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Yttrande Granskningsplan Regionplan för Skåne 

 

LRF Skåne har tagit del av granskningshandlingarna som är på remiss för Regionplanen 

för Skåne. 

 

Vi vill först hänvisa till vårt tidigare yttrande vid samrådet där Region Skåne inte har 

beaktat och ens svarat på våra synpunkter kring livsmedelproduktion och 

markändvändning under samrådssammanställningen förutom några synpunkter på 

vattenfrågor.  

 

Det som är positivt är att både Regionens livsmedels- och skogsstrategi finns med i 

granskningsplanen samt att man betona vikten av att bevarande av jordbruksmark och 

skogsmark är viktigt för klimatomställningen och livsmedelsförsörjningen. Även vikten 

av förutsättningar för utveckling av företagande på landsbygden bör tydligare ses som 

en utvecklingsmöjlighet för Skåne. Men föreslagna åtgärder bidrar vare sig till 

förbättringar till miljön eller till klimatet. 

 

Men vackra ord och andemeningar har ingen betydelse om det inte sker konkreta 

förslag. Vår fråga från LRF Skåne till Region Skåne är varifrån skall maten produceras 

till skånska och Sveriges konsumenter? Det finns ingen regional strategi för hur 

livsmedelsförsörjningen skall öka och säkerställas.  

 

För att kunna exploatera jordbruksmark krävs enligt Miljöbalken 3 kap 4 § att 

”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 

endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte 

kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark 

tas i anspråk”. 

 

Att exploatera världens bästa åkermark är en stor förlust för kommande generationer, 

för klimatet, matproduktionen och för Skåne och Sverige.  

 

Produktion av livsmedel borde ses som ett lika stort allmänintresse som byggande av 

bostäder eller industriområde mm. Framför allt i en situation där Sverige 

självförsörjningsgrad är ca 50% och att det finns strategier på riks- och regional nivå 

med målsättningen att öka den svenska och skånska livsmedelsproduktionen. 
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Både den Nationella- och den Regionala livsmedelsstrategin strävar efter ökad 

livsmedelsproduktion samt ökad självförsörjning grad. Hur överensstämmer detta med 

Regionplanens förslag att acceptera ytterligare exploateringen av den högts klassade 

jordbruksmark?  

 

För att kunna utveckla företagande samt för boende på landsbygden så är det viktigt 

med ett utbyggt fibernät. I Skåne har ca 80% tillgång till fibernät men skillnaden och 

betydande när de större tätorterna och de som bor och verkar utanför tätorter och i 

småorter. Det krävs en kraftfullsatsning av Regionen och Skånes kommuner för att fler 

på landsbygden skall få tillgång till fibernätet. 

 

Sammantaget har vi svårt att se att regionplanen kommer ha någon praktisk funktion. 

 

Helén Rosengren 

Regionchef  

LRF Skåne 

 

 

 


