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Yttrande över Regionplan för Skåne 2022-2040 

 
Södras Skogsägarna är en skogsägarförening med 52 000 medlemmar i Götaland. 

Södra producerar sågade trävaror vid åtta sågverk, pappers- och textilmassa vid tre 

massabruk och säljer årligen 5 TWh energi. Nedan följer Södras övergripande 

synpunkter. 

 

Skogsnäringens bidrag av förnyelsebar råvara och förädlade produkter är centralt för 

det framtida fossilfria och biobaserade samhället. Skogsnäringen är också viktig för 

Sveriges, och även Skånes, ekonomi och sysselsättning. Dessa perspektiv saknas i 

princip helt i förslaget till regionplan. Den skånska skogen beskrivs i underlaget 

främst som en arena för friluftsliv, som kolbank och som resurs i form av 

biodiversitet. I den mån skogsbruket över huvud taget nämns är det i form av hot mot 

upplevelsevärden och naturvärden. Det anser Södra vara en stor brist, och mycket 

anmärkningsvärt för ett län med ambitioner om fossilfrihet och en omfattande 

skogsnäring liksom framstående forskning och utbildning inom området. 

 

På flera ställen lyfts det faktum att Skåne hyser ett stort antal rödlistade arter. I Skåne 

möts två växtzoner och det finns många arter som är i utkanten av sitt 

utbredningsområde. Det är naturligt att arter på gränsen av sitt utbredningsområde är 

sällsynta, och att de sällsynta arterna återfinns just i skogen är ganska naturligt. Många 

av naturvärdena i Skåne är också beroende av en aktiv och anpassad skötsel. Skåne 

har ett särskilt ansvar för vissa naturtyper och arter, men Södra anser att underlaget 

saknar dessa perspektiv i beskrivningen av tillståndet i naturen.  

 

I planen beskrivs lämpliga planeringsprinciper för naturvärden. I det här 

sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att största delen av skogen i Skåne ägs av 

privata skogsägare. Dessa skogsägare förvaltar och sköter sina skogar utifrån mycket 

långa tidsperspektiv. De är en viktig resurs, oavsett vilken utveckling samhället vill se 

mer av i skogen. Skogsägarnas drivkrafter att investera i skogsskötsel och naturvård 

måste beaktas i arbetet med planering av landskapet.  
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