva förbindelser och cykelvägar.

4 Sjölandskapet kring Yddinge-, Fjällfota och Börringesjön
Ett större skogs- och sjölandskap med inslag av hagmarker, småvatten
och kärr i ett böljande backlandskap med stora natur- och kulturmiljövärden. Närheten till Malmö-Lund gör detta till ett av de mest betydelsefulla rekreationsområdena i Skåne. Torups marker är iordningställda
som strövområde. I övrigt är tillgängligheten begränsad till främst
Bökeberg och Yddingesjön som tillsammans med Torup har kollektiva
förbindelser.

5 Björkesåkraområdet
Skogs- och betesmarker kring Björkesåkrasjön med stora natur- och
kulturmiljövärden. Faunan är känslig för ökad störning. Delvis bullerstört från Sturups flygplats. Angöring finns från norr i Häckeberga
naturvårdsområde samt i naturreservatet Prästaskogen i söder.
Dåliga kollektiva förbindelser.

6 Havgård - Svaneholmsområdet
Skogsområden och sjöar i ett böljande backlandskap med höga naturoch kulturmiljövärden. Den viktigaste angöringspunkterna är Svaneholms slott med museum och strövstigar samt Hunnerödsmossen som
är naturreservat. Närheten till storstadsområdet gör att området har
stor potential för framtiden. Dåliga kollektiva förbindelser.

7 Bingsmarken
Strandområde med innanför liggande betesmarker. Vid Hörte finns
även ett skogsparti. Stora natur- och kulturmiljövärden. Stranden har
stor betydelse för bad och friluftsliv.

8 Mossbystrand
Strandområde med främst sandstrand och dyner. Stora natur- och
kulturmiljövärden där delar ingår i naturreservatet Mossbystrand.
Stranden har stor betydelse för bad och friluftsliv.
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9 Häckebergaområdet - Romeleåsen
Större skogsområde med mycket stor betydelse för naturvård,
kulturmiljövård och friluftsliv. Stora delar av området är avsatt som
naturvårdsområde eller naturreservat. Närheten till Malmö-Lund
gör området välbesökt och ett antal angöringspunkter underlättar
tillgängligheten. Bussförbindelse till Genarp och Knivsåsen.

10 Veberöd - Östarp - Simontorpsområdet
Östsluttning av Romeleåsen med skogsområden och fäladsmarker.
Omfattande fritidsbebyggelse nyttjar skogarna som annars har få
angöringspunkter. Barrskog dominerar i området, speciellt på de
sandiga markerna i norr. Kulturens Östarp är en viktig angöringspunkt.

11 Rydsgårdsområdet
Strövvänliga lövskogar och betesmarker på Romeleåsens södra
sluttning. Besöks främst av boende i Skurup, men till viss del även av
grannkommuner. Parkering med två strövstigar finns i området.

12 Sjölandskapet mellan Sövde och Krageholm
Större ädelövskogsområde kring Sövdesjön, Snogeholmssjön, Ellestadssjön och Krageholmssjön. Hela området är godslandskap med
stora natur- och kulturmiljövärden samt har stor betydelse för friluftslivet i angränsande kommuner. Snogeholmsområdet är ett regionalt
strövområde med upptagningsområde i hela södra Skåne. Begränsad
tillgänglighet med kollektiva färdmedel.

13 Bergsjöholm
Norr om Ystad ligger Bergsjöholms gods med angränsande skogsoch betesmarker. Området har stora natur- och kulturmiljövärden och
en del är avsatt som naturreservat. Området har begränsad tillgänglighet idag men stor potential för framtida friluftsliv genom närheten
till Ystad. Skåneleden passerar området.

14 Oxhagenområdet
Omväxlande beteslandskap med skogsdungar och mellanliggande
odlingsmarker. Mycket stora natur- och kulturmiljövärden. Begränsad
tillgänglighet idag.

15 Ystad sandskog
Skogsområde direkt öster om Ystad. Detta sandiga skogsområde
domineras av tallskog och längs kusten finns en sandstrand som är
populär för bad sommartid. Området är avsatt som naturreservat.
Goda kollektiva förbindelser och cykelvägar.

16 Kåsebergaåsen - Sandhammaren
Kuststräckan mellan Nybroån och Skillinge består av ett större
naturområde med tallskog på de sandiga markerna och öppna
betesmarker på Kåsebergaåsen. Mycket stora natur- och kulturmiljövärden. I området finns en hel del fritidshus. Stora delar är skyddade
som naturreservat och Ales stenar är en av regionens mest besökta
platser. Militärt övningsfält vid Kabusa ger begränsad tillgänglighet, i
övrigt är tillgängligheten god.

17 Fyledalen
Markant dalgång med lövskogsklädda sidor och öppen betad
dalbotten. Mycket stora natur- och kulturmiljövärden och tilltalande
landskapsbild. Naturreservat i söder vid Benestads backar.
Begränsad tillgänglighet idag.

18 Öved - Sjöboområdet

26 Glumslövs backar

Skogsmarker öster om Vombsjön med stora natur- och kulturmiljövärden samt betydelse för friluftslivet. Tallskogen sydöst om sjön
fortsätter österut mot Sjöbo och här finns en omfattande fritidsbebyggelse söder om landsvägen. Nordöst om Vombsjön ligger
Övedskloster med sin godsmiljö. Alléer, hagmarker, ädellövskogar
och varierade odlingsmarker ger stora natur- och upplevelservärden.
Det militära övningsområde Björkafältet i områdets centrala del
begränsar tillgängligheten.

Det kuperade landskapet vid Öresundskusten mellan Landskrona och
Helsingborg har mycket stora landskapsestetiska värden. Delar är
betesmark och har avsatts som naturreservat för att trygga den rika
floran, landskapsbilden och tillgången för friluftslivet.

19 Vombsfure
Området utgörs av ett större barrskogsområde som domineras av
tall. Marken är sandig och tallen har planterats för att binda sanden.
Här finns även inslag av lövträd och i norr gränsar Vombsjön med
en brant strandvall ner till sjön. Vombs fure är ett populärt strövområde och ägs av Malmö stad. Höga naturvärden bland annat viktig
förekomst av vilt.

27 Rååns dalgång
Råån rinner i en markant dalgång med betade eller skogsklädda
sluttningar och betad dalbotten. De norra delarna och området vid
Borgen är avsatta som naturreservat. Stor betydelse för närrekreation till Landskrona och Helsingborg.

28 Kulla Gunnarstorp-Sofiero-området
Naturområde norr om Helsingborg med både strandområden och
lövskogsområden kring godsen Kulla Gunnarstorp och Sofiero. Stora
delar av området är avsatt som naturreservat med höga natur- och
kulturmiljövärden. Goda kollektivtrafikförbindelser.

20 Kranke - Revingeområdet

29 Kullaberg

I västra delen av Vombsänkan ligger Krankesjön som omges av
Revinge militära övningsområde. Området består av stora betesmarker med inslag av skogsdungar, kärr och småvatten. Markerna är
sandiga och naturvärdena höga. De militära övningarna medför viss
begränsning av friluftslivet. Skåneleden passerar området och här
finns fågeltorn och gömsle för naturstudier.

