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Förord
Skåne är flera län i ett.
   Vi är ett storstadslän, med dynamiska regioner knutna till nav som Malmö-Lund och Helsing-
borg, vi är också det motsatta, ett glesbygdslän i vissa områden och vi är i hög grad ett lands-
bygdslän.
   Länsstyrelsen Skånes uppdrag är tydligt. ”När det gäller länets utveckling ska vi tillvarata och 
arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen”.
   Det gäller självfallet hela länet.
   Ett sätt att göra det är att verka för en integration mellan alla delar och alla människor i Skåne 
län.
   I detta sammanhang bör man också se landsbygdsprogrammet. Under den senaste perioden, 
2007-2013, har det alltmer stått klart hur betydelsefullt detta har varit för att hålla vår skånska 
landsbygd fortsatt levande. I denna fråga tar vi oss friheten att ha en annan syn än Expertgrup-
pen för studier i offentlig ekonomi (ESO), inte minst understödda av vår egen undersökning, Skånsk 
landsbygdskraft.
   Varje län har sina unika förutsättningar. I Skåne har vi såväl fördelar som nackdelar av vår närhet 
till kontinenten. Möjligheter till samarbete och inspiration men också hot i form av tuff konkurrens. 
T.ex. om den allt viktigare turismen och även vad gäller produktion och förädling av livsmedel.
   I det senare är vi framstående. Hälften av Sveriges mat produceras i Skåne och vi har en ständigt 
pågående vilja till utveckling och innovation. Till exempel har trädgårdsnäringen stora möjligheter 
att på tio år fördubbla sin omsättning, med ökad sysselsättning som följd. Samtidigt står vi inför 
stora utmaningar, inte minst animalieproduktionens negativa trend.
   Vi kan alltså inte slå oss till ro utan måste formulera nya mål och höja blicken.
   Länsstyrelsen Skånes uppgifter är flera. Genom en utökad omvärldsbevakning kan vi ännu bättre 
förstå framtidens utmaningar och möjligheter. I ännu högre grad ska stöden och de kompetens-
höjande åtgärderna synliggöras och hamna där de gör mest nytta. Vi måste sätta ett ännu större 
fokus på miljön och tydliggöra hur den kan bli mer hållbar för kommande generationer.
   I detta välkomnar vi Jordbruksverkets ambition med regionala handlingsplaner och förbättrade 
regionala urvalskriterier. Detta kommer också att gagna våra syften och vårt arbete.
   En levande landsbygd är en mycket viktig fråga för Sverige. I Skåne lever vi med den dagligen. 
Målet är att kunna skapa ett bättre integrerat län med en kraftfull och dynamisk utveckling.
   Det är i det ljuset vi vill presentera denna rapport.

Margareta Pålsson
landshövding Skåne
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”...jag vil l ligga i det 

gröna som en sa lladstång...”

Timbuktu
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hej!
Du håller i din hand presentationen ”Inför 2014-2020”. Det är ett dokument i fyra av-
delningar. Dessa är givetvis länkade till varandra och bildar tillsammans ett dokument 
som ytterst är en analys av Skånes landsbygd med hjälp av SWOT-metoden. Samtidigt 
har vi i allra görligaste mån försökt att utforma varje avsnitt så att man enkelt ska 
kunna tillgodogöra sig dem vart och ett för sig.

Här följer en kortare presentation av de fyra avdelningarna. 

SWOT       ................................................................................................................

SWOT är en analys av den Skånska landsbygdens styrkor, svagheter möjligheter och 
hot. Efter bearbetning och strukturering presenteras här 98 punkter sorterade under 12 
kapitel. Vi inleder med en översikt för att därefter kort beskriva respektive ämne. Varje 
ämne beskrivs med text, diagram och karta. Dessutom anges till vilken/vilka av de sex 
EU-gemensamma prioriteringar för landsbygdsutveckling som ämnet kan kopplas. 

Satsningar       .......................................................................................................

I det här avsnittet vill vi blicka framåt. Utgångspunkten är att peka på viktiga satsning-
ar i Landsbygdsprogrammet 2014-2020 för att uppnå en ”smart och hållbar utveckling” 
av Skånsk landsbygd. Varje satsning illustreras med en bild som visar skillnaden mellan 
det vi bedömt som nuläget samt ett önskat läge. Ordningen mellan satsningarna och 
gapet mellan nuläge och önskat läge är inte kopplat till budgetfördelning utan en slut-
sats av SWOTen samt ett viktigt stöd i arbetet med den Skånska handlingsplanen.

Statistik      ............................................................................................................

Livet på landsbygden kan illustreras i siffror. Mycket av den statistik vi redovisar här ut-
går från Jordbruksverkets olika landsbygdsdefinitioner. Dels anges hur Skåne förhåller 
sig till riket som helhet dels påvisas inomregionala skillnader.

Så här gjorde vi      ................................................................................................

Uppdraget har genomförts med ett brett anslag. SWOTanalysen och satsningarna 
har identifierats med hjälp av ca 180 personer som lämnat nästan 1100 förslag. Ett 
20-tal olika organisationer samt det regionala partnerskapet för landsbygdsprogram-
met har varit delaktiga i processen. Under parollen Skånsk landsbygdskraft har vi även 
sammanfattat effekterna av landsbygdsprogrammet (2007-2013) i 11 tematiska Case. 
Erfarenheterna från detta har varit viktiga i arbetet med SWOTanalysen. 

Nu till det roliga och med hopp om givande och klargörande läsning!

  
s. 7

s. 45

s. 61

s. 71

”Lived po lanned. 

De e va jag vill ha!”
Peps Persson
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sammanfattning
Skånes landsbygd rymmer ett rikt och varierat kulturlandskap. Här finner du allt från skogsbygd, mellanbygd och 
långa kuststräckor till slättbygd med Sveriges bördigaste åkermark. Det finns goda naturliga förutsättningar för ett 
livskraftigt lantbruk, skogsbruk och lokal energiproduktion. Lantbruket är basen för en omfattande livsmedelsproduk-
tion som tillsammans med övriga led i livsmedelskedjan svarar för en betydande del av sysselsättningen i Skåne och av 
livsmedelsförsörjningen för Sverige. 

Dock hotas landskapets betesmarker av igenväxning. Animalieproduktionen har stora svårigheter att överleva på en 
allt mer prispressad marknad med konkurrens från länder utan lika gott djurskydd som Sverige. Betesdjuren minskar 
dramatiskt vilket leder till att viktiga biologiska värden försvinner. Utan ett livskraftigt lantbruk stannar landsbygden!

Skånes tillgångar är bland annat befolkningsunderlaget, det geografiska läget och kompetensförsörjningen. Något 
som skapar förutsättningar för diversifiering, entreprenörskap, förädling och innovation. När konkurrensen hårdnar 
inom lantbruket är förädling och innovation tidigt i produktionskedjan en möjlighet att öka bärkraften.

Småföretagande är en viktig källa till arbetstillfällen och tillväxt på landsbygden. Det finns stor potential i trädgårdsnä-
ringen, landsbygdsturism och ökat förädlingsvärde av landsbygdens råvaror. För en fungerande landsbygdssamhälle 
krävs även en grundläggande service, fungerande infrastruktur och mötesplaster, vilket inte sällan skapas genom 
lokala utvecklingsinitiativ och föreningsliv. Bygdegemenskap och det ideella engagemanget är således även de hörn-
stenar för en levande landsbygd.

”Land du välsignade

morot och se l leri

purjo och potatis

stångkorv och brännvin”

Carl Magnus von Seth

swot skåne
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swot översikt översikt swot
styrkor svagheter

möjligheter hot

God åkermark
Gynnsamt odlingsklimat

Utbildning och forskning

Befolkning
Geografiskt läge

Entreprenörskap

Fågelliv

Jakt

Levande landsbygd

Barn och unga

Närproducerat

Infrastruktur

Landskapsperspektiv

Ädellövsskog

Förnybar energi

Häst
Förädling av produkter

Kulturutbud och kulturella noder

Lokalproducerad energi

Nätverk och mötesplatser

Samverkan

Säsongsboende

Vilt/Rovdjur

Bostad

Skogsproduktionen och dess 
förutsättningar

Diversifiering av företag

Ekosystemtjänster

Energieffektivisering

Goda exempel

Vindkraft

Biogas

Miljömedvetenhet

Skog

Storskaligt jordbruk

Korta avstånd

Kompetens

Trädgårdsnäringen

Varierat kulturlandskap

Vatten

Kulturmiljö

Leader

Matkultur
Lokalt engagemang

Turism

Vattendrag, sjöar och hav

Allemansrätten

Lönsamhet i lantbruk

Rekreation

Rådgivning

Tätortsnära landsbygd

Utemiljöbranschen och fritidsodling

Förädling av produkter
Innovation

Lokalproducerad energi

Trädgårdsnäringen
Bredband

Arbetstillfällen

Kompetens

Korta avstånd

Närproducerat

Skogsproduktionen och dess förutsättningar

Anställning i landsbygdsföretag

Barn och unga

Geografiskt läge

Infrastruktur

Levande landsbygd

Matkultur

Rådgivning

Skog

Ekologisk produktion
Lokalt engagemang

Förnybar energi
Integration mellan stad och land

Samverkan

Utbildning och forskning

Entreprenörskap

Generationsskifte

God åkermark

Integration och mångfald

Nätverk och mötesplatser
Biogas

Dränering

Energieffektivisering

Rekreation
Teknisk utveckling

Träförädling

Utemiljöbranschen och fritidsodling
Diversifiering av företag

Kollektivtrafik

Kulturutbud och kulturella noder

Storskaligt jordbruk

Turism

Solenergi

Jämställdhet

Offentlig upphandling

Miljömedvetenhet

Varierat kulturlandskap

       Vattendrag, sjöar och hav

Export

Tätortsnära landsbygd

Ekosystemtjänster

Häst

Landskapsperspektiv

Jakt

Kommunal fysisk planering

Kulturmiljö

Mediabild

Stöd

Bostad

Energiskog

Fågelliv

Gynnsamt klimat

Våtmark

Stressrelaterad ohälsa

          Vilt/Rovdjur

Ädellövsskog

Befolkning

Betesmark/betesdjur

Byggnadsvård

Certifierade produkter

Gårdsförsäljning av alkohol

Pendlarort

Vatten   Service               Vindkraft               

Småbiotoper

Säsongsboende

Biologisk mångfald

Strandskydd

Dödvikt

Transport               

   Klimatförändring

Regler

Exploateringstryck

Klimatpåverkan

Lönsamhet i animalieproduktionen

Bredband

Betesmark/betesdjur
Generationsskifte

Övergödning
    Krångliga regler

Ekologisk areal
Klimatförändring

Landskapsperspektiv

Miljömedvetenhet

Främlingsfientlighet

Integration och mångfald

Jämställdhet
Lönsamhet i jordbruk

Kulturmiljö
Förädling av produkter

Innovation

Vatten
Bostad

Gårdsförsäljning av alkohol
Stöd

Säsongsboende

Energieffektivisering

Kulturutbud och kulturella noder

Levande landsbygd

Transport
Barn och unga

Häst

Skogsproduktionen och dess förutsättningar

Infrastruktur

Lokalproducerad energi

Nätverk och mötesplatser

Solenergi

Biogas
Lokalt engagemang

Befolkning

Utbildning och forskning
Förnybar energi

Varierat kulturlandskap
Rådgivning

Geografiskt läge

Biologisk mångfald

Anställning i landsbygdsföretag

Bekämpningsmedel
Exploateringstryck

Service

Integration mellan stad och land

Igenväxning och nedläggning av lantbruk

Lågstatusyrken

Mediabild
Småbiotoper

Storskaligt jordbruk

Träförädling

Tätortsnära landsbygd

Arbetstillfällen
Kollektivtrafik

Byggnadsvård
Distribution av närproducerat

Kommunal fysisk planering

Kretslopp i lantbruk
Pendlarort

Strandskydd

Ädellövsskog

Betesmark/betesdjur

Exploateringstryck

Biologisk mångfald

Lönsamhet i jordbruk

Bekämpningsmedel

Integration och mångfald

Tätortsnära landsbygd

Anställning i landsbygdsföretag

Dödvikt

Havsnivå

Mediabild

Miljömedvetenhet

Småbiotoper

Bostad

Infrastruktur
Innovation

Vattendrag, sjöar och hav

Ädellövsskog

Bredband

Kollektivtrafik

Pendlarort

Stressrelaterad ohälsa
Arbetstillfällen

Kommunal fysisk planering

Leader

Vatten

Levande landsbygd

Vilt/Rovdjur

Energiskog

Vindkraft

Offentlig upphandling

Generationsskifte

Klimatförändring
Service

Övergödning

Igenväxning och nedläggning av lantbruk

Lönsamhet i animalieproduktionen

Klimatpåverkan

Sjukdomstryck djur/växterStorskaligt jordbruk

Främlingsfientlighet

Kretslopp i lantbruk

Krångliga regler

Säsongsboende
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Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att analysera länets landsbygd med hjälp av SWOT-metoden. I Skåne 
har ca 180 personer bidragit med sin kunskap i arbetet. Varje ämne beskrivs med text, diagram och karta. 

Tabellen
Vi har valt att nyansera och fördjupa analysen. Detta genom att bena ut och schemalägga vilka perspektiv som be-
skriver vad, presenterat i ett diagram där y-axeln består av de byggstenar som tillsammans utgör grunden för hållbar 
utveckling. Ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv är välbekanta för de flesta, men vi har valt att även belysa 
det kulturella och estetiska, då vi anser att dessa delar är nog så viktiga för en hållbar samhällsutveckling och en håll-
bar tillväxt.

Skönhet är en viktig faktor när vi väljer vad vi bosätter oss eller var vi spenderar vår fritid. Kultur fungerar som utveck-
lingsmotor och är en bärare av kunskap och förändring. Samtidigt står kulturen för kontinuitet, arv och historia. Idag 
är det viktigt att hitta mening och självförverkligande och kultur är ett sätt att identifiera sig. Kultur är på väg att bli 
en av de viktigaste byggstenarna i den globala ekonomin, ett mervärde som många gånger är nödvändigt för att vara 
konkurrenskraftig.

Kartan
För att tydliggöra var i Skåne ämnet är aktuellt visualiseras det också på en karta. Kartan är indelad efter Skånes land-
skapskaraktärsområden.

EU-prioriteringen
Siffran efter rubriken visar vilken/vilka av EU:s gemensamma prioriteringar för landsbygdsutveckling som punkten kan 
kopplas till.

1. Uppmuntra till kunskapsöverföring och innovation inom jordbruk och skogsbruk och i 
landsbygdsområden.

2. Öka konkurrenskraften inom alla typer av jordbruk och förbättra jordbruksföretagens 
möjlighet att överleva.

3. Främja organisationen av livsmedelskedjan och riskhanteringen inom jordbruket.
4. Återställa, bevara och främja ekosystem som är beroende av jord- och skogsbruket.
5. Främja resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål och klimattålig 

ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn.
6. Främja social inkludering, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling i lands-

bygdsområden.

läsanvisning
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Jämställdhet 
Målet är att alla som bor på landsbygden i framtiden får vara med och 
påverka sina liv. Kvinnor och män ska delta och bidra till landsbygdens 
utveckling och tillväxt på lika villkor. Tills dess finns en del att arbeta med. 
Kön är en variabel som påverkar och får konsekvenser inom vitt skilda 
områden i landsbygdsfrågor, till exempel inom entreprenörskap, innova-
tionssatsningar, bygdegemenskap, nätverk, service och arbetstillfällen. 
Analyser med kön som variabel är därför centrala för att satsningar ska få 
önskvärd effekt för jämställdhet på landsbygden.
   På Skånes landsbygd bor det ungefär lika många kvinnor som män. 
Däremot dominerar männen inom många av landsbygdens näringar. 
Många lantbruk drivs som ett traditionellt familjeföretag där kvinnan är 
involverad i driften men mannen står som ensam ägare.  Det gör att 
mannen är i fokus för alla insatser trots att de arbetar i samma företag. 
Det är vanligt att kvinnan har deltidsarbete utanför gården, men även 
arbetar på gården. Om kvinnan inte tar ut någon inkomst i verksamheten 
får hon inte heller några pensionspoäng, underlag till sjukpenning osv.
   Våld i nära relationer förekommer på landsbygden precis som i staden. 
Samverkan mellan orter och kommuner är viktigt för de, framförallt 
kvinnor och barn som behöver skydd och stöd, då utsattheten kan vara 
stor beroende på att ”alla känner alla” och anonymiteten därigenom 
försvåras. 
   I Skåne är 3 086 eller 1,16 % kvinnor förvärvsarbetande inom jordbruk, 
skogsbruk och jakt. Jämfört med 9 420 eller 3,31 % av männen. Av varje 
hundralapp av företagsstöd i Skåne får kvinnorna 9 kronor, männen 62 
kronor och resterande 29 kronor går till företag som inte drivs som enskild 
firma. Några förklaringar till att fördelningen ser ut som den gör är att 
färre kvinnor söker företagsstöd samt att kvinnor söker för mindre belopp, 
eftersom deras företag kräver mindre realkapital. Därmed kommer de inte 
upp i den lägsta nivå av kostnader där stöd kan beviljas. Män söker större 
belopp och passerar därför gränsen som möjliggör ett eventuellt 
beviljande av medel. Inom områden som mikroföretag och turismföretag 
får kvinnor däremot nästan lika mycket stöd som män. Fler kvinnor är idag 
företagare på landsbygden, bl.a. inom turism, en bransch med goda 
förutsättningar att utvecklas. Stereotypa föreställningar och förväntningar 
om kvinnors och mäns företagande påverkar vid bemötande, till exempel 
vid låneansökningar. 

