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Projektbeskrivning
Projektnummer

18205685

Status

Arbetsversion

Ansökningsår

Projektstart

Projektslut

Prio

2018

2019-01-01

2020-12-31

Ingen prio satt

Tätortsnära

Kmn diarienummer

Lst diarienummer

Projektet drivs av

Projektet är tätortsnära

-

-

Kommun

Inkommet Lst

Senaste Statusändring

Gott exempel

-

-

Nej

Sammanfattning
Lättillgänglig natur och rikt friluftsliv är ett av de främsta skälen till att människor väljer att bosätta sig i
Höörs kommun. Tillgänglig natur med höga kvaliteter, har också en tydlig plats i översiktsplanen (2018),
och utgör en av fyra målbilder i utvecklingsdelen.
Nästa steg är en friluftsplan för att vidareutveckla och konkretiserar målen och strategierna i
översiktsplanen, inklusive en skötseldel med prioriteringar och nivå på standard för befintliga leder och
friluftsområden. Skötseldelen kommer att vara av stor betydelse för att ge en tydlig bild av hur mycket olika
delar av driften kostar och var man kan effektivisera, så att de medel man har att tillgå hamnar där de gör
störst nytta. Något som sedan kan ge ett underlag vid beslut om nysatsningar, så att det även finns tillräckligt
med medel budgeterade för fortsatt drift.
En prioriteringsordning måste tas fram för satsningar på friluftslivet och i samband med det arbetet ska
möjligheter att synkronisera åtgärder med andra kommuner, Länsstyrelsen, Stiftelsen Skånska Landskap,
ideella föreningar och företag i besöksnäringen undersökas, så att skattemedel kan användas så effektivt som
möjligt.
Syfte
Friluftsplanen ska ge underlag för ett strategiskt, långsiktigt och sektorsövergripande arbete med utveckling
och underhåll av prioriterade friluftsområden. Friluftsplanen ska omfatta, allt från mindre grönområden och
gröna stråk i tätorten till längre leder och stora friluftsområden på landsbygden. De prioriterade områdena
ska stämmas av gentemot översiktsplan, grönstrukturprogram, naturvårdsprogram och detaljplaner och i
samråd med berörda sektorer på kommunen.
Bakgrund
Kraven på kommunernas förvaltning av friluftslivet har genomgått stora förändringar under de senaste tio
åren och berör de flesta av kommunens sektorer. Högre standard på leder och friluftsområden krävs i takt
med att vi blir allt mer urbaniserade och den internationella naturturismen ökar. Därför har behovet av att
skapa en samlad strategi och målbild för friluftslivet ökat. Att föra in friluftslivet på ett tydligt sätt i
översiktsplanen var ett första steg - en mer konkret handlingsplan för friluftslivet i en friluftsplan blir nästa.
Arbetet med friluftsplanen kommer att ledas av friluftslivssamordaren på Höörs kommun. En viktig del av
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processen kommer att vara kommunikation över avdelningsgränserna så att det blir tydligt vilka behov som
finns inom olika sektorer. Behovet av tillgänglig natur och vad som räknas som friluftsliv kan variera
mycket beroende på om man bor på ett demensboende eller ett flyktingboende, om man är 3, 20, 50 eller 80
år, om man är frisk eller sjuk, om man driver ett företag inom besöksnäringen eller om man jobbar som
lärare. Alla behov ska täckas in.
Översiktsplanen innehåller många åtgärder för friluftslivet. De är sammanställda i en lista som blir ett av
underlagen för arbetet med friluftsplanen. Åtgärderna behöver både kostnadsbedömas och prioriteras.
