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Region Skåne
Regionplan för Skåne 2022–2040
Stiftelsen Skånska Landskap förvaltar totalt 10 800 hektar mark inom
sex olika stiftelser knutna till Region Skåne. Markerna sköts så att
biologisk mångfald och olika landskapstyper bevaras och utvecklas.
Inom fastigheterna bedrivs ett mångbruk där en uthållig produktion
förenas med insatser för att underlätta friluftsliv och rekreation samt
åtgärder för att öka biologisk mångfald.
Stiftelsen driver även enligt avtal och med årlig finansiering av
Region Skåne en publik verksamhet för att göra naturen mer
lättillgänglig för alla. Genom stiftelsens 19 strövområden, Fulltofta
Naturcentrum och särskilda aktiviteter underlättar vi för människor att
uppskatta och känna sig trygga i den skånska naturen.
Det är utifrån detta perspektiv vi lämnar yttrande gällande regionplan
för Skåne 2022 – 2040.
Allmänna synpunkter
Skåne är ett av landets mest tätbefolkade områden och andelen
allemansrättsligt tillgänglig mark per invånare är väldigt liten jämfört
med många andra delar av Sverige. Läget med närhet och goda
kommunikationer till övriga Europa gör att trycket på mark lämplig
för friluftsliv, rekreation och turism är extremt högt i Skåne.
Naturmiljöns betydelse för människans välmående och den allmänna
folkhälsan har blivit alltmer tydlig under senare år. Inte enbart genom
fysisk aktivitet i naturen utan även dess betydelsen för återhämtning i
en miljö fri från stress och krav.
Med andra ord får betydelsen av områden för rekreation och friluftsliv
inte undervärderas. Allmänt bör de områden som finns idag bättre
lyftas fram i planen för att kunna värnas från framtida exploatering.
Det är även viktigt att undvika att placera verksamheter som orsakar
buller nära dessa områden. Det är även viktigt att värna de få relativt
tysta områden i naturen som fortfarande finns kvar.
Prioriterat i planeringen bör vara att öka nåbarhet för alla till natur och
rekreationsområden genom utveckling av cykelvägar och förbättrad
kollektivtrafik.
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Stiftelsen Skånska Landskaps strövområden
Stiftelsens 19 strövområden är exempel på områden där det är tryggt
och enkelt även för den naturovane att våga sig ut i naturen på egen
hand. Genom parkeringsplatser, kartor samt väl markerade och ibland
tillgänglighetsanpassade rundleder av varierande längd, blir tröskeln
för att ta sig ut i naturen extra låg i dessa områden.
I regionplanen lyfts Skåneleden fram på ett bra sätt, strövområdens
leder bör lyftas fram som ett komplement. Skåneleden har karaktären
av en ”långled”, medan strövområden har de korta rundslingor som
den ovane besökaren ofta efterfrågar.
Stiftelsen strövområden ger tillsammans med Skånes nationalparker
och naturreservat goda förutsättningar för friluftsliv, rekreation och
naturupplevelser, vilket bidrar till förbättrad folkhälsa.
Synpunkter kring regionens frågeställningar

• Flerkärnighetens roll som utgångspunkt för fysisk planering i Skåne.
Inklusive beskrivningen av ortsstruktur och tillväxtmotorer, regionalaoch lokala kärnor, med särskilt fokus på roller och viktiga
utvecklingsfrågor.
Stiftelsen avstår från att lämna synpunkter i denna frågeställning.

• Relevansen av planeringsstrategier och planeringsprinciper för
Skånes hållbara utveckling samt hur de kan utvecklas för att bättre
utgöra ett stöd till kommunerna.
Stiftelsen vill särskilt lyfta fram och lämna synpunkter gällande tre av
planeringsstrategierna:
Stärka tillgängligheten och bilda samman Skåne
Då närhet och nåbarhet till natur och rekreationsområden är en viktig
faktor för såväl folkhälsa och välmående som för ett områdes
attraktionskraft bör detta lyftas fram i planeringstrategin. Vid
planering av kollektivtrafik och cykelvägar är det viktigt att beakta att
även invånare utan bil behöver kunna ta sig ut till natur och
rekreationsområden.
Stärka mångfalden av attraktiva och hälsofrämjande livsmiljöer
med tillgång till rekreation
Ur stiftelsens perspektiv är denna planeringsstrategi utomordentligt
viktigt. Vi ställer oss helhjärtat bakom att ”Alla ska ha nära till
grönområden av bra kvalitet och det ska vara enkelt att nå naturen
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genom hållbart och kollektivt resande. Kvaliteten på närmiljö och
tillgång till rekreation har stor betydelse för människors hälsa och
livskvalitet, vilket i hög grad har aktualiserats under
coronapandemin.”
Planera för en god miljö och en hållbar resursanvändning
Skåne har genom sin naturgeografi en ur svenskt perspektiv unik
mångfald av arter. Det är viktigt vid planering och exploatering av det
skånska landskapet att det finns goda planeringsunderlag som
möjliggör att tillräcklig hänsyn tas till dessa arter och deras
livsmiljöer.

• Kartornas detaljeringsgrad och regionala eller mellankommunala

relevans. Behov av ytterligare kartor eller förslag till hur befintliga
kan utvecklas för att utgöra ett stöd.
Rekreationsområden och tysta områden bör lyftas fram tydligare för
att värna dessa från framtida exploatering samt för att underlätta
planering av kollektivtrafik och cykelvägar till dessa områden.

• Trender, utmaningar och omvärld, med särskilt fokus på hur väl

beskrivningar fångar in den egna kommunens delregionala
sammanhang, förutsättningar och utmaningar. Behov av utveckling
för att bättre fånga in varierande förutsättningar inom olika delar av
Skåne.
Stiftelsen avstår från att lämna synpunkter gällande denna
frågeställning.

• Viktiga frågor att arbeta vidare med, antingen inom Regionplan för
Skåne 2022-2040 eller inom det fortsatta löpande arbetet med
regional fysisk planering i Skåne.
Att stärka tillgången och nåbarheten för alla Skånes invånare till
rekreationsområden i naturen.
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____________________________
Charlotte Wachtmeister
Ordförande
Stiftelsen Skånska Landskap

____________________________
Gunnar Jönsson
Vice ordförande
Stiftelsen Skånska Landskap
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