Integration och mångfald 
Skåne läns befolkning har en enormt stor kulturell mångfald, vilket ger 
oändliga möjligheter. År 2010 bodde det cirka 214 500 invandrare i Skåne. 
De utgjorde 17,43 % av den totala befolkningen. Av befolkningen i Skåne 
som bor på landsbygden eller i tätorter med upp till 10 000 invånare är 
10,75 % födda utrikes. Den största delen nyanlända bosätter sig i de större 
städerna, trots att det ibland finns bättre möjligheter till arbete och bostad 
på mindre orter. Något som dock försvårar för nyanlända som vill bosätta 
sig på landsbygden är att nyanlända i högre grad än inrikesfödda har 
svårigheter att få banklån till fastigheter och egna företag. Kunskap om de 
möjligheter landsbygden erbjuder nyanlända behöver också nå ut till 
målgruppen.

swot
   Landsbygden har ett långsiktigt behov av arbetskraft, innovativa idéer 
och entreprenörskap inom de flesta branscher inklusive de gröna 
näringarna. Grön integration handlar om att utrikesfödda får utbildning 
inom de gröna näringarna parallellt med att man studerar svenska och kan 
bygga upp ett socialt nätverk. Många nyinflyttade har kunskaper och 
erfarenheter med sig från sina hemland som även kan utnyttjas på den 
skånska landsbygden och skapa bättre affärsmöjligheter, nya produkter 
och nya tjänster. 

Främlingsfientlighet
Främlingsfientlighet är ett problem med tendens att öka i hela Sverige, 
även i Skåne. Under 2012 anmäldes 527 främlingsfientliga/rasistiska brott i 
Skåne, vilket är 42 anmälningar per 100 000 invånare. Ofta bottnar 
främlingsfientligheten i en attityd som bygger på okunskap och fördomar, 
och vi måste hela tiden aktivt arbeta för ett öppet och tolerant samhälle 
med respekt för mänskliga rättigheter.

Barn och unga
Av landsbygdens befolkning i Skåne är 25 % under 20 år. Genom att skapa 
delaktighetet för barn och ungdomar och ge dem ansvar och inflytande, 
ökar sannolikheten för ett större engagemang i bygden och chansen är 
större att de vill stanna kvar eller återvända efter studier etc. I detta 
sammanhang är det viktigt att säkerställa ett jämställdhetsperspektiv. Det 
är också så vi kan realisera barnets rätt att bilda och uttrycka åsikter, och 
då särskilt i frågor som rör dem. För barn- och ungas engagemang är det 
viktigt att det finns ett stöd från vuxna, i form av uppmuntran och 
coachning. Samarbete över generationsgränser skapar också gemenskap 
och en gemensam stolthet för bygden där man lever. Under förra 
programperioden har 331 delprojekt inom Leader i Sverige drivits av unga 
mellan 13-25 år. Delprojekten underbygger framtida entreprenörskap och 
146 av dessa har lett till bestående verksamheter. Exempel på projekt är 
fritidsgård, volleybollplan och EPA/moppe-verkstad.  2 622 personer 
under 25 har lagt ner ideell tid i projekten. Erfarenheter från Leaderprojekt 
visar att viktiga frågor för unga är kollektivtrafik, fritidsaktiviteter, skola 
och delaktighet. 

swot
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Landskapsperspektiv                                        1-6
För att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling krävs effektiva mångfunk-
tionella och sektorsövergripande lösningar. Med andra ord: för att klara 
målen i landsbygdsprogrammet krävs ett helhetstänkande. Det går inte att 
se var sektor för sig, vare sig det gäller lantbruk, miljö, hälsa, service, stad 
eller landsbygd. Alla delarna hänger ihop och påverkar varandra. ”Det 
skånska landsbygdsprogrammet - Ett utvecklingsprogram med landskaps-
perspektiv” är en övergripande analys av det skånska landskapet (bortsett 
från städer och större tätorter). I Det skånska landsbygdsprogrammet 
delas länet in efter landskapets förutsättningar istället för utifrån de 
administrativa kommungränserna som vi är vana vid. Analysen hjälper till 
att förstå det skånska landskapets skiftande förutsättningar och mångfald. 
Även om det skånska landsbygdsprogrammet är ett steg i rätt riktigt så 
har vi långt kvar innan vi inom alla sektorer har ett helhetstänk på 
landskapet.

 

Varierat kulturlandskap       4
Skåne är till ytan 11 300 kvadratkilometer och rymmer ett vackert och 
varierat landskap. Den högsta punkten ligger på Söderåsen, 212 meter 
över havet, och den lägsta punkten i Kristianstad, 2,4 m under havsytan, 
vilken också är Sveriges lägsta punkt. Landskapet är omväxlande med 
skogsbygd, mellanbygd, slättbygd och kuststräckor. Det finns en rik 
biologisk mångfald och mängder av utmärkande biotoper. Det varierande 
kulturlandskapet skapar möjligheter för många olika näringsgrenar av 
bland annat skogsbruk, lantbruk, turism och rekreation. Landskapets 
variationer gör dock att förutsättningarna skiftar mellan olika delar, vilket 
kan försvåra helhetstänkande i länet och skapa segregation mellan olika 
områden i Skåne.

 

Levande landsbygd        6
För en levande landsbygd krävs en bygdegemenskap, grundläggande 
service, mötesplatser, innovation och att natur- och kulturmiljöer bevaras. 
På sina håll är bilden en annan. Landsbygden avfolkas, kyrkan, fotbollspla-
nen eller hembygdsgården står allt oftare tom och det blir allt svårare att 
få råd med dess underhåll. Banken, affären, skolan och annan service läggs 
ner. Då är risken stor att bygden mister sin glöd. Samtidigt är det många 
som drömmer om ett landsbygdsboende. Därför är det viktigt att 
investera i landsbygdens resurser för att därigenom behålla en levande 
landsbygd som lockar inflyttare.

Samverkan         1
Tillsammans blir vi starkare! Om landsbygdens aktörer och myndigheter 
skapar nätverk och samverkar blir hela landsbygden mer konkurrenskraf-
tig. Samverkan måste förbättras bland annat mellan skogsbruk, jordbruk, 
forskning, myndigheter och småföretagare. Samarbete mellan mindre 
lantbrukare kan stärka deras företag. Länderna runt Östersjön bör också 
utnyttja sina möjligheter till utbyte och samverkan. Kultur-, miljö- och 
klimatarbete skulle kunna bli mer effektivt om arbete och insatser 
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samkörs. Genom en ökad samverkan mellan entreprenörer på landsbyg-
den kan också paketlösningar och upplevelsekoncept bli möjliga inom 
besöksnäringen vilket leder till ett högre mervärde på landsbygdens 
produkter och tjänster. 

 

Integration mellan land och stad     6
Större delen av Sveriges och Skånes befolkning bor i städer och tätorter 
utan naturlig koppling till vare sig landsbygden eller matens ursprung. 
Landsbygd och stad hänger ihop; den hållbara staden är beroende av 
landsbygden liksom den hållbara landsbygden är beroende av staden. 
Landsbygden föder staden med mat, energi och rekreation och staden 
föder landsbygden med service, kultur och en annan typ av rekreation. I 
Skåne finns allt nära och närheten mellan stad och landsbygd skulle kunna 
utnyttjas mer. Bondens egen marknad och stadsodlingar kan vara sätt att 
stärka kopplingen mellan stadsbor och landsbygd. Stad och landsbygd bör 
också behandlas som ett sammanhängande system inte minst i den 
kommunala översiktliga planeringen.

Tätortsnära landsbygd    1,6
Skånes yta utgörs till 96 % av så kallad tätortsnära landsbygd, medan 
endast 4 % är tätorter och städer med fler än 3 000 invånare. På de 96 % 
som utgör landsbygd bor cirka 25 % av befolkningen. För tätortsbefolk-
ningen kan den tätortsnära landsbygen vara en stor källa till rekreation. 
Närmast tätorterna är påverkan av ljus och ljud påtaglig. Städernas 
utbredning kan medföra osäkerhet om framtiden i närområdet; osäkerhet 
och minskad investeringsvilja kan leda till förfall och fula randzoner. 
Dessutom hotas åkermarken i tätorternas närområde av exploatering 
vilket hotar en uthållig produktion. Den som bor nära staden har emeller-
tid oftast bättre tillgång till kommunikationer, arbetstillfällen, kunder, 
service och kompetens. Med god kommunal planering kan tätortsgrän-
sens landsbygd och tätortens befolkning därför blomstra tillsammans.

 

Kommunal fysisk planering      4
Fysisk planering handlar i grunden om demokrati, hushållning med 
resurser samt att skapa hållbara och trivsamma livsmiljöer, komponenter 
som är lika viktiga på landsbygden som i staden. Större delen av Skåne är 
landsbygd och efterfrågan på landsbygdens resurser ökar. Trots det 
saknas det fortfarande i många kommuners översiktsplaner framförhåll-
ning och rekommendationer om hur landsbygdens mark kan och bör 
användas. Kommunal översiktlig planering är ett befintligt sektorsövergri-
pande verktyg som kan och bör utnyttjas mer för att åstadkomma 
landskapsperspektiv och helhetstänkande. Dessutom bör mer av den 
kommunala planeringen utgå ifrån lokal kunskap genom att till exempel 
uppmuntra arbetet med lokala utvecklingsplaner som sedan arbetas in i 
översiktsplanen.
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Kompetens         1
Skåne fortsätter att vara en expanderande region med spjutspetskompe-
tens inom en rad områden. Kunskapen är hög inom ämnen som alternativ 
energi, men vi behöver bli ännu bättre. För att stärka lantbruken och 
övriga landsbygdsföretag behöver även kompetensen hos företagarna 
höjas inom ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring. Det är inte 
bara kompetens från utbildning som är viktigt utan även erfarenheter och 
traditionella kunskaper knutna till landskapet, kulturen, tradition och 
mathantverk. Dessutom krävs kompetenta handläggare och kompetens 
inom naturresursförvaltning för en fortsatt levande landsbygd. Utanför 
sydvästra Skåne är dock en stor andel sysselsatta inom branscher med 
låga utbildningsnivåer jämför med läget på riksnivå för respektive bransch. 
I kombination med en – utanför de gröna näringarna - ofta lägre produkti-
vitet än i riket ställer detta krav på en omställning inom näringslivet för att 
öka konkurrenskraften genom att öka kunskapsinnehållet i de varor och 
tjänster som produceras. Regionala och nationella utbildningsprognoser 
pekar mot att det finns stor risk på brist på till exempel civil- och högsko-
leingenjörer. Det finns även brist på till exempel vissa grupper av kvalifice-
rade industriarbetare och omsorgspersonal.

Utbildning och forskning       1
I länet ligger en rad olika universitet, högskolor, folkhögskolor och 
yrkeshögskolor. Till exempel Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp 
och Lunds Universitet (LU). Här finns hög kompetens inom traditionell 
lantbruksvetenskap kring odling och husdjursskötsel men också nyare 
områden som t.ex. energi och miljöteknik, liksom högutbildade och 
kunniga lantbrukare. Närheten till SLU gör att det finns en god tillgång på 
forskning inom ämnen som berör de gröna näringarna, med allt från 
genetik till landsbygdsutveckling och landskapsarkitektur. Försöksverk-
samheten, ibland kallad tillämpad forskning, är förhållande vis stor i vårt 
län. Det genomförs årligen runt 400 jordbruksfältförsök inom Skåne där 
hushållningssällskapen i Skåne genomför det mesta. På trädgårdssidan 
kan t.ex. nämnas odlings- och förädlingsförsök på SLU:s försöksgård 
Balsgård. 
   År 2011 hade 24 % av Sveriges befolkning minst en treårig eftergymna-
sial utbildning. Stockholm hade 31 %, och Skåne 25 %. Bilden för Skåne 
kompliceras dock av att endast sydvästra Skåne hade en andel högre än 
rikssnittet (31 %), medan Skåne NO hade 18 %, Skåne NV 19 % och Skåne 
SO 17 %. I Skåne har 72 % av alla elever fullföljt en gymnasieutbildning vid 
20 års ålder, vilket kan jämföras med 74 % för hela Sverige, dock varierar 
andelen mycket mellan olika delar i Skåne. Här finns också de som inte går 
ut gymnasiet och grundskola. Andelen är störst bland unga män. Till 
skillnad mot kvinnorna i Skåne som nästan dubblat sin andel med lång 
eftergymnasial utbildning. För hela åldersgruppen 25-64 år är det 16 % 
som endast har förgymnasial utbildning vilket varierar från 6 till 24 % 
beroende på kommun.  De generationer som kommer in på arbetsmark-
naden har väsentligt högre utbildningsnivå än de som lämnar den. 
   Risken med att utbildningsval görs efter stereotypa könsroller snarare än 
efter förmågor och behov är att matchningen på arbetsmarknaden blir 
sämre än den annars skulle kunna vara. Det innebär även att kvinnor i hög 
utsträckning hamnar inom branscher och yrken som kännetecknas av 
relativt lågt löneläge, vilket förstärker och bevarar inkomstskillnaderna 
mellan män och kvinnor.
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Teknisk utveckling     1,6
Det finns många möjligheter för landsbygden med teknisk utveckling dels 
inom lantbruk, skogsbruk, kommunikation och entreprenörskap. Allt från 
sociala medier där samarbeten och information kan skapas och spridas till 
appar och robotar som förenklar och möjliggör. En grundläggande 
förutsättning för mycket av den tekniska utvecklingen är ett väl utbyggt 
bredband. Å andra sidan kan den tekniska utvecklingen via datorer och 
appar hjälpa t.ex. lantbrukaren med driften och därigenom effektivisera 
arbetet. I nybyggnationer kan alternativa byggmaterial vara en möjlighet.

 

Rådgivning         1
Duktiga rådgivare väcker intresse och ger goda välgrundade anvisningar. 
Under programperioden 2007-2013 har Länstyrelen i Skåne samordnat 7 
493 rådgivningar, varav 3 913 rådgivningar inom Greppa näringen. Det 
finns ett drygt 10-tal utförare som utgör en stor tillgång inom de gröna 
näringarna. Rådgivningen behöver framöver bli ännu bättre för att göra 
lantbruket mer hållbart. Här behövs mer insatser inom till exempel 
markvård och förnyelsebar energi. Rådgivarna behöver också höja sin 
kompetens i helhetssyn på företagets situation, entreprenörskap, 
innovation och förädling.

Goda exempel        1
Skånes landsbygd har många exempel på entreprenörer som lyckats inom 
en mängd olika näringsgrenar. För att få kraft och energi att våga starta 
eller utveckla företag och projekt kan goda exempel vara en stor inspira-
tion. Till exempel kan försöksstationer för biogas eller andra energiprojekt 
vara både till inspiration och kunskapsutbyte för dem som funderar på att 
starta något eget. Eller se hur andra bygder har löst bredbandsfrågan, 
lokalt engagemang och kollektivtrafik m m.

Miljömedvetenhet                     1,3,4
Idag är många konsumenter och lantbrukare miljömedvetna. För att ännu 
fler ska bli det behövs, förutom intresse, relevant och rak information. 
Konsumenter behöver en tydlighet och enkelhet för att göra aktiva och 
medvetna val, istället för impulsmässiga och omedvetna. Det måste vara 
enkelt att jämföra, hitta relevant information om varornas innehåll, pris, 
ursprung och hur de påverkar miljön. 
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Gynnsamt odlingsklimat    2,4
Skånes klimat är gynnsamt för både skogsbruk, jordbruk och djurhållning. 
Tillgång till vatten är en stor naturtillgång och jämfört med övriga landet 
har vi en kort mild vinter. Det gör att vi får en lång vegetationsperiod på 
cirka 220 dagar.

