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PRESSMEDDELANDE 

Umeå kommuns nya översiktplan: Ta naturhänsyn på allvar! 
 
I fredags gick utställningstiden för Umea kommuns förslag till den nya översiktsplanen ut. Alla 
Umebor var tillfrågade att tycka till om kommuns framtid. Naturskyddsföreningen i Umeå har gjort 
en storsatsning med sina 2700 medlemmar och lämnat in 46 konkreta förslag som lyfter vikten av 
natur- och miljöhänsyn i kommunens tillväxtbaserade exploateringsplaner. 
  
- ”För att leva upp till Umeås ambition att bli Europas miljöhuvudstad och kunna klara Sveriges 

nationella miljömål bör kommunen självklart ta mycket större hänsyn till naturområden och miljön 
i den nya översiktsplanen! ” 

Detta var huvudbudskapet som Naturskyddsföreningen i Umeås medlemmar kom fram till efter en 
intensiv dialogprocess. Sedan November har kretsstyrelsen lyssnat av och diskuterat med särskilt 
engagerade medlemmar för att kondensera den enorma lokal- och fackkunskapen som finns i 
föreningen.  

Så anser Naturskyddsföreningen i sitt yttrande (se bilaga 1) att Umeå kommun helt klart saknar en 
tydlig strategi som värnar om den enorma betydelsen av tätortsnära grönområden för befolkningens 
livskvalité, hälsa och trygghet och inte minst för den så viktiga biologiska mångfalden. Dessa 
grönområden hotas allt mer av den pågående stadsexploateringen. Förlusten av ekosystemtjänster 
tas på köpet för att kunna tillfredsställa tillväxtparadigmen i den nya översiktsplanen (se exempel i 
bilaga 2). Därför kräver Naturskyddsföreningen i Umeå bland annat att översiktsplanen bör: 

 ta existerande lag kring strandskydd, artskydd och nyckelbiotopsskydd på allvar  

 sätta riktlinjer för att skydda värdefulla och speciellt tätortsnära naturområden på ett 
långsiktigt sätt 

 skärpa riktlinjerna för naturvård inom skogsbruket 

 höja ambitionsnivån på planerade åtgärder för att minska klimatpåverkan och öka 
klimatanpassningen 
 

- ”Umea kommun har flera gånger frågat oss i föreningen om hjälp med naturvårdsarbete. Vi tog 
inbjudan tacksamt emot men kräver nu att kommunen tar våra förslag på allvar”, resonerar 
styrelseledamot Marcus Klaus, och fortsätter: ”Vi är inte bara en röst för naturen, vi är framförallt 
en röst för oss människor. Vår existens beror på livskraftiga ekosystem och det borde vara en 
självklarhet att kommunen värnar om dessa i sin framtidsplanering.” 

 

För information 

Ring Marcus Klaus (070 589 3333) 

Naturskyddsföreningen i Umeå 

styrelsen.umea@naturskyddsforeningen.se 

https://umea.naturskyddsforeningen.se/  

www.facebook.com/pages/Naturskyddsföreningen-Umeå/185522321914 
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Bilaga 1: Remissvar om Umeå kommuns reviderad översiktsplan (2018-01-25) 

https://umea.naturskyddsforeningen.se/wp-

content/uploads/sites/82/2018/01/Yttrande_Ume%C3%A5Kommun%C3%96versiktsplan_Naturskyd

dsf%C3%B6reningen_Ume%C3%A5_20180125.pdf  

 

 

 

Bilaga 2 Exempel på konflikten mellan stadsförtätning och naturhänsyn 

 

Planerad nybebyggelse längs Umeälven enligt Umeå kommuns nya översiktsplan (A), delvis inom 

strandskyddszonen med mycket höga naturvärden, klassat som nyckelbiotop enligt skogstyrelsen (B). 

Källor: A) Översiktsplan Umeå kommun, -Hur är det tänkt? Utställningshandling November 2017, S. 

43, B) Skogstyrelsens skogskartan (https://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogskartan/ ) 
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