Sammanfattande konsekvensbeskrivning
att det kommer att krävas en organisationsform för att samverkan skall bli
meningsfull. Utan en fast organisation
kommer ingen samverkan att uppnås.
Kommunerna skall verka för
att i samråd med länsstyrelsen
tillse att Natura 2000-objekten
säkerställs och kompletteras.
Konsekvens: Kommunerna påtar
sig ett ökat ansvar för att Natura
2000-objekten säkerställs och
kompletteras. Detta innebär att
förutsättningarna för att de unika
Natura 2000-objekten säkerställs
ökar och att därigenom omistliga
naturtyper bevaras.

Sammanfattande
konsekvensbeskrivning
Naturvård
Vision
Visionen är att naturen på Söderåsen skall vara
präglad av mångfald och uthållighet.
Förslag till åtgärder:
Kommunerna skall verka för att det
initieras och upprättas en samverkansform
för olika aktörer och intressenter på
Söderåsen.
Konsekvens: Förslaget innebär
att kommunerna påtar sig ett ansvar för att samverkan
kommer till stånd
att samverkan kommer att medföra ökad förståelse
mellan olika intressegrupper och att man lättare når
de mål som sätts upp

Kommunerna skall verka för att Söderåsen
blir ett mer använt klassrum och läromedel
för skolorna.
Konsekvens: Unga människor får en ökad förståelse för naturen och naturens förutsättningar.
Detta innebär att den kommande generationen
kommer att bli hänsynsfullarei sitt samspel med
naturen.
Kommunerna skall verka för att naturguidning och naturinformation utvecklas på
Söderåsen.
Konsekvens: Åtgärden innebär att fler människor får ökad förståelse för naturens villkor i allmänhet och Söderåsens villkor i synnerhet. Det
innebär också att kommunerna genom
markägarkontakter, studieförbund etc skall verka
för att naturguidning och naturinformation kommer till stånd.
Kommunerna skall verka för att i samråd
med länsstyrelsen, Region Skåne och jaktföreningar utarbeta ett program för hur jakt
kan bedrivas inom rekreationsområde och
naturreservat på åsen.
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Konsekvens: Konsekvensen av ovanstående är
att de som bedriver jakt på Söderåsen får ett gemensamt underlag för hur jakt bör bedrivas och
att jakt bedrivs med hänsyn till det rörliga friluftslivet och med hänsyn till ekologisk hållbarhet vilket bl a innebär att betestrycket från hjortar inte får bli för stort.
Kommunerna skall ansvara för att det beslutas om en inriktning och policy för den kommun- och landstingsägda marken på Söderåsen.
Konsekvens: Konsekvensen av ovanstående är
att den kommun- och landstingsägda marken
förutsätts skötas på ett ekologiskt hållbart sätt i
första hand med hänsyn till naturvårdens intressen och i andra hand med hänsyn till det rörliga
friluftslivets intressen.
Kommunerna skall ansvara för att påbörjad
natur vårdsinventering och naturvårdsprogram över Söderåsen färdigställs.
Konsekvens: Konsekvensen av ovanstående är
att kommunerna får fatta beslut om att medel
avsätts för fullföljande av naturvårdsinventering
och naturvårdsprogram samt att fördjupad information och kunskap om Söderåsen blir tillgänglig för alla intresserade.
Sammanfattning av konsekvensbeskrivning
rörande naturvård:
Genomförs ovanstående åtgärder inom naturvården så:
- ökar den biologiska mångfalden på Söderåsen och
viktiga geologiska formationer och kulturminnen
kommer att bestå

natur vilket blir till stor hjälp i kommunens planeringsarbete.

Geologi
Vision
Visionen är
att de öppna sprickdalarna och förkastningsbranterna
skall bihållas opåverkade och att några ingrepp i
åsens naturliga formationer inte skall ske.
Förslag till åtgärder
Ett allmänt hänsynstagande skall tas till de
unika geologiska formationerna på Söderåsen.
Konsekvens: Kommunerna skall inte tillåta bergbrytning eller grusbrytning inom planområdet.
Att inriktningsplaner bör upprättas på allmän
mark så att bevarandet av geologiska värden
belyses.