 

God åkermark        2
Sveriges bästa åkermark sett till avkastning finns i Skåne, totalt 448 804 
hektar. Landskapets naturgivna förutsättningar tillsammans med klimatet 
utgör en god grund för ett livskraftigt jordbruk. 2012 skördades 711 800 
ton höstvete och 123 400 ton höstraps i Skåne, vilket motsvarar 37 % 
respektive 54 % av hela Sveriges skörd. Regionen är expansiv. De olika 
markintressena och den höga avkastningen ger höga markpriser, vilket 
bland annat försvårar generationsskiften och ägarbyten. 

 

Exploateringstryck     2,4
Skåne har betydande naturresurser och stor tillväxtpotential. Jord- och 
skogsbruk är nationella intressen. Mellan 2006 och 2010 exploaterades 
727 ha, eller ytan av 1 038 fotbollsplaner åkermark i Skåne. Det är 
framförallt i Öresundsregionen, i den sydvästra delen av Skåne, som 
tillväxten är hög och det är också här som vi har den bästa åkermarken. 
Det är viktigt att ha en långsiktigt hållbar planering av och markanvänd-
ningen i Skåne, framförallt lokaliseringen av ny bebyggelse. Det är inte 
bara städer och tätorters utbyggnad som tar god åkermark i anspråk. Även 
ny spridd bebyggelse på landsbygden behöver överblickas och kommunen 
bör ha en strategi för hur bygglovsansökning i områden med god 
åkermark ska hanteras. Bebyggd åkermark går inte att återskapa.

 

Skog              2,4,5
Av Skånes landyta är ungefär 1/3 skogsmark vilken huvudsakligen ägs av 
privata skogsägare. Av Skånes 16 500 skogsägare är 39 % kvinnor. Skogen 
domineras av barrskog och växer framförallt i norra Skåne och i en kil 
söderut längs Linderödsåsen. I andra delar av Skåne är skogen mer 
varierad och växlar från rena bok- och granskogar, till blandskogar med 
lövdominans. Skogen har stor potential för varierad produktion av 
skogsråvara. Dessutom är skogen en viktig resurs för människans 
rekreation och välbefinnande. Dock kan torrperioder i vissa bygder 
påverka produktonen negativt. Genom att utveckla hushållningen av 
vatten i dessa delar kan problemen minskas. De enskilda skogsbruken i 
Skåne omfattar drygt 10 000 brukningsenheter. Många av Skånes 
skogsägare värnar om och utvecklar både produktiv skog, biologisk mång-
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fald och kulturmiljön i skogen. Några av skogsbrukets problem är brist på 
kunskap om varierad skogsråvaruproduktion och passivt ägande av allt 
äldre markägare. Ungefär en tredjedel av Sveriges skogsägare är över 65 
år. Skogsbruket kritiseras också för bristfällig naturvårdshänsyn och att 
storskalig skogsindustri är dominerande.

 

Vilt/rovdjur      2,4
Djurlivet i Skåne är rikt. Viltstammen ger stora möjligheter att utveckla jakt 
och ekoturism, men den orsakar också skador på skog och odlad mark. 
Det är framförallt älg och rådjur som orsakar skador på skogsmark. Skador 
på åkermark är oftast orsakad av gäss och andra fåglar, men även dovhjort 
och vildsvin kan vara ett problem. Vildsvinstammen beräknas uppgå till 
cirka 100 000 individer i Sverige idag och ökar stadigt i storleksordningen 
25-30 % om året. Skogsbruket och den biologiska mångfalden påverkas av 
viltpopulationen. Till exempel kan skogsägarens val av träd påverkas. Om 
betestrycket är högt, väljs kanske arter som inte är lika betesattraktiva. Det 
är ovanligt med skador från rovdjur, men det senaste året har skador på 
tamdjur av varg ökat i Skåne.

 

Vatten         4
Vatten är Skånes viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. I 
Skåne är årsnederbörden 500-800 mm. Vatten används till mycket, 
exempelvis dricksvatten till djur och människor, bevattning, energiproduk-
tion, kyl- och processvatten i industrier och avloppstransportör. Därför är 
vattenförsörjning, vattenkvalitet och grundvattennivå strategiskt viktiga 
frågor, inte minst med tanke på pågående klimatförändringar. Våra 
ytvatten påverkas på avgörande sätt av markanvändningen och vårt 
intensiva jord- och skogsbruk ger för Sverige ovanligt stora problem i 
vattendrag och sjöar, även om förbättringar har skett. På flera håll hotas 
också badvattenkvaliteten längs kusterna av utsläpp från land. 

 

Vattendrag, sjöar och hav       4
Skånes vattendrag, sjöar och hav är viktiga naturresurser som måste 
skyddas. Idag hotas de av näringsläckage, brunifiering och miljögifter. 
Endast tre procent av Skånes yta består numera av sjöar och vattendrag. 
Skånes speciella geologi och sydliga läge gör många vatten särskilt 
värdefulla för biologisk mångfald. Restaurering och skydd är därför 
angeläget. Vombsjön och Ringsjön är viktiga dricksvattentäkter och det 
finns badplatser och fiske i de flesta skånska sjöarna och åarna. Skåne har 
tre långa kuster som är ovärderliga för turismen i Skåne. För turistnäringen 
och vår egen sommarrekreation kan vikten av god vattenkvalitet inte över-
skattas.
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Entreprenörskap         1,2,3,6
Regionen är expansiv och många företag startas och drivs i Skåne. Totalt 
finns 147 227 arbetsställen med ett eller flera arbetstillfällen, varav 69 590 
finns på landsbygden eller i tätorter med upp till 10 000 invånare. 
Entreprenörskapet är starkt och företagen har en god struktur. Dock 
försvårar krångliga regler och tillståndsprocesser företagandet till exempel 
inom livsmedelsindustrin. En annan bromskloss för entreprenörskap på 
landsbygden är brist på kapital. Småföretagande på landsbygden ger 
många möjlighet att arbeta och bo i samma bygd. Genom att man tar 
tillvara på miljön och de resurser som finns på landsbygden kan företags-
utvecklingen främjas och ge ett mervärde för hela samhället. 

Innovation         1
För en livskraftig landsbygd måste vi tänka nytt och inte fastna i gamla 
hjulspår. Sociala innovationer och kollektiva lösningar har stor potential på 
landsbygden, t.ex. för att lösa brister på service och kollektivtrafik. Genom 
nytänkande inom de gröna näringarna kan traditionella material och 
råvaror användas på nya sätt och skapa nya produkter. Landsbygdens 
resurser kan då användas till hela sin potential. Man bör främja kreativa 
miljöer där en idé får lov att prövas. Att stimulera skapandet av nya 
arbetstillfällen på landsbygden gör att människor kan verka nära där de 
bor. Infrastrukturen, som fiberbredband, är viktig för att skapa förutsätt-
ningar för innovation. Många gånger är även riskkapital, som kan vara en 
bristvara, en nödvändig resurs för att skapa innovationer.

Lönsamhet i jordbruk       2
Hela Skåne behöver ett lönsamt lantbruk och många lantbruk är också 
mycket framgångsrika. Skåne har (2010) totalt 9 337 jordbruksföretag 
vilket motsvarar 13 % av Sveriges jordbruksföretag. Uppdelningen är 39 % 
växtodling, 25 % husdjursskötsel, 8 % blandat jordbruk och 28 % småbruk. 
Av de som förvärvsarbetar inom jordbruket i Sverige finns 18 % i Skåne, 
eller 10 560 personer. Men råvaruproduktionen minskar. Nettovinsten i 
lantbruken är för låg och de utsätts ständigt för hård prispress från 
prisstyrda konsumenter och uppköpare. Andra risker för lantbruket är 
bland annat höga oljekostnader, förändrade stöd och investeringskostna-
der. Nedläggning av lantbruk är inte bara en katastrof för lantbrukaren, 
utan också för bygden och landskapet som riskerar att växa igen. Det finns 
ett stort behov av modernisering, rationalisering och omstrukturering för 
att kunna bibehålla lönsamma lantbruksföretag. 

Storskaligt jordbruk    2,4,
Skåne med sina 4 363 spannmålsföretag kallas för Sverige kornbod och 
präglas av att vara ett lantbruks- och livsmedelslän. På de bördiga 
slätterna är lantbruksenheterna med svenska mått stora och lantbrukarna 
driver ett rationellt jordbruk. Det finns 87 stycken lantbruk som var och en 
har över 500 hektar åkermark. De stora enheterna är konkurrenskraftiga 
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och kompetensutveckling och utbildning underlättas. Dessutom är det 
miljömässigt fördelaktigt med höga skördar per insatsmedel. Odlingssys-
temen är inriktade på ett fåtal växtslag, ofta på stora skiften med låg andel 
ekologisk produktion. Två tredjedelar av arealen utgörs av spannmål med 
sockerbetor och oljeväxter som de största avbrottsgrödorna. Kombinatio-
nen stora fält, fåtal grödor, liten andel ekologisk produktion och därmed 
omfattande användning av bekämpningsmedel hotar den biologiska 
mångfalden. Dessutom kan kulturvärden gå till spillo när mindre skiften 
och småbiotoper rationaliseras bort.

Lönsamhet i animalieproduktionen     2
14 % av Sveriges nötkreatur och 28 % av svinen finns i Skåne. Skåne har en 
hög djurtäthet och goda förutsättningar för en rationell djurhållning. Men 
animalieproduktionen hotas av hård priskonkurrens från andra länder utan 
ett lika gott djurskydd som det svenska. Av det kött som konsumeras i 
Sverige har andelen svenskt kött minskat från 89 % till 53 % mellan 1995 
och 2012. Ett exempel är grisproduktionen. Många konsumenter ser 
framförallt till priset när de handlar och väljer då en billigare, till exempel 
dansk fläskfilé, i stället för den lite dyrare svenska. Det svenska regelverket 
för grisproduktion skiljer sig från många andra länders, vilket gör 
produktionen dyrare. Bland annat ska alla grisar ha halm, svanskupering är 
förbjudet och grisarna får inte fixeras. Mellan 2000-2012 minskade antalet 
grisar i landet med nästan 30 % och i Skåne med ca 34 %. En minskad 
animalieproduktion leder också till färre betesdjur och igenväxning av 
landskapet. 

Generationsskifte        2
Skåne är en expansiv region och har Sveriges bästa åkermark. Markintres-
sena och den höga avkastningen ger höga markpriser, som försvårar 
generationsskiften och ägarbyten. Av Skånes jordbruksföretagare är 25 % 
över 65 år, och närmare 70 % är över 50 år. Samtidigt är endast 5 % under 
35 år vilket kan jämföras med år 2000 då nästan 8,5 % var under 35 år. 
Alltså står lantbruket inför stora generationsskiften. Det är fortfarande 
vanligare att män tar över gården.  För ett livskraftigt skånskt jordbruk 
krävs att nya unga lantbrukare tar över gårdarna, såväl kvinnor som män. 

Diversifiering av företag    2,6
Genom att ha många ben att stå på blir vi inte lika sårbara för förändringar 
i konjunktur och klimat. Ökad diversifiering av landsbygdsföretag skapar 
tillväxt och arbetstillfällen. Under 2007-2011 har totalt 755 landsbygdsfö-
retag fått stöd på sammanlagt 233,5 miljoner kronor för att stärka 
lönsamheten och bärkraften. 2010 hade 3 270 skånska jordbruksföretag 
någon form av kombinationsverksamhet, vilket är en ökning med 58 % 
sedan 2007. Entreprenadarbete och produktion av förnybar energi ökar 
mest, men även turism och produktförädling ökar. Det är inom de senare 
branscherna, tillsammans med hästverksamhet som andelen sysselsatta 
kvinnor är störst.
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Förädling av produkter       1,2,3,6
Skåne är Sveriges kornbod och en nationellt känd matregion med en stor 
primärproduktion. Förädlingsvärdet har stigit i Skåne med 14 % mellan 
1999 och 2010 (riket +20%) men den skånska andelen av förädlingsvärdet 
i riket har sjunkit. Den skånska andelen var 20,7 % år 2010 vilket är en 
minskning med 2,2 procentenheter sedan 1999. Investeringstakten i 
livsmedelsindustrin i Skåne har också sjunkit, 27 % i Skåne och 27 % i riket. 
Skånes tillväxt i livsmedelsproduktionen är beroende av en ökad föräd-
lingsgrad. Att odla och vidareförädla excellenta råvaror på landsbygden 
ger mervärde för produkterna och ökad sysselsättning. En möjlighet är att 
öka förädling av råvaror genom att tidigt i kedjan satsa på innovation och 
produktutveckling. T.ex. odla förädlade sorter av grödor och specialgrö-
dor. Matpotatisens värde stiger med 185 % om den lagras, tvättats och 
säljs till affären istället för att säljas i osorterad binge och med 5 000 % 
när potatisen vidareförädlas till chips och säljs i gårdsbutik. För att höja 
förädlingsgraden av våra produkter och upplevelserna runt dem, måste 
kompetensen, produktkvaliteten och vidareförädlingen öka hos företa-
gen. 

Träförädling               1,6
I Skåne är förädlingen av skogsråvaran låg och kunskap om småskalig såg-
ning av timmer håller på att försvinna. Det mesta förädlas i grannlänen 
samt i Danmark, Finland eller Tyskland. Skogen har en outnyttjad 
tillväxtpotential med dels stor potential för varierad produktion av 
skogsråvara och småskalig virkesförädling, dels för turism och hälsotjäns-
ter. En tallstock ökar t.ex. i värde från 100 %, om den blir tallmassaved, till 
5 788 % om den förädlas till en furutrappa för inomhusbruk. För att öka 
värdet på skånskt trä behöver nischerna i träförädling utvecklas och 
samverkan förbättras mellan specialsnickerier, småsågar och skogsägare. 
Dessutom behöver handelstjänster skapas för specialsortiment av 
skogråvara. Arkitekter, designers och byggnadsingenjörer behöver också 
uppmärksammas på träets möjligheter och potential.

Certifierade produkter      3
Dagligen möter vi olika certifieringar och miljömärkningar. Det finns 
MSC- fisk (Marine Stewardship Council), FSC-trä (Forest Stewardship 
Council), KRAV- gurkor, EU- ekologiskt foder och möbler som är ISO 
14000 certifierade. De olika certifieringarna har alla olika regler för att 
produkterna ska bli godkända att bära deras märkning. Certifieringarna 
finns till för att konsumenter ska bli garanterade produkternas kvalitet, 
tillverkningsätt och/eller ursprung. Skånska producenter skulle kunna 
utvecklas genom att utveckla ett ”skånskt varumärke” med fina råvaror, 
hög kvalitet och ett känt ursprung.

Närproducerat        3
Transporterna och därmed koldioxidutsläppen minskar om livsmedlen 
säljs lokalt. Konsumtion av närproducerade livsmedel är ofta bättre för 
miljön men också för den lokala ekonomin än mat som transporterats 
långt. Skånes struktur och lantbruk gör att länet har goda förutsättningar 
för att öka andelen närproducerat. 

Distribution av närproducerat      3
95 % av konsumenterna skulle köpa mer närproducerat om det fanns i 
affärerna och 40 % tycker att det är viktigt att maten är regionalt eller 
lokalt producerad. Ofta har den lokala och regionala maten problem med 
marknadsföring och effektiva kanaler till försäljning. Det finns befolk-
ningsunderlag för att kunna sälja närproducerade produkter, men detta 
bygger på att distributionskanalerna utvecklas, att medvetandegraden 
hos konsumenten ökar, att producenterna samverkar och att kommunika-
tionen mellan producenter och offentlig sektor stärks. Närproducerade 
produkter har ett mervärde som gör att ett högre pris kan tas ut. Det är 
viktigt att bönder och övriga producenter får ta del av de lite högre 
priserna och att det inte stannar hos mellanhänderna. 

Gårdsförsäljning av alkohol         2,3,6
Sverige har tidigare ansetts ligga för långt norrut för producering av vin, 
men med nya vindruvssorter kan vin produceras i Skåne idag. Det finns 11 
lokala ölbryggerier i Skåne och den största koncentrationen av Sveriges 
300 vingårdar finns i Skåne. En hämmande faktor för bryggerierna och 
vingårdarnas expansion och utveckling är statens alkoholmonopol som 
hindrar dem från att sälja sina produkter på gården. Gårdsförsäljning 
skulle gynna entreprenörer i hela Skåne och kunna ge tillväxt inom 
besöksnäring och ytterligare sätta skånsk mat- och dryckeskultur på 
kartan. Gårdsförsäljning av alkohol är dock en komplicerad fråga, med 
viktiga folkhälsoeffekter, dessutom skulle i detta fall också detaljhandels-
monopolet undermineras. Det är därför viktigt att restriktion tillämpas vid 
eventuellt tillståndsgivande av gårdsförsäljning den dag ett nationellt 
regelverk tillåter detta.

