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Motion till Regionstämma 2021 
Nedan redovisas motionen i sin helhet. Därefter regionens yttrande och Regionstyrelsens förslag till 

beslut. 

Motionen har inkommit från Eslövs Lokalavdelning 2021-04-07 via mail till Friluftsfrämjandet Region 

Syd. 

Motion angående planer för ny stambana 

Regionstyrelsen bör fånga upp hur lokalavdelningar längs de föreslagna sträckningarna påverkas, 
agera i enlighet med det och aktivt ta ställning mot byggandet av ny stambana genom våra värdefulla 
naturområden. 

Bakgrund: 

Eslövs Lokalavdelning ser med stor oro på hur ny stambana för höghastighetståg planeras dras 
igenom väldigt många värdefulla rekreations- och friluftsområden. Då vi kan se hur inte bara 
områden i vårt närmaste påverkas, utan att även andra områden längs dess tänkta sträckning berörs 
vill vi lyfta det till regionnivå. 

Exempelvis de 19 områden bara mellan Hässleholm och Lund som Länsstyrelsen identifierat ha 
särskilt utredningsbehov. 

(se sid 6 i Länsstyrelsens yttrande) 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/nyheter-och-
press/pressrum.html?fbclid=IwAR34hEMroqNnl-
nnskZXNs2dVg1Zgkjl2ntjx6jYbQEgXlJCx3_rklub4Uo#/documents/haer-kan-du-laesa-laensstyrelsen-
skaanes-yttrande-408559 

mvh 

Per Nilsson, Styrelseledamot Eslövs lokalavdelning 
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Yttrande från Region Syds styrelse: 
I stora länsövergripande frågor som påverkar naturen och möjligheten att bedriva friluftsliv agerar 

Friluftsfrämjandet Region Syd främst genom att besvara remisser. Vi tar aldrig partipolitisk ställning 

då vi enligt våra stadgar ska vara partipolitiskt oberoende. Däremot värnar vi vår natur och 

möjligheten att bedriva ett värdefullt friluftsliv. 

I tidigare frågor som till exempel strategi för Romeleåsen och sjölandskapet 2018, bildande av 

Naturreservat som hindrar friluftslivet på Kullaberg 2019 samt Skogsstrategi i Blekinge 2020 har 

Region Syd samarbetat med berörda Lokalavdelningar inför remissvar. Regionstyrelsen har sedan 

sammanställt ett gemensamt svar med avsändare Friluftsfrämjandet Region Syd och de 

Lokalavdelningar som varit delaktiga. 

Skulle det uppstå stora intresseskillnader så vi inte kan enas om ett gemensamt svar, står det varje 

part fritt att skicka in ett eget svar. Detta är möjligt då vi alla är egna juridiska enheter.  

Frågan om stambanan genom Skåne finns redan på regionstyrelsens agenda. Vi har varit 

representerade på informationsseminarier och har för avsikt att fortsätta engagera oss i frågan i 

samverkan med berörda Lokalavdelningar. 

I lokala frågor som engagerar en Lokalavdelning uppmuntrar vi varje enskild styrelse att agera såsom 

den bedömer vara relevant. Ett gott exempel på detta är naturrums vara eller icke vara i Falsterbo. 

Regionstyrelsen ser att dagens arbetssätt motsvarar motionens intentioner. 

 

Regionstyrelsens förslag till beslut: 
Regionstyrelsen yrkar på avslag på motionen 


