Bilaga 4

Miljöplan för
Leader Skånes Ess

Du håller i din hand…
…en miljöplan för Leader Skånes Ess! Leader är en metod för landsbygdsutveckling som
bygger på att du eller några i din omgivning vill åstadkomma något som flera kan ha
nytta av. Förändra, bygga upp, förbättra eller få bort något som spelat ut sin roll. Ibland
behövs lite starthjälp och stöd i ett sådant projekt – det är därför vi på Leader Skånes Ess
finns! Berätta för oss om dina idéer så kan vi tillsammans inom Bromölla, Kristianstad,
Osby och Östra Göinge kommuner åstadkomma förhöjd utvecklingskraft av det frö du
bär på!
Miljömässigt sett lever vi både i ett spännande område och i en omvälvande tid.
Förhållanden i naturen, inom produktion och konsumtion och i våra egna beteenden,
tycks ha kommit till en brytpunkt. Mycket av det som tidigare bara sett ut som problem
har idag möjliga lösningar: De flesta har utvecklat ett stort miljömedvetande där man ser
sin egen roll i helheten, förfinad teknik och ekologisk produktion kan råda bot på
övergödning och gifter, försurningen reduceras, drivmedels- och energialternativen ger
gott hopp om minskade klimatrubbningar.
Det pågår ett strukturerat miljöarbete i Sverige. Grunden utgörs av de nationella och de
regionala miljömålen. De täcker in hela det spektrum av målsättningar som behöver
uppnås för att människor och ekosystem ska kunna fortsätta att leva rika liv. Utöver
samordning och målformuleringar så krävs också ett medvetet, envist och kunnigt
agerande i en mängd riktade insatser och kloka lösningar.
Till detta viktiga agerande ska miljöplanen för Leader Skånes Ess inspirera och vägleda.
Bläddra igenom och se om nya idéer dyker upp. Kanske bär du redan på funderingar och
planer om miljöarbete som du kan få stöd för här. Tveka i så fall inte – hör av dig så
pratar vi igenom och funderar tillsammans. Alla små bidrag till en förbättrad
miljösituation är viktiga!
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1. Arbetet med en miljöplan för Leader Skånes Ess
1.1 Bakgrund och syfte

1.2 Underlag

Under våren 2013 stod det klart att landsbygdsprogrammet under den
kommande programperioden 2014-2020 bland annat kommer att prioritera
olika former av miljöarbete. Begreppen ”miljöarbete”, ”miljöåtgärder” och
”insatser för miljön” omfattar i sina vidaste bemärkelser en lång rad möjliga
aktiviteter på flera olika områden. Frågorna för Leader Skånes Ess blev
naturliga: Hur kan vi stödja miljöarbete i området? Vad kan det handla om?
Vad ska vi prioritera i projektansökningar med miljöinriktning? Ska vi
uppmana projektansökare/-ägare att anlägga en tydligare miljöprofil? Mot
vad i så fall? Hur kan vi kategorisera insatser och åtgärder i olika
arbetsområden för att underlätta projekthandläggande och få en tydligare
överblick?
Genom att ta fram en lättanvänd och informativ miljöplan skulle alltså
flera frågor besvaras och både projekthandläggande och
-handledande skulle kunna underlättas. I förlängningen skulle detta också
kunna bidra till mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar
landsbygdsutveckling. Därför godkändes det LAG-ägda projektet ”Miljöplan
i Ess”, där denna miljöplan tagits fram underhösten 2013 och våren 2014.
Vid uppföljningen av Skånes miljöhandlingsprogram för 2003-2011 fann
man att endast 32% av de föreslagna åtgärderna var helt genomförda och
att ytterligare 24% var påbörjade men inte färdiga. I den fördjupade
utvärderingen av miljökvalitetsmålen, FU 2012, lyfter man fram olika
framgångsfaktorer för att lyckas med miljöpolitiken och åtgärderna.
Naturvårdsverket trycker bl a på att kommunicera och informera mer om
möjligheterna med miljöarbete. Länsstyrelsernas samverkansorgan för
miljöarbete pekar i samma utvärdering på bl a:

Några dokument, myndigheter och organisationer framstår som mer relevanta i arbetet med att ta fram en miljöplan för Leader Skånes Ess. De har
utkristalliserats genom samtal med nyckelpersoner, studier av andra dokument och nyheter om miljö och lokalt ledd utveckling från framförallt Region
Skåne, Jordbruksverket och Länsstyrelsen. Ytterligare information om svensk natur och landsbygdsmiljö som har legat till grund för planen har inhämtats
vid föreläsningar och seminarier under hösten 2013 och våren 2014.
De uppifrån vägvisande myndigheterna, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Skåne och kommunerna inom Skånes Ess bidrar alla till det
strukturerade miljöarbete som pågår i Sverige på nationell, regional och lokal nivå. Grunden för detta arbete utgörs av de 16 nationella
miljökvalitetsmålen, där 15 av dem också är grunden för miljömålen i Skåne.
I det regionala arbetet är Länsstyrelsen i Skåne miljömålsansvarig myndighet som också tagit fram ett åtgärdsprogram för 2012-2016. Där listas 76
prioriterade åtgärder inom fem olika områden varav 15 åtgärder anses vara särskilt strategiskt viktiga.
På lokal nivå slutligen är kommunerna ansvariga för egna miljöplaner, väl förankrade i de nationella miljömålen och det regionala åtgärdsprogrammet.
Dessa lokala miljöplaner har inte utgjort underlag för arbetet med Skånes Ess miljöplan av fyra olika skäl: A) De anger ofta mycket specifika målsättningar,
t ex i halter av förekommande gifter e t c, vilket lätt verkar exkluderande för den som inte har kunskapen att förstå målet eller hur det ska uppnås. En
viktig del i Skånes Ess miljöplan är att den inspirerar till insatser, delvis genom att vara begriplig för en bredare publik. B) De lokala planerna är mycket
olika i omfattning mellan de kommuner som ingår i Skånes Ess. Att ta med de lokala planerna skulle kunna innebära en förfördelning av de kommuner
som har en mer utarbetad plan. C) Stora delar av planerna är kopplade till stadsmiljöer snarare än landsbygden och D) de viktigaste åtgärderna för
landsbygdsmiljöerna uttrycks tillräckligt tydligt i det regionala åtgärdsprogrammet.
Underifrån har LAG Leader Skånes Ess i sitt påbörjade strategiarbete och med sina erfarenheter av föregående programperiods verksamhet och
genomförda projekt, kommit med idéer om vad man vill att innevarande periods miljöprojekt skulle kunna innebära. Att lägga till underifrånperspektivet
är också ett antal genomförda intervjuer med miljöinstanser i området: Svenska Naturskyddsföreningen, Kommunekologer i Bromölla och
Hässleholm/Östra Göinge, Länsstyrelsen, samt Biosfärområdet Kristianstad Vattenrike. Även Skånsk Landsbygdskrafts SWOT, som gjorts utifrån en bred
undersökning hos olika organisationer i området, har legat till grund för att utvisa vilka områden som lämpar sig för lokalt ledd utveckling med miljöfokus i
Skånes Ess.