Export            2,3,6
Skånes geografiska läge med närhet till kontinenten och dess utvecklade 
infrastruktur ger landskapet goda exportmöjligheter. Sverige exporterade 
2012 jordbruksvaror och livsmedel för drygt 58 miljarder kr, vilket 
motsvarar cirka 5 % av den totala varuexporten. Skåne är expansivt, har 
starka industrier och hög kompetens inom en rad olika näringsgrenar. Det 
är viktigt för den regionala tillväxten och utvecklingen att de skånska 
bolagen ökar sin export. Inom lantbruket finns en hög exportpotential, 
särskilt om vidareförädlingen ökar. Då kan Skåne stärka sitt varumärke på 
en internationell marknad som en region med exklusiva kvalitetsproduk-
ter.
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Offentlig upphandling             2,3
Syftet med offentlig upphandling är att säkerställa fri rörlighet för varor, 
tjänster, personer och kapital på EU:s inre marknad. Detta för att offent-
liga medel ska användas på bästa möjliga sätt av upphandlande myndig-
heter och enheter i Europa. Den totala försäljningen av livsmedel till 
offentlig marknad i Sverige var 2012 8,7 miljarder kr. Drygt hälften, 4,4 
miljarder kr, bestod av importerade livsmedel varav 1,0 miljarder kr var 
livsmedel som med säkerhet hade kunnat odlas och produceras i Sverige. 
Flest upphandlingar står kommunerna för, 2010 stod de för 42 % av alla 
upphandlingar som annonserades i Sverige. Det har visat sig vara 
problematiskt för lokala producenter att vinna upphandling av energi, 
skolmat, byggnationer m.m. Problemen är att upphandlarna begär in 
anbud på stora mängder och flera olika varugrupper i samma ”anbuds-
korg”, samt att väl utarbetade kvalitetskrav saknas och priset blir helt 
avgörande när anbud utvärderas. Ett förändrat upplägg från upphandlar-
nas sida samt rådgivning och kompetensutveckling för företagarna skulle 
innebära en möjlighet för fler lokala producenter att vara med i offentliga 
upphandlingar och därmed vinna fler marknadsandelar.

Rekreation        6
Grön rekreation och friluftliv är positivt för en god hälsa och kan skapa 
möjligheter för näringslivet. Den skånska landsbygden kan erbjuda 
upplevelser både för den som söker lugn och ro och den som vill ha 
utmanande aktivitet. Här finns 100 mil Skåneled, strövområden, slalomåk-
ning, rodel, stuguthyrning och över 220 naturreservat. På sina håll är dock 
landsbygden otillgänglig, framförallt i jordbrukslandskapet där åkrarna är 
stora och gångstigarna få. Att skapa paketresor inom rekreation och att 
vidareutveckla det skånska varumärket har en enorm potential. Dock 
måste detta göras med varsamhet så att det skånska landskapet vårdas 
och biologisk mångfald bevaras. Det kommunala ansvaret är stort för att 
samordna så att inte de värden som ger attraktion förskingras.

Trädgårdsnäringen                 6
Den svenska trädgårdsnäringen producerar ett värde på ca 7 miljarder 
kronor i primärproducentledet och sysselsätter ca 20 000 personer på hel 
och deltid. Detta på en areal av 50 000 ha. Den svenska trägårdsbran-
schen representerar en större tillväxtpotential än många andra branscher, 
just på grund av att omsättningen per areal inom trädgårdsnäringen är så 
hög. Skåne län är det län som har den största produktionen. Länet 
dominerar de flesta produktionsinriktningarna inom den hortikulturella 
primärproduktionen och har t.ex. flest och störst växthus- och frilandsod-
lingsföretag i Sverige. I Skåne finns 627 företag med trädgårdsodling i 
växthus eller på friland, vilket motsvarar en tredjedel av rikets företag. 
Skåne har extremt goda förutsättningar att producera trädgårdsproduk-
ter för den svenska såväl som den europeiska marknaden, såväl ekologiskt 
som traditionellt. Trädgårdsnäringen har också mycket duktiga producen-
ter som lever i en hårt konkurrensutsatt värd och skulle kunna hävda sig 
väl i den internationella konkurrensen. Väldigt lite av den svenska 
produktionen går emellertid på export.

Utemiljöbranschen och fritidsodling     6
Den svenska trädgårdsbranschen består av tre stora sektorer; trädgårds-
näringen, utemiljöbranschen och fritidsodlingen. Tillsammans omsätter 
dessa sektorer över 80 miljarder kronor i slutkonsumtionsvärde. Den 
svenska utemiljöbranschen omsätter cirka 23 miljarder kronor. Utemiljö-
branschen består av flera olika delar, som trädgårdsarkitektur, -planering 
och -förvaltning. Många av Skånes vackra och spännande trädgårdar har 
stor utvecklingspotential inom besöksnäringarna och trädgårdsturismen 
växer snabbt. 
   Den svenska fritidsodlingen omsätter i 13 miljarder kronor i form av 
växter, redskap och andra förnödenheter, har 70 000 organiserade 
trädgårdsentusiaster i olika föreningar och 6.5 miljoner svenskar har 
tillgång till en egen trädgård. Den svenska trädgårdsbranschen är delaktig 
i utvecklingen av den svenska hälso- och sjukvården på ett innovativt 
kostnadseffektivt sätt. Trädgårdsbranschen har också en stor fördel 
framför andra branscher, nämligen att den behöver mycket arbetskraft, 
välutbildad men också personer med lägre utbildning platsar inom 
trädgårdsnäringen.

Häst          6
2010 fanns det 52 400 hästar i Skåne, vilket motsvarar 14,5 % av Sveriges 
hästar. Detta är en ökning med 46 % sedan 2004. Hästen har alltså en allt 
mer betydande roll på landsbygden. Hästnäringen i Sverige omsätter 20 
miljarder kr varje år, genererar 10 000 heltidstjänster och är lantbrukets 
fjärde största inkomstkälla. Det finns en stor potential i att använda hästen 
i skånskt landsbygdsföretagande, allt från avel och ridskolor till turridning 
och grön rehabilitering. Några av våra största svenska stjärnor inom 
hästsporten har också sina anläggningar i Skåne. Dessutom är hästen en 
stor dragningskraft för stadens innevånare, framförallt unga kvinnor, att 
både ta sig till och bosätta sig på landsbygden. Det stora antalet hästar 
och ryttare i landskapet kan dock bli orsak till konflikt mellan markägare, 
fotgängare, bilister och ryttare. Ridleder och ridslingor är ett sätt att 
avhjälpa konflikterna. 

Turism         6
Skånes landsbygd har en stor dragningskraft på turister, både från Sverige 
och från övriga världen. 2012 hade Skåne 4 593 672 gästnätter varav 22,6 
% var utländska gästnätter. Av Sveriges totala turism ligger Skånes andel i 
genomsnitt på ca 10 %. Under 2011 spenderade turister 19,8 miljarder 
kronor under sina besök i Skåne vilket skapade sysselsättning till drygt 13 
300 personer. Det geografiska läget gör att Skåne är lättillgängligt för 
turister från övriga Europa. Länet har en varierande natur och ett rikt 
kulturarv, vilket gör landskapet attraktivt. Skåne har stora möjligheter att 
utveckla turism inom jakt, fiske, matupplevelser etc. Det finns också 
potential att knyta samman tjänster till paketlösningar så att det blir 
enkelt för besökaren att bo, äta, resa och uppleva Skåne på bästa sätt. 
Dock kan massturism innebära slitage på landskapet och det krävs 
översiktlig planering för att skapa en hållbar turism i de mest turisttäta 
delarna av Skåne.  
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Befolkning         6
I Skåne bor idag över 1,2 miljoner människor vilket är 13,22 % av Sveriges 
befolkning. Ungefär hälften bor på landsbygden eller i tätort med mindre 
än 10 000 invånare. Trots att Skåne ökat sin andel av rikets befolkning de 
senaste decennierna är andelen av nationens BNP oförändrad eller till och 
med svagt sjunkande. Regionen har sedan 1980-talet upplevt en stadig 
befolkningstillväxt och under åren 2006-2009 nåddes rekordnivåer. I sin 
helhet fortsätter invånarantalet alltjämt att öka i Skåne, även om den 
kraftiga ökningen avtagit något de senaste två åren. Därtill är tillväxten 
ojämnt fördelad över geografin. Under 2011 ökade Skånes invånarantal 
med 9 600 personer, vilket innebar en positiv utveckling i nästan alla 
skånska kommuner, framför allt i Sydvästra Skåne där 50 procent av 
Skånes befolkning bor. Nyinflyttning till landsbygden är i regel något 
positivt. De nyinflyttade kan komma med nytt kapital och nya idéer som 
gagnar bygden. Landskapet är demografiskt uppdelat. Sverige och Skåne 
står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning där många äldre 
bor på landet. Av landsbygdens befolkning är ca 20 % över 65 år. 

Lokalt engagemang       6
För en levande landsbygd är lokala utvecklingsinitiativ och ideellt 
engagemang två av grundbultarna. Det hänger ofta ihop med föreningsliv, 
bygdegemenskap och drivkrafter i bygden. Landsbygden i Skåne har ett 
gediget föreningsliv. Skånes hembygdsförbund har 102 medlemsfören-
ingar och Riksidrottsförbundet har registrerat 2 324 föreningar i Skåne. 
2008 arbetspendlade 1,4 miljoner svenskar över kommungränsen. 
Arbetsgemenskapen i samhället förändras till fritidsgemenskap där 
arbetet inte längre är en naturlig mötesplats i bygden. Detta kräver ett 
högre engagemang från invånarna och nya mötesplatser för att hålla 
bygden levande. Service och infrastruktur, som bredband, är viktiga 
satsningar för att stimulera bygdegemenskap. För landsbygdens fortsatta 
utveckling är det viktigt att stärka det lokala ledarskapet. Att skapa 
förutsättningar att gå från eldsjäl till lokal ledare.

Nätverk och mötesplatser       6
För en levande landsbygd är nätverk och sociala möteplatser viktiga. 
Stabila mötesplatser i lokalsamhället är på många sätt ett sammanhål-
lande kittet i bygden. Exempel på mötesplatser kan vara den lokala 
butiken, skola, värdshus, bygdegårdar, kollektivtrafik m.m. Aktivitetshus 
kan även bli företagarhotell. Nätverk mellan företagare bidrar till både 
socialt utbyte och ökad marknadsföring. För att nätverket ska fungera bra 
krävs en informell struktur, en tillit till nätverket och dess medlemmar. Det 
är en fördel om medlemmarna i nätverket är olika men ändå har gemen-
samma mål. I framtiden kanske ideella, privata och offentliga verksamhe-
ter (t.ex. kommunala verksamheter) kan mötas på landsbygdens mötes-
platser.
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Jakt       4,6
Jakt är en populär fritidsaktivitet , 2012 löste nästan 20 000 personer 
jaktkort i Skåne. Jakten har en ökad ekonomisk betydelse då skogsägare 
ofta kan få en högre inkomst från jaktintäkter än från skogsbruket. För att 
minska viltskador inom skogs- och jordbruket har jägarna stor betydelse. 
De har också en viktig roll vid viltolyckor. Ekoturism och jakturism har en 
stor potential att öka i Skåne. Européer lägger två miljarder på jaktturism 
per år och fler och fler kommer till Sverige.  Paketresor med boende, mat 
och jakt har alla möjligheter att lyckas i Skåne, med stor tillgång till 
jaktbart vilt och goda kommunikationsmöjligheter. 

Skogsbruk             2,4,6
I Skåne finns 390 000 ha skogsmark med en tillväxt på ungefär 2 700 000 
m3/år. Årligen avverkas ca 3 100 000 m3, och produktionsintresset väger 
tungt för skogsbrukarna. I länets norra delar finns huvudsakligen barrskog 
med dominans av gran. Ett intensivt skogsbruk med monokultur påverkar 
biologisk mångfald negativt och bidrar till försurning. Det omfattande 
uttaget av grot (grenar och toppar) gör att man överutnyttjar skogen utan 
att föra tillbaka något biologiskt material. Dessutom lämnar skogsmaski-
nerna markskador efter sig. För att undvika markskador är det viktigt att 
planera körningen. Längre söderut blir inslaget av ädellövskog större, 
skogar som hyser en stor biologisk mångfald med rödlistade arter. I stort 
sett all skånsk skog är tätortsnära och skogen är ofta utsatt för ett hårt 
tryck från allmänheten. Samtidigt ska skogen användas som en förnyelse-
bar resurs för både energiändamål och virkesproduktion. Konflikt kan 
uppstå när skogen både nyttjas för rekreation och som en resurs som ger 
kapital och arbetstillfällen. 

Anställning inom landsbygdsföretag            2,6
74,77 % av alla företag i Sverige är enmansföretagare. Att gå från ett 
enmansföretag till ha anställda är ett stort steg. Många lantbrukare och 
andra företagare tar in arbetskraft från europiska och icke europeiska 
länder. Arbetare med lägre löneanspråk, avgifter och ofta utan kollektivav-
tal. För EU/EES-medborgare är det enkelt att komma till Sverige och arbeta 
genom Schengensamarbetet och Migrationsverket beviljar ytterligare ca 
15000 nya arbetstillstånd årligen till personer från övriga länder i världen. 
Från en del håll finns oro att arbetskraft från andra länder ska underminera 
den svenska arbetsmarknaden genom att arbeta för en lägre lön än de 
kollektivavtalade, men de kan också vara en fantastisk tillgång, med för 
oss nya erfarenheter. 

Lågstatusyrken     2,6
Ett problem inom lantbruket är att vissa yrken, i synnerhet djurskötaryrket, 
betraktas som ett lågstatusyrke. Lantbruket är en avancerad biologisk 
tekniknäring, vilket måste synliggöras mera för att öka attraktiviteten och 
höja yrkesstatus. Även om lantbruket domineras av män är det inom 
djurskötaryrket som den kvinnliga inbrytningen är tydligast. Nästan en 
tredjedel av de anställda djuruppfödarna och djurskötarna är kvinnor 
under 35 år. Därför är det extra viktigt med insatser som stärker djurskö-
tarnas status. 
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Säsongsboende       6
Delar av Skåne, t.ex. Österlen, Bjärehalvön och Kullen, har många 
säsongsboende som är folkbokförda på annan ort. Att ha säsongsboende 
är ofta positivt för en bygd. Bygden kan tjäna pengar på turism och öka 
chansen att till exempel affär och kollektivtrafik finns kvar. Men det 
betyder också att kommunen inte får något skatteunderlag från dem som 
inte är skrivna på orten, men som ändå kräver service som kostar. Det 
krävs även utbyggnad av vatten och avlopp. Många säsongsboende flyttar 
även till sina sommarhus vid pensionen vilket kräver högre krav på den 
kommunala servicen och skapar en hög åldersstruktur. Om många hus i 
en by är säsongsboende blir byn tom och kan kännas ödslig på vintern. En 
annan aspekt är att husen och trädgårdarna eventuellt tas om hand sämre 
under den tid då de säsongsboende inte är där, vilket kan ge ett avvisande 
intryck. Ett exempel är Torekov där det bor cirka 1 100 personer på 
vintern, 2-3 000 på våren och hela 6-8 000 på sommaren. 

Service        6
En del landsbygdskommuner har en tuff ekonomi, vilket medför att 
service försvinner på landsbygden. Av befolkningen i Sjöbo kommun har 
17 % över 5 minuter till närmsta grundskola och 33 % har över 10 min till 
närmsta apotek, vilket kan jämföras med Landskrona kommun där ingen 
har över 5 min till närmsta grundskola eller över 10 min till närmsta 
apotek. När social service avvecklas, d v s att skolor, sjukvård och affär 
försvinner från byn, blir det mindre attraktivt att bosätta sig där. När 
servicen försvinner, försvinner också många lokala jobb. Detta leder ofta 
till en negativ spiral där allt färre väljer att bo och leva i området. Dock 
visar en SIFO- undersökning från 2011 att närmare 45 % av de som inte 
bor på landsbygden idag skulle vilja bo där. Bland unga kvinnor är siffran 
hela 70 %. För en livskraftig landsbygd krävs en fungerande infrastruktur 
och service. För att hitta lösningar behövs samverkan både på regional 
och lokal nivå med parter som Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, 
kommuner och lokala krafter. 

