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Kommunstyrelsen

Remiss Regional handlingsplan för grön
infrastruktur 2019-2030
Kommunstyrelsen svarar på länsstyrelsens remiss om regional handlingsplan för
grön infrastruktur 2019-2030.

Beredning
Kommunledningsförvaltningen har inarbetat yttrande från
Samhällsbyggnadsförvaltningen i förslag till yttrande från Trelleborgs kommun.

Föremål för yttrande
Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional handlingsplan
för grön infrastruktur, alltså en plan för ett ekologiskt fungerande nätverk av
livsmiljöer, processer och strukturer på land och i vatten. Arbetet syftar till att
bevara och restaurera den biologiska mångfald som finns naturligt i det skånska
landskapets skogar, odlingslandskap, våtmarker och sjöar, vattendrag och hav.
Handlingsplanen ska också bidra till att främja de ekosystemtjänster som den gröna
infrastrukturen producerar. Handlingsplanen är det första steget att utifrån ett
landskapsperspektiv gå från ord och visioner till konkreta förslag på åtgärder för att
säkra Skånes biologiska mångfald och ekosystemtjänster för framtiden.
Skåne är det artrikaste länet i Sverige men också det län i landet som har flest
hotade arter. För att kunna bevara Skånes unika rikedom av arter, livsmiljöer och
ekosystemtjänster för framtida generationer har länsstyrelsen tidigare tagit fram en
naturvårdsstrategi för Skåne ”Vägen till ett biologiskt rikare Skåne”. Den regionala
handlingsplanen för grön infrastruktur är åtgärdsprogrammet för att förverkliga
ambitionerna som beslutats om i strategin.
Ett viktigt syfte med handlingsplanen är att utgöra underlag för ökad hänsyn till
landskapsekologiska samband när olika typer av markanvändningsbeslut fattas.
Handlingsplanen skall också användas som underlag i den fysiska planeringen
enligt plan- och bygglagen, i infrastrukturplaneringen, samt vid enskilda prövningar enligt miljöbalken. Miljökonsekvensbedömningar och miljöbedömningar är
viktiga verktyg för att grön infrastruktur ska beaktas i prövning och planering.
En fungerande grön infrastruktur förutsätter hushållning med mark och vatten, en
omsorgsfullt vald lokalisering, samt anpassning av utformning och hänsyn till
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landskapets sammanhang när nya anläggningar, verksamheter och åtgärder
planeras. Hushållningsbestämmelserna och de allmänna hänsynsreglerna är därför
centrala bestämmelser för hur grön infrastruktur ska beaktas i markanvändningsbeslut. För att arbetet ska bli framgångsrikt behöver det bedrivas långsiktigt.
Länsstyrelsen önskar få remissvaren digitalt i en Excell fil. De önskar svar på om
kommunen vill genomföra/delta i åtgärden och det finns också utrymme att
kommentera den.
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med
Samhällsbyggnadsförvaltningen gemensamt svarat i Excell filen, se bilaga 1.
”Trelleborgs_Svarsfil_GI2018”

Yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen har förutom kommentarer i bilagan även framfört
följande: Handlingsplan för grön infrastruktur är omfattande men beskriver på ett
bra sätt de utmaningar och behov av åtgärder som måste vidtagas för att Skånes
biologiska mångfald ska kunna bevaras. Det är också viktigt att beakta att
åtgärdsprogrammet är väldigt omfattande och för att kunna genomföra det kommer
det att krävas extra resurser. Det kan också finnas ett behov av att föra ett
resonemang om vad som ska prioriteras, vilka åtgärder som ska påbörjas först mm.
Kommunledningsförvaltningen framför att: Utvalda insatsområde är en bra
indelning av Skånes natur. De beskrivna åtgärderna speglar vad som behöver göras
och av vem. Trelleborg arbetar med att ta fram en Grönplan för kommunen och
Handlingsplan för Grön Infrastruktur utgör ett viktigt underlag i det arbetet.
Från kommunens perspektiv ställer vi oss positiva till föreslagna åtgärder och är
gärna med och arbetar för att verkställa dem. Begränsade resurser innebär dock att
vi måste välja ut de åtgärder som vi mäktar med att arbeta med just nu.
Åtgärdsförslagen kan också komma att utgöra en inspiration till våra framtida
naturvårdsprojekt.

Barnchecklistan
Att bevara och förstärka naturen, speciellt den så kallade närnaturen har stor positiv
inverkan på barn och ungdomar. Några barn eller ungdomar har inte varit delaktiga
svaret av denna remiss.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta
Att anta yttrandet enligt bifogad sammanställning som sitt eget.

Expedieras
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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