- kommer Söderåsen att framstå som ett viktigt
ekologiskt rekreationsområde
- kommer Söderåsen att bli en viktig resurs för att öka
kunskapen om naturen. Detta kan påskynda processer
om att utveckla ett ekologiskt hållbart samhälle

Konsekvens: Konsekvensen av ovanstående är
att en djupare beskrivning av de geologiska värdena skall utföras.

- påskyndas en heltäckande karta över skyddsvärd
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Varje kommun bör utforma en skyddszon
närmast åsen för att förhindra negativa effekter.

Förslag till åtgärder

Konsekvens: Konsekvensen av ovanstående är

Starta projekt där de boende tillsammans
med hembygdsföreningarna på Söderåsen
gör program för behållande och utveckling
av kulturmiljöer på Söderåsen. Detta bör ske
i samarbete med sakkunniga.

att grusbrytning närmast Söderåsen skall ske på sådant
sätt att återställning av landskapet anpassas till
naturliga lutningsförhållande i landskapet
att grusbrytning inom eller i direkt anslutning till
åsområdet inte skall ske.

Kulturmiljövård
Vision
Visionen är
att det öppna kulturlandskapet skall bibehållas
att tidigare mänsklig verksamhet på Söderåsen skall
bevaras, såsom stenmurar, hålvägar,
odlingsterrasser m m
att befintlig värdefull bebyggelse skall behållas till sin
särart och inte förvanskas
att det slingrande vägsystemet skall bibehållas och inte
ersättas av raka snabba vägar
att det blir ett ökat intresse hos boende och besökande att
bevara den värdefulla kulturmiljön.

Kommunerna bör

Konsekvens: Konsekvensen av ovanstående är
att kommunerna bör ta initiativ, vilket kräver personella
resurser, för att få igång projekt;
att intresset för och kunskaperna om kulturmiljöerna på
Söderåsen ökas samt
att det skapas bättre förutsättningar för att bevara
kulurmiljöerna.
Ta fram ett kulturmiljövårdsprogram om hur
man säkerställer kulturminnena på åsen.
Konsekvens: Konsekvensen är
att kommunerna bör avsätta personella och/eller
ekonomiska resurser för att ta fram programmet
att det skapas ett bättre handlingsinstrument för att
bevara de värdefulla kulturmiljöerna
att man får underlag för en strategi om hur kulturmiljön
på åsen skall bevaras.
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Sprida kunskap om vilken fantastisk levande
historisk lärobok Söderåsen är för skolorna
runt om åsen. Detta kan göras genom att
man tar fram en handledning om vad kulturspåren berättar i landskapet.
Göra vissa kulturmiljöer tillgängliga för besökare genom att bl a utveckla aktiv information. Den kan innehålla fakta och restriktioner.
Ta fram ett förslag på vilka kulturmiljöer som
kan säkerställas som kulturreservat.

Vattenvård
Vision
Visionen är att vattenvården på Söderåsen skall
bidra till en ekologisk hållbar miljö samt att
vandringshinder för fisken där så är lämpligt skall
undanröjas.
Förslag till åtgärder
Åtgärder som bidrar till ett långsiktigt ekologiskt
hållbart bevarande av den biologiska mångfalden i vattendragen är framför allt:
Anlägga skyddszoner och återskapa ett mer
naturligt tillstånd i några av vattendragens
nedre delar.

Konsekvens: Konsekvensen är
att kommunerna måste avsätta personella eller ekonomiska resurser för att ta fram förslaget

Konsekvens: Konsekvensen är
att vattenkvaliteten förbättras och den vattenmagasinerande förmågan ökas.

att det skapas ett bättre handlingsinstrument för att
bevara de värdefulla kulturmiljöerna
att man får underlag för en strategi om hur kulturmiljön
på åsen skall bevaras.

Etablera vandringsvägar för lax och öring så
att arternas ursprungliga vandringsmönster
återskapas.
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Konsekvens: Konsekvensen är
att lekmöjligheterna för den havsvandrande fisken ökar
vilket bidrar till stabilare bestånd av aktuella arter.
Samtidigt sker en undanträngning av den stationära
öringen.