Att resurstillgången i miljöarbetet generellt behöver öka om målen
ska kunna nås
Regionala uppdrag där samstämmighet med miljömålen råder
behöver ha tillräckligt med resurser och i vissa fall kompletteras
med mer strategisk planering
I regionala uppdrag där fler samhällsmål finns behöver
miljömålsintegreringen stärkas med mer planering och samverkan
Länsstyrelsen behöver stödja kommuner mer och samverkan mellan
kommunerna behöver öka
Engagemang i konsumtionsmönsters betydelse kan ske genom stöd
till och samverkan med bland annat föreningar och andra offentliga
aktörer
(”Skånska åtgärder för miljömålen”, Lst Skåne, 2012).

Slutsatserna är att det råder både begränsade resurser samt bristande
tillämpning och samverkan, något som Leader Skånes Ess har gedigen
erfarenhet av och i stor utsträckning kan bidra till att motverka. Särskilt om
det finns en tydlig strategi och plan för ett sådant arbete.

Figur 1. Underlag för miljöplansarbetet
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1.3 Arbetsgång och metod
Första greppet i miljöplansarbetet var att ta fram ett underlag för
semistrukturerade intervjuer (se bilaga 3) med personer och organisationer
som fokuserar på miljöarbete i sin dagliga gärning. De flesta tillfrågade
personerna ställde upp och intervjuerna gav svar på frågor om vilka trender
man ser i miljöarbetet, vilka huvudsakliga prioriteringar man gör och hur de
ser på Leader Skånes Ess som potentiell samarbetspartner i framtida
projekt.
Parallellt med intervjuerna inhämtades nyheter och fakta om miljöarbete
vid några föreläsningar hos bl a Region Skåne, Länsstyrelsen och
Jordbruksverket. För LAG Leader Skånes Ess startade också arbetet med att
dra upp riktlinjer för vad man skulle vilja åstadkomma under kommande
period och under ett par träffar dryftades begrepp och idéer som delvis
hade anknytning till miljöområdet (se bilaga 4). Formulerandet av en ny
strategis insatsområden tog vid och blev en ytterligare input från LAG via
arbetsutskottet och skrivargruppen.
Därefter startade inläsningen av de nationella miljömålen samt de
regionala miljömålen och åtgärderna. För att lättare få en överblick över
miljömål och åtgärder och för att kunna dela information om detta på ett
enklare sätt, gjordes sedan en schematisk sammanställning av mål och
åtgärder. Sammanställningen är en del av resultatet i arbetet med
miljöplanen och presenteras som ”Översikt 3: Miljömål och åtgärder” (se
bilaga 1).
I nästa fas av arbetet kategoriserades en rad nyckelbegrepp för att kunna
peka ut vilka arbetsområden som skulle kunna bli prioriterade i miljöplanen.
Begreppen hämtades från Landsbygdsprogrammets prioriteringar och
fokusområden, från intervjuerna, LAG Leader Skånes Ess önskemål och
idéer om vad kommande programperiod skulle kunna innebära, miljömålen,
de regionala åtgärderna och SWOT:en som Skånsk Landsbygdskraft tagit
fram. Se exempel här intill i figur 2: ”Begreppskategorisering för
arbetsområden”. Begreppen lyfts fram och listas under källans namn
(A)jämförs och indelas efter likhet och olikhet (B) och därefter kan den nya
kategorin ges ett sammanfattande namn (C).
När arbetsområdena var fastställda behövdes en sammanfattning och
inbördes avgränsning, vilket de fick i ”Översikt 1: Miljöplanens fem
arbetsområden. Deras inbördes relation och motiv” (se nästa sida).
Senare kunde också lämpliga insatser föras in under respektive område.
Förslagen på insatser och åtgärder kommer från samma håll som de
begrepp som pekat ut arbetsområdena samt från tidigare erfarenheter som
gjorts av miljöprojekt inom Skånes Ess. Miljöåtgärderna och SWOT:en har
dock utgjort det största underlaget och presenteras därför i ”Översikt 4:
Jämförelser och indelning av SWOT och regionala åtgärder” (se bilaga 2) hur
delar valts ut ur dokumenten och förts in under arbetsområdena som både
direkt och indirekt verkande insatser.
Arbetsområdena och deras respektive åtgärder fick sedan definitioner,
motiveringar samt potentiella synergier och medaktörer i det som här
under kallas för ”Översikt 2: Arbetsområdenas definitioner, motiv, åtgärder
samt potentiella medaktörer och synergier”. Denna översikt utgör den
vägledande kärnan i miljöplanen. Se sid 5-9.

Figur 2. Begreppskategorisering för arbetsområden. Exempel.
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2. Resultat: Den egentliga miljöplanen.
2.1 Översikt 1: Miljöplanens fem arbetsområden, deras inbördes relation och motiveringar.

Gårdar, brukad mark, kulturhistoria, skog och rinnande vatten – allt hänger
samman! Holjeån vid Näsum, Bromölla Kommun.

2.2 Översikt 2: De fem arbetsområdenas definitioner,
möjliga insatser, medaktörer och projektidéer.

Översikt 1 talar i stor utsträckning för sig själv. Pilarna mellan arbetsområdena markerar möjligheten till en god spiral, där aktiviteter och insatser inom
respektive område förhöjer kvalitén på miljön och miljöarbetet totalt sett genom att utgöra allt bättre förutsättningar för varandra i de positiva
synergieffekter som alla åtgärder har. Överlag formulerar översikten positiva möjligheter inom respektive område. Man kan dock ha i åtanke att uteblivna
insatser kan bidra till bland annat sinande ekosystemtjänster och minskad biologisk mångfald, smutsigare luft och vatten samt en försämrad hälsa hos
invånarna.
Motivet för att ha med så många som fem områden är egentligen LAG Skånes Ess tidigare erfarenheter som visat på vikten av att med planer och
strategier inkludera snarare än exkludera. De fem områdena har visserligen tydliga beröringspunkter och tangerar ofta varandras insatser och arbetsfält,
men öppnar också för fler möjligheter till inspiration och projektansökningar. För den goda överblickens skull och för att kunna hålla isär åtgärderna och
deras effekter behövs alla fem. Dessutom har Leader Skånes Ess arbetat med projekt inom alla dessa områden under den gångna perioden, något man
gärna vill fortsätta med.

På följande fem sidor beskrivs arbetsområdena mer ingående. Viktigt att
ha i åtanke under läsningen är att flera av insatserna snabbt kan komma att
bytas ut mot nya allteftersom behoven mättas, nya miljöförbättrande
innovationer görs, nya miljöproblem uppkommer eller befintliga problem
ökar och blir mer akuta att ta hand om.
Även när det gäller föreslagna medaktörer och projektidéer är dessa att
betrakta som just förslag, vilket innebär att flera andra med fördel kan
tillkomma och tillföra arbetet nya idéer och perspektiv för bästa möjliga
insatser.
Även om man tar stöd av förslagen i arbetsområdenas beskrivning, ska
man också fortsätta fundera på andra tillvägagångssätt, nya partners och
förändrade villkor för annorlunda insatser.
-
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Grönare byar & gårdar
Definition och beskrivning
Arbetsområdet omfattar de fysiska gårdar, byar och tätorter som ligger
inom Skånes Ess, men även de processer som äger rum där. Gårdarna kan
vara jord-, skogs- eller vattenbruksinriktade, bedriva kombinationer av
dessa eller vara (delvis) omställda till annan form av modernt brukande, t ex
vindbruk.
Både byars och tätorters utformning, verksamheter och miljöer kan bli
föremål för insatser. Fokus ligger på mänsklig aktivitet och dess belastning
på närmiljön. Med "grönare" avses möjligheten att begränsa negativ
miljöpåverkan samt restaurera och utveckla gynnsamma förhållanden för
människor, växter och djur.