Ett av Skånes mest välbesökta naturområden med dramatiskt
landskap och stora natur- och kulturmiljövärden. Området är avsatt
som naturreservat för att trygga värdena. En golfbana ligger inom
området liksom fyren, hembygdsgården och konstverket Nimis som
är viktiga turistattraktioner. Bussförbindelser till Mölle.

21 Skrylleområdet
Skogsområde och betesmarker på norra delen av Romeleåsen. De
centrala delarna utgörs av omfattande granskog medan yttre delarna
utgörs av ädellövskog och fäladsmarker med mycket höga natur- och
kulturmiljövärden. Genom anläggningen Skryllegården är friluftslivet
koncentrerat till de centrala delarna av området men det finns ett
flertal angöringspunkter runt om i området. Tillsammans med Torup
utgör Skrylleområdet det viktigaste rekreationsområdet i sydvästra
Skåne. Kollektiva förbindelser är relativt goda.

22 Haboljungområdet
Ett mindre naturområde norr om Lomma samhälle som domineras
av tallskog, dammar och kustmiljöer. Närheten till storstadsområdet
gör området mycket betydelsefullt trots den begränsade ytan. Goda
förbindelser med kollektivtrafik. Mycket populära badstränder.

30 Kronoskogen
Mellan Ängelholm och Skälderviken ligger skogsområdet Kronoskogen med främst tallskog. Delar av området är skyddat som naturreservat, ägs av Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne och förvaltas
som ett strövområde. Strandområdet är mycket populärt för bad
sommartid. Goda förbindelser med både tåg och buss.

31 Bjärekusten och Hallands Väderö
Längs de yttre delarna av Bjärekusten finns omfattande betade
strandhedar med stora natur- och kulturmiljövärden. I havet utanför
Torekov ligger Hallands Väderö med kringliggande öar och skär och
utgör ett av de mest unika naturområdena i Skåne. Strandhedarna är
delvis störningskänsliga genom sitt rika fågelliv. Viktiga målpunkter
är bronsåldershögen Dagshög och Klippstupen vid Hovs Hallar.

32 Hallandsås norr

Mellan Salviken och Löddeköpinge finns flera tallskogar och betesmarker med höga naturvärden. Området har också stor betydelse för det
rörliga friluftslivet.

Norra sluttningen av Hallandsås består av rika lövskogar omväxlande
med odlingsmarker och ger vida utsikter över Laholmsbukten och
Laholmsslätten i norr. Uppe på åsen finns ett varierat landskap med
hagmarker, myrar och skogsmarker. Tillgängligheten är idag begränsad
men området har stor potential att utvecklas för friluftslivet.

24 Järavallen

33 Hallandsås sydsluttning

Ett större naturområde vid Lundåkrabukten som domineras av
barrskog på de sandiga markerna innanför kusten och strandängar
längs havet. Större delen är avsatt som naturreservat. Populärt strövområde som har begränsade kollektiva anslutningar.

Södra sluttningen av Hallandsås domineras av bokskogar med
stora natur- och rekreationsvärden. I öster ligger Västersjön och
Rössjön med rikt fågelliv och stora landskapsestetiska värden. I de
centrala delarna finns en hel del fritidsbebyggelse. Djurholma är ett
iordningställt strövområde i övre delen av åsens sluttning. I övrigt är
tillgängligheten begränsad.

23 Sandskogen

25 Ven
Ö i Öresund med stora värden för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv
och turism. Ett väl utbyggt cykelväg- och stignät gör stora delar av ön
lättillgänglig. Båtförbindelse från Landskrona.
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34 Boarpsområdet

43 Stenskogenområdet

På sluttningen mellan Ängelholmsslätten och urbergsområdet finns
ett skogsområde med stora rekreativa värden. Ett antal bäckdalar,
bokskogar och småvatten har stora naturvärden och området har
även många kulturhistoriska spår. Begränsad tillgänglighet men
betydelsefullt som närområde till nordvästra Skånes tätorter.

Sydväst om Höör finns ett större skogsområde med höga natur- och
rekreativa värden. I norra delen finns även ett varierat odlingslandskap
med flera värdefulla hagmarker.

35 Bjärsgårdsområdet
Norr om Klippan ligger ett skogsområde med främst ädellövskog,
bäckdalar och hagmarker i ett varierat odlingslandskap med höga
naturvärden. Centralt ligger godset Bjärsgård. Området har stora
upplevelsevärden och är attraktivt att utveckla för friluftslivet.

36 Herrevadskloster - Sorrödssjöarna
Norr om Ljungbyhed finns ett skogs- och hagmarkslandskap med
stora natur- och kulturmiljövärden. Viktiga inslag är Herrevadskloster
vid Rönne å med omfattande hagmarker samt de två Sorrödssjöarna
med rikt fågelliv. Stora delar av området är avsatt som naturreservat.
Begränsade möjligheter att nå med kollektiva färdmedel.

37 Söderåsen
Ett stort område på Söderåsen med omfattande bokskogar och
inslag av varierade odlings-, hag- och myrmarker. Området har
mycket höga natur- och kulturmiljövärden med nationalpark och flera
naturreservat. Åsen utgör ett markant inslag i landskapsbilden från
slätterna i väster och norr och erbjuder mycket viktiga strövmöjligheter. Viktiga delar är nationalparken Söderåsen mellan Skäralid och
Röstånga samt strövområden vid Kågeröd, Finstorp, Smedstorp och
Skyttaböket vid Åstorp.

38 Rönneåområdet
Ådal med betad dalbotten och skogsklädda sidor. Området har
mycket stora natur- och kulturmiljövärden och stor potential för
friluftslivet. Begränsad tillgänglighet från landsidan, men populär
kanotled. Viktiga besöksmål är Anderstorps enefälad, Billinge mölla
och Natthall.

39 Gustavsbergsområdet
Sydöst om Perstorps samhälle finns ett stort antal sjöar och småvatten omgivna av främst bok- och granskog. Området har ett rikt
fågelliv och potential för utveckling av friluftslivet. Närmast Perstorp
är Uggleskogen skyddad som naturreservat.

40 Trolleholmsområdet
Ädellövskog och hagmarker vid godset Trolleholm. Här finns stora
natur- och kulturmiljövärden men begränsad tillgänglighet för friluftslivet.

41 Stehagsområdet
Väster om Stehag finns skogsområden med främst lövskog. Området
har höga natur- och kulturmiljövärden och potential för friluftslivet.
Goda möjligheter att nå området med tåg till Stehag.

42 Kungshultsområdet
Skogsområde öster om Eslöv med betydelse för främst friluftslivet.
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44 Pinedalen - Rövarkulan
Markant ådal med skogsklädda sluttningar och betad dalbotten.
Södra delen är avsatt som naturreservat och där är tillgängligheten
god.

45 Ringsjöområdet
Västra och östra Ringsjön med angränsande skogs- och betesmarker.
Stora natur- och kulturmiljövärden. Viktiga delområden är Bosjökloster
och Fulltoftadelen. En hel del fritidshus finns i området.