Konsekvens: Konsekvensen är
att Söderåsen kommer att framstå som ett område med
högklassiga jordbruksprodukter dit människor gärna
vänder sig för att handla.

Ingen utplantering av främmande arter eller
öring från andra vattenområden.
Konsekvens: Konsekvensen är
att stor restriktivitet måste iakttas från länsstyrelsens sida.
De ursprungliga bestånden bevaras vilket är viktigt bl
a för forskning.
Ingen nydikning av vattendrag eller
underhållsdikning av tidigare grävda vattendrag bör ske.
Konsekvens: Konsekvensen är
att åsens vattenmagasinerande förmåga på sikt ökas
vilket bidrar till en förbättrad ekologisk balans.
Förändrad markanvändning från gran till
lövskogsbruk.
Konsekvens: Konsekvensen är
att markens försurning minskas och risk för ökade
näringsläckage vid kalavverkning minskas.

Att miljöstöd anpassas och blir långsiktigt
verksamma.
Konsekvens: Konsekvensen är
att förutsättningar skapas för att bibehålla jordbruk på
Söderåsen. Som resultat får man en ökad bilologisk
mångfald och mindre miljöpåverkan i naturen.

Skogsbruk
Vision
Visionen är att det skall bedrivas ett långsiktigt
hållbart skogsbruk på Söderåsen vilket bl a innebär att endast de trädslag som har naturlig anknytning på Söderåsen på sikt skall finnas kvar.
Förslag till åtgärder
Undvik fler granskogsplanteringar på Söderåsen.
Konsekvens: Artrikedomen befrämjas.

att ekologisk hållbarhet befrämjas.

Lövskogsbruk bör tillämpas vilket innebär att
granen successivt ersätts.

Jordbruk

Konsekvens: Det krävs en ökad information och
utbildning i ekologiskt hållbart skogsbruk.

Vision
Visionen är att all jordbruksdrift på Söderåsen
skall ske som ekologiskt jordbruk och att betesdrift skall vara en viktig del i jordbruksverksamheten.
Förslag till åtgärder
En viljeyttring gentemot olika jordbruksintressenter är
Att all jordbruksmark på sikt odlas ekologiskt.

Ett ståndortsanpassat (rätt trädslag på rätt
mark) skogsbruk bör efterstävas.
Konsekvens: Det krävs en konstruktiv dialog och
diskussion med berörda markägare om fördelarna med ett ståndortsanpassat skogsbruk.
Hyggen efter stormfällena 1999 bör återplanteras med löv.
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Konsekvens: En ökad biologisk mångfald uppnås. Berörda markägare måste kontaktas. Kommunen bör initiera dessa kontakter.
Större hänsyn i skogsbruket i närheten av
bebyggelse.
Konsekvens: Även här krävs en konstruktiv dialog och diskussion med berörda markägare.
Påskynda utvecklingen mot lövskog i
Söderåsens sluttningar.
Konsekvens: Försurningen på Söderåsen minskar och anpassning till ett ekologiskt hållbart
skogsbruk sker.
Befintliga diken eller nya dikningar får inte
hota eller skada sumpskogarnas, kärrens och
mossarnas biologiska mångfald.
Konsekvens: Förordnande enligt miljöbalken
införs som förbjuder dikning. Förhandling upptas med berörda markägare om slopande av diken där så är möjligt.

Föryngring sker på ett skonsamt sätt så att
inte den biologiska mångfalden störs.
Konsekvens: Information och diskussion med
markägaren genomförs. Klara anvisningar upprättas. Förhandlingar genomförs med markägarna.
Avverkning och uttag sker med minimala
skador på naturen.
Konsekvens: Information och överläggning med
berörda markägare sker och resultatet blir på sikt
ett ekologiskt hållbart skogsbruk.
Viltpopulationen anpassas så att föryngring
är möjlig i lövskogen.
Konsekvens: Hjortstammen hålls nere.
Arealen gammelskog bibehålls och ökas på
sikt så att denna skogstyp får en jämnare
spridning på åsen.
Konsekvens: Information och förhandling med
de som bedriver skogsbruk erfordras.
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De skogar som ägs av staten och det allmänna miljöcertifieras.

Att öka samarbetet mellan kommunerna och
invånarna.