Arbetstillfällen       6
Den relativa arbetslösheten är större i Skåne än i riket totalt (11,3 procent 
mot 8,5 procent). Skåne har dessutom Sveriges lägsta sysselsättningsgrad 
(Skåne SO är enda delregion i Skåne med högre sysselsättningsgrad än 
rikssnittet). Framför allt den östra delen av Skåne har haft en svag 
utveckling av sysselsättningen, medan en stark inflyttning till den västra 
delen av regionen har ökat behovet av handel, offentlig service m.m. Även 
företagstjänsterna har växt kraftigt i sydväst. Den höga sysselsättningstill-
växten i sydvästra Skåne har dock inte varit tillräcklig i relation till den 
snabba befolkningstillväxten, vilket resulterat i att den västra delen av 
regionen har de lägsta sysselsättningsgraderna. 
Generellt kan konstateras att regioner som har en hög andel industrisys-
selsatta - såsom nordöstra Skåne -reagerar mer känsligt på en vikande 
konjunktur eller – i extremfall – på en ekonomisk chock än regioner som 
har en låg andel. Detta mönster blev särskilt tydligt vid konjunkturned-
gången 2008-2009 som framför allt drabbade tillverkningsindustrin. I 
synnerhet är regioner med ett fåtal dominerande industriföretag sårbara 
under en vikande konjunktur. I hela regionen kan kommunerna Bjuv, 
Bromölla, och Perstorp betraktas som sårbara.

Stressrelaterad ohälsa       6
Stressrelaterad ohälsa är ett problem både i staden och på landsbygden. 
Landsbygden har stora rekreations- och rehabiliteringsmöjligheter för 
personer med utmattningssyndrom. Till exempel genom grön rehabilite-
ring och trädgårdsterapi. Inom landsbygdsutveckling krävs ofta ett stort 
engagemang av byborna. Inte sällan leds bygdelaget, föreningsstyrelsen 
etc. av en eller flera ”eldsjälar”. De är drivande personer i bygden som ”ser 
till att saker händer”. Att eldsjälarna bränner ut sig är en risk både för 
bygden och för dess projekt. 

Leader         6
I Skåne finns ett nätverk av åtta fungerande Leaderområden idag. Under 
programperioden har strukturen byggts upp och många har engagerat sig 
ideellt i såväl LAG-styrelser som i Leaderprojekt. Totalt har hittills 375 
Lederprojekt beviljats stöd under programperioden 2007-2013. Den lokala 
landsbygdsutvecklingen i Skåne har en solid grund att stå på som borde 
utnyttjas i kommande programperiod. Om redan fungerande strukturer 
förstörs, kan det vara svårt att hitta motivation och engagemang till att 
bygga upp nya.

Bostad         6
Det råder överlag bostadsbrist i Skåne, framför allt i huvudorterna. Det 
råder särskilt stor brist på hyresrätter. Enligt bostadsmarknadsanalysen för 
Skåne 2013 har 31 av 33 skånska kommuner brist på hyreslägenheter. 
Bostadsmarknaden på den skånska landsbygden är varierande. På sina håll 
är priserna skyhöga och på andra kan bostäder köpas för en spottstyver. 
På 1950-talet bodde fortfarande nästan 80 % av befolkningen på 
landsbygden och 20 % i städerna, idag är dessa proportioner omvända. Ett 
liv på landet ses som hög livskvalitet av många. Många unga idag vill leva 
sitt liv på landsbygden och framförallt är den stadsnära landsbygden en 
attraktiv boendeform. På många håll finns det gott om bostäder att köpa, 
men för den som inte har kapital att köpa en bostad kan ett liv på landet 
bli svårt att förverkliga.

Pendlarort         6
Att bo på landsbygden idag innebär många gånger att du tvingas pendla 
till ditt arbete då arbetstillfällena ofta är färre än invånarantalet på 
landsbygden. Så kallade pendlarorter kan vara både positivt och negativt 
för en bygd. Positivt då folk har möjlighet att bo kvar i området och inte 
behöver flytta från landet. Negativt då kopplingen till bygden ofta blir 
svagare. Tiden för engagemang minskar och människor spenderar sina 
pengar utanför bygden, genom att pendlare t.ex. handlar och klipper sig i 
staden när de ändå är där. Detta är negativt för den lokala ekonomin men 
även för den globala miljön eftersom pendling med framförallt bil ökar 
koldioxidutsläppen och oljeberoendet samt riskerar att bidra till ett 
överskridande av miljökvalitetsnormerna i orten eller staden som man 
pendlar till. Den lokala servicen konkurreras ut, landsbygden urholkas och 
byn reduceras till en sovplats. Dock behåller orten skatteunderlaget från 
den som pendlar även om den arbetar på annat håll.
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Bredband        6
Landsbygdens befolkning ställer allt högre krav på tillgång till bredband 
med hög hastighet och kvalitet, då det både förbättrar förutsättningarna 
för företagande på landsbygden och tillgången till offentlig och kommer-
siell service. Regeringen har som mål att senast år 2020 ska 90 % av alla 
Sveriges hushåll kunna få tillgång till 100 Mbit/s, i Skåne är målet 95 %. 
Tyvärr är bredbandsutbyggnad en långsam och dyr process. I oktober 
2012 hade endast 39 % av Skånes hushåll tillgång till bredband, för hushål-
len på landsbygden var motsvarande siffra 6 %. För att påskynda utbygg-
naden krävs ett ökat politiskt engagemang, såväl i ord som i handling.

Transport        5
Skåne är Sveriges port till Europa och genom landskapet går många och 
tunga transporter. Att vara ett ”transitlän” innebär både fördelar och 
nackdelar. Fördelar är bland annat att infrastrukturen är relativt väl 
utbyggd och besökare har lätt att hitta hit. Infrastrukturen kan även 
användas till kommunikation mellan stad och land och till distribution av 
landsbygdens varor. Nackdelarna är att lastbilstransporterna till 94 % är 
beroende av fossila bränslen och att de tunga transporterna bidrar till 
buller vilket försämrar boendemiljön. I slutet av 2012 fanns 69 089 lastbilar 
registrerade i Skåne län. 

Allemansrätten       6
Tack vare allemansrätten kan vi röra oss tämligen fritt i naturen. Förutom 
att den ger fantastiska möjligheter till rekreation så lockar allemansrätten 
många turister från andra länder till Sverige och Skåne. Det ställer krav på 
information om allemansrättens begränsningar och där trycket blir hårt vill 
det till att kommunerna tar sitt ansvar för renhållning. Skåne är dock det 
län i Sverige med lägst andel allemansrättslig mark och landskapet är på 
sina håll otillgängligt med ett rationellt jordbruk och barriärer i forma av 
stora vägar och järnvägar.
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Geografiskt läge              2,3
Skåne har nära kopplingar till södra östersjöregionen och öresundsregio-
nen, och det geografiska läget är därför på många sätt gynnsamt. 
Dessutom gränsar Skåne till två hav och har ett gynnsamt klimat med 
goda odlingsförutsättningar. Det är nära till övriga Europa och man har ett 
gott samarbete med länderna runt Östersjön och särskilt med Danmark 
genom Öresundsregionen. Närheten till den danska huvudstadsregionen 
och växande marknader runt Östersjön ger unika utvecklingsförutsätt-
ningar för regionen samtidigt som det ställer krav på särskilda insatser för 
att kunna förvalta och ta vara på potentialen. Närheten till Väst- och 
Centraleuropa gör att det är lätt att dels få nya influenser och inflyttande 
från grannländerna, men också problem som lättare kan ta sig in den 
vägen, bl.a. över Öresundsbron, eller via någon av länets större hamnar 
och transportstråk.

Korta avstånd             3,6
Länet har ca 1,2 miljoner invånare och invånarantalet beräknas öka till 
nästan 1,4 miljoner år 2021. Mycket folk på en, med svenska mått mätt, 
liten yta. Avstånden är korta i länet, närhet och tillgänglighet är några av 
Skånes starka sidor. Detta borde utnyttjas bättre då avståndet mellan 
producent till konsument också kan bli kort och transporterna likaså. 
Bondens egen marknad är ett exempel där närhet står i fokus. Produkter 
som saluförs, kommer från gårdar nära marknadsplatsen och säljs av 
bönderna själva.

Infrastruktur        6
Vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser skapar tillsammans med 
bredband tillgänglighet – en förutsättning för Skånes fortsatta utveckling. 
Skåne har en relativt god utbyggd infrastruktur när det gäller vägar och 
järnvägar men än har vi långt kvar till att nå det nationella målet om 
tillgången till snabbt bredband. I Skåne finns också många vandrings- och 
cykelleder som skulle kunna utnyttjas bättre.

Kollektivtrafik       6
Kollektivtrafiken i Skåne består av buss, tåg och båt, med Skånetrafiken 
som trafikhuvudman.  I länet finns cirka 4 100 hållplatser för kollektivtrafik 
och de lokala Pågatågen kör på 4 linjer och binder samman 46 orter och 
städer. Kollektivtrafiken är i framför allt västra Skåne relativt god medan 
det i den östra delen av länet ser sämre ut. Många som bor på landsbyg-
den är helt beroende av bil. De som använder kollektivtrafiken mest är 
barn, unga och kvinnor. De är många gånger inte bara beroende av bil 
utan också av någon som kör bilen. Därför är kollektivtrafiken också en 
viktig fråga ur jämställdhets- och barnperspektiv. Där den allmänna 
kollektivtrafiken inte finns kan lokala lösningar som till exempel mobilsam-
åkning vara alternativ. 
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Byggnadsvård        4
Skånes landsbygd har ett rikt och varierat bestånd av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. Om den ska finnas kvar behöver den tas om hand. 
Omkring 10 000 byggnader och anläggningar är genom olika lagar 
skyddade mot förvanskning (2010). De flesta finns i städerna. Demogra-
fiska förändringar och rationaliseringar inom jordbruket har i viss mån lett 
till ovarsam hantering av bebyggelsen samt till minskad hävd av kultur-
landskapet. Detta kan få negativa konsekvenser för det samlade intrycket 
av en bygd. Ett ökat privat och offentligt engagemang för byggnadsvård 
kan dock ses vilket förväntas få positiva effekter för landsbygdens 
kulturmiljöer.  

Mediabild      3,6
Mediabilden av landsbygden påverkar i hög grad landskapets attraktions-
kraft och inte minst integrationen mellan stad och land. Idag framställs 
den skånska landsbygden i media ofta som antingen främlingsfientlig och 
bakåtsträvande, eller som en romantiserad plats att längta till. En sökning 
på ”blogg + lantliv” ger 684 000 träffar på Google. Det förekommer en 
romantisering av landsbygden i olika tv-program, tidningar och reklam. 
Många företags reklam spelar på landsbygden som något ärligt, rent och 
ursprungligt och det är inte ovanligt att landsbygden framställs som ett 
”Bullerbyideal” (t.ex. Mc Donalds, Bregott). En annan bild av Skåne som lätt 
etsar sig är den av länet som ett enda stort gult rapsfält. Mediabilden är en 
faktor som spelar stor roll och som det är nödvändig att förhålla sig till. I 
en tid då våra val allt mer styrs av livsstil och självförverkligande bör vi så 
långt det är möjligt sträva efter att nyansera den. Att fokus på mat, framför 
allt närproducerad mat med lokala traditioner, har ökat i media är positivt 
för den skånska landsbygden.
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Kulturmiljö         4
Skånes kulturmiljöer utgör en betydande resurs för landsbygden. Lokalt 
engagemang, bygdegemenskap och turistnäring har ofta kulturmiljön som 
grund. Även höga naturvärden kan vara kopplade till kulturmiljöer, 
exempelvis odlingsrösen och alléer. Kyrkor, byggnadsminnen och 
fornlämningar har ett skydd genom Kulturminneslagen och för dessa finns 
offentliga resurser att tillgå. Mycket kvarstår dock att skydda av landsbyg-
dens kulturhistoriskt värdefulla miljöer. För att kunna bevara, använda och 
utveckla dessa behövs ekonomiska resurser och engagemang, såväl privat 
som offentligt. Ett hot mot landsbygdens kulturmiljöer är exploatering 
men även bristande ekonomiska resurser.  

Kulturutbud och kulturella noder     6
Kultur fungerar som utvecklingsmotor och är en bärare av kunskap och 
förändring. Samtidigt står kulturen för kontinuitet, arv och historia. Städer 
har av tradition haft ett rikare kulturutbud än landsbygden och det är 
också städer som har setts som utvecklingsmotorer i samhället. En 
framgångsfaktor som också kan och bör tillämpas mer på landsbygden. En 
undersökning gjord av Folkrådet visar att 61 % av landsbygdsborna i 
Sverige är nöjda med kulturutbudet och 57,7 % är också nöjda med sin 
fritid. Landsbygden har stor potential till ett spännande kulturutbud i form 
av stora billiga lokaler, inspirerande och tillåtande miljöer och kreativa 
aktörer. Kultur är också ett sätt att identifiera sig själv, sitt företag eller sitt 
varumärke. Genom upplevelser och berättelser kring en vara eller tjänst 
kan ett mervärde skapas som många gånger är nödvändigt för att vara 
konkurrenskraftig.

Matkultur         3
”Goer mad, möed mad och mad i rättan tid.” Att ta tillvara och återuppta 
lokala och regionala traditioner och förädlingssätt har inom gastronomin 
fått en renässans, vilket också börjat smitta av sig på maten vi lagar 
hemma. En uppåtgående trend som är viktig att upprätthålla och utveckla.  
Även om vi lägger allt mindre tid på matlagning så ökar andelen av 
hushållens ekonomi som läggs på restaurangbesök. Matintresset är stort i 
Sverige – ca 350 böcker inom genren måltidslitteratur ges ut per år, vilket 
är en bok per dag. En fyrdubbling sedan millennieskiftet. Mat är en av 
Skånes viktigaste näringar. Länge har det mer eller mindre enbart handlat 
om primärproduktion och livsmedelsindustri men nu seglar den småska-
liga gårdsförädlingen upp som ett starkt kort att räkna med, till fördel för 
spridningen av det lokala matarvet. Om vidareförädlingen av våra fina 
lokala råvaror ökar, kan Skåne sätta ett ännu starkare märke på matkartan. 
Ett hot är att ålen, som har en speciell plats på den skånska mattallriken, 
håller på att utfiskas.
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Biologisk mångfald        4
Hela 50 000–100 000 arter dör ut i världen per år, antaget att det finns 
mellan 10 och 20 miljoner arter på jorden idag. Även Skåne står inför stora 
utmaningar. Idag bor drygt 1,2 miljoner invånare i Skåne, vilket motsvarar 
13 procent av hela Sveriges befolkning. Området är expansivt med en 
ökande befolkning, framförallt i sydväst. Expansionen leder till påfrest-
ningar på naturen och stora uttag av naturresurser. Den biologiska 
mångfalden är rik i Skåne idag och landskapet har en speciell flora och 
fauna. Ca 5 % av Sveriges Natura 2000 områden finns i Skåne. 1878 av 
landets 4127 rödlistade arter finns i Skåne, vilket motsvarar 45,5 %.  Men 
de natursköna och biologiskt mest värdefull områdena ligger ofta isolerat 
i landskapet utan möjlighet för arter att röra sig emellan. För att gynna 
den biologiska mångfalden är det viktigt att naturen inte överexponeras 
eller växer igen ytterligare. Trots många insatser, naturreservat, arbetet 
med hotade arter etc. hotas den biologiska mångfalden i Skåne idag av 
bland annat exploatering, intensiv markanvändning och miljöförstöring. 
Dessutom hotas mångfalden av korsförlamningar i regelsystemen som 
omöjliggör för den enskilde företagaren att klara en produktion utan att 
hamna i orimligheter.

Betesmark/Betesdjur    2,4
Skåne har totalt 56 210 hektar betesmark och slåtteräng etc., varav 96 % är 
betesmark. Framför allt i norra Skåne råder det brist på betesdjur. Följden 
blir att fler av de allra värdefullaste ängsmarkerna växer igen och därige-
nom minskar den biologiska mångfalden. Betande djur är viktiga för 
bevarandet av landsbygdens natur- och kulturarv. Skåne har idag ca 3 100 
värdefulla ängs- och betesmarksobjekt. För att vända trenden med 
minskande antal betesdjur krävs ökad förståelse i samhället för vad skånsk 
och svensk köttproduktion står för. Att det värdesätts bättre och att 
mervärdet faktiskt tillfaller företagaren som producerar.