46 Allarpsområdet
Allarps jär är en gammal vulkanrest som omges av lövskogar och
hagmarker. De centrala delarna är avsatta som naturreservat för
sina höga natur- och kulturmiljövärden. Begränsad nåbarhet med
kollektivtrafik. Skåneleden passerar området.

47 Frostavallen
Etablerat friluftsområde med anläggningar i Skånes mellanbygd.
Bokskog, hagmark, sjö och odlingsmark skapar ett omväxlande landskap. God tillgänglighet med kollektivtrafik och cykelväg från Höör.

48 Tjörnarp
Området utgörs av ett skogsområde och Tjörnarpssjön söder om
Tjörnarps samhälle. Stora natur- och kultur-miljövärden som gör
området attraktivt för friluftsliv och turism. Planerad tågstation i
Tjörnarp kommer att öka tillgängligheten med kollektivtrafik.

49 Södra Rörum - Fulltoftaområdet
Skogsområde med insprängda småskaliga odlingsmarker på
Linderödsåsens västsluttning. Bokskogar dominerar men inslag av
granplanteringar finns främst i väster på Fulltofta. Området har stor
betydelse för friluftslivet med Fulltofta strövområde i söder som
viktig målpunkt.

50 Bjärsjölagård
Mindre skogsområde och hagmarker vid Bjärsjölagårds tätort. Stora
natur- och kulturmiljövärden som gör området attraktivt för friluftsliv
och turism.

51 Linderödsåsens västra sluttning
Den västra sluttningen av Linderödsåsen är mer flack och utgörs av
ett mosaiklandskap med en mycket stor andel hagmarker omväxlande med dungar och odlingsmarker. Stora natur- och kulturmiljövärden som gör området attraktivt för friluftsliv och turism. Området
har mycket stor potential att utveckla friluftsliv, natur- och kulturturism om beteshävden fortsätter.

52 Heingeområdet
Kring Djurrödsbäcken finns ett varierat naturområde med betesmarker,
lövskogar och våtmarker. Området har stora naturvärden och är
populärt som strövområde.

53 Listarumsåsen

61 Sjö- och sprickdalslandskapet

På Listarumsåsen finns ädellövskogar och hagmarker med stora
natur- och kulturmiljövärden som gör området attraktivt för friluftsliv
och turism. Delar är avsatta som naturreservat med parkeringsplatser
och strövstigar.

Kring sjöarna Oppmannasjön, Ivösjön och Levrasjön finns ett varierat
landskap med urbergshöjder, bokskogar, hagmarker och odlingsmarker.
Stora natur- och kulturmiljövärden som gör området attraktivt för
friluftsliv och turism. Viktiga delområden är Kjugekull - Bäckaskog,
Ivön, Västanåberget och Levrasjön.

54 Kronovall - Onslundasten
Lövskogsområde med stora natur- och kulturmiljövärden som
gör området attraktivt för friluftsliv och turism. I väster finns även
ett större hagmarksområde som är avsatt som naturreservat.
Kronovalls slott är en målpunkt idag medan övriga delar har dålig
tillgänglighet.

62 Fjälkinge backe

55 Verkeån

63 Råbelövssjön - Balsberget

Det kuperade och sandiga landskapet på Linderödsåsens östsluttning
har en unik sammansättning med omfattande betesmark med bland
annat sandstäpp i Verkeåns dalgång. Stora natur- och kulturmiljövärden som gör området attraktivt för friluftsliv och turism. Viktiga
delområden är Andrarum och Christinehofs slott och strövområde.
Större delen av området är avsatt som naturreservat.

Väster om Råbelövssjön reser sig Balsberget som är täkt av
bokskogar. Stora natur- och kulturmiljövärden som gör området
attraktivt för friluftsliv och turism. Större delen av området är avsatt
som naturreservat.

56 Linderödsåsens nordöstsluttning
Linderödsåsen utgör en markant profil på Kristianstadsslätten
genom sin branta och skogsklädda nordöstsluttning. Stora naturoch kulturmiljövärden som gör området attraktivt för friluftsliv och
turism. Viktiga delområden är Maltesholm, Klintabäcken, Forsakar
och Mjöåns dalgång.

57 Hanöbukten syd
Hanöbukten kantas av landets längsta sandstrand och på de sandiga
dynerna innanför kusten växter främst tallskog. Stora natur- och kulturmiljövärden som gör området attraktivt för friluftsliv och turism.
Naturreservat och iordningställda strövområden vid Gropahålet och
Friseboda. Mycket populära badstränder sommartid.

58 Hanöbukten nord
Mellan Åhus och Nymölla finns en flack kust med många uddar och
öar. Större delen av strandområdet betas. Vid det militära övningsfältet Rinkaby i norr finns även omfattande tallskog och betade
sandhedar. Området har mycket höga naturvärden och fågellivet på
strandängar och öar är känsliga för störning sommartid.

59 Kristianstad Vattenrike södra
Längs Helge å söder om Kristianstad ligger Hammarsjön som kantas
av omfattande strandängar och våtmarker. Området ligger i direkt
anslutning till Kristianstad och genom Kristianstads vattenrike har
natur- och kulturlandskapet restaurerats och utvecklats samtidigt
som tillgängligheten förbättrats. Området har mycket stor betydelse
för rekreation och turism. Stora delar är avsatta som naturreservat.

60 Ryssberget
Markant urbergshorst som utgör gräns mellan Skåne och Blekinge.
Åsen är skogsklädd med mindre betes- och odlingsmarker insprängda.
Stora natur- och kulturmiljövärden som gör området attraktivt för
friluftsliv och turism. Målpunkter finns i naturreservaten Näsums
bokskogar och Djupadal.

Ett markant restberg i norra delen av Kristianstadsslätten. Södra
sidan utgörs av betesmarker medan norra sidan är skogsklädd.
Området är avsatt som naturreservat och erbjuder vid utsikt över
landskapet.

64 Kristianstads vattenrike norra
Längs Helge å norr om Kristianstad ligger Araslövssjön och Ballingstorpssjön som omges av strandängar och våtmarker. Vid Torsebro
finns också skogsområden med många gamla träd. Hela området har
mycket höga natur- och kulturmiljövärden.

65 Ubbarp - Ovesholm
På östra kanten av Nävlingeåsen finns ett skogs- och hagmarksområde med stora natur- och kulturmiljövärden. Västra delen består
främst av barrskog och är iordningställt som strövområde vilket
ägs av Kristianstads kommun. Östra delen utgörs av lövskog och
hagmark kring godsen Ovesholm och Ubbarp.

66 Göinge- Nävlingeåsen
Skogsklädda urbergshorstar med främst bokskog söder om
Hässleholm. Området utgörs främst av nord- och västsluttningar på
åsarna. Här finns stora natur- och kulturmiljövärden som gör området
attraktivt för friluftsliv och turism. Begränsad tillgänglighet idag.

67 Hovdala - Finjasjön
Sydväst om Hässleholm ligger skogs- och betesmarker kring Finjasjön. Stora natur- och kulturmiljövärden som gör området attraktivt
för friluftsliv och turism. Viktiga målpunkter är Hovdala slott och
trädhuset på höjden norr om slottet.

