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ANMÄRKNING ANGÅENDE FÖRSLAGET TILL ETAPPLANDSKAPSPLAN 4 FÖR 
NYLAND  
 
 
SLC Nyland (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.) har tagit del av förslaget till 
etapplandskapsplan 4 för Nyland, samt Nylands förbunds bemötande till vårt utlåtande, och önskar å 
våra markägarmedlemmars vägnar framföra följande synpunkter: 
 
Etapplandskapsplan 4 för Nyland kompletterar och reviderar de gällande landskapsplanerna i  
Nyland. I planen fastställs bl.a. de gemensamma utvecklingslinjerna för följande teman: näringar och  
innovationsverksamhet, logistik, vindkraft, grönstruktur och kulturmiljöer. Planen omfattar hela Nyland 
med undantag av Östersundomområdet. 
 
SLC Nyland noterar som motiverat och välkommet att, i enlighet med vår åsikt, har de i utkastet (som 
var på utlåtande i februari 2016) föreslagna LUO-områdena strukits från planen. Det samma gäller de 
områden som ingick i den riksomfattande myrinventeringen och som inte finns på statligt ägda marker. 
Gällande SL-områdena betonar SLC Nyland att naturskydd skall ske via lag och inte genom 
samhällsplanering. Vi framhåller att beteckningarna i planen inte får ha någon annan betydelse och 
följdverkningar än att styra planeringen.  
 
Svagheterna som LUO-beteckningen innebär kvarstår, trots att LUO-områdena och materialet de 
baserar sig på nu endast finns med som bakgrundsmaterial. Det finns redan signaler om att det här 
materialet kommer att användas vid planeringen i kommunerna, trots att områdena inte ingår på 
huvudkartan. Detta kommer att medföra problem i framtiden, speciellt som Zonation-analysen som 
LUO-områdena skapats genom inte till alla delar är tillförlitlig. SLC Nyland anser att dessa därför inte 
heller borde ingå i bakgrundsmaterialet (bilagorna). 
 
En stor del av områdena som etapplandskapsplanen berör ägs av privata markägare och en 
betydande del av dessa områden är jord- och skogsbruksmark. Att etapplandskapsplanen nu varit 
framlagd för påseende har gått många markägare förbi. Dessa markägare har då inte möjlighet att nu 
anmärka mot förslaget för egen del. Informationen till markägarna borde förbättras. Detta gäller såväl 
under beredningskedet och i synnerhet då inventeringar görs på privata markägares marker, som när 
det är möjligt att ta del av planen och framlägga sina synpunkter.    
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