Igenväxning och nedläggning av lantbruk 2,4
Till skillnad från Skånes slättbygd som har växtzon 1, har Skånes skogs- 
och mellanbygder växtzon 2 och 3. Dessutom är enheterna i dessa 
områden oftast mindre. De mindre gynnsamma omständigheterna gör 
ofta att ekonomin blir sämre, vilket ökar risken för att lantbruken läggs 
ner. I dessa delar är andelen lantbruk med betesdjur större. I Götalands 
slättbygd, där södra Skåne ingår, finns 900 företag med nötkreatur. I 
Götalands mellanbygd, där norra Skåne ingår, finns däremot hela 2 242 
företag med nötkreatur. När lantbruken lägger ner, försvinner betesdjuren 
och landskapet riskerar att växa igen, vilket medför att höga biologiska 
värden förloras och landskapet snabbt förändras.
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Småbiotoper         4
Skånes landskap är varierande och rymmer många speciella biotoper 
eftersom vi geografiskt omfattas av både boreal och kontinental zon. En 
biotop är ett område med naturliga gränser som karakteriseras av vissa 
yttre faktorer. Odlingslandskapets småbiotoper ligger ofta som inspräng-
da öar eller linjer i det omgivande brukade landskapet. De är väldigt 
viktiga eftersom de ofta har höga kultur- och naturvärden, och bidrar med 
att upprätthålla viktiga ekosystemtjänster som exempelvis näringsreten-
tion, pollinering och naturlig skadedjursbekämpning. De kan också utgöra 
korridorer och tillfälliga refuger för djurs, växters och människors rörelser i 
landskapet. När jordbruket rationaliseras så är det ofta småbiotoperna 
som får stryka på foten eftersom det då anses utgöra odlingshinder. 
Åkerholmar, stenrösen, åkerkanter, diken och våtmarker är exempel på 
viktiga biotoper som är värda att bevara. Genom att skapa och bevara 
specifika biotoper gynnas den biologiska mångfalden och vårt varierade 
landskap bevaras. 

Ädellövskog         4
Många av Skånes hotade arter är beroende av ädellövskog. Under de 
senaste 200 åren har ädellövskogsarealen minskat drastiskt. Skåne har 
bland annat 13 % bok i virkesförrådet. Idag är de äldre värdefulla boksko-
garna starkt fragmenterade i landskapet, konkurrens från gran är stor. 
Många av de bokar som är lämpliga för rödlistade lavar är gamla och dör. 
För att rädda den biologiska mångfalden behövs det nyskapas ädellövskog 
och naturvärden knutna till ädellövskog. Det finns en förhållandevis hög 
andel skogsmark i Skåne som lämpar sig för ädellöv. Intresset att omvand-
la barrskog till ädellövskog är alltjämt begränsat, men har ökat de senaste 
åren. För att öka intresset ytterligare behövs ett ökat fokus på vad 
befarade klimatförändringar kan innebära för skogsproduktionen.

Fågelliv         4
Till Skåne lockas många besökare av det rika fågellivet som är ett resultat 
av det varierande landskapet. Fågelriket, Vattenriket och Skanör/Falsterbo 
är exempel på platser där fågelintresserade från hela världen samlas. 
Fågelfaunan i Skåne präglas av en unik sammansättning. I Skånes 
Fågelatlas uppges 192 fågelarter säkert häcka i landskapet vid den senaste 
inventeringen, och många andra passerar årligen. Fåglarna påverkas i stor 
utsträckning av människans aktiviteter, dels direkt av t.ex. odlingsmetoder 
och byggande, dels indirekt av klimatförändringar. Landskapet har en stor 
potential för ekoturism inriktad på fågelskådning, kurser och paketresor. 
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Våtmark        4
Våtmark är under en stor del av året vattenmättad mark, oftast med 
grundvattenytan nära markytan eller över. I landskapet är våtmarkerna 
naturens naturliga reningsverk. De senaste 150 årens utdikningar har lett 
till att omkring en tiondel av den ursprungliga våtmarksarealen finns kvar 
i Skåne. Det bästa sättet att bevara och återskapa en rik livsmiljö åt 
djurgrupper knutna till vattendrag är att återföra vattendragen till mer 
ursprungliga förhållanden. Mellan 2004 och 2011 har anlagda våtmarker 
från 697 ha till 1 653 ha, men mycket återstår till miljömålet. Vattenmaga-
sin blir också allt viktigare då risken för extremt väder ökar, både ur 
bevattningssynpunkt vid torka och som utjämningsmagasin vid stora 
nederbördsmängder. 

Ekosystemtjänster       4
Ekosystemtjänster är de tjänster som naturen erbjuder oss, exempelvis 
rent vatten, bördig jord och pollinering av våra grödor. Värdet av 
honungsproduktionen är 117–135 miljoner medan binas pollinering 
värderas till 189–325 miljoner kronor i Sverige. Alltså 1,4–2,8 gånger 
högre än värdet av honungsproduktionen. Det skulle vara katastrofalt 
både ekonomiskt och ur matproduktionsvinkel om pollinerarna dog ut. 
Dessutom är pollineringen av bin och andra insekter avgörande för den 
vilda floran. Vegetationens betydelse för luftkvaliteten och naturliga 
vattendrags betydelse för vattenrening är exempel på sådana tjänster 
som representerar än större belopp. Tjänsterna vi får av naturen är 
livsnödvändiga och för att behålla stabila ekosystemtjänster krävs hög 
biologisk mångfald. 

Kretslopp i lantbruket      4
Skåne län har ett skiftande landskap med olika naturtyper och markegen-
skaper och varierar från 1 till 3 i växt-zon. Lantbruken är inriktade på det 
som fungerar bäst efter landskapets förutsättningar. Detta gör att 
djurbesättningar och växtodlingar inte alltid finns på samma ställe, vilket 
möjliggörs genom användningen av stora mängder mineralgödsel. Det 
gäller även Sverige i stort. Det är en orsak till att lantbruket många gånger 
har ett bristande kretslopp. Den totala försäljningen av mineralgödsel 
inom jord- och trädgårdsbruk uppgick 2010/11 till 704,3 milj. kg Sverige. 
Dock är detta en stor minskning från 1990/91 då hela 1 130,9 miljoner kg 
såldes. Andelen ekologisk produktion, där det fokuserars mer på 
kretsloppstänk, är också relativt låg i Skåne. 

Övergödning              4,5
Vid all odling sker ett växtnäringsläckage till miljön, främst för att växterna 
inte tar upp lösta ämnen under höst och vinter när nederbörden orsakar 
stor urlakning. Ju större överskott av näringsämnen, tillförsel minus 
bortförsel, desto större risk för övergödning men det beror också på 
andra faktorer. Bland annat beror det mycket på jordart, vilka grödor som 
odlas där t.ex. är mjölkgårdens vallar ett bra skydd mot kväveläckage 
under hösten.  Övergödning från lantbruk till vattendrag innebär stora 
problem i Skåne och avrinningsområden med mycket jordbruksmark 
uppvisar de största förlusterna av kväve och fosfor. Regionen arbetar 
aktivt med frågan, bland annat genom Greppa Näringen* och överskotten 
minskar sakta för både kväve, fosfor och kalium. Sedan 1995 har överskot-
tet av fosfor i Sverige minskat med 85 % och idag ligger många växtod-
lingsgårdar till och med på ett underskott av fosfor vilket är påtagligt i 
sydvästra och sydöstra Skåne. De största överskotten finns på djurgårdar 
med hög djurtäthet eftersom den mesta näringen stannar kvar på gården 
i form av stallgödsel.  I Skåne ligger balansen på en genomsnittlig 
växtodlingsgård i sydvästra Skåne på +35 kg N, - 7 kg P/ha och -12 kg K/
ha. På en mjölkgård i norra Skåne med hög djurtäthet ligger balansen 
typiskt runt +150 kg N/ha, +6 kg P/ha och +19 kg K/ha. 

Dränering      4,5
Fungerande dränering är väsentlig i åkermark, så att inte ytavrinning och 
erosion uppträder vid regn – vattnet ska röra sig ner genom marken, inte 
ovanpå. Dräneringen kräver både täckdikning i gott skick och en god 
markstruktur. Om täckdikningen behöver ses över finns det skäl att 
överväga om reglerbar dränering kan vara ett alternativ. Reglerbar 
dränering används inom lantbruket för att bättre kunna tillgodose 
grödornas vattenbehov. Brunnar installeras så att grundvattennivån kan 
höjas eller sänkas på åkermarken. Detta ger möjlighet att klara sig med 
väsentligt mindre vatten under torka och det sänker mängden kväve och 
fosfor som rinner vidare till vattendragen och havet.

Bekämpningsmedel    4,5
74 % av jordbruksarealen behandlas med ogräsmedel i Skåne. Lantbrukare 
som använder bekämpningsmedel får gå utbildningar om sprutmedel, 
vilket gör att vi har kunniga bönder inom ämnet. Dessutom används 
miljötänkta preparat som är betydligt bättre för naturen än många äldre 
preparat. Dock visar Länsstyrelsens undersökning av grundvattnen från 
2007 till 2010 att en tredjedel av proverna innehöll bekämpningsmedel 
och att hela fyra av tio fynd kom från ogräsbekämpning. I naturen 
förekommer bekämpningsmedel sällan ensamma, utan i en blandning av 
olika substanser. När olika medel blandas kan det bli så kallade samver-
kandeeffekter. Effekter vi ännu inte vet påverkan av.

* Greppa näringen är rådgivning för lantbruk. Syftet är att minska över-
gödningen, minska utsläppen av växthusgaser samt att främja en säker 
hantering av växtskyddsmedel på gårdsnivå.  Det är ett samarbete mellan 
Jordbruksverket, LRF, Länsstyrelserna och flera andra rådgivningsorganisatio-
ner i Sverige.
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Klimatförändring        5
Årsmedeltemperaturen i Skåne län var 8,0°C mellan 1991-2010, till skillnad 
från 1961-1990 då medeltempraturen var 7,2°C. Det är en höjning med 0,8 
grader. Det är få verksamheter som kommer att förbli helt opåverkade om 
klimatet förändras. Forskning tyder på att mer extremt väder, havsnivåhöj-
ningar och hot mot vår flora och fauna kan bli verklighet. För att kunna 
arbeta förebyggande, behöver vi i samhället veta var de största riskerna 
finns och vilka anpassningsbehov som krävs för att minska negativa 
effekter. Det kan t.ex. handla om problem med bevattning och körskador. 
Ett förändrat klimat kan leda till förändringar i lantbruket som, förutom de 
negativa konsekvenserna, även kan bli positiva genom möjlighet att odla 
nya grödor och ytterligare en odlingssäsong.

Klimatpåverkan        5
För att motverka klimatförändringarna måste vi begränsa vår klimatpåver-
kan. Lantbruket kan bidra med att begränsa Sveriges klimatpåverkan, 
bland annat genom produktion av förnybar energi. Själva jordbrukspro-
duktionen måste också minska sin klimatpåverkan och energianvändning 
så långt det bara är möjligt. Skåne som är ett län med intensivt jordbruk 
har ett stort ansvar för att minska det svenska jordbrukets klimatpåverkan, 
t.ex. genom att använda handelsgödsel mer effektivt och tillämpa sparsam 
körning. I andra ledet behöver vi konsumera mindre kött.  Av det nötkött 
som konsumerades i Sverige 2012 var endast 53 % svenskt, vilket betyder 
att vi inte behöver sluta äta svenskt och ändå kan minska vår köttkonsum-
tion.   

Havsnivå         5
Skåne med sin långa kuststräcka och många låglänta landområden är 
särskilt sårbart vid stigande havsnivåer. I Skåne förekommer det inte heller 
någon landhöjning vilket det fortfarande gör längre norrut. År 2100 är det 
troligt att vi får en medelhavsnivåhöjning i Skåne på mellan 0,2 till 0,7 
meter. Enligt vissa scenarier till och med upp till 1 meter. Och sedan stiger 
det troligen snabbare. Stigande havsnivåer är ett hot mot bebyggelse, 
infrastruktur samt natur- och kulturmiljöer i kustnära områden. Stora 
värden riskerar att skadas. Det handlar inte bara om tillfälliga översväm-
ningar utan också om att vissa områden permanent kan sättas under 
vatten. Här krävs mera framsynt planering än tidigare och att ytor 
reserveras för t.ex. badstränder och strandängar, när dagens kommer att 
läggas under vatten.

 

Sjukdomstryck växter/djur           3,4,5
Skåne har idag ett relativt lågt sjukdomstryck hos växter och djur. Det 
finns en oro att epizootier (Epizooti är en allmänfarlig sjukdom som kan 
spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa) och epide-
mier (utbrott av något, vanligen sjukdomar) ska bli vanligare till följd av 
klimatförändringar. Även växtsjukdomar, mögel- och svampangrepp samt 
nya skadedjur befaras öka med ett varmare klimat, vilket kan leda till en 
ökad användning av bekämpningsmedel.
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Ekologisk produktion       2,3,4,5
Ekologisk produktion innebär odling utan kemiska bekämpningsmedel, 
mineralgödsel och genmodifierade organismer (GMO) och det är viktigt 
att djuren vistas utomhus och får utlopp för sitt naturliga beteende. 
Biologisk mångfald främjas eftersom växtskyddet i ekologisk produktion 
främst baseras på en varierad växtföljd. Skåne har en låg andel ekologisk 
produktion och år 2012 var 5,7 % av jordbruksmarken certifierad för 
ekologisk produktion, eller under omställning till ekologisk produktion. 
Efterfrågan på ekologiska produkter har hittills vuxit snabbt men 
produktionen hänger inte med. Omställning till ekologisk produktion tar 
ca 2 år och först därefter finns möjlighet till merbetalning för produkterna. 
Omställningstiden kan därför vara mycket kostsam. 

Strandskydd         4
Skåne omges i tre av fyra vädersträck av hav. Kusten är mycket värdefull, 
både för människor, djur och växter. I Sverige har vi en strandskyddslag-
stiftning som syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten. Inom strandskyddsområdet är det 
bland annat förbjudet att uppföra nya byggnader, men uppfyller man 
vissa givna krav kan man få dispens. Strandskyddet omfattar normalt 
land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd. Långa sträckor vi kust och sjöar är sedan tidigare 
bebyggda i Skåne och trots strandskyddet ökade bebyggelsen inom och 
utom 100 m från kust- och strandlinje med 8 % mellan åren 2006 och 
2009. Den bebyggelsetyp som ökade mest var fritidshus med 14 %. För att 
främja utvecklingen på landsbygden finns det möjlighet för kommunerna 
att i vissa utredda områden tillåta ny bebyggelse. Skåne har i dagsläget 
inga så kallade LIS-områden (Landsbygdsutveckling I Strandnära läge). 
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bristande, idag finns endast 23 tankställen för gas i Skåne och merparten 
av dessa ligger i Malmö, Lund och Helsingborg med omnejd. Biogasan-
läggningar är dessutom en stor investering. Både stöd för investering och 
produktion behövs. Kunskap kring biogas behöver integreras i växtod-
lingsrådgivningen för att bättre nå lantbrukarna. 

Energiskog      2,5
2011 odlades energiskog på 2 282 ha i Skåne vilket motsvarar 0,5 procent 
av den totala åkeranvändningen. Det går att få investeringsstöd för att 
plantera energiskog på åkermark. De arter som är tillåtna är salix, poppel 
och hybridasp. Energiskog är en förnyelsebar energikälla som kan minska 
våra utsläpp av växthusgaser. På lämplig mark och plats kan plantering av 
energiskog vara ett alternativ till att åkermark beskogas och därmed 
bevaras åkermark och biologisk mångfald. Dock är en del negativt 
inställda till energiskogen då den förändrar och förhindrar ett öppet 
landskap och på så sätt förändrar lanskapets karaktär. Dagens regler 
missgynnar dessutom utvecklingen av andra fleråriga energigrödor.

Vindkraft         5
I Skåne finns drygt 356 vindkraftverk i drift. Med ett antagande om att ett 
hushåll använder 5 000 kWh el per år så täcker verkens produktion på 1,11 
TWh användningen hos 221 812 hushåll. De som är emot vindkraftverk 
menar att de förstör landskapsbilden, att de låter och ger störande 
skuggor. Om vindkraften placeras fel kan den vara ett hot mot fåglar och 
fladdermöss. Vindkraften är dock förnybar energi och Skåne har ett bra 
vindläge på många ställen. Dessutom ger vindkraft ett antal följdeffekter 
som att marken runt omkring skyddas från annan exploatering och 
därmed bevaras åkermark och biologisk mångfald. Likafullt kräver 
vindkraft en stor initial investering och långa tillståndprocesser med 
många överklagande är vanligt.