68 Mölleröds kungsgård
Mellan Hässleholm och Finjasjön finns ett varierat skogsområde med
betesmarker i västra delen. Viktigt strövområde för Hässleholm med
god tillgänglighet.

69 Vedema
Skogsområde kring Klippan och utsiktsplatsen Vedemahall. Stora
natur- och kulturmiljövärden som gör området attraktivt för friluftsliv
och turism. Delar av området är avsatt som strövområde och förvaltas
av Stiftelsen Skånska Landskap. Värdefulla bäckmiljöer, några äldre
trädbestånd och inslag av betesmark.
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70 Värsjön - Fäjemyr

79 Vakö myr med omgivning.

Skogsområde kring de stora sjöarna och myrarna i nordvästra delen
av Hässleholms kommun och angränsande delar av Örkelljunga kommun.
Begränsad tillgänglighet. Målpunkt finns vid badet vid Värsjöns norra
strand.

På gränsen till Småland ligger den stora Vakö myr med angränsande
skogar och myrmarker som tillsammans bildar ett stort sammanhängande naturområde med vildmarkskaraktär.

80 Kusten Skillinge – Simrishamn
71 Bjärnum
Skogsområde kring ett antal sjöar söder om Bjärnum. Delar är
strövområde och förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap. Stora
natur- och kulturmiljövärden som gör området attraktivt för friluftsliv
och turism. Flera äldre skogsmiljöer med höga biologiska värden.

72 Hasaberget - Lursjön
Skogsområde på en höjdsträckning norr om Ballingstorp. I norra
delen ligger Lursjön. Stora natur- och kulturmiljövärden som gör
området attraktivt för friluftsliv och turism. Begränsad tillgänglighet
idag.

73 Vittsjö - Osby (Verumsån - Helge å)
Ådalar och kringliggande marker vid Verumsån och Helge å mellan
Vittsjö och Osby. Stora natur- och kulturmiljövärden som gör området
attraktivt för friluftsliv och turism. Begränsad tillgänglighet idag.
Naturreservat vid Ubbarp, Näset och Osby skansar och angöringar
vid Hörlinge ängar och Skeinge borgruin.

74  Tydingen
Området utgörs av skogssjön Tydingen med omgivande skogslandskap som har en viss vildmarkskaraktär. Stora natur- och kulturmiljövärden som gör området attraktivt för friluftsliv och turism.
Begränsad tillgänglighet.

75 Vanås
Godslandskap med omfattande ekhagar och lövskog kring slottet
Wanås. Slottsparken har konstutställning som lockar många besökare.
Stora natur- och kulturmiljövärden som gör området attraktivt för
friluftsliv och turism.

76 Immeln - Raslången
Ett större sjö- och skogslandskap med vildmarkskaraktär. En
varierad topografi skapar en tilltalande landskapsbild. Området är
populärt som kanotled och vissa delar med rikt fågelliv är känsliga
för störning. Angöringspunkter vid samhället Immeln, Breanäs, naturreservatet Nytebodaskogen och kulturreservatet Örnanäs.

77 Rumperödsområdet
Grönstensförekomst i berggrunden har skapat förutsättningar för
ett varierat landskap med rikt växt- och djurliv. Många hagmarker
och lövängsrester finns bevarade och har stora kulturmiljövärden.
Dessa stora natur- och kulturmiljövärden gör området attraktivt för
friluftsliv och turism

78 Myr och skogslandskapet NO Osby
I norra delen av Osby kommun finns ett större skogs- och myrlandskap med insprängda kulturmarker. Området har stora natur- och
kulturmiljövärden och har betydelse för friluftslivet och turism.
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Attraktiv kuststräcka med betesmarker och dungar. I strandzonen
dominerar partier med stenhällar omväxlande med grus och blockrika delar som är mindre attraktiva för bad.

81 Bäckhalladalen – Tobisvik – Vårhallarna
Kuperat landskap norr om Simrishamn med betesmarker, skogspartier, fruktodlingar och odlingsmarker. Delar av området är naturreservat med strövstigar och parkering. Badplats finns vid Tobisvik.
Skåneleden passerar området.

82 Tjörnedala
Varierat kustavsnitt med hagmarker och lövskogspartier kring
Tjörnedalagården. Strövområde som förvaltas av Stiftelsen Skånska
Landskap. Skåneleden passerar området. Goda förbindelser med
kollektivtrafiken.

83 Stenshuvud
Nationalparken Stenshuvud med kringliggande naturområden består
av både lövskog och hagmarker. De stora naturvärdena och en inbjudande landskapsbild gör att området är viktigt för turism. Begränsad
tillgänglighet med kollektivtrafik.

84 Rörum – Gyllebo fritidsområde
Ett kuperat naturområde någon kilometer från kusten med betesmarker
och skog. De norra delarna är naturreservat med parkering och
strövstig. I de södra delarna finns motionsanläggning med parkering.

85 Gyllebosjön
Sydöstra Skånes enda sjö som omges av lövskogar och betesmarker. I anslutning till sjön finns badplats och fritidshusområde.
Stora delar av området är naturreservat. Begränsad nåbarhet med
kollektivtrafik.

86 Dälperödsområdet
Större varierat skogsområde med stor potential för friluftslivet. Idag
är tillgängligheten dålig.

87 Bälingeområdet
Kring Bälingesjön finns ett varierat landskap med olika typer av skog
omväxlande med odlingsmarker. Vid sjön finns badplats.

88 Lärkesholmsområdet
Kring Lärkesholmssjöarna finns såväl attraktiva skogsmarker för
friluftslivet som kulturhistoriskt och biologiskt värdefulla hagmarker
med forntida odlingsspår.

89 Långalts myr
Myrmark och kringliggande skogsmark med höga naturvärden.
Området erbjuder ett rikt fågelliv och vildmarkskänsla. Tål ej många
besökare.

90 Krångelbygget

100 Hardebergaspåret

Ett varierat odlings- och skogslandskap kring en rad med sjöar. Runt
odlingsmarkerna finns skogar och myrmarker. Attraktivt landskap
med värde för turism och friluftsliv som idag inte är tillgängligt.

Från Lund till Södra Sandby är den gamla banvallen cykelväg med
möjlighet att rida. Längs stråket finns flera naturmiljöer; tusenårslunden,
naturreservaten maskängen, kungsmarken, sularpskärret och fågelsångsdalen. Goda kollektivtrafikförbindelser.

91 Ingeborrarp
Kring den kulturhistoriskt värdefulla gården finns ett varierat odlings-,
betes- och skogslandskap med strövstig och parkeringsplatser.

92 Möllers skog och Flinka sjö
Varierat odlings- och skogslandskap kring Flinka sjö och skogsbete
i Möllers skog. Området är strövområde och förvaltas av Stiftelsen
Skånska Landskap.

93 Sydkusten mellan Höllviken och Trelleborg
Mellan Höllviken och Trelleborg finns ett sammanhängande kuststråk
som bara avbryts av fiskeläget Skåre. Öppna kusthedar dominerar
den smala kustzonen som ligger mellan kustvägen och havet. Värdefulla grunda havsområden med varierande bottenförhållanden.

