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SWOT 4
Hur blir nordöstra Skåne miljösmartast i Sverige?

KOMMUNIKATÖR SKÅNES ESS 12 APR 2021 09:34

STYRKOR: Vad är det som gör nordöstra Skåne
starkt och framgångsrikt kopplat till miljö- och
klimatarbetet?

Bra sopsortering

Stort engagemang, många är intresserade och hög medvetenhet

Resurser kopplat till naturresurser, mark och odlingsmöjligheter

Att vi har nära till naturen gör kanske att många här tar hoten på
allvar.

vindkraftverk 
små skalliga maktägandet 
Naturrikedom 
Natur föreningar 
engagemang

Mycket växtlighet

Artrik natur och lockar ― ANONYMT

Det gröna och naturen har en tydlig koppling till miljön ― ANONYMT

Upplevelser som Gudrun och extrem torka mm gör att vi förstår
allvaret. Även att skolorna i NÖ Skåne jobbar mycket med
miljömedvetenhet.

Mkt förnybara byggmaterial

Inga stora miljöutsläpp finns här. Inga stora industrier eller
likande som har stora koldioxiutsläpp

Möjligheter till lokal produktion av livsmedel och villighet att
stödja lokala alternativ

Nära till naturen
Vi ser tydligare förändringar i naturen till skillnad från de större städerna. Ex. Växter&djur

God fiberutbyggnad i gledsbygdsområden ger förutsättningar
för boende inom området utan krav på resor.
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Samverkan mellan olika människor och grupper. Och att fler
pratar mer om miljö, desto mer ökar intresset. Många äldre
börjar tänka väldigt långsiktigt, på barn, barnbarn och
barnbarnsbarn.

Utbyggt fibernät

Att vi tjänar på att skydda naturmiljöer som ger oss intäkter och
livskvalité.

Europas "närmaste" vildmark

Större engagemang
Det är oftast större engagemang kring till exempel nedskräpning i mindre städer.

Lokala mål
Politiker kan sätta upp lokala mål kring miljöarbetet.

Unga är medvetna
Nära till naturen skapar medvetande hos unga tidigt i åldrarna.

Elbilar i hemtjänsten

Biosfärområde
I NÖ Skåne ligger ett Biosfärområde - ett modellområde för hållbar utveckling.

Kraftfulla människor

Attraktiv natur, möjlighet att jobba hemifrån och ha nära till
naturen

Det vi gör idag, att diskutera kring detta och skapa en strategi.

Skolan pratar mycket om miljön
Detta engagerar ungdomar i ung ålder.

SVAGHETER: Vad gör att vi inte når vår fulla
potential inom området miljö och grön
hållbarhet?

Ekonomin
polarisering  
Förändringsbeteende  
Normer 
brist på ekologiska produkter 
Lyfta fram goda exempel mer 
borde vara enklare att få tillstånd

Svårt att samla folk som vill engagera sig i miljöfrågor i tex
organisationer

Ekonomi påverkar hur mycket resurser som kan läggas på
miljöförändringar.

Ekonomin kan vara en begränsade faktor. ― ANONYMT

Trögt att förändra beteende, "det lilla" jag gör gör inget.. men
många bäckar små..



Vi behöver satsa mer på medvetenhet hos unga och äldre och
alla behöver prata mer om miljöfrågor. Ovilja att förändra det
egna beteendet och skjuta över ansvaret på andra istället.

Inte så stort engagemang och vilja som det verkar

Att inte alltid ta med miljöperspektivet som en fast punkt i olika
sammanhang. Att ha med det är att synliggöra.

Kollektivt ansvar för miljön gör att förändringar sker under lång
tid. Folk ser inte resultat.

Politiker har för få styrmedel

Motvilja mot vegetarisk mat, ofta pga okunskap.

Boverkets regler gör att husen inte optimeras med bra
klimatskal.
Byggindustrin tjänar hellre pengar kortsiktigt utan hänsyn till bästa tekniska lösningar.

Miljömål och lagar finns på riksnivå
Lokala politiker kan sätta upp mål istället

Långa transporter

Brist på stöd från kommunala organisationer

Svårt att veta vem ansvaret ligger på

Beroende av en bra kollektivtrafik
Många bor på landet och det gör det svårt att ta tåg, buss, cykeln till jobb och skola. I vissa
områden dåligt utbyggd kollektivtra�k.

Svårt att motivera ungdomar till miljöarbete
intresset ligger oftast på något annat, men ungdomar kan även motivera äldre till miljöarbete.

Små byar politiskt svaga
Svårt för mindre samhällen med lokala problem att påverka politiskt.

Vi behöver mer bra möjligheter som mer vegetarisk god mat mm

Ta till vara på det saker vi redan har, återanvända kläder, möbler
med mera.

Att man förlitar sig på andra. Svårt att alltid ta eget ansvar och
inte förlita sig på andra.

Lokala problem
Färre som bor på landet än i staden. Kan �nnas lokala problem som blir svåra att få lyfta eller
få gehör för politiskt.

MÖJLIGHETER: Vilka möjligheter finns kopplat
till miljö och grön hållbarhet i nordöstra Skåne
och vad kan vi ta tillvara på?

Ekonomi och okunskap



Alla gamla kvarnar skulle kunna alstra elström utan några större
naturingrepp.