Konsekvens: Förhandling upptas med berörda
markägare.

Konsekvens: Lokala försörjningsmöjligheter ökar
och förutsättningar skapas för att behålla ett variationsrikt landskap.

Turism och friluftsliv

Att stödja en utveckling av lokalt entreprenörskap kring besöksnäringen.

Vision
Turism och friluftsliv skall bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom Söderåsen och skapa
förutsättningar för ökat boende och sysselsättning

Konsekvens: Fler invånare kan försörja sig på
turism vilket skapar förutsättningar för att bo
kvar på Söderåsen.

Förslag till åtgärder:
Kommunerna bör driva på och stödja projekt
som:

Att tillskapa olika färdiga turistpaketlösningar med över nattningar, naturupplevelser, ridhajker etc.

Att besökar na kan nå Söderåsen med
miljövänliga transportsystem, t ex tåg.

Konsekvens: Det blir intressantare för fler turister att besöka åsen vilket kommer att öka antalet
besökande. Detta skapar också ökade förutsättningar för de som är engagerade i turistnäringen.

Konsekvens: Biltrafiken begränsas.
Att det vid anslutningsplatserna vid åsen
finns tillgång till andra transportmedel så att
man kan ta sig upp på åsen med t ex cyklar,
bussar och andra alternativa transportsystem.
Konsekvens: Naturupplevelserna för besökaren
ökar och biltrafiken begränsas.
Att det tas fram en utförlig information om
naturen och vilka regler som gäller för besökaren. Denna information sätts upp vid
anslutningsplatser och anslutningsvägar.
Konsekvens: Skadorna på naturen begränsas,
turism kanaliseras och intresset för naturfrågorna ökar.
Att utveckla cykelleder, ridvägar och
vandringslinjer på Söderåsen.
Konsekvens: Ekoturism får ett stöd vilket innebär att naturvärdena består och utvecklas.

Näringsliv  service
Vision
Visionen är att befintliga byggnader och anläggningar med små kompletteringar skall skapa förutsättningar för ett ökande näringsliv i form av
gårdsbutiker, ridskolor, rastställen, guideverksamhet m m.
Förslag till åtgärder:
Följande är prioriterat
Utveckla besöksnäringen.
Konsekvens: Någon måste engageras i detta arbete. Förmodligen måste kommunerna ta ett initiativ.
Ta fram ett marknadsföringsprogram.
Konsekvens: Kommunerna måste engagera sig i
detta arbete.
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Öka möjligheterna till övernattning, t ex Bo
på lantgård.
Konsekvens: Befolkningen måste engageras.
Öka antalet gårdsbutiker och matställen.
Konsekvens: Det måste skapas ett intresse hos
de boende. Förmodligen måste kommunerna
engagera sig för att en utveckling skall ske.
Förbättra skyltning och markering av stigar
och leder.
Konsekvens: Ett åtgärdsprogram måste upprättas. Kommunerna måste engagera sig i arbetet.

Kommunikationer
Vision
Vision är
Att de flesta människor som kommer till Söderåsen skall använda kollektiva kommunikationer
vilket bl a innebär att Söderåsbanan måste bli en
stark del i det västskånska transportsystemet.
Förslag till åtgärder:
Skyltning som leder motorfordonstrafiken
utförs på ett tydligt sätt. Anpassning av tillåten hastighet sker för att oskyddade trafikanter skall få en säker trafikmiljö.

Utveckla P-platser, toaletter, grillplatser vid
strövstigar o dyl.

Konsekvens: Skyltning sker genom Vägverk och
kommuner. Hastighetsreglerande åtgärder sker i
huvudsak genom Vägverkets försorg.

Konsekvens: Samarbete måste ske med markägarna. En plan måste upprättas. Medel måste
anvisas för genomförande m m.

Parkerings- rastplatser skall anordnas i sådan omfattning och i sådana lägen att man
lätt når de attraktiva strövområdena.

Satsa på bättre kollektivtrafik.

Konsekvens: Parkerings- rastplatser inklusive
toaletter och sopanordning anordnas där behov
föreligger av Vägverk och kommuner.