Skötseln av befintliga friluftsanordningar och eventuella nysatsningar måste på ett tydligt sätt vägas in i
prioriteringarna.
För närvarande förbereds nästa steg i ÖP-arbetet, att fördjupa planen för tätorten Höör. Att kartera och
analysera ekosystemtjänster i tätorten föreslås bli en viktig del av det arbetet, med särskilt fokus på
kulturella ekosystemtjänster. Här finns tydliga samordningsvinster mellan arbetet med friluftsplanen och
fortsatt översiktsplanering.
Att ta fram en kommunal friluftsplan känns extra aktuellt då Länsstyrelsen Skåne arbetar med en regional
handlingsplan för friluftslivet. Här finns goda möjligheter för en relativt liten kommun som Höör att dra
nytta av information från workshops och föreläsningar, samt till samarbeten med andra kommuner och
aktörer inom friluftslivet.
Ett LEADER-projekt håller också på att startas upp där Visit Mittskåne (Eslöv, Höör och Hörby kommuner,
Tourism in Skåne, samt Företagarföreningen Mitt Skåne) ska kartlägga och strategiskt arbeta med
vandrings-, cykel- och paddlingsleder i Mittskåne med utgångspunkt från besöksnäringen. Även här
kommer det finnas viktig information att hämta till friluftsplanen, både med regionalt och lokalt perspektiv.
Lokala aktörer
Ideella föreningar och intresseorganisationer kommer att få tillfälle att bidra med information och
synpunkter i ett tidigt stadium. Däremot planeras ingen direkt medverkan i projektet i form av ideellt arbete
eller motsvarande.
Projektets bidrag till miljökvalitetsmålen och långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i kommunen
Projektet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen:
Ett rikt växt- och djurliv & Ett rikt odlingslandskap - friluftsliv och naturvård går ofta hand i hand och kan
tillsammans förstärka motiven att skydda ett område och satsa på åtgärder som ökar den biologiska
mångfalden. I de fall där friluftsliv och naturvård krockar är friluftsplanen viktig för lyfta fram satsningar
som kanaliserar besökarna rätt och minskar riskerna för negativa effekter av för högt besökstryck.
Levande skogar - Tätortsnära skogar är mycket viktiga för friluftslivet och kommer att lyftas fram i
friluftsplanen.
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God bebyggd miljö - Friluftsplanen kommer ge underlag till hållbar samhällsplanering, genom att lyfta fram
prioriterade satsningar på tätortsnära natur och tätortens grönområden.
Levande sjöar och vattendrag - Höörs kommuns sjöar och vattendrag är viktiga för friluftslivet och även här
kan miljö- och naturvårdsinsatser motivera satsningar på friluftsliv och vice versa. I de fall där friluftsliv
krockar med miljö- och naturvård är friluftsplanen viktig för lyfta fram satsningar som kanaliserar besökarna
rätt och minskar riskerna för negativa effekter av för högt besökstryck.
Generellt - Att göra naturen tillgänglig och motivera människor att vistas i naturen fyller också en viktig
pedagogisk funktion i arbetet med miljö- och naturvårdfrågor.
Projektets långsiktiga effekter
Syftet med en friluftsplan är att få mer kostnadseffektiva och heltäckande satsningar på friluftslivet, som i
sin tur kan ge positiva effekter inom flera av kommunens sektorer och för ett bredare spektrum av
kommunens befolkning och besökare.
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Projektets stöd till olika samhällsintressen
I vilken omfattning stödjer projektet de globala hållbarhetsmålen?
Hållbarhetsmål 2030