Motivering av arbetsområdet
Skånes Ess landsbygd utgörs av gårdar och byar med olika grad av
miljöbelastning och behov av utveckling. Gårdarna och byarna är
knutpunkter i en levande landsbygd, både som mötesplatser och
arbetsplatser med lokal produktion av varor och tjänster.
Arbetsområdet pekas på olika sätt ut genom en analys av
Jordbruksverkets fokusområden, de nationella och regionala miljömålen, de
regionala miljöåtgärderna, LAG Leader Skånes Ess erfarenheter och
insatsområden i kommande strategi, Skånsk Landsbygdskrafts SWOT samt
av intervjuer med miljöinstanser i Skånes Ess kommuner.
Insatser på området förbättrar miljömässiga förutsättningar för
människor, djur och växter och minskar effekterna av vårt sätt att arrangera
vardaglig verksamhet på gårdar och i byar.

Möjliga insatser på arbetsområdet
* Minska mängden fossilbränslekonsumtion för att begränsa utsläpp av
växthusgaser och försurande ämnen genom att:
a) få fler bybor och besökare att åka kollektivt, genom ändrad inställning,
förbättrade förutsättningar och nya sätt att färdas
b) ställa om till hållbara el- och uppvärmningskällor, såsom solenergi,
geoenergi, vindkraft och energiskog och utöka nät för när-/ fjärrvärme.
c) minimera antalet transporter, särskilt med fossilbränsledrivna fordon,
genom att förbättra logistiken, sammanföra intressenter med intressen i
gemensamma logistiska linjer
d) stimulera till och förbättra förutsättningarna för ökad konsumtion av
biogas och el för att driva kollektiva och privata fordon.

och logistisk verksamhet.

Implementerings- och projektidéer

* Att väl planera exploatering av ny mark så att man skyddar och med olika
åtgärder istället försöker befrämja:

1) Intressebussar

a) större dricksvattentäkter, b) ädellövskog, c) värdefulla fodermarker
d) småbiotoper i slättlandskap, e) värdefulla kulturmiljöer, f) kantzoner
utmed sjöar och vattendrag samt g) kustområden. Detta är viktigt bl a för
att bevara och främja hög biologisk mångfald och upprätthålla
ekosystemtjänsterna, såsom pollinering, vattenrening och god luftkvalité.
* Erbjuda utbildning till markägare och bybor om kommunala ansvarsarter
och deras förutsättningar samt om kulturvärden, hotade arter och biotoper
i närområdet.
* Minska övergödning, näringsläckage och utsläpp av gifter till mark, sjöar,
vattendrag och hav. Detta kan göras genom att ta fram åtgärdsplaner för
lantbruk och bättre försöka sluta kretsloppen genom att anlägga våtmarker,
förbättra dräneringar och återföra vedaska till skogsmarker. Man behöver
också använda alternativ till kemikalieanvändning i bekämpandet av ogräs
och har mycket att vinna på att ställa om till ekologiskt jordbruk och
köttproduktion som bidrar med betydligt mindre miljöbelastande ämnen.
* Både på gårdar och i byarnas offentliga service som t ex skolor och
äldreboende finns behov av information om hur man når en giftfri vardag
och hur man kan minska avfallsmängden i olika verksamheter. I den
offentliga verksamheten behöver inköp av närproducerad och ekologiskt
producerad mat få en ökad prioritet.

Handlar om att försöka få till ett samarrangemang mellan 2-3 entreprenörer
i viss bransch, lokaltrafiken och intresseorganisationer. Ett exempel på
intressebuss skulle kunna vara "Fiskebussen" som startar i större stad för att
ta fiskare till två-tre olika anlagda sportfiskevatten inom Skånes Ess.
Resenärerna nås genom riktad information till fiskeklubbar och via
anläggningarnas egna hemsidor. Andra typer av intressebussar skulle kunna
vara för golf, vandring, paddling, fritidsodling och kulturspots. Att få
tillstånd en eller ett par intressebussar i varje kategori under högtiderna på
säsongen skulle minska antalet bilresenärer, mängden fossilbränsleanvändning och samtidigt kunna exponera några företag för nya kunder.
Eventuellt skulle resan också bli billigare än med privatbil.
2) Miljödiplomering av byar
Byalagen medverkar till en mätning av byns miljöbelastning och
miljöfördelar. En miljöekonom konsulteras för att tillsammans med bybor
och kommunekolog ta ett helhetsgrepp på byns res- och transportvanor,
lokalproduktion, möjligheter till utomhusrekreation, energiförbrukning,
energikällor, antal grönområden, tillgång till närproducerat, e t c. Kan
rendera i ett antal punkter för engagerade bybor att arbeta med över viss
tid och eventuellt i en jämförelse med hur förutsättningarna ser ut i en
annan/andra byar. Kanske en diplomering av Skånes Ess "grönaste by" för
förbättrad närmiljö och ökad attraktionskraft?
3) Gårdsutveckling

Potentiella medaktörer
* Greppa Näringen * Länsstyrelsen * Hushållningssällskapet * Byalagen
* Skogsstyrelsen * Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike * Kommunerna
* Svenska Naturskyddsföreningen

Synergier vid insatser på arbetsområdet
* Speciellt genom ett ekologiskt brukande och stärkta förutsättningar för
lokalproducerad energi påverkas förutsättningarna positivt på området
"Ökad lokal hållbar produktion".

Sammanslutning av nyfikna jord- och/eller skogsbrukare ges möjlighet att ta
ett helhetsgrepp på hur deras gård och vardagliga verksamhet kan
miljöanpassas och utvecklas. Genom att utveckla sina kompetenser och
genom att ges stöd i analysen av miljöfarliga läckage, energibesparande
åtgärder och ekologiskt brukande kan delar av verksamheten ställas om
eller förbättras till fördel för den enskildes ekonomi och områdets ekologi.

* "Friskare vatten och marker" bidrar insatserna till när man inom byar och
gårdar åtgärdar utsläpp, avfall, övergödning och näringsläckage. Det har
gynnsamma konsekvenser för vatten och marker långt utanför
insatsområdet. Även ökat kollektivtrafikresande som medför minskad
användning av fossila bränslen är positivt för minskad försurning av vatten
och marker samt att gaser uteblir som annars accentuerar växthuseffekten.

