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Naturpolicy  
(fortfarande diskussionsunderlag) 

 
Naturskyddsföreningen i Skåne har till uppgift att bland annat företräda natur- och 
miljövårdens intressen och därmed verka särskilt genom att hos myndigheter och deras 
företrädare samt hos medborgarna i allmänhet skapa respekt och förståelse för naturens 
värden. (Ur föreningens stadgar.) 
 
 

Kunskap 
Utan rätt kunskap kan vi inte fatta hållbara och trovärdiga beslut. Det är viktigt att alla 
intressen som berörs får komma till tals hos oss innan vi tar ställning.  
 

Biologisk mångfald 
Livet på jorden är helt beroende av biologiska resurser och utan fungerande 
ekosystem kraschar mänsklighetens möjlighet till överlevnad. Jordbruk, skogsbruk 
och fiske bygger helt och hållet på ett fungerande och uthålligt nyttjande av naturen.  
 
Vi kan alla bidra till att gynna Skånes biologiska mångfald.  
 
 

LÄS MER/GODA EXEMPEL LÄNK(AR) (ett exempel 
http://skane.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/106/2013/09/Goda-

exempel.pdf )  
 
 
Nedan följer de viktigaste ämnesområdena som vi fokuserar på för närvarande. 
 

Jordbruk – Hållbarhet ännu viktigare än eko och vego! 
Det är viktigt att naturvård integreras i jord- och skogsbruket för en hållbar 
utveckling. Inom jordbruket är det viktigt med ekologisk odling för att minska 
användningen av bekämpningsmedel samt naturbeteskött från djur som håller 
landskapet öppet och bidrar till en rik flora för att bibehålla biologisk mångfald. 
Floran gynnar pollinatörer och naturliga fiender för skadedjur, men det skapar även 
en estetisk tilltalande landskapsbild. 
 
Även en odlad mångfald med många olika grödor är viktigt för pollinatörer. 
Kantzoner och småbiotoper är viktiga. Småvatten i jordbruket är otroligt värdefullt 
eftersom våtmarker bidrar till att lösa problem med vattenreglering och vattenrening 
så att översvämningar och övergödning kan undvikas samtidigt som vattnen bidrar 
till en ökad biologisk mångfald.  
 
Svenskt jordbruk är ett av de miljövänligaste i världen och ska därför gynnas. Många 
av de farligaste kemikalierna är förbjudna i Sverige. Antibiotika används inte om det 
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inte är nödvändigt och Sverige har generellt sett bättre djurförhållanden än i andra 
länder. Många vet kanske inte att man bidrar till den biologiska mångfalden när man 
köper svensk mjölk eller väljer naturbeteskött.  Landskapen hålls öppna av betande 
djur vilket ökar mångfalden. En ökad mångfald leder till stabila ekosystemtjänster 
som gynnar jordbruket som pollinering och biologisk kontroll. Detta leder i sin tur till 
en större skördar samt att användningen av bekämpningsmedel kan minska. Att köpa 
svenskt minskar utsläppen från transporter från import. En minskad import är även 
viktigt för att Sverige ska kunna vara självförsörjande i framtiden. Efterfrågan på 
svenska livsmedel styr om vi kan behålla våra fina grödor, vårt fina kött och våra 
öppna landskap med biologisk mångfald.    
 

Skogsbruk 
Även skogen producerar miljövänliga nyttigheter som papper, virke och bioenergi. 
Men skogsbruk påverkar den biologiska mångfalden i skogen negativt och ibland 
också såväl landskapsbild som rekreationsvärden. Det är viktigt att skogen brukas 
med metoder som gör att alla i Skåne naturligt förekommande arter kan finnas i 
livskraftiga populationer. Det skall finnas tillräckligt med död ved och gamla träd, 
framför allt lövträd, i landskapet för att skogslevande arter skall ha bra betingelser. 
Skåne har ett särskilt ansvar för gamla ädellövträd och de arter som är knutna till 
dessa. Ett av de större problemen är plantageartad odling av barrträd (gran) söder 
om dess naturliga utbredning. 
 
