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Synpunkter på Regionplan 2022-2040, dnr 2019-RU000065 
 
Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån har fått möjlighet att lämna synpunkter angående 
samrådsunderlaget till Regionplan för Skåne 2022-2040. Vattenrådet lämnar synpunkter på hela 
planen men med särskilt fokus på den tematiska fördjupningen ”Blågrön infrastruktur”. 
 
 
Synpunkter på den tematisk fördjupningen ”Blågrön infrastruktur” 
Större delen av texten handlar om naturen som något för människan att använda, inte som något 
som har ett egenvärde, förutom en mening där det står att man ska ta hänsyn till egenvärdet hos 
olika arter. Skrivningarna är allmänt väldigt svepande och vaga och ger inte mycket stöd i olika 
avvägningar som måste göras. 
 
Det är positivt att man skriver att det ska planeras för och med vatten över kommungränser och 
inom avrinningsområden. Det faller väl samman med förslaget på ny kommunåtgärd i Vatten-
myndigheternas förslag till nytt åtgärdsprogram för 2021-2027 där en förvaltnings- och 
kommunövergripande planering med hänsyn till avrinningsområden föreslås.  
 
Det är synd att man i inledningen bara hänvisar till ett dokument som är från 2012, ”Grönstruktur 
för Skåne – Strategier för en utvecklad grön struktur” och inte till nyare underlag som ”Regional 
handlingsplan för grön infrastruktur” från Länsstyrelsen Skåne. 
 
Det nämns på ett par ställen att det kommer att ställas (mer) krav på olika aktörer i samband med 
utvecklingen av blågröna korridorer, vilket är positivt. I den tematiska fördjupningen ”Blågrön 
infrastruktur” står att man vill involvera markägare i planeringen av den blågröna infrastrukturen. 
Det bör förtydligas vad ”involvera” innebär. 
 
Den tematiska fördjupningen ”Blågrön infrastruktur” bör kompletteras med att lantbruket måste 
minska sina läckage av kväve, fosfor och bekämpningsmedel. 
 
Under rubriken ”Havet och kusten” finns en figur som heter ”Överlapp mellan planer”. Här vore det 
bra att förklara förkortningen nm, nautisk mil. Km och m är vedertagna förkortningar men det är 
troligen många som inte vet vad nm står för. 
 
 
Kartor i den tematiska fördjupningen ”Blågrön infrastruktur” 
Kartorna bör göras mer användarvänliga så att man kan zooma in i dem.  
 
Under rubriken ”Regionala leder för vandring och cykling” finns en karta där ”befintliga grön-
områden” är markerade. Detta bör ändras till ”stora befintliga grönområden” eller ”större befintliga 
grönområden”. Det finns betydligt fler grönområden än de som har markerats på kartan. 
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Allmänna synpunkter 
Hela planen ger en känsla av att utveckling är lika med tillväxt, utbyggnad och anläggande. I många 
fall innebär detta samtidigt en negativ miljöpåverkan. Utveckling måste också betyda att satsa på 
smarta lösningar som förhindrar negativ miljöpåverkan. Planen bör kompletteras med detta. 
 
Under energiförsörjning nämns flera olika möjligheter till att åstadkomma mer energi men 
lantbruket nämns inte alls som en framtida källa för att producera energi. 
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