* Särskilt i försurningskänsliga områden förmå skogsägare/-brukare att
minimera uttaget av grenar, toppar och stubbar vid avverkning.
*Utbilda och visa på möjligheter med hästen som drivkraft i skogsbruk,
jordbruk och skötsel av offentlig mark.
*Utbilda i, informera om och se över potential för energieffektivisering i
gårdars och byars verksamheter, t ex inom elförbrukning, maskinkörning

Bräkande får utanför Osby.
-
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Ökad hållbar lokal produktion
Definition och beskrivning
Detta arbetsområde innefattar alla typer av lokal produktion, både
primär produktion, förädlingsverksamhet och annan innovativ produktion
av varor och tjänster. Med "lokal" produktion avses produktion som
försiggår inom Skånes Ess. Med "hållbar" produktion avses produktion som
kan fortgå över tid tack vare dess samklang med ekologiska, ekonomiska
och sociala förutsättningar. Verksamheten verkar inte tärande på
naturresurserna, den renderar inte i en försämring av miljön totalt sett, den
är lönsam och innebär trygghet och identitet för de som berörs av den. För
att produktionen ska vara hållbar blir det nödvändigt att inom detta område
fokusera även på lokal distribution och konsumtion, omhändertagande av
biprodukter och restprodukter samt logistik runt produkten och
produktionen. Att marknadsföra lokalproducerade varor kan på detta sätt
vara en indirekt insats för miljön.

Motivering av arbetsområdet
Skånes Ess landsbygd utgörs av ett omväxlande och resursrikt landskap.
Det utgörs av bördiga marker, produktiva skogar, rekreativa miljöer,
skyddsvärda biotoper och kulturhistoriska märken. Alla delar har hög
potential för produktion av varor och/eller tjänster. Här finns dessutom
spetskompetenser, erfarenheter, lokaliteter och engagerat entreprenörskap
att ta vara på. En hållbar lokal produktion, distribution och konsumtion
innebär en resurs- och energieffektivisering som gör att vi totalt sett
belastar miljön mindre än andra produktionssätt gör. Arbetsområdet kan ge
förbättrade och nya produkter och distributionsled, en säkring av ändliga
och återväxande naturresurser, återvinning av kasserat material och
restprodukter samt minimering av utsläpp från produktion och distribution.
Lokal hållbar produktion är en kärnverksamhet för att hålla landsbygden
levande och för att stärka sammanhållning och identitet i området.
Arbetsområdet pekas på olika sätt ut genom en analys av Jordbruksverkets
fokusområden, de nationella och regionala miljömålen, de regionala
miljöåtgärderna, LAG Leader Skånes Ess erfarenheter och insatsområden i
kommande strategi, Skånsk Landsbygdskrafts SWOT samt av intervjuer med
miljöinstanser i Skånes Ess kommuner.

Möjliga insatser på arbetsområdet
* Öka lokal produktion av fossilbränslefri el och uppvärmning genom att
stimulera till etablering och förbättra förutsättningar för utveckling av
solenergi, geoenergi, vindkraft samt när- och fjärrvärme. Även
energiskogsodling/-förbränning och vågkraftsproduktion är aktuellt. Att
förbättra distributionen och på olika sätt stimulera konsumtionen av sådan
grön el och uppvärmning går hand i hand med produktionen.
* Att fortsätta nyetablera och utveckla befintliga biogasproduktionen är
viktigt. Dels är produktionen i sig en stor vinst i minskade
växthusgasutsläpp, dels är förbränningen en miljövinst där den ersätter
förbränning av fossila bränslen i t ex transporter. Bra om fler företag både i
varu- och persontransporter kan bruka fordon med alternativa drivmedel.

Det är dags att undersöka hur skörderester, våtmarksgräs, skörd från
kantzoner och stallgödsel kan bidra till att producera biogas.
* Öka närproduktion och ekologisk produktion av livsmedel. Närproduktion
och lokal konsumtion innebär kortare transporter och därmed mindre
koldioxidutsläpp. Det är även viktigt för den lokala ekonomin. Ekologisk
odling och köttproduktion innebär bl a mindre kemiska bekämpningsmedel,
mineralgödsel och genmodifierade organismer. Djuren vistas mer ute och
får utlopp för naturliga beteenden. För att få till stånd en ökning av
produktion och konsumtion krävs:
A) Utvecklade distributionskanaler B) Samverkan mellan producenter
/leverantörer C) Ökad medvetandegrad hos konsumenterna
D) Kommunikation mellan producenter och offentlig sektor E) Utbildning för
producenter/leverantörer i offentlig upphandling F) Information till
upphandlare om klimatsmart och ekologisk mat.
* Förutsättningarna för etablering av företag i häst- och trädgårdsbranschen
med ekologisk och rekreativ inriktning är mycket goda. Att använda hästen
som ersättning för diverse bruksfordon och att utveckla teknik anpassad för
detta har miljövinstpotential. Man bör också se över hur stallgödsel kan
användas, t ex i biogasproduktionen. Inom fritidsodlingen,
trädgårdsturismen och utemiljöbranschen finns också möjligheter till
ekologisk och ekonomisk förbättring. (Miljövinster med att utveckla hållbara
tjänster inom naturturismen beskrivs närmare under arbetsområdet "Mer
friluftsliv & naturturism").
* Utbilda i, informera om och se över potential för energi- och
resurseffektivisering i etablerade och nyblivande företags verksamheter. För
effektiv energianvändning behöver t ex elförbrukning, maskinkörning och
logistik ses över. För effektiv resursanvändning behöver man dessutom
analysera produktionslinjer, från råvara till slutprodukt, samt potential i och
hantering av rest- och biprodukter. Kanske kan t ex skörderester användas
till energiskapande eller andra produkter. Man bör också se över
möjligheterna att ställa om till förnyelsebar el och uppvärmning.
* Där företagsetablering eller -tillväxt innebär exploatering av ny mark
behöver man planera så att man skyddar och med olika åtgärder istället
försöker befrämja: A) större privata dricksvattentäkter B) ädellövskog C)
värdefulla fodermarker D) småbiotoper i slättlandskap E) värdefulla
kulturmiljöer F) kantzoner utmed sjöar och vattendrag samt G)
kustområden. Detta är viktigt bl a för att bevara och främja hög biologisk
mångfald och upprätthålla ekosystemtjänsterna, såsom pollinering,
vattenrening och god luftkvalité.

Potentiella medaktörer:
* Länsstyrelsen * Hushållningssällskapet * Skogsstyrelsen * Kommunerna
* EkoMatCentrum – informationscentrum för ekologiska produkter, ideell
förening * Föreningen för ekologisk fjäderfäproduktion * Svenska
biodynamiska föreningen * EkoBonden ideell förening * FOBO - Ekologisk
trädgård * KRAV Ekonomisk förening * Lokalkött Sverige * Sveriges
Ekologiska Köttproducenter * Skånes Nötköttsproducenter * Almi
* Nyföretagarcentrum.

Synergier vid insatser på arbetsområdet
* "Friskare vatten och marker" samt "Grönare byar och gårdar" påverkas
när man inom byar, gårdar och landsbygdsföretag resurs- och
energieffektiviserar eller väljer alternativa energikällor. Det har gynnsamma
konsekvenser för vatten och marker långt utanför insatsområdet. Minskad
användning av fossila bränslen är positivt för minskad försurning av vatten
och marker. Ekologisk produktion innebär också en minskad belastning
genom att inte använda kemiska bekämpningsmedel, mineralgödsel eller
genmodifierade organismer.
* När det gäller insatser för ekologiska och närproducerade livsmedel finns
också synergier med "Mer naturturism". Trenden mot att som turist också
vilja ta del av en regional matkultur är stark. Det finns också en identitets/livsstilskoppling mellan naturturism, friluftsliv och ekologiskt producerade
varor. Om man på fler ställen serverar närproducerade livsmedel kan alltså
detta bli en förstärkning av naturturistens totala upplevelse av besöket i
Skånes Ess.