94 Sydkusten mellan Trelleborg och Beddingestrand
Mellan Trelleborg och Beddingestrand finns en sammanhängade
strandzon som varierar i bredd beroende på bebyggelse och odling.
Längs större delen av kusten finns cykelväg. Flera fina badstränder
finns i strandstråket och vid Dalköpinge ligger Dalköpinge ängar
naturreservat.

101 Hjularödsstråket
Från Harlösa sträcker sig en dalgång upp till Hjularöds slott i norr. I
dalgången går Skåneleden och stråket är viktigt både rekreativt och
ekologiskt.

102 Fyledalen-Christinehof
Skåneleden går genom ett varierat landskap mellan Fyledalen och
Christinehof. Här finns många små lövskogspartier, betesmarker och
ridåer i landskapet som skapar möjliga spridningsvägar för växter
och djur.

103 Linderödsåsen
Mellan Drakamöllan och Fjällmossen går Skåneleden i ett varierat
landskap med omväxlande, bok- och barrskog, hagmarker och
mindre odlingsmarker. Leden följer bland annat Julebodaån, Hörrödsåsen och Segesholmsån en bit.

104 Fulltofta-Frostavallen
Skåneleden mellan Fulltofta och Frostavallen går i ett omväxlande
skogslandskapet med inslag av små odlings- och betesmarker. Här
finns också några äldre skogspartier och vattendrag.

95 Lommabukten
Ett strandstråk längs kusten mellan Malmö och Järavallen. Flera
värdefulla strandängar vid Tågarpshed, Löddesnäs och Salviken.
En tillgänglig vandringsled finns mellan Lomma och Bjärred.

96 Södra Malmöstråket
Från Brofästet till Västra Hamnen finns ett strandstråk med avbrott
i Limhamn. Ribbersborgsstranden och Sibbarpsstranden är viktiga
badplatser.

97 Kusten mellan Landskrona och Helsingborg
Kusten norr om Landskrona höjer sig i ett kuperat backlandskap.
På flera ställen har det bildats klintkust med eroderade strandbranter.
Det går att vandra längs stranden på Öresundsleden men cykeltrafik
kommer inte fram längs kusten.

105 Frostavallen-Hovdala
Mellan Frostavallen och Hovdala går Skåneleden i ett varierat landskap med småskaliga odlingsmarker, betesmarker och skogsmark.
Norr om Frostavallen finns ett större beteslandskap med sammanhängande spridningsmöjligheter.

106 Vittsjö-Vedema
Mellan Vittsjö och Vedema går Skåneleden främst i skogsmark med
inslag av våtmarker och mindre odlingsmarker. Leden följer Verumsån
som är en välbevarad och biologiskt värdefull åsträcka.

107 Osby- Sibbhult- Immeln
Mellan Osby och Immeln passerar Skåneleden Sibbhult. Leden går
främst i skogsmark med inslag av myrar och mindre odlingsmarker.

98 Kusten mellan Helsingborg och Höganäs

108 Lerjevallen-Immeln

Kuststråk mellan Helsingborg och Höganäs. Ett grönt stråk finns
längs landborgen i norra delen av Helsingborg in i staden en bit
från strandkanten. Norr om Helsingborg finns en del strandhedar
bevarade där strandzonen blir bredare. Flera naturreservat ligger i
stråket.

Skåneleden gör en avstickare ner till strövområdet vid Lerjevallen.
Leden går genom varierad skogsmark.

99 Skälderviken
Kuststråk mellan Jonstorp och Vejbystrand. Kusten kantas av
strandhed, strandängar och sanddyner. Den norra delen är sten- och
blockrik. Skåneleden går längs stranden och gör stråket tillgängligt
för friluftslivet. Stråket passerar området Kronoskogen som är ett
viktigt regionalt strövområde.

109 Hallandsås-Värsjön
Skåneleden mellan Hallandsås och Värsjöområdet passerar
Örkelljunga och Lärkesholmsområdet.

110 Hallandsås
Mellan Hallandsås södra och norra sida går Skåneleden i varierad
skogsmark med inslag av myrmark och odlingsmark.
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Ekologiskt stråk med utvecklingspotential
111 Gässiestråket
Gässiebäcken rinner ut i Öresund söder om Klagshamnsudden och
är till stora delar kraftigt reglerad och kulverterad. Genom att öppna
kulverteringar och återskapa våtmarker och naturmark längs bäcken
kan Gässie och Tygelsjö knytas till kusten och inåt land till Västra
Ingelstad och backlandskapet.

112 Ståstorpsån
Ån rinner i en helåkersbygd och är kraftigt reglerad och delvis kulverterad. Längs ån finns möjlighet att utveckla våtmarker, naturmiljöer
och vandringsleder.

113 Sege å
Sege å avvattnar det sydvästskånska sjölandskapet och rinner
främst i ett öppet jordbrukslandskap. Längs vissa delar finns
betesmarker som gör stråket tillgängligt men långa sträckor är idag
otillgängliga för friluftslivet. Ån är ett viktigt stråk för växter och djur
i det öppna odlingslandskapet. Flera våtmarker har anlagts och fler
vore önskvärt.

114  Höje å
Ån avvattnar Häckebergaområdet och Romeleåsen och rinner sedan
över den öppna slätten via Lund till Lommabukten. Stora delar kantas
av åkermark och är svårtillgänglig för friluftslivet. Ett stort antal
nyanlagda våtmarker och projektet Naturstig Höjeå har avsevärt
förbättrat tillgängligheten och de biologiska värdena. Ån är ett viktigt
stråk för växter och djur. Naturstig Höjeå borde restaureras och åter
bli tillgänglig.

115 Kävlingeån-Klingavälsån
Kävlingeån avvattnar södra delen av centrala Skåne, från Ringsjön
till Fyledalen. Ån kantas av betesmarker på långa sträckor och har
förhållandevis god tillgänglighet för att rinna i odlingslandskapet.
Klingavälsån och Fyleån bildar ett stråk mellan Fyledalen och Vombs
ängar över Vombsänkan. Längs stora delar kantas ån av fuktängar
där det finns störningsrisk för det rika fågellivet.

116 Saxån
Saxån har sina källor i Eslövs kommun och rinner ut söder om Landskrona. Ån rinner genom ett öppet jordbrukslandskap där odlingsmarkerna ofta kantar ån. På vissa partier finns en del betesmarker
som underlättar framkomligheten i stråket. Ån är ett viktigt stråk för
växter och djur.

117 Gislövsån
Gislövsån avvattnar det öppna odlingslandskapet i Trelleborgs
kommun och mynnar strax öster om Trelleborg. Ån är reglerad
och delvis kulverterad men har potential att utvecklas som den
närbelägna Tullstorpsån.