Ingen betydelse

Liten betydelse

Stor betydelse

Ingen fattigdom

X

-

-

Ingen hunger

X

-

-

Hälsa och välbefinnande

-

-

X

God utbildning för alla

-

X

-

Jämställdhet

-

X

-

RentVattenOchSanitet

X

-

-

HållbarEnergiFörAlla

X

-

-

Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt

-

X

-

Hållbar industri,
innovationer och
infrastruktur

-

X

-

Minskad ojämlikhet

-

-

X

Hållbara städer och
samhällen

-

-

X

Hållbar konsumtion och
produktion

-

X

-

Bekämpa
klimatsförändringen

-

X

-

Hav och marina resurser

-

X

-

Ekosystem och biologiks
mångfald

-

-

X

Fredliga och inkluderande
samhällen

-

X

-
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I vilken omfattning stödjer projektet genomförande av miljökvalitetsmålen?
Miljökvalitetsmål

Ingen betydelse

Liten betydelse

Stor betydelse

Begränsad
klimatpåverkan

-

X

-

Frisk luft

-

X

-

Försurning

-

X

-

Giftfritt

-

X

-

Ozonskikt

-

X

-

Strålning

X

-

-

Övergödning

-

X

-

Sötvatten

-

X

-

Grundvatten

-

X

-

Kust och hav

-

X

-

Våtmark

-

X

-

Skog

-

-

X

Odlingslandskap

-

-

X

Fjäll

X

-

-

Bebyggelse

-

-

X

Djur och växter

-

-

X
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Åtgärder och kostnader i projektet
Åtgärdsnummer

Startdatum

Slutdatum

1

2019-04-01

2020-12-31

Total kostnad

Sökt bidrag

200 000 kr

100 000 kr

Värde av ideellt arbete

Åtgärdskategori
02 - Framtagande av underlag
t.ex. i form av kommunala naturvårdsprogram för genomförande av åtgärder inom naturvård och därmed
sammanhängande friluftsliv
Åtgärdstyp

Mätvärde

Enhet

11 - Friluftsplan

1

st

Huvudsakligt miljömål

Naturtyp

Organismgrupp

Inriktning

15 - God bebyggd miljö

10 - Övrigt

11 - Övrigt

03 - Människa/Friluftsliv

Huvudsakligt friluftsdelmål

Ekosystemtjänst

4 - Tillgång till natur för friluftsliv

03 - Friluftsliv – rekreation - hälsa

Åtgärd / Metod / Planerat resultat
Framtagning av friluftsplan för Höörs kommun. Arbetet kommer att ledas av friluftslivssamordnaren i
samarbete med representanter kommunens olika sektorer. Handlingsplanen kommer att remitteras till
berörda organisationer och myndigheter.
Förvaltning av resultat efter projekttiden
Friluftsplanen antas av kommunfullmäktige och får då formellt status som ett av kommunens styrdokument.
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Summering åtgärder
Åtgärdsnummer

Total kostnad

1
Summa

Sökt bidrag

Värde av ideellt arbete

200 000 kr

100 000 kr

0 kr

200 000 kr

100 000 kr

0 kr

Önskad utbetalningstakt
År

Belopp
2018

0 kr

2019

50 000 kr

2020

50 000 kr

2021

0 kr

2022

0 kr

Omfattar ansökan åtgärder för vilka stöd sökts eller beviljats enligt annan författning?
Nej
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Finansiärer
Typ av finansiär

Namn/Kommun

Intyg bilaga

Kommun

Höör

1

Period från

2018-01-01

Period till

2020-12-31

År

Kontanta medel

Egen arbetsinsats inkl
LKP

Värde av ideellt arbete

2018

0 kr

0 kr

0 kr

2019

0 kr

50 000 kr

0 kr

2020

0 kr

50 000 kr

0 kr

Totalt

0 kr

100 000 kr

0 kr
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Villkor
Id

Beskrivning

Motivering till beslut

Sida 10 av 12

Politikområden
• Friluftsliv (50 %) Handlingsplanen kommer att bidra till ett långsiktigt hållbart och inkluderande
friluftsliv i Höörs kommun.
• Regional utveckling (30 %) Ett välplanerat friluftsliv ser till ett mer regionalt perspektiv där intilliggande
kommuner och andra aktörer inom friluftslivet gemensamt kan genomföra satsningar som gynnar turism
och inflyttning till regionen och den enskilda kommunen.
• Folkhälsa (20 %) Ett välplanerat friluftsliv ger fler människor möjlighet att vistas i naturen oavsett ålder,
fysisk form, ursprung, boendemiljö eller ekonomi.

Bilagor
Inga bilagor

Sida 11 av 12

Underskrift och Godkännande av Projekt 18205685

________________

____________________________________________

Datum

Underskrift av behörig firmatecknare

__________________________________________________________________
Namnförtydligande

För ________________________________________________________ Kommun
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