Implementerings- och projektidéer
1) Solgårdar och grönelsetablering
Byalag, samverkande gårdar eller andra landsbygdsföretag ges utbildning
och stöd för nyetablering eller utveckling av alternativa energikällor. Denna
typ av projekt blir inte bara en direkt miljöåtgärd utan också en viktig del i
ett landsomfattande omställningarbete där annars städerna har en tendens
att ligga före. För att bevara och öka landsbygdens attraktionskraft på
potentiella ut- och inflyttande är energikällorna en viktig pusselbit.
2) Ekoforum för företagare
Att träffas i nya sammanhang med hjälp av entusiastiska och erfarna
processledare, kan ge samarbetande företag nya perspektiv på hur ekonomi
och ekologi kan befrukta varandra. Man kan få upp ögonen för
återanvändning av egna eller varandras bi- och restprodukter, tydligare se
hur råvaru- och energianvändning kan effektiviseras. Det kan skapa idéer
kring omstrukturering av distribution och logistik. Nya samarbeten kan
startas och erfarenheter kring t ex lokal konsumtion och marknadsföring
kan delas.
3) Grön analys för startgas
För att förvissa sig om att nya företag inte minskar sina chanser till
konkurrens-kraft, görs gemensamt en enkel analys av vilka miljöperspektiv
som finns på den blivande verksamheten. För att inte förlora tid och pengar
i miljömässiga återvändsgränder kan ett grönt tänk göra stor skillnad om
det tillförs i detta tidiga skede. Kanske skulle en enkel intervju med fokus på
miljö kunna vara ett obligatorium för de s k startgascheckarna?
4) Bättre lokal distribution och konsumtion av ekologiska närproducerade
livsmedel.
Projekt som t ex "Bondens Skyltfönster" skapar lokal efterfrågan på
närproducerade livsmedel. För att ytterligare öka den lokala konsumtionen
behövs, förutom marknadsföring och samarbete mellan producenterna,
också en efterfrågan från det offentliga. Det kräver en annan form av
produktionsgaranti, nya upphandlingsmönster och en distributionscentral
med smart lagring och logistik. Hur skulle en egen avdelning för
närproducerat kunna arrangeras på Konsum och ICA?

-
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Friskare marker & vatten
Definition och beskrivning
Detta område omfattar hav, rinnande och stilla sötvatten samt marker
på Skånes Ess landsbygd utanför byars och gårdars närmiljöer. Den fysiska
och verksamhetsmässiga avgränsningen gentemot arbetsområdet "Grönare
byar och gårdar" kan inte vara entydig. Åtgärder i närmiljön påverkar i hög
grad utanförliggande marker och vatten och vice versa.
Förutom den fysiska avgränsningen ligger tonvikten i insatserna på
"Friskare hav, vatten & marker" något mer på stärkandet av naturliga
processer, biologisk mångfald och goda ekosystemtjänster. Med "friskare"
avses alla ekologiska förbättringar, från dålig eller otillfredsställande till
måttlig status, från måttlig till god eller hög status. Detta kan till exempel
innebära att ett restaurerat vattendrag är "friskare" när man kan konstatera
förbättrade förutsättningar för eller faktiskt ökad biologisk mångfald, ibland
också oavsett dess omedelbara nytta för människor.

Motivering av arbetsområdet
Skånes Ess landsbygd innefattar hav, sötvatten och olika typer av marker
vars ekosystem utgör grunden för liv och mänsklig verksamhet. En hög
biologisk mångfald och goda ekosystemtjänster är nödvändiga villkor för
ekonomisk och social hållbarhet i området.
Tillståndet i Östersjön kan på sina håll karaktäriseras som en ekologisk
kollaps. Vattnen utanför Skånes Ess-kusten är inget undantag och de
orsakande föroreningarna kommer ofta via vattendragen från marker som
överutnyttjas eller brukas felaktigt.
Med relativt enkla medel kan man med kompetens och välvilliga
markägare åstad-komma betydelsefulla förbättringar i både marker och
vatten. Rekreationella och estetiska aspekter av en välmående natur bör
inte underskattas. De är av stor betydelse för både invånarnas hälsa och
besökares upplevelser.
Arbetsområdet pekas på olika sätt ut genom en analys av
Jordbruksverkets fokusområden, de nationella och regionala miljömålen,
de regionala miljöåtgärderna, LAG Leader Skånes Ess erfarenheter och
insatsområden i kommande strategi, Skånsk Landsbygdskrafts SWOT samt
av intervjuer med miljöinstanser i Skånes Ess kommuner.

Möjliga insatser på arbetsområdet
* Minskad fossilbränslekonsumtion och etablering av fossilbränslefria eloch uppvärmningskällor har naturligtvis avgörande betydelse för hur
vatten- och markstatus ser ut och utvecklas utanför närmiljön. Båda dessa
insatser faller dock in och beskrivs under "Grönare byar och gårdar" samt
under "Lokal hållbar produktion". Detsamma gäller för mycket av jord- och
skogsbruket, där t ex ekologiskt brukande, begränsat uttag av grot,
återförande av vedaska, förbättrade dräneringar och slutna kretslopp är
ytterst viktiga insatser för friskare vatten och marker.
* Vad som tål att tryckas på för detta arbetsområde när det gäller jord- och
skogsbruk är vårdandet av redan upprättade och nyetablerande av kväveoch näringsfällor som ofta ligger utanför närmiljön. Det gäller både
våtmarker och kant-/buffertzoner mellan brukad mark och vatten där
näringsläckage och brunifiering hindras från att belasta sjöar och

näringsläckage och brunifiering hindras från att belasta sjöar och hav.
Exempel finns på hur energiskog planterats i den här typen av buffertzoner
för att ytterligare ta tillvara näringen och sluta kretsloppen. Det är också
viktigt att bevara och återskapa naturliga svämområden där vatten
ansamlas vid höga nivåer. De fungerar som utjämnande magasin och
minskar risken för både översvämning och uttorkning.
* Verka för biologisk mångfald och goda ekosystemtjänster genom
bevarandet, vårdandet och anläggandet av våtmarker, kantzoner och
småbiotoper samt genom ett samarbete kring genomförandet av
åtgärdsprogrammen för hotade arter. Även ett småskaligt skogsbruk med
extra hänsyn till ädellövskog, och värdefulla foder- och kulturmarker bidrar
på ett positivt sätt.
* Kalka sjöar och vattendrag i enlighet med åtgärdsplan för kalkning så att
god status med avseende på försurning uppnås.
* Restaurera utbyggda vattendrag så att vattenkraftverk och fördämningar
rivs ut eller byggs om på ett sätt som möjliggör för vandringsbenägna arter
att förflytta sig mellan olika vatten och olika delar av vattendraget.
Återinföra förlorade arter eller stärka de arter som försvagats genom
utbyggnaden. Detta bidrar till ökad biologisk mångfald och minskad
försurning. En restaurering kan genomföras så att flera delar av t ex äldre
kvarnkultur bevaras.
* Se över och upplysa om möjligheter till microalgodling och -skördning.
Algerna lever på överskottet av näring i havet (reducerar övergödning) och
kan användas till biogas, naturlig gödning, föda och kosttillskott. Även
musselodling har positiv effekt på vattenkvalitén och återanvänder
näringsämnen.
* Bidra till en organisation för ett hållbart yrkesfiske. Stärka ålbeståndet
genom utsättning av ålyngel.
* Upplysa och informera om hur marint skräp bryts ner till små partiklar
(t ex plast) som kan anrikas av andra föroreningar och som fastnar i
filtrerande organismer som exempelvis musslor. Viktigt att inte sälja eller
sprida bl a icke nedbrytbara plastpåsar och att ta vara på och sopsortera all
plast. Även förorening genom spridning av olika läkemedelssubstanser är
problematisk.
* Skydda kustmiljöer från exploatering samt mot erosion vid allt högre
vattennivåer. Rensa havsbotten från spökgarn och andra miljöfarliga
lämningar/sopor. Bidra till att syrefattiga, döda eller döende delar av
Östersjöns botten syresätts. Motverka brunifiering av hav, sjöar och
vattendrag.