Konsekvens: Söderåsbanan måste komma till
stånd. Paketlösningar med beställningstrafik etc
behöver tas fram.
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- Cykelväg och kartor skall tas fram i samråd med
enskilda väghållare. Kommunerna utreder behovet av
separata cykelvägar eller andra åtgärder i utsatta
avsnitt.
- Cykelvägsbehovet utreds av kommunerna som också
tar fram cykelkartor.

Boende och byggande
Vision
Visionen är att nya byggnader skall ha nära anknytning till byggnadstraditionen inom området
och utföras på ett ekologiskt hållbart sätt.

- Kommunerna medverkar aktivt till Pågatågstrafik på
Söderåsbanan och utveckling av busslinje inom och
till området samt utbyggnad av väg 13, 108 och 109
genom aktiv samverkan med Region Skåne, länsstyrelse, Banverk och Vägverk.

Förslag till åtgärder:

Konsekvens: När Söderåsbanan kommer till
stånd kommer Söderåsen att bli ett närströvområde för Köpenhamnsområdet och västra delen av Skåne. Åsen blir mer lättillgänglig.

Konsekvens: De värdefulla kulturmiljöerna kan
bibehållas och kulturarvet kan säkerställas.

Områdesbestämmelser med förhöjd bygglovsplikt för viss begränsad bebyggelse upprättas, där den lokala byggnadstraditionen
beaktas.

Lokalisering av 400 kilovoltsledning eller
dylikt på åsen skall göras underjordiskt.

Bebyggelse bör grupperas i mindre grupper
eller klungor och inte förläggas som isolerade öar i landskapet.

Konsekvens: För att möjliggöra en sådan förläggning måste områdesbestämmelser upprättas och
förhandlingar upptas med ledningsrättsägaren.

Konsekvens: Söderåsen blir en mer levande bygd
med lämplig kompletterande bebyggelse. Små
ödetorp kan rustas upp och öppna marker kan
hållas öppna.

Bredbandskablar och liknande lokaliseras i
första hand utefter vägar och ej ute i naturen.

Påverkan på natur, landskapsbild, rörligt friluftsliv etc skall beaktas vid bygglovprövningen.

Konsekvens: Fysisk plan för förläggande av bredbandskablar upprättas av kommunerna. Kommunerna medverkar i anslutning till andra
ledningsarbeten med tomrör för att underlätta
kabeldragning.

Konsekvens: Bebyggelsen blir ett komplement
till i stället för ett intrång i landskapet.

Kommunerna bör medverka till aktivt stöd
till Skåneleden.

Konsekvens: Landskapsbilden är den övergripande bedömningsgrunden. Materialval, färgsättning och lokalisering prövas med hänsyn härtill.
Huvudintrycket av Söderåsen från slätten skall
även i framtiden vara ett oexploaterat landskap
med lantbrukets byggnader och ett fåtal kompletterande byggnader.

Konsekvens: Kommunerna kan medverka i form
av arbeten och bekostande av skyltar och även
genom bidrag till fastighetsägare, föreningar m
fl.

I sluttningszonerna skall nybebyggelse prövas med restriktivitet.

Ny kompletterande bebyggelse bör präglas
av ett ekologiskt byggnadssätt.
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Konsekvens: Rådgivande personal på kommunerna måste ha erforderlig kunskap och kompetens om ekologiskt byggande. Broschyrmaterial
behöver framarbetas som stimulerar till ett ekologiskt byggande.
Bebyggelse som behövs för att bedriva småskalig företagsamhet skall prioriteras, givetvis med söderåshänsyn vid bygglovprövningen.
Konsekvens: Öppenhet och flexibilitet hos tillståndsgivande myndigheter krävs.
Det bör vara möjligt att avstycka större fastigheter för att medge viss djurhållning, hästgårdar etc.
Konsekvens: Fastighetsbildningslagen sätter inga
hinder om inte det rörliga friluftslivets intressen
påverkas. Hästgårdar finns det en stor efterfrågan på vilket innebär att fler människor kan
komma att flytta till Söderåsen.
Undvik fler detaljplaner för fritidsbebyggelse.
Konsekvens: Kommunerna har planmonopol
och bör inte medverka till ny fritidsbebyggelse
som kräver detaljplanering.

- 16 -