Det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden även i skogsbruket. Inom 
skogsbruket är det viktigt att lämna lövträd, död ved osv. naturskog, genetisk 
mångfald.  
 

Hav och vatten 
Något för Kristin? 

Sandtäkt, hållbart fiske, bottendöd, östersjön, mikroplaster, miljögifter, övergödning, 
god/hög ekologisk status i sjöar och vattendrag, rent dricksvatten i sjöar och 
grundvatten, högfluorerande ämnen (PFAS). 
 

Skånes symbolarter 
Lövgroda, kronhjort, röd glada, läderbagge, vit stork är bara några exempel. Kanske 
ska vi hålla oss till färre arter? En diskussion om lämpliga arter är på sin plats. Varför t 
ex läderbagge? Är det en skånsk symbolart?  
Lövgroda, kronhjort, vit stork och röd glada är fyra viktiga symbolarter för Skåne som 
indikerar en rik biologisk mångfald i landskapet. 
 
Lövgrodan utrotades nästan under 1980-talet men räknas idag som livskraftig efter 
restaurering och nygrävning av många vatten i jordbrukslandskapet. Eftersom 
groddjur är känsliga för miljöförändringar fungerar de som bioindikatorer för en frisk 
miljö. Om de plötsligt försvinner är det en signal för att något kan vara allvarligt fel i 
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miljön. Groddjuren är naturliga fiender till många skadeinsekter och föda till 
framförallt många fågelarter och har därför en fundamental plats i näringskedjan. Där 
det finns grodor finns det liv och mångfald. 
 
Kronhjorten är Skånes landskapsdjur. Carl von Linné beskrev nominatrasen för 
kronhjort i Skåne och det är fortfarande samma population som finns kvar. Den ställer 
till skador i jord och skogsbruk genom att beta grödor, gnaga på gran, men den är 
den största och mest ståtliga symbolarten för den skånska lövskogen. Få 
naturupplevelser är mer imponerande än kronhjortarnas brunst under 
eftersommarens nätter. 
 
Röd glada, är den mest positiva av Skånes symbolarter. Genom förföljelse och 
användning av gifter i jordbruket var den nästan utrotad i slutet av 1960-talet. Idag 
finns mer än 200 par i Skåne och man kan se denna majestätiska rovfågel med sin 
kluvna stjärt glida över hela Skåne och numera även i flera landskap. Glada är ett av 
de mest positiva exemplen på att naturvård lönar sig! 
 
Läderbaggen är tillsammans med ekoxen den bästa symbolarten för de gamla grova 
lövträden, framför allt ek. Den lever hemlighetsfullt inne i fler hundra år gamla ekar 
innan den kläcks och kommer ut under en kort period. Den är då lättast att hitta på 
sin doft av gammalt läder. En ek växer i tvåhundra år (inte mer?) och lever sedan i 
tvåhundra år innan den tynar bort och dör under tvåhundra år. Under sitt liv är eken 
livsutrymme för mer än 1000 olika arter. 
 
Storken var utrotad men är nu på framfart igen, för att den ska kunna etablera sig 
behövs det mer våtmarker… osv 
 

Rovdjur 
Rovdjuren är en viktig del av vår natur men får klä skott för mycket hat. Rovdjuren 
behövs för att upprätthålla sunda kretslopp i naturen, samtidigt ska de inte utgöra 
något problem för människan. Vi menar att rovdjuren går att förvalta på ett sätt där 
samspel mellan människa och natur inte är omöjlig. 
 

 
Energi och transporter 

förnyelsebart mm, ut med kol sol vind vatten biobränsle. Vindkraft  
mer kollektivtrafik Skånetrafiken om tågbanan i öst  cirkulerande pendeltrafik, 
mindre flyg osv. anpassa städerna till cykel. Besparing och effektivisering 
 