Potentiella medaktörer
* Länsstyrelsen * Skogsstyrelsen * Biosfärområdet * Kommunerna
* Vattenråden * Havs- och vattenmyndigheten * Ålakademin * Skånska
yrkesfiskare * P-dyk * Svenska Naturskyddsföreningen * IVL - Svenska
Miljöinstitutet * The Submariner Network * Älvräddarna * LRF

Synergier vid insatser på arbetsområdet
När brunifiering och övergödning motverkas, motverkas t ex även
algblomningar i havet sommartid när besöksantalet är som störst.
Insatserna gör därför mycket även för arbetsområdet "Mer friluftsliv och
naturturism".

Detsamma gäller för sådana insatser som bidrar till bibehållen eller ökad
biologisk mångfald och på annat sätt mer estetiskt tilltalande natur som kan
uppnås genom t ex ett mer småskaligt och hänsynstagande skogsbruk, där
skyddsvärda natur- och kulturvärden bibehålls.
* Friska vatten och marker är ett grundvillkor för "Ökad hållbar lokal
produktion". Med sviktande ekologiska förutsättningar och magrare
ekosystemtjänster försvinner möjligheterna till närproducerad ekologisk
mat och flera andra produkter. Att vatten och marker är friska är därför
också förutsättningar för "Grönare byar och gårdar".

Implementerings- och projektidéer
1) Värna våra vatten
Fler projekt av de slag som redan drivits med framgång i Skånes Ess:
Ekeshultsån, Rädda Immeln och Bivarödsåns vattenkvalitet. De är alla
exempel på hur drivna miljöyrkeskunniga och markägares goda vilja och
utbildning kan leda till återställande av kantzoner, ansvarsfullare skogsbruk
och förbättrad vattenkvalitet. I Bivarödsån har man dessutom förbättrat
vandringsmöjligheterna för olika arter genom byggnation av nya
vandringsvägar och detsamma är under genomförande i Vramsån där gamla
fördämningar och vattenkraftverk tas bort. Med tanke på att Östersjön är
svår att rädda bara med nationella insatser, borde vi dessutom dela våra
erfarenheter i transnationella projekt i Baltikum.
2) Helgeå re-lax
Ett typexempel på hur insatser i vattenmiljöer får effekter på naturturism
och lokalproduktion är när vildlaxen ges fri lejd till sina forna lekområden i
utbyggda vattendrag. Det finns i landet många exempel på hur
framgångsrikt detta kan bli, både vid t ex Mörrumsån i Blekinge och vid
Umeälven i Västerbotten där man skapat välfungerande vandringsvägar
förbi kraftverk som ännu är i drift. Här blomstrar sportfisket igen efter
många årtionden av stängda vatten. Landsbygdsutvecklingen följer laxens
vandring: hus- och stuguthyrningar dyker upp eller får välkomna tillskott,
fiskekortsförsäljningen och priserna ökar markant och fiskaren behöver
dessutom tanka, äta och skaffa utrustning under vistelsen. Helgeå är
historiskt sett ett fantastiskt laxvatten och skulle bli det igen om det gavs
chansen. Kanske skulle något vattenkraftverk kunna ersättas med
vindkraft?
3) Mare nostrum!
S k spökgarn, d v s övergivna eller borttappade fiskenät, fortsätter att
fiska så länge de är kvar i vattnet. Det finns många i Östersjön, även utmed
Skånes Ess kust. Just nu pågår en förstudie på hur man kan arbeta med att
bärga dessa nät och på så sätt få bort skräp och rädda en del fisk som
annars fortsatt fastnar i näten. Kanske en förstudie i Skånes Ess och därefter
fortsätta i ett bärgningsprojekt? Det finns nyutvecklad teknik för att med
hjälp av vågkraft syresätta döda bottnar i havet. Även om all övergödning
upphörde och all livsmedelsproduktion blev ekologisk, skulle det fortsatt
vara kritiskt läge för dessa bottnar som behöver en mer omedelbar hjälp att
återfå liv och ekobalans. Någon behöver ta första steget. Detta skulle kunna
göras parallellt med att man undersöker intresse för att vidareutveckla
algodlingar där man också tar vara på den övergödning som råder i
Östersjön. Nationella insatser är ofta otillräckliga för havets räkning - vi
borde dela erfarenheter och insatser i transnationella Baltiska projekt.

-
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Mer friluftsliv & naturturism
Definition och beskrivning
Arbetsområdet innefattar alla befintliga och potentiella former av
friluftsliv och naturturism i Skånes Ess. Med "friluftsliv" menas rekreativa
aktiviteter i skog och mark samt på och i vatten med naturvistelsen som den
enda eller en av de huvudsakliga anledningarna. Med "naturturism" menas
turism med natur som den främsta eller en av de främsta
reseanledningarna. Turist är den som reser och övernattar utanför sin
hemkommun.
Arbetsområdet stärker förutsättningarna för och utvecklar möjligheterna
till både ökat friluftsliv och ökad naturturism. Ofta berörs både friluftsliv och
naturturism av insatser på området, speciellt i fråga om att skapa
tillgänglighet till rekreativa naturområden, att informera om olika
upplevelser, att ta fram regler för hållbara aktiviteter och värna platser med
höga kulturella eller biologiska värden.

Motivering av arbetsområdet
Friluftsliv i olika former påverkar människors hälsa positivt. Några av
friskfaktorerna är ett många gånger obundet, icke institutionaliserat
utövande till låga priser, konditions- och styrkehöjande utövande och
möjligheterna till genuin avkoppling. För många har friluftsliv i sina enklaste
former dessutom en existentiell funktion som också påverkar hälsan
positivt. Enkla medel, tillrättalägganden och informationer ökar människors
möjligheter att ta sig ut i naturen.
Naturturismen i Skånes Ess har mycket goda förutsättningar tack vare ett
varierat landskap med många biologiska och kulturella sevärdheter och
utomhusupplevelser. Bland de många små näringsidkarna inom
naturturismen kan finnas flera både ekonomiska och miljömässiga vinster
med stärkta nätverk för t ex gemensam marknadsföring.
Friluftsliv och naturturism har framförallt tre viktiga vinster i
miljöhänseende: a) De grundlägger båda en relation till den natur man
vistas i, ökar förståelsen för ekologiska och humanekologiska samband som
också kan ge ett känslomässigt fundament för att inte stanna vid kunnande
utan också agera i olika typer av naturfrågor, alltifrån sopsortering till
miljöpolitik. b) Friluftsutövaren, den naturturistiska besökaren och
entreprenörer inom naturturismen håller sina ögon på förändringar i den
natur de nyttjar vilket ger en förhöjd beredskap att värna och vårda och de
kan snabbt rapportera om uppkomna missförhållanden. c) Genom att
aktiviteterna och upplevelserna förutsätter en frisk och vacker natur höjs
också det ekonomiska och sociala värdet på den nyttjade naturen.