118  Vege å
Vege å avvattnar bland annat Söderåsens södra delar och mynnar i
Skälderviken. Längs större delen av sin sträckning flyter ån genom
ett öppet odlingslandskap med begränsad tillgänglighet för friluftslivet. Ån är ett viktigt stråk för växter och djur.
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119 Rönne å
Rönne å avvattnar en stor del av de centrala och nordvästra delarna
av Skåne från Ringsjöområdet till Skälderviken där den mynnar i
havet. Den övre biten ner till Klippan kantas av betesmarker och skog
och har relativt god tillgänglighet. I den nedre delen flyter ån genom
ett öppet odlingslandskap där odlingsmarker på långa sträckor
kantar ån och gör den svårtillgänglig för friluftslivet. Kanotleden på
Rönne å gör den dock tillgänglig för friluftslivet. Ån är ett viktigt stråk
för växter och djur.

120  Nybroån-Fyleån
Nybroån rinner mellan Fyledalen och Östersjön i en markant dalgång.
Bitvis kantas ån av betesmarker som ger viss tillgänglighet för
friluftslivet. Ån är ett viktigt stråk för växter och djur.

121 Segesholmsån
Segesholmsån rinner i en markant dalgång på Linderödsåsens östra
sluttning och kantas sedan av trädridåer när den flyter över slätten
ner till Hanöbukten. Flera värdefulla trädbärande marker och möjlighet att utveckla friluftslivet.

122 Helgeåns nedre biflöden
Södra delen av Kristianstadsslätten domineras av nedre delen av
Helge å och dess biflöden som avvattnar Linderödsåsen. Störst av
biflödena är Vramsån som avvattnar åsens östra delar. På slätten
kantas åarna av fuktängar och odlingsmarker och åarna är ett viktiga
stråk för växter och djur. Tillgängligheten för friluftslivet är begränsad.

123 Helge å
Helge å är Skånes största vattendrag och avvattnar en stor del av
södra Kronobergs län i Småland. Ner till Kristianstads vattenrike
flyter ån genom skogsmark och mindre odlingsmarker med fuktängar
och betesmarker kring ån. Ån är ett viktigt stråk för växter och djur.

124  Rönnebodaån - Simontorpsån
Rönnebodaån och Simonstorpsån avvattnar de stora myrmarkerna
kring Vyssle- och Västermyr i norra Osby kommun och rinner sedan
rakt söderut och ansluter till Helge å. Ådalen och kringliggande
våtmarker, strandskogar och betesmarker bildar ett viktigt stråk i
landskapet.

125 Almaån & Vinne å
Almaån avvattnar Finjasjön och rinner sedan i ett varierat landskap
innan den når Helge å strax nedströms Knisslinge. Vinne å avvattnar
den västra delen av Kristianstadslätten och ansluter till Helge å vid
Araslövssjön.

126 Axeltorpsstråket
Längs Axeltorpsån finns ett stråk som förbinder Immeln med
Helgeåstråket. Här finns några betesmarker, äldre skogspartier och
våtmarker längs ån. Nedre delen av ån flyter i öppet odlingslandskapet medan den övre delen flyter i skogsmark.

127 Immeln-Oppmannasjön

136 Stensån – Hallansås NO

Mellan Immeln och Oppmannasjön finns en varierad natur med möjlighet att utveckla vandringsstråk och förbättra spridningsmöjligheter
för skogslevande arter. Dels finns en bäck som förbinder de båda
områdena och en bit västerut finns ett antal äldre skogsbestånd och
nyckelbiotoper med spridningsmöjligheter för skogslevande arter.

På gränsen till Halland i östra kanten av Hallandsås ansluter ett stråk
via Stensån in i Halland.

128 Ryssberget
Ryssberget utgör gräns mellan Skåne och Blekinge och binder
samman grönstrukturen i de båda regionerna. På berget finns stora
bokskogar men också inslag av granplanteringar som utgör barriärer
i bokskogsarternas ekologiska struktur.

129 Näsumsån
Näsumsån i Bromölla kommun fortsätter upp mot Olofström i
Blekinge. Bitvis finns allemansrättsligt tillgänglig mark längs ån.
Viktigt spridningsstråk för växter och djur. Ån passerar bland annat
naturreservatet Ljungaryd-Östanfors.

130 Raslången
Raslången utgör gräns mellan Skåne och Blekinge och sjön har
kontakt med andra sjöar längre österut i Olofsströms kommun.
Sjösystemet utnyttjas som kanotled med många besökare. Ingår i
ekoparken Raslången som Sveaskog inrättat. Sjön saknar nästan helt
bebyggelse längs stränderna och är Skånes mest kända vildmark.

131 Myrstråk mot Småland
Från Vakö myr och Väster- och Vysslemyr finns ett våtmarksstråk
som fortsätter norrut in i Småland. Ett viktigt stråk för växter och
djur men samtidigt störningskänsligt med hänsyn till friluftslivet som
måste kanaliseras.

132 Hallandsås
Hallandsås har främst värdefulla hagmarker och skogsområden på
sluttningarna i norr och söder. Området fortsätter in i Halland och
utgör ett viktigt stråk längs åsen österut mot stråket Stensån –
Hallandsås NO.

133 Tommarpsån
Den nedre delen av Tommarpsån kantas av betesmarker och utgör
ett viktigt stråk för biologisk mångfald. Kan utvecklas för ökad tillgänglighet för friluftslivet samt fler våtmarker och odlingsfria zoner
längs ån.

134 Pinnån
Vattendrag som avvattnar stora delar av Örkelljunga kommun. Viktigt
ekologisk stråk som i anslutning till Örkelljunga är skyddat som naturreservat. Kan utvecklas vidare för att öka tillgängligheten för friluftslivet och få fler gamla strand- och sumpskogar längs stränderna. Fina
ängsmarker i anslutning till naturreservatet i Örkelljunga.

135 Bäljane å
Vattendraget avvattnar stora delar av Perstorps kommun och rinner
ner mot Rönne å. Viktigt ekologiskt stråk som kan utvecklas för
bättre tillgänglighet för friluftslivet. Fina strandskogar kan utvecklas
som spridningstråk för arter knutna till död ved.

137 Helgeå-Småland
Helgeå är ett viktigt ekologiskt stråk som fortsätter in i Småland.
Ån kantas av våtmarker, strandskogar och betesmarker med höga
biologiska värden.

138 Åbrollastråket
Stråk mellan Rumperödsområdet och myr och skogslandskapet NO
Osby. Här finns en rad betesmarker längs bäcken som avvattnar
västra delen av myrlandskapet.

139 Tomelilla – Kronovall
Mellan Fyledalen och Kronovall finns naturmiljöer som bilder ett spridningsstråk som kan utvecklas och även ge möjlighet för friluftslivet
att röra sig i landskapet. Närheten till Tomelilla gör att stråket har
stor potential för friluftslivet. Bland annat finns naturreservatet Tryde
med Trydeåsen i stråket.

140 Verkeån– Fjällmossen
Mellan Verkeån och Linderödåsens västra sluttning finns ett biflöde
som kan utvecklas för att bättre knyta samman de båda områdena.
Här finns också ett stort antal betesmarker som bilder ett ekologiskt
stråk i landskapet.

141 Mjöåstråket
Mellan Linderödsåsens västra och östra sida finns möjlighet att utveckla stråket längs Mjöån för att knyta samman de båda områdena.