Solenergi      2,5
Solenergi kan utnyttjas aktivt på två sätt, för produktion av el som 
vanligtvis sker genom solceller och för produktion av värme genom 
solfångare. 2011 indikerar bidragsansökningarna en produktion i Skåne på 
totalt 1 508 MWh. Många lantbrukare är intresserade av solenergi för att 
den inte tar ny mark i anspråk och för att den kräver måttlig investering. 
Lantbrukare har också ofta stora ekonomibyggnader som lämpar sig väl 
för produktion av solenergi. Jämfört med en energigröda ger solceller 20 
till 50 gånger så mycket energi per ytenhet, vilket innebär att när tekniken 
blir billigare kommer användningen att kunna öka mycket kraftigt. 
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Förnybar energi        5
Om vårt utsläpp av växthusgaser ska minska, måste en allt större andel av 
energin vi använder och producerar komma från förnybara energikällor 
som t.ex. närvärme, solenergi eller vindkraft. Förnybar energi kan även 
vara positivt ur försörjningssynpunkt. Den ger lokala jobb och minskar 
länets energiberoende. För mer lokal producerad energi krävs bättre och 
smartare distributionsnät med lagring av överskottsenergi, som möjliggör 
utjämning av produktions- och förbrukningstoppar. En ändrad lagstiftning 
där småskalig produktion av energi gynnas är också viktigt för att öka pro-
duktionen. Genom ökad samverkan och utveckling av tekniska och 
ekonomiska lösningar kan användande av lokalproducerad förnybar energi 
göras möjlig. 

Lokalproducerad energi    2,5
Länet har en stor utvecklingspotential inom produktion av förnyelsebar 
energi. På skogsidan ökar uttaget av skogsbränsle som grenar, toppar och 
stubbar. På sikt kan fossilfria lantbruk vara en möjlighet. Idag är lönsamhet 
i lokalproducerad energi svag, odling av energigrödor är begränsad och 
offentliga energi- upphandlingar är svåra för lantbrukaren. För att 
försörjningstryggheten av energi i södra Sverige ska öka behövs utveck-
ling och större möjligheter att producera och leverera energi lokalt. En 
ökad diversifiering av verksamheten kan minska sårbarhet för lantbruka-
ren och på sikt skapa nya arbetstillfällen. 

Energieffektivisering       5
Energieffektivisering är en förutsättning för att minska utsläppen av 
växthusgaser och ett första steg innan man byter till ett förnybart 
energislag är att inte använda mer energi än nödvändigt. Energieffektivi-
sering har en initial kostnad men på sikt finns mycket pengar att tjäna. Vid 
energieffektivisering ser man i första hand om beteende och rutiner kan 
ändras för att spara energi. Ett exempel är att genom att gå en kurs i 
sparsam körning har lantbrukare kunnat spara 10-15 % av dieselanvänd-
ningen. Nästa steg är att byta till energieffektivare utrustning. För att bli 
riktigt energieffektiv behövs ofta hela systemet bytas ut, vilket vanligen 
görs i samband med om- eller nybyggnad i jordbruket. I trädgårdsbran-
schen finns mycket energi att spara genom att bygga energismarta 
växthus.

 

Biogas      2,5
Skåne har en stor potential för biogas. Regionen är tätbefolkad, kunska-
pen om biogas är stor och erfarenhet finns. Länets omfattande djurhåll-
ning ger råvara för biogas i form av gödsel. Rötningen gör gödseln till ett 
bättre gödningsmedel eftersom kvävet blir mer tillgängligt för växterna. 
Stora mängder råvaror till biogas finns också i form av restprodukter från 
livsmedelsindustrin. Efterfrågan på biogas ökar, 2018 ska hela kollektivtra-
fiken i Skåne drivas av biogas. Än så länge är infrastruktur för biogas 
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Stöd       2,6
Utbetalda stöd är en stark motor för landsbygden. Projekt kan initieras och 
drivas, företag utvecklas, unga lantbrukare kan få en bra start och arbete 
för miljön blir lönsamt. Till exempel betalades 2012 t.o.m. april 2013, 1 186 
575 000 kr i gårdsstöd och 277 053 000 kr ut i miljöersättning från 
Länsstyrelsen i Skåne. Företagsstöd, projektstöd och Leader inklusive 
kompetensutvecklingsinsatser har innevarande programperiod omfattat 
ca 1 miljard kronor på 7-årsperioden vilket gett nyttor på flera olika sätt. 
Det finns också brister med stöden. Stödreglerna kan ibland upplevas som 
krångliga och stelbenta, ibland som alltför generella. Det finns alltså 
mycket gott som tillkommer genom stöden, men också sådant som kan 
förändras och förbättras. En förändring som kan komma att få stora 
negativa konsekvenser är diskussioner om utjämning av gårdsstöden. 
Förändrade LFA-områden kan kraftigt påverka möjligheten till att hålla 
marker öppna i Skånes skogsdominerade område.

Krångliga regler     2,6
Många uppfattar regler och bestämmelser som krångliga och som hinder i 
utvecklingen. En småföretagare på landsbygden har i stort sett lika mycket 
regler att följa som ett stort företag. Detta medför att den enskilda 
företagaren ska besitta hög kompetens inom många olika områden samt 
ger en stor arbetsbelastning särskilt inom det administrativa området. 
Andra problem som framhålls är att regler förändras under programperio-
derna och att de olika regelverken mellan verksamhetsområden och 
länder krockar med varandra. Det behövs en förbättring och förenkling av 
regler och styrmedel för att landsbygden ska kunna utvecklas och få den 
kraft som det finns potential för.

Dödvikt      2,6
Det pågår en diskussion angående dödvikt i landsbygdsprogrammet, d v s 
stöd till projekt och investeringar som hade genomförts även om de inte 
fått stöd. Det finns delade meningar om dödviktens omfattning vilket kan 
påverka kommande programs möjlighet att ge investeringsstöd till 
företag. I Skåne delar vi inte oron för dödviktsproblematiken. Vi ser en stor 
potential att kombinera företags- och projektstöd med både företags- och 
samhällsnytta. 
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”vinter och köld
och sprängning av jorden
våren och såren
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satsningar
Inom projektet Skånsk landsbygdskraft kan du läsa om erfarenheter och synpunkter 
angående programperioden 2007-2013 i Skåne (www.landsbygdskraft.se). I sam-
band med detta har vi identifierat styrkor, svagheter, möjligheter och hot för den 
skånska landsbygden. Något som tillsammans ger en såväl djup som bred nuläges-
bild.

I det här avsnittet vill vi dra slutsatser av nuläget för att blicka framåt. Utgångs-
punkten är att peka på viktiga satsningar för skånsk landsbygds utveckling. Vi har 
inspirerats av s.k. GAP-analys och för att identifiera ett GAP har vi bedömt nuläget 
samt ett önskat läge för satsningarna. Detta GAP är dock inte direkt kopplat till den 
kommande budgetfördelningen. En satsning kan förvisso vara viktig men ändå inte 
kräva omfattande resurser, som ett hjul för en bil, samtidigt som en kortare förflytt-
ning inom en annan satsning kan behöva omfattande budgetmedel.

Vi tror att de följande slutsatserna ger oss ett stabilt underlag när vi ska kombinera 
EU:s och Sveriges nationella riktlinjer med behoven i Skåne. Vi är övertygade om att 
utfallet kommer bli en både vass och effektiv handlingsplan.
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och nu brinner hela skogen”
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satsningar satsningar

Önskat läge

Nuläge

efFe ktiv 
kompetens utveckling

stimulerad 
innovation och 

entreprenörskap

Ökad förädlingsgrad

värna och nyttja 
den biologiska mångfalden

stärkt jämställdhet 
och ickediskriminering

klimatanpassning 
och minskad 

klimatpåverkan

Balanserade flöden 
och säkerställd 

kvalitet på vatten

jordBruks-och skogsmarkens 
användning och bördighet

EU:s gemensamma priori-
teringar för landsbygdsut-
veckling:

1. Uppmuntra till kun-
skapsöverföring och 
innovation inom jordbruk 
och skogsbruk och i 
landsbygdsområden. 
(Ska genomsyra övriga 
prioriteringar 2-6).

2. Öka konkurrenskraf-
ten inom alla typer av 
jordbruk och förbättra 
jordbruksföretagens 
möjlighet att överleva.

3. Främja organisationen 
av livsmedelskedjan och 
riskhanteringen inom 
jordbruket.

4. Återställa, bevara och 
främja ekosystem som 
är beroende av jord- och 
skogsbruket.

5. Främja resurseffektivitet 
och stödja övergången 
till en koldioxidsnål och 
klimattålig ekonomi inom 
jordbruks-, livsmedels- 
och skogsbrukssektorn.

6. Främja social inkludering, 
fattigdomsbekämp-
ning och ekonomisk 
utveckling i landsbygds-
områden.

övergripande

sektorsövergripande 
arbetssätt med 

landskapsperspektiv

kommunicera bättre inom 
och utom programmet

Ökad attraktionskraft 
för att leva, verka 

och besöka

Identifierade satsningar 
visas i två nivåer. Här visas 
de övergripande och på 
följande sidor kommer mer 
detaljerade satsningar. 
Satsningarna är slutsatsen 
av SWOT-analysen och visar 
behoven för skånsk lands-
bygdsutveckling.

Ska genomsyra EU-prioritering 1 – 6  
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satsningar satsningar
eFfektiv kompetensutveckling

Satsning på kompetensutveckling är egentligen inget eget område, utan en viktig del i all 
utveckling. Skåne satsar mycket på forskning och utveckling men vi når låga effekter i det 
konkreta företagandet. Kunskapsöverföring mellan forskning, företag, offentlig- och ideell 
verksamhet måste stärkas eller rent av byggas. 

Kompetensutveckling är investering i företagare och individer. Det är de som sedan ska göra 
skillnad. Metoder och pedagogik för att korta tiden mellan kompetensutvecklingsinsatser och 
handling är viktigt. Det är det som skapar effektiv kompetensutveckling. 

Inom landsbygdsprogrammet pågår mycket verksamhet. Idéer behöver spridas och erfarenhe-
ter utbytas, såväl positiva som negativa. Att låta nya innovationer eller satsningar utgå från det 
som redan gjorts effektiviserar programmets insatser. 

Landsbygden behöver dessutom de engagerade entreprenörerna, såväl de som känner lands-
bygdsprogrammet och bland nya aktörer. 

Det gäller att stärka varumärket LANDSBYGD och dess produkter och tjänster. I det avseendet 
behövs kommunikativ utveckling och innovationer för att tydligt visa olika metoder för livsmed-
elsproduktion.

kommunicera bättre inom och utom programmet
Öka rådgivarkårens kompetens 

kring he lhetssyn på företagandet

Stärka och utveckla kunskaps-
överföringen mellan forskning 

och privat-, offentlig- och idee l l 
sektor

Individ- och behovsanpassad 
komptensutveckling

Information och service 
til l landsbygdsprogrammets 

målgrupp

Kommunikation 
mellan tätort och 

landsbygd

Främja kunskap om 
närproducerade 
livsmede l och 

konsekvensen av 
konsumentens va l

Nya kommunikationsformer mellan 
forskning, näring och samhälle

Ta fram konkreta 
tematiska utveck-

lingsstrategier 

Kommunikations-
system för ökad 

transperens i livs-
medelskjedjan
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Nuläge
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satsningar satsningar

För att klara framtidens utmaningar måste den skånska landsbygden utvecklas med beaktande 
av dess främsta resurs – landskapet. En viktig del i detta arbete är att stimulera till ett mera 
aktivt ställningstagande rörande landsbygden i den fysiska planeringen. Beslut som fattas i 
staden får konsekvenser för landsbygden och vise versa. Landsbygdens landskap är ett resultat 
av sektorspolitik inom en rad områden: jordbrukspolitik, miljöpolitik, tillväxtpolitik etc. – inte av 
en samlad landskapspolitik. Med andra ord är landskapet – landsbygdens främsta resurs – en 
”biprodukt” av åtgärder inom de olika politikområdena. 

För att öka sysselsättningen och stärka tillväxten på landsbygden behöver Skåne stärka entre-
prenörskapet i länet. 

Åldersstrukturen i landsbygdsföretagen visar behov på stimulans av generationsskifte och 
generellt krävs fler entreprenörer.

Innovationer och nytänkande är av yttersta vikt om vi ska kunna konkurrera på en internationell 
marknad. Nya smarta hållbara lösningar är viktiga oavsett vilken bransch man verkar i, gammal 
som ny.

sektorsövergripande arbetssätt med landskapsperspektiv stimulerad innovation och entreprenörskap

stor samhällsnytta

liten samhällsnytta

st
or

 fö
re

ta
gs

ny
tt

a

lit
en

 fö
re

ta
gs

ny
tt

a

stor samhällsnytta

liten samhällsnytta

st
or

 fö
re

ta
gs

ny
tt

a

lit
en

 fö
re

ta
gs

ny
tt

a

Mångfunktione lla före-
tagsetab leringar (t ex 
energis lukande växt-
hus nära god tillgång 
til l överskottsenergi 

från staden)

Överbrygga kommungränser, 
se til l landskapets förutsätt-

ningar och behov istä l let 
för adm. gränser genom t ex 

landskapsana lyser

Samverkan mellan 
privat, idee l l, offentlig 

verksamhet, me llan 
loka l, kommunal och 

regiona l nivå samt mel-
lan kompletterande 

kompetenser

Främja arbetet med lokala 
utvecklingsplaner

Integration och 
kommunikation 

mellan stad & land 
(människor, varor, 

tjänster)

Utveckla lands-
bygdsnära tätort 
och tätortsnära 

landsbygd

Stimulera det 
kommunala 

landsbygdsenga-
gemanget

Landsbygden 
som en sjä lv-
klar de l i den 
kommunala 

översiktsplane-
ringen

Nyttja natur- och kulturarvet i 
närings livsutveckling

Stimulera den tekniska 
utvecklingen 

Öka investerings-
takten i lands-
bygdsföretagen

Skapa förutsättningar 
för fler entreprenörer 

på landsbygden

Stimulera sam-
verkan mellan 

företag och andra 
aktörer

Stimulera 
generationsväx ling

Önskat läge

Nuläge

Önskat läge

Nuläge
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satsningar satsningar

Om alla landsbygdsföretagare ökar förädlingsgraden och därmed mervärdet för sina produkter 
och tjänster, stärks förutsättningarna för landsbygdens tillväxt kraftigt. Det kan handla om 
äpple som blir must, spannmål som odlas till en speciell kvalitet för en kvarn eller att man väljer 
grödor med högre omsättning. Ska Skåne behålla sin position som en ledande matregion måste 
länet jobba med allt från att öka stoltheten för skånsk mat till nya innovationer, tidigt i produk-
tionskedjan. Vi måste också ha vassa spjutspetsar som tydligt markerar Skåne som en kulinarisk 
destination. 

Betande mular är avgörande för att säkra den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. 
Satsningar för att göra betesproduktionen lönsam i mellan- och skogsbygd kräver särskild upp-
märksamhet. Samverkan är här ett nyckelord.

Småbiotoperna är viktiga överallt i landskapet men speciellt i slättbygd som ofta är extremt 
påverkat och utarmat när det gäller biologisk mångfald. Många småbiotoper och kantzoner 
(vägkanter, dikeskanter etc) utnyttjas nästan aldrig men är värdefulla biotoper liksom våtmarker, 
som utöver biologisk mångfald och näringsupptag, också ger stort värde för rekreation. Nyttjas 
växtmassan för biogasproduktion uppstår dubbel samhällsnytta, för biologisk mångfald och för 
vattenkvaliteten, genom att näringsämnen avlägsnas från vattennära arealer.

Ökad förädlingsgrad värna och nyttja den biologiska mångfalden
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Inspirationsinsatser 
för ett brett intresse 

av förädlingshöjande 
utveckling

Effektivisera distribu-
tionsformer och skapa 
marknadsplatset för 

småska liga förädlings-
företag

Gör skåningen 
medveten och 

stol t över skånsk 
mats mervärde

Förädla koncept och skapa spjut-
spetsar - t.ex. ku linarisk desti-

nation i världsklass

Insatser för kund-, 
marknads- och 
sä ljkompetens 

Utveckla den 
småska liga trä-

förädlingen

Förädla biogas til l 
fordonsgas

Fler marknads-
platser för skånsk 
mat och trä i små 

volymer

Öka samverkan mellan 
matproducenter och 

offentlig sektor

 Produktutveckling och 
divers ifiering tidigt 
i produktionskjedjan 

(uppströms innovation).

Biogas från 
slåtterytor 

Småbiotoper i jord-
brukslandskapet

Samverkan för lönsam betespro-
duktion i me llan- och skogsbygd

Önskat läge

Nuläge

Önskat läge

Nuläge
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satsningar satsningar

Jordbruks- och skogsmarken är den naturresurs vi alla lever av. Skåne har förutsättningar 
för hög bördighet både på åker och i skogen, minskad lönsamhet och ibland kortsiktighet i 
företagandet äventyrar dock denna resurs långsiktigt. Eftersatt dränering, ökad markpackning, 
dåliga växtföljder, minskad mullhalt i marken och otillräcklig kalkning påverkar den långsiktiga 
bördigheten i negativ riktning. 