Möjliga insatser på arbetsområdet
* På olika sätt bidra till länsstyrelsens satsning att arrangera kurser och
fältvandringar inom avgränsade områden för att visa på vilka natur- och
kulturvärden som finns. Man vill också genomföra ett s k Värna, Vårda, Visaprogram i skyddade områden som ett arbete med friluftsliv och rekreation.
Detta kan sammankopplas med t ex utveckling av leder, utbildning av
naturturistentreprenörer och informeras om via Skånes Ess nätverk.
.

* Utveckla fler vandrings- paddlings-, rid- och cykelleder i lockande
naturområden, samt följa upp användandet av de redan utvecklade lederna
med fokus på hur naturen bär besökstrycket. Vad kan blivande leder lära av
befintliga gällande utformning, regelverk, information och underhåll?
* Flera tätorter som ligger omgivna av åkermark saknar möjligheterna till
närrekreation. På dessa platser behöver man tillsammans med boende på
orterna se vad man kan göra för att utveckla grönområden i tätorten eller
skapa tillgång till nya områden.
* Restaurera särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer för förbättrad
bevarandestatus, viktigt för att höja också det rekreativa värdet.
* Kommunala ansvarsarter utses för att öka kunskapen om biologisk
mångfald, hot och möjligheter på kommunal nivå samt stimulera till riktade
åtgärder för dessa. Det bidrar till stärkta naturrelationer och kan ge
ytterligare tillfällen att komma ut i naturen.
* Stimulera till nätverk, paketlösningar och gemensam marknadsföring för
naturturismentreprenörer med goda förutsättningar inom Skånes Ess: Jakt,
Fågelskådning, Ridning, Vattenaktiviteter, m m.
* Utveckla alternativ till fossilbränsledriven privatbil vid besök för
naturturister.
* Engagera en intresserad allmänhet och natur-/miljöföreningar i
utomhusbaserade miljöåtgärder som en extra meningsfull form av friluftsliv.
Intresset finns och där man kan skapa adekvata uppgifter finns på detta sätt
också möjligheter till sociala och ekonomiska vinster. Se vidare under
arbetsområdet "Kanalisera miljökrafterna".

Implementerings- och projektidéer
1) Privatbilsalternativ för besökare
När besökstrycket ökar, ökar också utsläppen av växthusgaser från
privatbilismen, en paradox för många miljömedvetna naturturister.
Entreprenörer på Gotland marknadsför sig idag under "Elbilslandet" där
man hyr ut elbilar och har monterat laddstolpar med lagom avstånd över
hela ön. Laddstolpar för hyrelcyklar skulle kunna sprida turister i Skånes Ess
på långa och skonsamma sightseeingturer. Se också förslag om
intressebussar under arbetsområdet "Grönare byar och gårdar".
2) Bivarödsleden
Utveckla kombinerad rid- och vandringsled utmed Bivarödsån/
Sibbhultsån i Östra Göinge. Stora natur- och kulturvärden finns att lyfta
fram om man lyckas tillgängliggöra de delar av området som idag inte har
stigar/vägar. Särskilt intressant att med hjälp av vandrare och ryttare hålla
ögonen på detta vatten som nu sakteliga uppnår förbättrad status genom
annat projekt. Kan också innebära bättre fiskemöjligheter på sikt.
3) Naturturism-appen
Marknadsför Skånes Ess alla typer av naturturistiska besöksupplevelser i
en app med beskrivningar och karta. Föreslå rutter, färdmedel, måltider och
inköpsställen för lägsta möjliga miljöpåverkan.
4) Medvetenhet och stolthet över tätortsnära friluftsområden
Kommuner kan jobba tillsammans med markägare för att öka
medvetenhet om natur- och kulturvärden bland skogsägare och samtidigt
utveckla dessa värden och tillgängligheten för friluftslivet. Bilda grupper
med skogsägare, föreningar och boende som kan se möjligheter att utveckla
områden i skånska värdetrakter eller tätortsnära skog.

Potentiella medaktörer
* Svenska Ekoturismföreningen * Hushållningssällskapet (Grön Arena)
* Jägareförbundet/Jaktlag/Jakträttsinnehavare * Biosfärområdet
Kristianstads Vattenrike * Naturturismentreprenörer * Fiskevårdsföreningar
* Privata markägare * Lokala utvecklingsgrupper/byalag * Svenska
Naturskyddsföreningen * Länsstyrelsen * Scouterna * Friluftsfrämjandet
* Sportfiskarna

Synergieffekter vid insatser på arbetsområdet
När tillrättaläggandet av frilufts- och naturturistiska miljöer innebär
förbättrade villkor för biologisk mångfald har det också positiva effekter på
”friskare vatten och marker”. Förhållandet är dock oftast det omvända, d v s
att man gör insatserna för friskare vatten och marker vilket kan ha synergier
också för friluftsliv och naturturism.
Vid flera tillfällen kan man dock se att intresseorganisationer inom
friluftslivet vuxit sig starka att man lyckats återupprätta närmast ödelagda
miljöer och fått stort inflytande på sina medlemmars miljömedvetande. Den
nationella organisationen Sportfiskarna är ett bra exempel på hur insatser
för friluftslivet också kommit att få stor inverkan på vatten och marker.
Laxfiske i Vramsån i närheten av Gärds Köpinge, Kristianstads kommun.

-
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Kanalisera miljökrafterna
Definition och beskrivning
Med miljökrafter avses Leader Skånes Ess ideella organiserade och icke
organiserade viljor till förändring och förbättring på miljöområdet. Med
"kanalisera" menas att samla och tillvarata viljan till miljöförbättrande
åtgärder så att den ges utlopp i adekvata och effektfulla insatser.
Kanalisering genom Leader kan vara både ett komplement och ett
alternativ till myndigheters, miljöorganisationers, privata markägares och
kommuners insatser. Vilket område insatserna ska styras mot beror på vilka
som deltar i arbetet och var behoven är störst.
Det blir ofta avgörande att kanaliseringen innehåller kompetensutveckling för medverkande, dels för att sätta insatserna i ett sammanhang,
dels för att arbetet ska få de eftersträvade effekterna. Här kan kompetenser
från såväl myndigheter som organisationer och kommuner ha en nyckelroll.