142 Satserupsstråket
Mellan Linderödsåsens västra sluttning och Fulltoftaområdet finns
möjlighet att utveckla stråket längs Skåneleden och de många
betesmarker som finns i området.

143 Ringsjön – Hörby – Linderödsåsen
Från Ringsjön till Linderödsåsens västra sluttning finns möjlighet att
utveckla ett stråk längs vattendrag som passerar Hörby. I området
finns också många betesmarker.

144 Rövarkulan – Linderödsåsen
Från de övre delarna av Rövarkulans naturreservat finns ett stråk av
ängs- och hagmarker som sträcker sig mot Linderödsåsens västra
sluttning. Stråket passerar bland annat Askebacken med Lyby stubbskottängar naturreservat.

145 Bjärsjölagård – Öved
Mellan Övedsområdet och Bjärsjölagårdsområdet finns möjlighet att
utveckla ett stråk utmed ett biflöde till Kävlingeån.

146 Anderstorp – Gustavsberg
Mellan Gustavsbergsområdet och Rönne å finns vattendrag och
sumpskogspartier som bildar ett stråk i landskapet. Detta kan
utvecklas för att knyta samma delar av Skåneleden till ett nytt
vandringsstråk.
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147 Bjärsjölagård – Hjularöd

157 Svaneholm – Häckeberga

Längs Borstbäckens övre delar och vidare till Hjularöd finns ett
naturligt stråk som kan utvecklas för att ge bättre tillgänglighet för
friluftslivet.

Det finns behov att bättre knyta samman Häckebergaområdet med
Svaneholmsområdet. Båda är viktiga strövområden och det finns
behov av att utveckla de ekologiska strukturerna med bland annat
småvatten, äldre träd och gräsmarksmiljöer.

148 Billinge – Stehagsområdet
Mellan Billinge vid Rönneå- och Stehagsområdet finns naturmiljöer
som gör det möjligt att utveckla ett vandringsstråk som binder
samman områdena.

149 Trolleholm – Stehag
Mellan Trolleholmsområdet och Stehagsområdet finns naturmiljöer
som kan utvecklas och även ges ökad tillgänglighet.

150 Tullstorpsån
Omfattande restaureringsåtgärder pågår i Tullstorpsåprojektet med
nyskapande av våtmarker, planteringar, vandringsleder med mera.
Planen är att hela åsträckans ska utvecklas för att minska miljöbelastningen och skapa nya naturmiljöer och rekreationsmöjligheter.

158 Romeleåsstråk
Det finns behov av att bättre knyta samman Häckeberga med Rydsgård och Romeleåsens östra delar. Här finns bland annat kronhjort
som behöver röra sig mellan områdena.

159 Ystad – Krageholm
Skåneleden går från Ystad till Krageholm via Bjärsjöholm med
värdefulla ädellövskogar. I övrigt består det möjliga stråket av öppet
odlingslandskap som behöver utvecklas med fler småbiotoper, ridåer
och småvatten.

160 Sövestadsstråket

151 Dybäcksån

Tvärs över landskapet från Krageholm via Sövestad kan stråket nå
Fyledalen via Högestads mosse samt några mindre betesmarker och
våtmarker.

Från kusten vid Dybäck kan stråket längs Dybäcksån utvecklas och
förlängas upp till Näsbyholmsområdet och vidare mot Svaneholm.

161 Österlenstråket

152 Skivarpsån
Från kusten vid Abbekås kan stråket längs Skivarpsån utvecklas och
förlängas upp till Skurup och förgrenas vidare mot Rydsgårdområdet
och Svaneholm.

153 Marsvinsholmsstråket
Mellan kusten vid Charlottenlund över Marsvinsholm till Krageholm
och vidare mot Rydsgårdsområdet finns skogspartier och småbiotoper samt mindre vattendrag som ger utgångspunkt för att utveckla
både ekologiska strukturer och rekreation.

178 Rönne å
Från utloppet ur Ringsjön till Billinge mölla finns möjlighet att utveckla
de rekreativa möjligheterna längs åns stränder.

Mellan Löderup och Östra Tommarp finns möjlighet att utveckla ett
stråk via Glimmingehus, Gislövs stjärna och Borrby. Stråket avser
främst rekreativa leder men kan även utveckla de naturmiljöer som
finns i det uppodlade landskapet och bättre knyta samman dessa.

162 Gyllebostråket
Flera korta stråk som knyter samman områden i grönstrukturen på
Linderödsåsens södra del. Bäckhalladalen, Gyllebosjön, Onslunda
sten och Dälperödsområdet behöver kopplas samman bättre både
rekreativt och ekologiskt.

163 Brösarp – Dälperöd
En bit innanför kusten mellan Brösarp och Dälperöd finns ett skogslandskap med en del nyckelbitoper som bör sammanlänkas. Här finns
också möjlighet att utveckla de rekreativa förutsättningarna.

164 Brösarp – Kronovall

Strategiskt läge för nytt grönstråk
154 Söderslättstråket
Söderslättsstråket innebär en möjlighet att förbinda Trelleborg
och Malmö över Arrie-Käglingeområdet och vidare ner via Västra
Ingestad och Östra Grevie. En del av sträckan har redan cykelväg.

155 Dalköpinge - Svedala

I skogslandskapet mellan Kronovall och Brösarp finns behov av att
skapa bättre förbindelser mellan värdefulla skogsbiotoper. Här finns
också möjlighet att utveckla rekreativa leder.

165 Kronovall – Djurrödsbäcken
Längs ett vattendrag och några betesmarker finns början till ett stråk
som bättre skulle binda samma Linderödsåsens västra sluttning med
Kronovallsområdet.

Från kusten öster om Trelleborg kan stråket längs Dalköpingeån
utvecklas och förlängas upp till Svedala. Skåneleden går idag denna
sträcka på mindre vägar i helåkersbygden. Behov av mer naturinslag
och stigar skilda från vägtrafik.

166 Kronovall – Fyledalen

156 Gislövsån

167 Hörjelstråken

Från kusten öster om Beddingestrand kan stråket längs Gislövsån
utvecklas och förlängas upp till Börringeområdet via Anderslöv.

Finns möjlighet att binda ihop ett stort antal vattendrag, hagmarker
och skogsdungar mellan Brösarp, Kronovall och Tomelilla, Sjöbo.
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I det småskaliga landskapet i Tomelilla och Sjöbo kommuner finns
möjlighet att utveckla ett stråk som binder samman de många betesmarkerna och småvattnen för bland annat groddjur och friluftsliv.

168 Bjärsjölagård

182 Rååns övre del

Ett stråk kan utvecklas från Bjärsjölagård österut till Linderödsåsens
västra sluttning.

I helåkersbygden är Råån ett viktigt stråk som kan utvecklas i de övre
delarna för att skapa bättre förbindelser ner till Bråån vid Billeberga.

169 Rövarkulan – Hammarlunda/Kävlingeån

183 Boserupsstråket

Ett stråk kan utvecklas från Rövarkulan till Kävlingeån vid Hammarlunda via Löberöd.

Från Bjuv via Boserupsområdet kan ett stråk skapas ner till Råån och
vidare till Glumslövs backar.