Marknadsföring genom vår natur gör att vi bevarar naturen.

Möjligheten till självhushållning, naturturism etc är stor

Jobba från olika platser digitalt gör att det blir mer attraktivt att
söka sig till naturen.

Våra bioresurser

Samarbete mellan kommuner för att uppnå hållbara resultat
tillsammans.

Närheten till Lund/ Malmö/ Köpenhamn

Reko-ring, Gaston & Vega, Bondens Skafferi, ökad biodling,
insektshotell, samverkan mellan olika aktörer, koppla globalt
med det lilla lokala, att låta ängsblommor blomma (initiativ från
Naturskyddsföreningen där vi kan bli bättre) Ängalid och olika
slåtterföreningar/Skånes hembygdsförbund, mer solceller och
lokal elproduktion, bönder som gör en miljöinsats kan lyftas mer
(tex i arbete med våtmarker), samverkan mellan konstnärer och
bönder, att stötta varandra och ge varandra kraft att orka o våga

man skulle kunna försöka hitta möjligheter så att små ställen säljs till folk som vill ha de istället
för att riva ner de. 
får turism på grund av vår natur och blir en möjlighet för att få förståelse för djur och natur.

Samverkan och människor

Grönnäring, många lokala producenter.

Vi har en fin natur att ta tillvara på

Intresset finns och vi är på väg mot rätt håll
Vi har redan startat ett arbete som kan bli väldigt stort med hjälp att att människor vill
fortsätta hjälpa till

Odling
En möjlighet kan vara att man tar vara på intresset och kunskapen kring odling och i naturen.

Fler samarbeten med näringslivet
Förbund kan samarbeta med ex: föreningar,näringslivet och kommuner

Starta "Energiakademien" för ekologiskt byggande.
En gemensam utbildning med våra kommuner där olika teman tas upp beroende på naturliga
förutsättningar.

Skolmaten kan bana väg för nytt tänk

Våtmarksområde

Få fler att ta ansvar
Att i skolan få in mer kunskap bland elever kring hur vi kan påverka miljön.



Aktivt och effektivt civilsamhälle

Att direktkoppla ekologiska odlingar i Skåne med kollegor i
andra länder så att gårdsbutikerna får större utbud, typ avocado
och apelsiner mot äpplen o päron

tillgång till billigare hus som kan miljöanpassas

Återbruk av material. Loppis tex.

Blåherre Mölla rågmalning

Återbruk av gamla industrilokaler när produktionen flyttar
utomlands.

Återbruk av spillmaterial som blir över i olika slags
produktionsenheter, tex ull eller spill i fabriker. Att lokalisera
spill, hitta nya användningsområden, sätta igång
återbrukskedjan och marknadsföra. Samverkan över gränser.

Unga i skolan
En möjlighet för unga i skolan att lära sig om lokala miljölösningar.

Turism
Möjlighet att utöka turismen. T.ex. �sketurism och skapa �er vandringsleder. Turism kopplat
till allt vatten vi har i landskapet.

Skogsbruk

Utveckla mindre produktionsskogar till mer småskaligt hållbart skogsbruk

Starka kommuner, vars röst invånarna lyssnar till

HOT: Vilka hinder finns för att miljöarbetet ska
gå i den riktningen vi önskar?

Vattenkraftverk även småskalig utsätts för ohemula krav oavsett
påverkan på flora och fauna.

Vi har så fin miljö att vi blir bortskämda och därmed lite slarviga.

Avsaknad av proaktivitet på kommunala sidan

Svårt att få människor motiverade till att engagera sig i
miljöfrågor.

Man styr och prövar alla projekt med tillsynes samma tolkning
av regler.

Lathet & bekvämlighet, egoism. Ekonomin. Feghet.
Konservatism och ovilja att prova nya metoder.

Brist på respekt mot varandra, tex inte följer etiska normer
gällande miljö och ta vara på det vi har.

brist på förståelse för miljöbalken 
Förskolor och skolor läggs ner 
busslinjer som läggs ner 



※※※※※※

okunskap  
beroende av bilar 
bygger på åkermark 
att man pumpar upp så mycket vatten i form av vattendrag till lantbruk.  
ekonomin 

Människans egoism hindrar miljöarbetet
Vi människor ser inte de långsiktiga problemen. Vi tänker oftast kortsiktigt och då ser man
inte de större problemen.

Kostnadsfråga

Det måste finnas en plan
Det måste �nnas nationella styrmedel. Kanske lagar och regler som styr.

Det är för mycket att ta hänsyn till.
Värdekon�ikter.

Regler och normer kring miljön är ibland svåra att tillämpa på
landbyggden då många är anpassade efter större städer.

Vi måste tänka långsiktigt

Att det saknas bra erbjudande som är miljövänliga.

Negativa attityder, snålhet

Ingen vill ta ansvaret ifall det blir fel

Kollektivtrafik
Kollektivtra�k som inte håller måttet.

Politik
Att inte med fakta övertygar den politiska makten. Hot att falla offer för politiska spel.

Inte fokusera på det positiva
Att inte fokusera på positiva goda exempel utan att skuldbelägga och fokusera på negativa
fakta. Istället - ge goda exempel på vad man kan göra och visa hur.

Gott miljörykte
Att individer tar mindre eget ansvar på grund av NÖ Skånes goda miljörykte.

Kortsiktiga politiska beslut