Motivering av arbetsområdet
Inom Skånes Ess finns flera både organiserade och icke organiserade
krafter som vill verka för: "Grönare byar och gårdar", "Ökad hållbar lokal
produktion", "Friskare vatten och marker" samt "Mer friluftsliv och
naturturism". Miljökrafterna existerar, men det finns indikationer på att de
inte alltid hittar vägar till åtgärder och insatser. Kraften står outnyttjad och
kan i sämsta fall övergå i en mer likgiltig hållning. Inom Leader Skånes Ess
finns medel för och en samlad erfarenhet kring hur vilja till förändring kan
tas om hand och ges ett adekvat utlopp.
Samverkan, erfarenhetsutbyte och ökad information mellan å ena sidan
myndigheter och kommuner och å andra sidan de organiserade och icke
organiserade miljökrafterna kan leda fram till projekt med åtgärder och
insatser i fokus. På olika sätt kan de förbättra miljön och leda till
kompetensutveckling för flera inblandade parter. Även näringslivet kan få
betydande funktioner i den här typen av samverkansprojekt där mötet
mellan kompetenser, viljor och finansiella medel kompletterar varandra och
förhöjer utvecklingskraften.

Möjliga insatser och projekt
Inom detta arbetsområde ligger fokus just på kanaliseringen, vilket
innebär att de grupper som vill engagera sig i miljöfrågorna i princip skulle
kunna ta sig an vilken/vilka som helst av de insatser som listas under de fyra
andra arbetsområdena. Vad som blir en faktisk miljöåtgärd och vad som
mer handlar om att sammanföra, utbilda, stimulera, processleda, o s v, är
svårare att hålla isär. De kanaliserande insatserna beror i hög grad av vilken
miljöinsats en grupp kan och vill göra. Därför presenteras här endast möjliga
och hypotetiska förslag på hur kanaliseringen kan ta sig uttryck i en särskild
åtgärd, även om de har viss förankring i framför allt de intervjuer som gjorts
med olika miljöinstanser inom området och i Leader Skånes Ess tidigare
erfarenheter.

* Ideella miljö-och friluftsorganisationer, som exempelvis Svenska
Naturskyddsföreningen, Göingebygdens Biologiska Förening,
Friluftsfrämjandet, Scouterna, Biosfärambassadörerna och Fältbiologerna
träffas ett antal gånger i gemensamt forum för att dela erfarenheter, synen
på respektive förenings roll i utebildning och skapande av
miljömedvetenhet, samverkansmöjligheter i gemensamma satsningar och
framtida medlemsrekrytering
* Länsstyrelsen håller på att ta/har tagit fram en fortbildning om hållbar
utveckling för grundskolans och gymnasieskolans lärare. Ungdomsprojektet
"Unga Ess" kan följa upp vilka elever som fått ta del av utbildning om
ekologisk hållbarhet och via skolan erbjuda sommarjobb eller
sommarutbildning som handlar om att utföra några av de åtgärder som
länsstyrelsen ser skulle kunna utföras av elever med kort extrautbildning för
uppdragen. Det skulle t ex kunna handla om att: Delta i planerade
informationskampanjer för en giftfri vardag, utifrån studiebesök ha
tankesmedja kring hur olika verksamheter kan minska sin avfallsmängd och
med myndigheternas hjälp delge resultaten, delta i naturvårdsanpassad
skötsel av vägrenar, banvallar, och kraftledningsgator och att utföra slåtter
eller hamling på traditionellt vis av värdefulla fodermarker, kanske i
samverkan med hembygdsföreningar.
* På liknande sätt som för skolungdomar (i exemplet ovan) skulle
volontärarbete kunna skapas för insatser och åtgärder där flera människor
tillsammans och med begränsad utbildning för uppdraget innebär
ekologiska, sociala och/eller ekonomiska vinster.
Skånes Ess har flera entreprenörer som kan erbjuda måltider och boende
för volontärer. Myndigheter och kommuner vet vad och hur åtgärder ska
utföras. Möjligheter finns också att utföra punktinsatser i andra pågående
miljöprojekt där stor arbetskraft under kort tid kan göra stor skillnad.
Projektet kräver gott ledarskap och mycket samplanering i
förberedelsefasen.
Volontärarbetet ger större möjligheter än t ex skol- och
ungdomsprojektet ovan eftersom man har möjlighet att rekrytera
människor med vissa kompetenser. Förutom insatserna som nämns under
punkten ovan skulle det kunna röra sig om enklare artinventeringar av
större områden, städning och röjning av nedskräpade eller dåligt skötta och
svårtillgängliga områden, kalkning av vatten med roddbåtar istället för
helikopter, skötsel av kantzoner och våtmarker, anläggande av naturleder,
kemikaliefri bekämpning av ogräs på offentlig mark, m m.

* En utmaning för naturvården är att behålla värdena i det öppna
landskapet, särskilt i de områden där det är brist på betesdjur. Det finns
betesdjur som behöver nya betesmarker i andra områden och de skulle
kunna flyttas. Problemet är att det måste finnas någon eller några personer
nära djuren som kan sköta den dagliga tillsynen för att djurägaren ska
kunna ha djuren långt hemifrån. Boende och föreningar som vill bevara den
öppna miljön skulle kunna hjälpa till med skötsel om de får kortare
utbildning och eventuellt annan kompensation. Kanske ungdomar som går
på naturbruksgymnasiet kan vara intresserade?
* Ett område där behovet av volontära insatser är stort är vid inventering av
kulturmiljöer. Finns det eldsjälar på landsbygden som har intresse av
kulturmiljöer och kulturlandskap så finns mycket kunskap om var man ska
starta hos myndigheter och kommuner.

Potentiella medaktörer
* Grund- och gymnasieskola * Unga Ess * Olika folkbildningsförbund
* Länsstyrelsen * Högskolan i Kristianstad * Biosfärambassadörerna
* Svenska Naturskyddsföreningen * Göingebygdens Biologiska Förening
* Friluftsfrämjandet * Kommunerna * Hembygdsföreningar * Byalag
* Miljöengagerad allmänhet

Synergier vid insatser på arbetsområdet
Kompetensutveckling och förhöjt miljömedvetande uppnås i olika grad,
vilket kan ha effekter på andra miljöfrågor än de man engagerat sig i. Det
faktum att kanaliseringen äger rum är ett sätt att undvika att
miljöengagemanget övergår i likgilt eller åtminstone att det helt överlämnas
till organisationer och myndigheter som tycks äga frågan och ha makt att
utföra åtgärder för förändring. Varje projekt som har kanaliseringen i sitt
fokus kommer dessutom att kunna uppnå flera av de synergier som tagits
upp under de andra arbetsområdena. Exakt vilka det blir är helt avhängigt
det enskilda projektets målsättningar och utförare.

* Myndigheter och kommuner kan på nya sätt möta och kommunicera med
miljöorganisationer och -föreningar för att fasa in sig i varandras arbete. När
organisationer och föreningar tydligare vet vilka miljöåtgärder man har för
avsikt att utföra och hur, finns också möjligheten dels för föreningarna att
sprida viktig information, dels att med medlemmars hjälp på andra sätt
delta i åtgärderna. Det finns också möjlighet för föreningarna att rekrytera
potentiella medlemmar ur allmänheten för att utföra punktinsatser, där
gemene mans kompetenser och färdigheter är tillräckliga.
* Markägare och byalag ges möjligheter att planera för gemensam
förnyelsebar energiproduktion.

”Fjäril-slarv” är en fjäril sammansatt av skrotdetaljer. Från Niklas Fännicks utställning,
”Skrota alla djur”, utställning på Naturhistoriska museet, Stockholm, 2013.
-
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