170 Staffanstorp - Sjölandskapet

184 Bjuvstråket

Mellan Staffanstorp och Klågerup finns rester av den gamla banvallen
som kan iordningställas för ett rekreativt stråk. Stråket passerar
bland annat Torreberga ängar med höga biologiska värden. Stråket
kan förlängas söderut mot sjölandskapet kring Yddingesjön och
Fjällfotasjön.

Från Helsingborg kan ett stråk skapas mot Söderåsen via ett antal
skogspartier och hagmarker i landskapet. Stråket gör det också
möjligt att ansluta till Åstorp och Bjuv.

185 Hasslarpsstråket

171 Höjeå – Segeå

Från Helsingborg finns det möjlighet att ansluta norrut till Skälderviken och Ängelholm via Hasslarp och Vegeån.

Ett stråk mellan Sege å och Höje å väster om Staffanstorp via
Gullåkramosse och Kolböra mosse.

186 Hesingborg-Höganäs

172 Skabersjöstråket

Från Höganäs finns det möjlighet att skapa ett stråk till Görslövsån
och vidare söderut mot Helsingborg.

Från Malmö behövs en bättre förbindelse med den södra delen i det
sydvästskånska sjölandskapet. Lämpligen kan Rosengårdsstråket i
Malmö förlängas via Skabersjö till Roslätt och Bökeberg.

187 Förslövsstråket

173 Järavallen - Skryllestråket

Från Hallandsås kan ett stråk skapas till Skälderviken via Förslöv.
Skåneleden går redan i stråket.

Från Järavallens strövområde finns möjlighet att skapa ett stråk via
Löddeköpinge till Lund. Från Lund till Skrylleområdet finns redan flera
cykelstråk som kan utvecklas. Hardebergaspåret i norr, Hardebergastråket i mitten och Dalby cykelväg i söder.

188 Bjärestråket

174 Tvärstråket

189 Greviestråket

Förbinder Saxån med Kävlingeån. Lund kan sedan förbindas med
Kävlinge och Kävlingeån vid Nöbbelövs mosse och Stångby mosse
för att skapa ett längre sammanhängande stråk.

Från Hallandsås kan ett stråk skapas till Skälderviken via Grevie och
Grevieåsar.

175 Eslövsstråken
Ett utvecklingsstråk som förbinder Eslöv med Stehag, Ringsjön och
Trolleholm via Borupsåsen. Vattendrag, skogsdungar och mindre
betesmarker kan bindas ihop till ett stråk mellan Stehag och Söderåsen.

176 Kungshultsområdet - Ringsjön
Ett utvecklingsstråk som knyter Eslöv till Ringsjöområdet.

177 Stehag - Ringsjön

Från Sinarpsdalen till Torekov kan ett stråk skapas över Bjärehalvöns
småskaliga landskap med många betesmarker och skogsdungar,
stengärden och markvägar.

190 Hallandsåsstråket
Från Hallandsås norrsluttning finns det möjlighet att knyta ihop
skogspartier och betesmarker till ett stråk mot sydsluttningen vid
Västersjön.

191 Östra Ljungbystråket
Mellan Bjärsgårdsområdet och Boarpsområdet finns möjlighet att
utveckla ett stråk på kanten av skogslandskapet innan det sänker sig
ner mot Ängelholmsslätten.

Ett stråk som bättre kan knyta Stehag till Ringsjöområdet.

193 Herrevadskloster - Perstorp

179 Stehag – Trolleholm – Söderåsen

Längs vattendrag och skogsmiljöer finns möjligheter att skapa ett
stråk mellan Ljungbyhed och Perstorp.

Genom att knyta samman Söderåsen med Ringsjöområdet stärks
diagonalen i Skåne från Kullaberg till Stenshuvud.

194 Perstorp – Helge å

180 Söderåsen – Svalöv - Teckomatorp
Det finns möjlighet att utveckla ett stråk från Teckomatorp via Svalöv
och vidare till Söderåsen.

Ett långt stråk kan utvecklas mellan Perstorp och Osby via Bjärnum.
Här finns ett varierat skogslandskap med inslag av betesmarker och
myrmarker.

195 Tyringestråket
181 Landskrona - Söderåsenstråket
Det finns möjlighet att utveckla ett stråk som förbinder Landskrona
via Tågarp och Kågeröd till Söderåsen.

Ett stråk kan förbinda Frostavallen med Finjasjön, Vedema och
Gustavsbergsområdet via Tyringe. Skogar kring Tyringe förvaltas av
Stiftelsen Skånska Landskap.
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196 Lärkesholm - Bälingeområdet

203 Axeltorpsstråket

I Skogslandskapet söder om Lärkesholmsområdet finns det möjlighet
att utveckla ett stråk söderut för framför allt rekreation.

Axelstorpsstråket kan förbinda Immelnområdet med sjöarna i söder
samt Helgeåstråket. Stråket följer Axeltorpsån med kringliggande
strandskogar och våtmarker.

197 Skånes Fagerhultstråket
Från Pinnån finns möjlighet att via Skånes Fagerhult utveckla ett stråk
som fortsätter upp till Kronobergs län. Den gamla banvallen som delvis
används som cykelväg är en viktig utgångspunkt.

198 Vittsjöstråket
Från Almaån norr om Hässleholm norrut via Bjärnum och Vittsjö till
Kronobergs län i norr finns förutsättningar för att utveckla ett stråk,
främst för rekreation. Här finns också en del ekologiskt viktiga miljöer
som bättre kan knytas samman.

204 Fjälkingestråket
Från Kristianstad finns det möjlighet att skapa ett stråk österut via
Fjälkinge/Fjälkingebacke till Ivösjön/Oppmannasjön. Från Kristianstad vattenrike kan sedan stråket förlängas och förbättra förbindelsen med Nävlingeåsen.

205 Linderödsåsen - Ovesholm
Från Ovesholmsområdet på östra kanten av Nävlingeåsen finns ett
antal mindre naturområden som kan bilda ett stråk västerut mot
Linderödsåsens norra del och vidare till Fulltoftaområdet.

199 Lursjö-Tydingestråket
Stråket kan utvecklas för att knyta samman Lursjöområdet med
Tydingeområdet.

200 Osbystråken
För att bättre knyta Osby samhälle till grönområden norr om samhället
finns möjlighet att skapa stråk längs vattendrag och via betesmarker
och äldre skogsbestånd för att gynna både rekreation och biologisk
mångfald.

201 Tvärstråk myrmarkerna
Mellan de stora myrkomplexen i norra delen av Osby kommun finns
möjligheter att stärka de ekologiska stråken.

202 Immelstråket
Västerut från södra delen av sjön Immeln finns möjlighet att skapa
bättre förbindelse till Axeltorpsstråket som fortsätter ner mot Helge å.
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206 Pildammstråket
Från Centrala Malmö vid Pildammsparken går ett grönt stråk ut
genom stadens södra delar och mot kusten vid Bunkeflostrand samt
söderut mot Hököpinge och Gässiestråket. Malmö stad arbetar
aktivt med att utveckla stråket både för rekreation och biologisk
mångfald.
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