Det finns också ett stort tryck på åkermarkens användning. Livsmedels- och energiproduktion 
samt exploatering av åkermarken för bebyggelse eller infrastruktur konkurrerar.
Klok användning av åkermark och satsning på bördigheten av naturresursen mark är viktigt.

Allt oftare får vi antingen för mycket eller för lite vatten. Vädret blir alltmer extremt. Långsiktiga 
bevattningsförutsättningar och förmågan att hantera stora vattenflöden kommer vara viktigt för 
både jord- och skogsbruk. 

30 000 kemikalier produceras i världen. Vissa når vår natur och vårt vatten. En del av dessa 
genom produktionsmedel i jordbruket. Att säkra vattenkvalitet och minimera jordbrukets påver-
kan är viktigt.

Att säkra kvaliteten och balansera flödena av vårt viktigaste livsmedel och produktionsmedel är 
långsiktigt avgörande.

jordBruks- och skogsmarkens användning och bördighet Balanserade flöden och säkerställd kvalitet på vatten
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Bevarande av 
god åkermark 

Erosionsskydd (gä llande 
såväl vind som vatten)

Bevarad bördighet och ökad mull-
ha l t på åker- och skogsmark med 

hög produktionsförmåga

Dräneringsstatus 
på jordbruks-

mark 

Långsiktiga bevatt-
ningsförutsättningar

Naturliga flödesförhållande i 
vattendragen utan vandrings-

hinder

Vattenkva lité i ytvatten

Våtmarksarea l

Skyddszoner Vattenkva lité i 
grundvatten

Önskat läge

Nuläge

Önskat läge

Nuläge
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satsningar satsningar

Klimatförändringarna kräver ny klok energiförsörjning men också sparsam användning. Detta är 
inte bara ett problem utan också en stor möjlighet för landsbygdsföretagande. Potentialen för 
produktion av förnyelsebar energi är tydlig men rullar ännu inte av sig själv. Energieffektivise-
ring av livsmedelskedjan är viktig. Här finns mycket att göra, både genom relativt enkla insatser 
men också via större mer utmanande uppgifter. 

Den största klimatpåverkan i lantbruket kommer från de biologiska processerna, d v s lust-
gasavgången från marken och metanbildning i mark och idisslarmagar. Viktiga åtgärder här är 
maximalt utnyttjande av tillfört kväve till marken och tillförda fodermedel till djuren.  

Det är mångas dröm att få leva på landet. Frisk luft, tystnad, gemenskap, närhet till naturen. 
Relationen till platsen vi lever på blir särskilt tydlig på landsbygden. Landskapets värden värnas 
där människor bor och verkar. Något som lockar besökare. Med samlade krafter kan vi stärka 
förutsättningarna för det önskade livet på landet med allt vad det innebär av livskvalitet och 
samhällsnytta. Detta i samklang med att förutsättningarna förbättras för ett konkurrenskraftigt 
företagande.

klimatanpassning och minskad klimatpåverkan Ökad attraktionskraft för att leva, verka och besöka
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Rötning av 
gödse l

Loka l produktion av 
förnybar energi

Planering för höjd havsyta

Effektivisering av 
jord- och skogsbrukets 
energianvändning

Effektivare 
användning 
av kväve och 
fodermede l

Anpassning av 
jord- och skogs-
produktion til l 

ett förändrat 
klimat

Utveckla export-
mognadsgraden i 
besöksnäringen

Bygg ut IT-infrastrukturen

Öka samverkan 
mellan befolk-

ningen i lokala-
samhället

Bevara och utveckla 
tjänsteutbudet samt 

upplevelser på lands-
bygden

Gör landsbygden 
attraktiv som arbets-

plats

Bevara och 
utveckla vand-
rings-, cyke l- 
och ridvägar

Satsa på barn-
familjernas 

behov

Stabila lokala 
mötesplatser  och 
utvecklingsnoder

Nya kreativa kol lektiv-
trafiklösningar

Önskat läge

Nuläge

Önskat läge

Nuläge
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satsningar

Vi har ett ojämställt samhälle, det gäller både i stad och på landsbygd. En annan utmaning är 
integrationsfrågorna. Det gäller mellan stockholmare och smedstorpare så väl som syrier och 
röstångabor. Vi behöver också bli bättre på att ta tillvara barn och ungdomars framtidsdrömmar 
när vi bygger landsbygdssamhället. 

Det krävs en genomtänkt konkretisering i kommande handlingsplan för landsbygdsprogram-
met. Även tydliga rutiner i det dagliga handläggningsarbetet är viktiga för att jämlikhetsfrå-
gorna ska ta ett steg framåt. 

satsningar

Ovan har vi beskrivit prioriterade viktiga satsningar för skånsk landsbygdsutveckling, utan att 
dessa är kopplade till någon specifik bransch. Nedan gör vi bedömning över primärproduk-
tionens olika branscher samt identifierat önskat läge och nuläge. Detta utifrån att vi uppfattat 
politiska signaler om ett minskat landsbygdsprogram, en trolig konsekvens utifrån det scenariot 
är en prioritering till fördel för jordbruket, i den annars väldigt breda landsbygdspolitiken. 

Vi kan konstatera att animalieproduktionen har en stor utmaning i att bryta sin negativa trend 
samtidigt ser vi en stor utvecklingspotential i trädgårdssektorn. Något som syns i gapet mellan 
nuläge och önskat läge för dessa branscher. 

stärkt jämställdhet och ickediskriminering primärproduktionens konkurrenskraFt
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Konkretisera de horisonte lla 
målen i det operativa arbetet

Jämstä lldhets- och diskrimineringsprövade 
prioriteringar och begränsningar i stöd

Stimulera branscher til l 
jämstä ll t företagande

Växtodling

Mjölk

Trädgård

Kött

Ägg Skogsråvara
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statistik
En stor del av Sveriges jordbruk, djurhållning och trädgårdsodling finns i Skåne och 
därför har Skånes landsbygd en betydande roll för hela Sveriges livsmedelsförsörj-
ning. Dessutom är den relativt tätbefolkad och Skåne i sig har en stor befolkning. 
Förhållandena skiljer sig dock mycket mellan västra och östra Skåne, där tonvikten 
av befolkning, service, kollektivtrafik och intensivt jordbruk finns i västra Skåne. 

I detta avsnitt har vi valt att försöka illustrera landsbygden i siffror. Dels Skånes 
andel av rikets men också den inomregionala skillnaden. Mycket av den statistik vi 
redovisar här utgår från Jordbruksverkets olika landsbygdsdefinitioner. Statistikin-
nehållet är färskt men den geografiska avgränsningen mellan stad och landsbygd 
fungerar dåligt i en regional kontext. Den geografiska avgränsningen utgår dessut-
om från tätortsgränsen 1995 oavsett vilket år statistiken avser. Länsstyrelsen Skåne 
avser utarbeta en mer användbar landsbygdsdefinition under hösten och därefter 
uppdatera detta statistikavsnitt. Det som visas på kartorna nedan är landsbygd 
inklusive tätorter upp till 10 000 invånare. 

Det är en något bristande bild av landsbygden då t ex Simrishamns och Lomma 
tätort hamnar på landsbygden, men det ger en fingervisning om hur det skiljer sig 
mellan olika delar i Skåne. 
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Kartan visar kommunvis 
andelen av befolkningen som bor utanför 
tätorter med mer än 10 000 inv. 2012. 

BeFolkning 
utanFÖr tÄtorter

BeFolkning 
utanFÖr tÄtorter
- förändring

Kartan visar kommunvis 
förändringen mellan 2000 och 2012 
gällande befolkning som bor utanför 
tätorter med mer än 10 000 inv. 

ÅldersfÖrdelning

Kartan visar kommunvis antal 
invånare utanför tätorter med mer än 
10 000 inv 2012 per km². Diagrammen i 
respektive kommun visar åldersfördel-
ningen.

befolkning
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BeFolkning i och
utanFÖr tÄtorter

Diagrammet visar befolkning i 
tätorter med mer än 10 000 inv. år 2012.

Källa: SCB

Källa: SCB

Källa: SCB

Källa: SCB

Diagrammet visar befolkning utanför 
tätorter med mer än 10 000 inv. år 2012.

62 63



Kartan visar hur stor andel av 
de som bor i områden utanför tätorter 
med mer än 10 000 inv. som dagtid 
lämnade området år 2012. T.ex. så 
pendlade 72% av befolkningen utanför 
Trelleborg till större tätort eller till an-
nan kommun.

dag-/nattbefolkning

Kartan visar andelen av befolk-
ningen utanför tätort med mer än 10 000 
inv. som var utrikesfödd (år 2012).

arBetsstÄllen

Kartan visar kommunvis antal 
arbetsställen utanför tätorter med 
mer än 10 000 inv. år 2012. Staplarna i 
respektive kommun visar fördelningen 
mellan de arbetsställen som har en el-
ler flera anställda. Enmansföretag redo-
visas i färgskalan men inte i staplarna. 

arbete och företagande

Antal arbetsställen    Antal anställda
                 per arbetsställe

Källa: SCB Källa: SCB

utrikesfÖdda 
utanför tätort

Diagrammet visar 
ålderfördelningen av befolk-
ningen med utländsk bakgrund 
i och utanför tätort med mer än 
10 000 inv. år 2012.
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marktäckning

Kartan visar hur marken i Skåne används. De svarta linjerna 
visar Skånes landskapskaraktärsområden.

Betesmark
Skog

Vatten
Övrigt

Åker

Bebyggt område

1:1000000

Marktäckning

N

jordbruk, skog och trÄdgÅrd

Kartan visar kväveöverskottet i kg/ha åkermark. 
Stort kväveöverskott är inte detsamma som stort läckage, 
men riskerna ökar. Hög lerhalt och stor andel vall minskar 
risken. Hög lerhalt finns främst i västra och sydöstra Skåne. 
Vallen finns främst i norra och östra Skåne.

kväveöverskott

8 – 10
6 – 7
4 – 5
1 – 3

bördighet

Kartan visar åkermarkens 
bördighetsklassificering från 1 – 10, 
där klass 10 är den bästa.

medelpris 
jordbruksmark

Kartan visar medel-
priset på jordbruksmark (åker 
och betesmark) kr per hektar 
och kommun år 2007-2008.

jordbruksFöretagens
driFtsinriktning

Kartan visar driftsinriktning av 
jordbruksföretag per kommun år 2010. 
Jordbruksföretag innebär att företaget 
brukar mer än 2 ha åker. Småbruk är 
företag som har ett arbetsbehov under 
400 standardtimmar. Skillnaden mellan 
växtodlings- eller djurföretag utgår från 
antalet arbetstimmar i respektive produk-
tionsgren. 

Betesmark
Skog

Vatten
Övrigt

Åker

Bebyggt område

1:1000000

Marktäckning

N

Åker
Betesmark
Skog
Bebyggelse
Vatten
Övrigt

Källa: JV/SCB

Källa: JV/SCB

Källa: Greppa näringen

Källa: JV

Källa: LMV
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möjlighet till bredband 
utanför tätort

annat

Kartan visar andel av 
befolkningen utanför tätorter 
med mer än 200 inv. som har 
tillgång till bredband via fiber 
eller fiber-LAN. Snittsiffran för 
Skåne är 6,17%. Detta ska jäm-
föras med regeringens mål att 
till 2020 ska 90% av 
befolkningen ha tillgång till 
bredband motsvarande 100 
Mbit/s, vilket i princip innebär 
fiberanslutning.

Källa: PTS

skånes landskapskapsktärsområden

Kartan visar Skånes indelning i 
26 landskapskaraktärsområden.

Kartan visar Skånes landskaps-
karaktärsområden i förhållande till de 
administrativa kommungränserna.

Låglänt landskap
Kustslätt/dynlandskap
Skanör-Falsterbo strandäng
Åhus dynområde

Låglänt odlingslandskap
Söderslätt
Österlenslätten
Lund- och Helsingborgslätten
Ängelholmslätten
Kristianstadslätten
Laholmslätten

Låglänt dallandskap
Vombsjösänkan

Backlandskap
Mosaikartat odlat backlandskap
Södra mellanbygden
Bjärehalvön
Sydskånska backlandskapet

Mosaikartat skogsbacklandskap
Göinge mellanbygd
Centrala mellanbygden
Sydskånska skogsbeklädda backlandskapet
Österlenska backlandskapet
Sövdesjöns och Krageholmsjöns godslandskap

Sjö- och åslandskap
Skånes sprick- och sjölandskap

Höglänt landskap
Mosaikartat brukat åslandskap
Romeleåsen

Mosaikartat skogklätt åslandskap
Linderödsåsen
Söderåsen
Hallandsåsen
Nävlingeåsen
Kullaberg

Skogsklätt kuperat höglänt landskap
Nordskånska skogsbygden
Nordskånska furuskogsbygden

1.
13.

2.
8.
26.
21.
12.
23.

6.

10.
24.
3.

16.
19.
4.
9.
7.

15.

5.

11.
20.
22.
14.
25.

18.
17.

Källa: Lst Skåne
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såhär 
gjorde vi
Under det senaste året har vi arbetat med att följa upp landsbygdsprogrammets effekter i Skåne. 
För att visa vad som gjorts, samla erfarenheter och inspireras framåt har vi under parollen Skånsk 
landsbygdskraft sammanfattat hela programmet i 11 tematiska ”Case”. Varje Case har beskrivits 
med intervjuer, statistik, internationell utblick och en framåtblick (se www.landsbygdskraft.se).”The 
very best of” dessa Case har blivit en viktig hörnpelare i vår föreliggande SWOT men publiceras i 
ett eget dokument.

Regeringsuppdraget att göra en SWOT-analys över den skånska landsbygden har genomförts 
med ett brett anslag. Ett stort antal workshops har hållits, både i olika externa grupperingar och 
med olika sakområdesexperter inom Länsstyrelsen. Genom dessa workshops, med totalt ca 180 
deltagare, samlade vi in närmare 1 100 inspel i punktform om Skånes främsta styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot utifrån olika perspektiv. Inspelen har sedan sorterats, aggregerats och till slut 
preciserats i ca 100 punkter. Dessa har sedan beskrivits med text, statistik och karta för att belysa 
Skånes landsbygds situation. Varje punkt har kvalitetsgranskats av en områdesexpert och hela 
dokumentet har gått ut på remiss till alla som varit med och lämnat inspel från början. Resultatet 
blev tolv kapitel som tillsammans speglar den omfångsrika, mångfacetterade och komplexa lands-
bygden i Skåne.  

För att lättare sammanfoga nulägesanalysen över landsbygden med det kommande arbetet med 
en regional handlingsplan har viktiga satsningar identifierats. Ett 20-tal olika organisationer har 
varit delaktiga i processen (se källförteckning). 

Det skånska partnerskapet för landsbygdsprogrammet har varit aktivt och engagerat under hela 
arbetet. Partnerskapet startades 2005 i anslutning till förberedandet av nuvarande Landsbygds-
program. Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, LRF Skåne, SLU Alnarp, Skogsstyrelsen, Leader 
i Skåne med Länsstyrelsen som ordförande har under den gångna programperioden träffats ca 4 
ggr per år. Under våren beslutade partnerskapet att förstärka med ytterligare kompetenser. Skånes 
båda Hushållningssällskap, Hela Sverige ska leva, Naturskyddsföreningen och två ungdomsrepre-
sentanter har nu förstärkt partnerskapet. Partnerskapet har i processen för det aktuella regerings-
uppdraget engagerats både i workshops och som remissinstans för SWOT-analys och behovsanalys 
av framtida satsningar. 

Parallellt med SWOT-analysen har ett förarbete gjorts för att skapa en operativ samverkan för re-
gional fondsamordning, i linje med intentionerna i den kommande nationella Partnerskapsöverens-
kommelsen. Medverkande är representanter från Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Tillväxtverket 
och Europeiska socialfonden.
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”Mät aldrig bergets höjd 
förrän du nått toppen. 
Då ska ll du se hur lågt 
det var.”

Dag Hammarskjöld 7171
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byalag, Familjerna Olsson samt Oppmanna-Vånga hembygdsförening. 

 Ö
st

er
le

n.
 F

ot
o:

 D
an

 L
ep

p/
Jo

hn
ér

”Förestä l lningar om årsringar har 

spelat en stor rol l i mitt eget liv ända 

sedan jag som barn fick för mig att 

inte bara träd utan också människor 

hade årsringar.” Bodil Jönsson
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