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Yttrande avseende Regionplan for Skane 2022 - 2040.

Vi har beretts mqjlighet att yttra oss i rubricerat arende.

Skogsstyrelsen ser positivt pa att Mai ochfdrutsdttningar omnamner vikten
av att genom planering utifran ett helhetsperspektiv bereda mqjlighet att skapa
en valmaende miljo med fungerande ekosystem och biologisk mangfald.

Skogsstyrelsen ser ocksa positivt pa att man i den foreslagna planen (bl.a.
Tematiskafordjupningar) varnar om naturvarden samt att skapa och bibehalla
blagron infrastruktur sasom skogens betydelse for social och ekonomisk
utveckling.

Det ar mycket viktigt och bra att den i Skane alltmer vaxande negativa paverkan
genom invasiva arter namns samt ocksa viktigt och bra att miljomalen Ett rikt
odlingslandskap och Ett rikt vdxt - och djurliv presenterasmen Skogsstyrelsen
saknar en redogorelse for miljomalet Levande skogar.

Det skulle ocksa vara viktigt att redan i Mai och fdrutsdttningar for regionplanen
namna och betona vikten och vardet av biologisk mangfald vilket Skogsstyrelsen
saknar. Bland annat har manga arter stor betydelse for manniskan exempelvis
genom nyttor som pollineringav grodor och att de haller efter skadeinsekter.

Dessutom uppskattar och mar manniskor bra i ett artrikt och varierat landskap.
Biologisk mangfald kan darfor verkligen sagas vara en forsakring infor framtida
behov. Tyvarr ar manniskans kunskap om vilken roll olika arter spelar i
ekosystemen fortfarande for dalig. Torraret 2018 visade till exempel att aldre
vaxtsorter klarade torkan mycket battre an moderna vaxtsorter.

Gallande bl.a.Planeringsprinciper vill vi papeka att underlaget ar bristfalligt
eftersom det inte omfattar Skogsstyrelsens formella skydd biotopskydd och
naturvardsavtal. Det ar viktigt att dessa skydd omnamns och framgar i bilden
over skyddad natur i Skane.

Vi har ocksa andra kartskikt med information om objekt med hoga naturvarden
som nyckelbiotoper och objekt med hoga naturvarden.

Aktuella uppgifter om miljovarden i skogen, t.ex. nyckelbiotoper och
skyddade skogsomraden firms pa www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor

Planens utvecklingsstrategier och planeringsprinciper beskriver en mangd
olika aspekter som tillsammans ska bidra till en hallbar utveckling i Skane.
Skogsstyrelsen anser att skogen har manga nyttor kopplade till Skanes
samhallsutmaningar.

Postadress Besoksadress Telefon Organisationsnr E-post

Huvudkontor Vallgatan 8 036-35 93 00 202100-5612 skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen Jonkoping Fax Momsreg.nr www.skogsstyrelsen.se

551 83 Jbnkdping 036-16 61 70 SE202100561201






