Framtidssatsningar på
grönstruktur i SKNV
Skåne Nordväst är välkänt för sin stora variation av
landskapstyper, natur- och kulturmiljöer samt rekreationsmål. Många av dessa besöksmål och naturområden har en stark identitet och karaktär som årligen
lockar en stor mängd besökare till regionen och bjuder
våra invånare på en fantastisk närhet till naturupplevelser. Dessa miljöer och stråk bidrar samtidigt med rik
variation av djur och växter som är beroende av områdenas unika förutsättningar.
Genom att vi fortsätter att utveckla och värna om dessa
naturområden och attraktiva landskap skapar vi ytterligare dragningskraft till regionen, både för besökare och
invånare. Vi ska tillsammans förmedla och tillgängliggöra det unika och stora utbud som Skåne Nordväst kan
erbjuda. Genom att aktivt förbinda och sammanlänka
olika områden stärker vi tillgängligheten och skapar
bättre förutsättningar för de olika livsmiljöerna.

För att lyckas med detta måste vi koordinera vårt informationsarbete samt våra utvecklingsprojekt och insatser som rör de viktiga landskapen och naturområdena. Ett tydligt exempel är samstämmiga insatser för
kusten, åarna och de stora skogarna som sträcker sig
över och igenom våra respektive kommuner. Genom
att agera enade når vi längre!
Vi tar gemensamt ansvar för att skapa hållbarhet i landskapets och grönstrukturens övergripande system och
kopplingar. Det gör vi så att vi även om tio, femtio eller hundra år ska kunna erbjuda unika upplevelser och
närhet till naturen. På samma gång säkrar vi även flera
av landskapets ekosystemtjänster och stärker vår förmåga att klara klimatförändringarnas konsekvenser.

Landskapet är vårt varumärke och vår identitet

I Skåne Nordväst finns rik variation av olika naturtyper och landskap. Allt från skogar och sjöar i nordost till kust
och slättbygd i väst. Att kunna erbjuda dessa unika miljöer gör SKNV till en ännu mer attraktiv region att leva i.
Tillsammans erbjuder kommunerna gemensamma kvaliteter för invånare och besökare.
Vi prioriterar: Att utveckla våra unika områden med fokus på turism, rekreation och naturvärden. Genom att
peka ut områden i översiktsplaner, naturvårdsplan, grönplan, reglera i detaljplaner och genom att bilda naturreservat skapar vi långsiktig tydlighet för hur vi vill utveckla värdena. Vi samarbetar kring att marknadsföra våra
naturområden och besöksmål.

Ett sammankopplat system skapar attraktivitet och mångfald
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Mosaiken av olika landskapstyper och naturområden blir med goda transportmöjligheter och aktiv planering
tillgänglig för stora delar av Skåne Nordväst och Öresundsregionen. På det sättet utgör områdena våra ”gemensamma parker”. Genom att sammanlänka naturområdena med vandringsleder och cykelvägar skapar vi
tillgänglighet. Vi främjar då möjligheterna till rekreation i natur och därmed god hälsa för invånarna i hela regionen.
Med samarbete över kommungränserna förbinder vi isolerade naturområden med varandra, stärker den biologiska mångfalden och områdenas möjlighet att klara sig på sikt samt gör det möjligt för djur och växter att sprida
sig. Avgörande för att skapa stabila livsmiljöer är att binda samman befintliga livsmiljöer och att se till att de är
tillräckligt stora.
Vi prioriterar: Att skapa ”gröna korridorer” mellan isolerade naturområden. Vi arbetar extra aktivt med miljöerna kring våra större vattendrag och kustområdena eftersom de bjuder på vackra miljöer och har höga naturvärden som dessutom kan motverka övergödning av hav och sjöar. Skötsel och underhåll är en framgångsfaktor
för vilka värden som kan skapas och bibehållas.

Framgångsrika förebilder genom tydligt arbete med miljöfrågor

Genom att vi tar ett gemensamt grepp om rekreation, landskapsplanering och miljöfrågor gör vi Skåne Nordväst känd som en vacker och miljömässigt sund del av Öresundsregionen. Vi har även möjlighet att skapa
effektivare lösningar med fördelar för flera. Genom samarbete stärks våra gemensamma kvaliteter.
Vi prioriterar: Att framhäva vårt miljöarbete och de naturmiljöer vi kan erbjuda i Skåne Nordväst och tydliggöra
ekosystemtjänsternas betydelse samt att samarbeta kring utvecklingen av den regionala grönstrukturen.

